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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.

ZATERDAG 7 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 uur

Jeugd ontdekt gat in raam 
van winkel en belt politie
Aalsmeer - Zondag 3 april rond het 
middaguur kreeg de politie een te-
lefoontje van een groepje jeugdi-
ge inwoners. De jongens en meiden 
hadden ontdekt dat er een raampje 
was ingeslagen bij een kledingwin-
kel aan de Van Cleeffkade. Het gat 
van zo’n 20 centimeter was groot 
genoeg om goederen uit de win-
kel te halen. Agenten zijn direct ter 
plaatse gegaan. Het groepje heeft 
keurig de komst van de politie af-
gewacht. De dieven zouden tot slot 
nog toe kunnen slaan. Agenten zijn 
naar binnen gegaan, maar er was 
niemand aanwezig. De jongens en 
meiden zijn uiteraard hartelijk be-
dankt door de agenten voor hun 

medewerking en vast ook door de 
eigenaar van de winkel. Een inbraak 
brengt veelal behoorlijk veel scha-
de en rompslomp met zich mee. De 
politie heeft de sleutelhouder van 
de winkel kunnen bereiken en de-
ze heeft het kapotte raam dichtge-
maakt. Uiteraard volgt nog een ver-
der onderzoek. Het gat in de ruit 
kan namelijk ook een ‘gewone’ ver-
nieling zijn door vandalen. Mocht dit 
zo zijn, dan blijven de kinderen toch 
toppers. Zonder hun melding aan 
de politie had kleding uit de etalage 
gestolen kunnen worden. 

Foto en bron: Facebook politie 
Aalsmeer Uithoorn

Woningbrand door stereo
Aalsmeer - Op dinsdag 5 april zijn 
de politie en de brandweer even 
over half vier in de middag gealar-
meerd voor een woningbrand in de 
Oranjestraat. Ter plaatse bleek dat in 
de werkkamer op de eerste verdie-
ping de stereo-installatie vlam had 
gevat. De brandweer had het vuur 
snel onder controle. Het Aalsmeerse 

team kreeg hulp van de collega’s uit 
Uithoorn en Amstelveen. Niet voor-
komen kan worden dat de slaapka-
mer zwaar beschadigd raakte door 
water, rook en roet. Er is gelukkig 
niemand gewond geraakt. De be-
woners werden dankzij de rookmel-
der tijdig gewaarschuwd!
Foto: Yvonne van Doorn

Veel achterstallig onderhoud aan gemeentehuis

Raadzaal op agenda Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
7 april, komen burgemeester, wet-
houders en raadsleden bijeen voor 
de maandelijkse vergadering van 
de Raad. De vergadering begint om 
20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis en staat onder voorzit-
terschap van burgemeester Jeroen 
Nobel. De zaal waar de bijeenkomst 
gehouden wordt, is het belangrijkste 
onderwerp van gesprek deze avond. 
De raadzaal wordt opnieuw inge-
richt en voor deze renovatie heeft 
de hiervoor opgerichte klankbord-
groep een plan gemaakt. Het heeft 
de goedkeuring van het college en 
een deel van de fracties. Een deel, 
want niet alle partijen kunnen zich 
vinden in de plannen, waarmee een 
totaalbedrag gemoeid is van bijna 
986 duizend euro. En bij een meta-
morfose van de raadzaal alleen, kan 
het niet blijven. Sinds de bouw van 
het gemeentehuis naar ontwerp van 
architect Berghoef in 1960 heeft er 
geen ingrijpend onderhoud of re-
novatie plaatsgevonden. Er is veel 
achterstallig onderhoud en om het 
gebouw te behouden voor de toe-
komst is nu aanpakken nagenoeg 
een must. 

Geluid en beeld
De raadzaal krijgt een andere in-
deling, nieuw meubilair en een mo-
dern discussiesysteem met geluid 
en beeld (camera’s) ter vervanging 
van de huidige, inmiddels ook al-
weer 20 jaar oude, geluidsinstalla-
tie. In de raadzaal wordt vloerver-

warming aangelegd (vanwege de 
bedrading van de geluidsinstalla-
tie moet de parketvloer toch verwij-
derd worden) en om de tempera-
tuur in ook de trouwzaal en raads-
kelder van het gemeentehuis zowel 
in de zomer als in de winter aange-
naam te houden wordt een klimaat-
installatie aangelegd. Voor verduur-
zaming van het gebouw wordt iso-
latie aangebracht en de kozijnen in-
clusief het glas vervangen. De nieu-
we look is gericht op toekomstbe-
stendigheid met respect voor de ge-
schiedenis van de zaal. Uitgangs-
punt is een functioneel ontwerp dat 
niet overdreven luxueus is, maar 
wel voorzien wordt van de moderne 
techniek. Monumentale elementen, 
zoals de kroonluchters, blijven ge-
handhaafd. De werkzaamheden zijn 
gepland in het zomerreces, waarin 
er minder menskracht (intern en ex-
tern) beschikbaar is. 

‘Winkel’ moet open blijven
Na de herinrichting van de raadzaal 
volgt een grotere klus, de renova-
tie van de rest van het gemeente-
huis. “Een ingewikkeld proces, dat 
veel tijd in beslag gaat nemen”, al-
dus de bestuurders. “Immers tijdens 
de werkzaamheden moet de ‘winkel’ 
gewoon open blijven. Totaal denken 
de bestuurders rond de 4,8 miljoen 
euro nodig te hebben voor de reno-
vatie, verduurzaming en verbouwing 
van het gemeentehuis. Er is een 
concept startdocument ’Revitalisa-
tie gemeentehuis’ opgesteld. 

Onder algemeen en achterstallig 
onderhoud vallen de lekkage in de 
kelderbak, vervangen van verrotte 
meerpalen, onderhoud aan monu-
mentale plafonds en vloeren, ver-
nieuwen van (inpandige) hemel-
waterafvoer, reinigen gevels, ver-
vanging zonwering, het vergroten 
van de binnenlift en het upgraden 
van de buitenlift. Voor de verduur-
zaming en innovatie worden ver-
schillende dakvlakken en gevelwan-
den geïsoleerd, kozijnen vervangen, 
gaat LED verlichting haar intrede 
doen en worden ruim 300 zonne-
panelen op de verschillende dak-
vlakken aangebracht. In het souter-
rain wordt rekening gehouden met 
toekomstig verhuur aan derde par-
tijen. Verder worden voorzieningen 
getroffen ten behoeve van effi ciën-
ter en kwalitatief beter gebruik van 
de burgerzaal. Het startdocument 
wordt de komende maanden be-
sproken in de stuurgroep en in de 
klankbordgroep. De verwachting is 
dat in het najaar een defi nitief voor-
stel aan de raad wordt voorgelegd. 
Eerst vandaag, donderdag 7 april, 
nu het voorstel met daarbij de kre-
dietaanvraag voor fase 1, herinrich-
ting raadzaal. Gaat een meerderheid 
akkoord? Ook onder andere op de 
agenda van de Raad: Aankoop los-
wal Herenweg, bestemmingsplan 
Hornweg en eerste herziening fu-
sieschool Hornmeer. De vergade-
ring is openbaar, publiek is welkom. 
Doe wel iets warms aan, het kan 
best koud zijn!

College kiest voor renovatie 
atletiekbaan in Sportlaan
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft over-
leg gevoerd met het bestuur van At-
letiek Vereniging Aalsmeer (AVA) 
inzake de toekomst van de atle-
tieksport en de atletiekbaan in de 
Sportlaan. De huidige staat van de 
atletiekaccommodatie voldoet niet 
meer aan het reglement van de At-
letiekunie en aan de normen van 
het NOC*NSF. In 2016 bestaat de-
ze voorziening 30 jaar en de vraag 
moet beantwoord worden hoe om te 
gaan met deze accommodatie. Niets 
doen brengt op den duur de veilig-
heid van de sporter in het geding. 

Bureau Kragten heeft op verzoek 
van het college en in nauw over-
leg met AVA zes toekomstscenario’s 
voor de atletiekaccommodatie on-
derzocht. Deze scenario’s variëren 
van renovatie op de huidige locatie, 
herplaatsing van de atletieksport, 
tot het opheffen van atletieksport in 
Aalsmeer. Afgelopen 29 maart heeft 
het college een voorkeur uitgespro-
ken voor het scenario dat uitgaat 
van renovatie van de atletiekbaan 
en bijbehorende zaken op de hui-
dige locatie in de Sportlaan, alsme-
de de bouw van een nieuwe klee-
daccommodatie en clubhuis. Con-

creet betekent dit dat de gemeen-
te fi nancieel bijdraagt aan de reno-
vatie van de baan alsmede aan de 
voorzieningen die noodzakelijk zijn 
voor het beoefenen van de sport 
(kleedlokalen en technische ruim-
tes) en met nadruk niet aan de kos-
ten van de nieuwe kantine. Het col-
lege is tot dit besluit gekomen na 
zorgvuldige afweging van alle be-
langen en na nauw overleg met het 
bestuur van AVA. De bedoeling is 
dat de nieuwbouw van het clubhuis 
en de kleedkamers niet op de hui-
dige plek bij de parkeerplaats gaat 
verrijzen, maar elders op het terrein, 
zodat de tennisvereniging hier de al 
zo lang gewilde mogelijkheid krijgt 
om het aantal banen uit te breiden. 
De totale gemeentelijke investering 
wordt geschat op circa 920.000 euro 
waarvoor dekking moet worden ge-
vonden. Het bestuur van AVA heeft 
zich in een eerder stadium bereid 
getoond om zelf een nieuwe club-
accommodatie te realiseren. 
Overigens is de uiteindelijke beslis-
sing aan de gemeenteraad. De frac-
ties zijn middels een brief alvast 
geïnformeerd, omdat het bestuur 
van AVA wil gaan communiceren 
met haar leden over de (fi nanciële) 
haalbaarheid. Binnenkort volgt een 
voorstel ter behandeling in de com-
missies en uiteindelijk in de raads-
vergadering.  

2e katern

WATERSPORT / RECREATIE

 De plassen met de grote en de kleine 
poel heeft een oppervlakte van liefst tien 
vierkante kilometer en wordt vooral recreatief 
gebruikt. Met name zeilers laten graag met 
de juiste wind van de Westeinder hun zeilen 
bollen. Er worden veelal hoge snelheden 
gemaakt. Via de Ringvaart zijn de plassen 

met andere watergebieden verbonden. 
Kenmerkend voor het landschap zijn de vele 
eilandjes die vroeger werden gebruikt voor 
de tuinbouw, met name seringenteelt, maar 
tegenwoordig vooral een dagrecreatieve 
functie hebben. De meeste eilanden zijn in 
particulier bezit. Wie geen eiland bezit kan 

De watertoren 
zien, is terug 
zijn in Aalsmeer
De 50 meter hoge, vierkante watertoren 
bestaat uit een constructie van vier 
zware, in het zicht gelaten, gewapend 
betonnen kolommen op de hoeken en 
vier lichtere kolommen halverwege de 
gevelvlakken, welke op regelmatige 
niveaus met elkaar verbonden zijn 
door koppelbalken. Aan twee kanten 
van de hoekkolommen zijn smalle 
lichtopeningen aanwezig. De voet van 
de toren is geheel ommanteld met 
beton, maar naar boven toe wordt de 
constructie steeds lichter en zijn de 
ruimten tussen de constructie opgevuld 
met paars-rode baksteen. 
De betonconstructie heeft ook een 
tweede functie, aangezien deze is 
opgenomen binnen de architectonische 
vormgeving van de toren, volgens de 
opvattingen van Art Deco. Naar boven 
toe liggen de gevels in reliëf door drie op 
elkaar geplaatste, naar boven toe twee 
keer verbredende betonnen vlakken. Vijf 
jaar geleden is de watertoren ingrijpend 
gerenoveerd. Het betonwerk is hersteld, 
er zijn schilderwerkzaamheden 
uitgevoerd en op de begane grond is 
een pantry en een toiletgroep geplaatst. 
Er is rondom een nieuw hek geplaatst en 
het voorterrein is opnieuw ingericht. 
De gerenoveerde watertoren is op 10 
februari in 2011 door toen burgemeester 
Pieter Litjens offi  cieel heropend. In 2014 
is de toren van Sangster voorzien van 
nieuwe buitenverlichting. Uiteraard is in 
deze gekozen voor energiezuinige LED-
lampjes.

 Het landschap van Aalsmeer wordt gekenmerkt door drie elementen: De hoger gelegen 
Bovenlanden, de laag gelegen droogmakerijen en de Westeinderplassen. De Poel, zoals 
veel inwoners liefkozend hun plassen noemt, is door vervening ontstaan en is als enige 
van de totaal vier polders in Aalsmeer niet ingepolderd. 

maximaal 24 uur achtereen de boot aanmeren 
bij de verschillende eilandenstroken van 
de gemeente. De Westeinderplassen wordt 
regelmatig het best bewaarde geheim van 
Aalsmeer genoemd. Echter hier willen de 
bestuurders en inwoners verandering in 
brengen. Aalsmeer heeft op watersportgebied 
veel te bieden met zo’n zestig jachthavens en 
watersportbedrijven binnen haar grenzen en 
inmiddels in het centrum bij het Stokkeland 
en het Praamplein aanlegsteigers voor kleine, 
maar ook grotere boten. Op het gebied 

van recreatie en toerisme heeft Aalsmeer 
met de Westeinderplassen en haar actieve 
watersport-ondernemingen dus een zeer 
sterke troef in handen waarmee met gemak 
de concurrentie met andere watersport-
gemeenten aangegaan kan worden. De opzet 
is om de aanwezige potenties nog verder 
uit te bouwen met als doel een kwalitatief 
hoogwaardig en volledig product bieden 
aan de waterrecreant. Aan dit beeld wordt 
momenteel actief ‘gewerkt‘ door zowel de 
gemeente als het bedrijfsleven.

Watertoren Aalsmeer

Bouwjaar: 1927 
Rijksmonument sinds: 2002
Bouwstijl: Art Deco 
Architect: H. Sangster 
Oorsprokelijke functie: watertoren 
Huidige functie (nu): Broedhuis 
voor het slechtvalkenpaar. Sleggie 
en zijn vrouwtje hebben inmiddels 
vier eieren. In mei hoopt het stel 
gezinsuitbreiding te krijgen.
Functie van juni tot september: 
Open voor beklimming, rondleidingen 
en tijdelijke exposities.

Tien vierkante kilometer recreatief plezier
 Foto’s: www.kicksfotos.nl Westeinder: 

Recreëren met de boot in en 
rond het Centrum

Het Stokkeland verder ontdekken is 
overigens een aanrader. Het Stokkeland 
is het grootste en mooiste groene park in 
het centrum, opgesierd met beelden en 
zitbankjes, een picknicktafel voor recreanten 
en een natuurspeeltuin voor kinderen. Het 
Stokkeland gaat binnenkort groter groeien. 
De gemeente heeft de ’punt’ ook in handen 
gekregen, waardoor het groene park in het 
Centrum uitgebreid kan worden. Grotere 
boten kunnen via de Ringvaart het centrum 
bezoeken. Bij het Praamplein wacht een 
lange aanlegsteiger met mogelijkheden om 
stroom te krijgen. Langs de waterkant zijn 
plantenbakken en prullenbakken geplaatst. 
En alweer bijna een jaar kan plaatsgenomen 
worden op het terras van Het Theehuis van de 
Historische Tuin, tegenover het Praamplein. 
Bij deze horecagelegenheid zijn ook water-, 
toilet- en douchevoorzieningen voor (water)
toeristen. Het Praamplein is ook de plek waar 
de Westeinder rondvaartboot aan- en afmeert. 
Ook heel nabij het centrum bevindt zich de 
Kolenhaven. Deze plek is alweer zo´n zes 
jaar geleden in een geheel vernieuwd jasje 
gestoken. Een prachtige, rustieke plek om 
de boot, zowel grote als kleine exemplaren, 
te stallen. Aan het einde, nabij het pontje 
naar watersportvereniging Nieuwe Meer, 
staan bankjes waar vanaf alle watersport-
activiteiten heerlijk bekeken kunnen worden. 
Bij de Kolenhaven aan de Stationsweg is het 
mogelijk om water te tappen en stroom af te 
nemen. Tegen betaling van liggeld kan hier 
ook overnacht worden. 

 Wie per boot boodschappen wil doen of wil gaan shoppen in het centrum heeft diverse 
locaties om aan te meren. Boodschappensteigers noemt de gemeente ze zelfs en dit heeft 
te maken dat maximaal twee uur aangelegd mag worden.

Het Stokkeland is een mogelijkheid voor 
kleine vaartuigen om de touwen vast te 
knopen en het centrum in te gaan.
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
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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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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
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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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

resp: Jenny van Beinum en Jacob 
Damkani. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. G. Vrooland, Slie-
drecht en 16.30u. met ds. M. de 
Best, Zwolle.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunievie-
ring met N. Kuiper in Kloosterhof. 
Zondag 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. John 
Vrijhof. 

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-

dag 11u. Viering m.m.v. dames- en 
herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteun-

punt Seringenhorst in de Parklaan 
27 vanaf 20u. Op dinsdag 12 april 
met Hoite Slagter. Thema: De Filip-
penzenbrief.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw He-

liomare, Zwarteweg 98. Bijeen-
komst op maandag 11 april 20u. 
met evang. Jacques Brunt.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 10 
tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds. Jan 

Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker 

Arjen Ravesloot. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Al-

le Hoekema. Collecte: Kinko-
le. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

K. Kant uit Katwijk. Organist: W. 
Spaargaren. Om 18.30u. Meeting 
Point.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
M.C. Batenburg uit Gouda. Orga-
nist: H. van Noord. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Goede Zondag 10u. en 19.30u. Sa-
menkomsten met dovenvertolking 
en vertaling in Engels. Sprekers 

Zondag 10 april 

Mantelzorg & Meer
Vrijwilligers 
gezocht!
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/jij iemand die graag wandelt, 
fietst, winkelt, of gewoon lekker in 
het park zit? Er is gezelschap voor 
u/jou! Een keer per week of om de 
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 u/jou. Samen wordt bespro-
ken wat het beste past en uitkomt. 
Er wordt training, professionele be-
geleiding en onkostenvergoeding 
geboden. Voor informatie en aan-
melden kan contact opgenomen 
worden met Mantelzorg & Meer 
via 020-3335353 of via e-mail in-
fo@mantelzorgenmeer.nl of bezoek 
www.mantelzorgenmeer.nl.

Wie heeft tekst?
Aalsmeer lied 
van Klaas Tas
Aalsmeer - Tijdens de filmmiddag 
bij het inloopcentrum in gebouw Ire-
ne stuitten de medewerkers op een 
you tube filmpje. In dit filmpje wordt 
een lied vertolkt door Klaas Tas. Hij 
bezong Oud Aalsmeer. Bij de tekst 
waren beelden geplaatst. Alle be-
zoekers waren het er over eens dat 
ze de tekst van het lied graag mee 
willen zingen bij de volgende film-
middag op 6 mei. Wie heeft de tekst 
van het lied Oud Aalsmeer van Klaas 
Tas? Graag contact met het ontmoe-
tingscentrum: Ellen Millenaar of Jen-
nifer Jansen via 06- 22468574 of 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Aalsmeer - Op zondagmiddag 10 april vindt er een High Tea plaats gecom-
bineerd met een concert van de OK Band in ‘t Anker achter de Oosterkerk. 
Iedere belangstellende is van harte welkom. De middag is van 15.00 tot circa 
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website: Oosterkerk-Aalsmeer.nl. 
Adres is Oosteinderweg 273a.

Met concert OK Band
High Tea in Oosterkerk

Van 10 tot en met 16 april
Collectanten gezocht voor 
Fonds Gehandicaptensport 
Aalsmeer - Help mee en collec-
teer 2 uurtjes voor de sporter met 
een handicap. Meld je aan! Duizen-
den collectanten, vrijwilligers en ook 
verenigingen, gaan tijdens de lan-
delijke collecteweek van 10 tot en 
met 16 april collecteren om zo spor-
ters met een lichamelijke-, zintuig-
lijke- en verstandelijke handicap te 
steunen. Omdat zij vinden dat nie-
mand buitenspel mag staan. 
Sta jij ook, samen met andere col-
lectanten als één team achter de 
sporters met een handicap? Al met 
2 uur collecteren kun je het verschil 
maken.
Collecteren wordt nog leuker als je 
met je sportteam, een vriend(in), fa-
milielid of buurman loopt. Samen 
kun je meer huizen langsgaan en 
dus meer geld ophalen voor (lokale) 
projecten van Fonds Gehandicap-
tensport. Om als gehandicapte te 

kunnen sporten is meer nodig. Doel 
van de landelijke collecte is om zo-
veel mogelijk geld op te halen voor 
de gehandicaptensport. Om als ge-
handicapte te kunnen sporten zijn 
namelijk vaak aanpassingen nodig. 
Aanpassingen aan bijvoorbeeld het 
sport- en spelmateriaal of de sport-
accommodatie, maar ook extra be-
geleiding en speciaal vervoer. Daar 
is geld voor nodig. Veel geld. Fonds 
Gehandicaptensport steunt jaarlijks 
honderden projecten. Voor enke-
le voorbeelden van de projecten die 
in het afgelopen jaar mogelijk zijn 
gemaakt, kan gekeken worden op 
www.fondsgehandicaptensport.nl 
Sta jij ook als één team achter de 
sporters met een handicap? Al met 
2 uur collecteren kun je hét verschil 
maken. Meld je aan bij: Ria Pieter-
se- Waaijman via 0297-322187 of via 
loekria@yahoo.nl.

Van 17 tot en met 23 april
De Hartstichting zoekt 
collectanten in Aalsmeer
Aalsmeer - Van 17 tot en met 23 
april vindt de jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting plaats, de Hart-
week. Om deze week tot een suc-
ces te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar nieuwe collectanten. Tij-
dens de Hartweek vraagt de Hart-
stichting het publiek om donaties 
voor de strijd tegen hart- en vaat-
ziekten. Hart- en vaatziekten kun-
nen opeens toeslaan, zonder duide-
lijke waarschuwing vooraf. Zo krij-
gen jaarlijks ongeveer 15.000 Ne-
derlanders een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. De meeste mensen 
overleven dit niet. Meer onderzoek 
is nodig om hart- en vaatziekten te 
ontdekken vóórdat ze toeslaan. 
Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kun-
nen zich aanmelden bij Marie-José 
Schreuders via 0297-327672 of ma-
rie-jose.schreuders@planet.nl. Of 
via www.hartstichting.nl/wordcol-
lectant of bel met 070-3155695.
De opbrengst vorig jaar in Aalsmeer 
was 5827,15 euro, met veel dank 
aan de inzet van de collectanten 
en aan u die gaf. Dankzij deze gif-
ten kan de Hartstichting nieuw on-
derzoek financieren naar het eerder 

herkennen van hart- en vaatziekten. 
Tijdens de Hartweek gaan ruim 60 
collectanten in Aalsmeer op pad om 
donaties te verzamelen. Daarnaast 
is het ook mogelijk om online te do-
neren via hartstichting.nl én de on-
line collectebus op Facebook. Iede-
re Facebook-gebruiker kan een ei-
gen collectebus aanmaken en zijn 
of haar sociale netwerk oproepen in 
de collectebus te doneren. De bus 
houdt bij hoeveel de collectant al 
online heeft ingezameld. 
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaat-
patiënten in ons land. Aan hart- en 
vaatziekten overlijden per dag ruim 
100 mensen. Dagelijks komen 1000 
mensen met hart- en vaatziekten in 
het ziekenhuis terecht. De preven-
tie, behandeling en genezing van de 
ziekte is de belangrijke missie van 
de Hartstichting. 

Inloop, ontmoeting en peuterinstuif
Literaire avond Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 13 april 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting on-
der het genot van koffie en thee bij 
de Oost-Inn. Van 9.30 tot 11.30 uur 
is er tevens de peuter-Instuif. Een 
uurtje samen met je kindje spelen, 
zingen, dansen en een werkje ma-
ken. ’s Avonds wordt van 19.45 tot 
21.30 uur een literaire avond. Het 
boek ‘Grijze zielen’ van Philippe 
Claudel wordt besproken. Een agent 
kijkt rond zijn vijftigste terug op zijn 
leven. Hij kan ‘de Zaak’ niet losla-
ten en is 20 jaar na dato de ik-ver-
teller. Hij gaat terug naar de perio-
de van de Eerste Wereldoorlog toen 
zijn dorpje aan de rand van het front 
in de ban was van de moord op een 
tienjarig meisje. Belle de Jour werd 
gevonden bij het kasteel van de 

procureur. De agent is er van over-
tuigd dat de procureur de moorde-
naar is, al is er een soldaat veroor-
deeld. In schriftjes beschrijft hij zijn 
eigen onderzoek en stelt het stan-
denverschil, zoals dat in die tijd ‘nor-
maal’ was, aan de kaak. Het verlies 
van geliefden door de verschillen-
de hoofdpersonen cirkelt rondom 
het centrale thema: wie vermoord-
de het meisje? De ‘Grijze Zielen’ zijn 
de bewoners van het dorp: noch 
goed, noch slecht en niet echt le-
vend, gevangen in herinneringen of 
ten prooi aan het noodlot. Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Meeting Point in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 10 april om 
kwart over zeven in de avond staan 
de deuren van de dorpskerk weer 
open voor een nieuwe Meeting 
Point. Dit keer hoopt Theo Tolsma te 
spreken. Theo is onder andere be-
kend van ‘athletes in action’. Tegen-
woordig is hij werkzaam bij ‘Light 
4 Nations’. Theo hoopt te spreken 
over het thema: Voice of truth - Vele 
stemmen klinken dagelijks om ons 
heen, we worden overspoeld met 
films, media, FB vriendschappen, 
vergankelijk genot en begeertes. 
Maar de stem van de waarheid ver-
telt het ware verhaal...De band Face 
tot Face onder leiding van Govert 
Buijs zal de muziek deze avond ver-
zorgen. Iedereen is meer dan wel-
kom. Half zeven start de avond in de 
Dorpskerk Aalsmeer in de Kanaal-
straat.

Cheque OSA voor Nepal
Aalsmeer - Er is een cheque uitge-
reikt aan Joke van der Zwaan voor 
de Stichting Sapana Village Social 
Impact. Joke organiseert ieder jaar 
een benefietavond voor Nepal. Af-
gelopen 20 februari vond dit fan-
tastische spektakel met volleybal 
en muziek van de band Supertribu-
te plaats in The Beach. Ze haalde 
daarbij 2.700 euro voor de bouw van 
schooltjes in de heuvels van Nepal. 
Na de aardbeving van 25 april 2015 

moeten de kinderen zich behel-
pen met golfplaten schooltjes, dus 
nieuwbouw is hard nodig.
Penningmeester Stef Holling van 
OSA mocht een cheque van 2500 
euro voor dit project in Nepal over-
handigen aan Joke van der Zwaan. 
Meer informatie over het project is 
te vinden op de website: www.ne-
palbenefiet.webs.com en www.svsi.
org. Meer informatie over OSA op 
www.osa-aalsmeer.nl

Jacob Damkani uit Israël bij 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Op zondag 10 
april is de Israëlische spreker Jacob 
Damkani om 19.30 uur te gast in de 
Levend Evangelie Gemeente. Dam-
kani is vol passie om het evangelie 
onder Joden in Israël en waar ook 
ter wereld te verkondigen. Tijdens 
de samenkomst zal hij hier meer 
over vertellen. Iedereen is van har-
te uitgenodigd om deze avond bij te 
wonen. Jacob Damkani is in 1952 
geboren in een religieus, Joodse fa-
milie. Op jonge leeftijd laat hij zijn 
religie achter zich en gaat op zoek 
naar de zin en het doel van zijn le-
ven. Op 22-jarige leeftijd reist Dam-
kani naar verschillende landen en 
opent een cadeauwinkel in de Ver-
enigde Staten. Daar ontmoet hij een 
christen met een diepe liefde voor 
het Joodse volk, die hem met veel 
geduld de bijbel uitlegt. Uiteindelijk 
komt Damkani tot geloof en neemt 
Jezus als Heer en Verlosser aan. De-
ze beslissing verandert zijn leven ra-
dicaal. Zeven jaar later sticht Dam-

kani de organisatie Trumpet of Sal-
vation to Israel, die gericht is op het 
verkondigen van het evangelie aan 
het Joodse volk. Daarnaast is Dam-
kani ook de auteur van het autobio-
grafische boek ‘Waarom ik?’, waarin 
hij zijn bekeringsverhaal vertelt. 
De bijeenkomst met Jacob Damka-
ni vindt plaats in de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. Info: www.leg.nl.

Kerkdienst over 
The Passion

Aalsmeer - Ben je tussen de 12 en 
de 25 jaar oud? Dan ben je komen-
de zondag 10 april van harte wel-
kom in de Open Hof kerk. In de jon-
gerenruimte wordt een aparte kerk-
dienst rond het thema The Passion 
gehouden. Heb jij ook gekeken en 
wil je graag je mening delen, of wil 
je juist eens duidelijk maken wat er 
moet veranderen in de kerk? Kom 
dan zondag 10 april om 10.00 uur 
naar de Open Hof Kerk in de Op-
helialaan 247. De koffie, thee en wat 
lekkers staat klaar!
 
 

Bevrijdingsconcert 
met Route 66

Rijsenhout - Op zaterdagavond 
7 mei vanaf 20.00 uur wordt in de 
Ontmoetingskerk een Bevrijdings-
concert georganiseerd met mede-
werking van het koor Route 66 on-
der leiding van Rob van Dijk. U kunt 
rekenen op een geweldige muzika-
le avond met een zeer gevarieerd 
aanbod. Natuurlijk zijn er de gebrui-
kelijke herkenbare nummers die bij 
deze tijd horen, maar het repertoire 
van Route 66 reikt veel verder dan 
dat. De naam van het koor zegt na-
tuurlijk al het een en ander: jeugd-
sentiment! En dat in de Ontmoe-
tingskerk! De toegang bedraagt 7.50 
euro per kaartje (prijs is inclusief 
één drankje), waarvoor u een avond 
lang herkenbaar muzikaal genot 
wordt geboden. Kaarten zijn te be-
stellen via een email aan vrijheid@
pknrijsenhout.nl, o.v.v. naam, tele-
foon, en aantal kaartjes, op de in-
schrijflijst bij de ingang van de kerk 
of bel met 0297-360844..



Muziek/Cabaret/Toneel
Zaterdag 9 april:
* Cabaret van De Partizanen in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u. Uit-
verkocht!
* Concert Jostiband Orkest en Da 
Capo’s popkoor in De Bloemhof, 
Hornweg. Aanvang: 20u.
9, 15 en 16 april:
* Komische klucht ‘Bonje na het bal’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Alle avonden 20.15u.
Zondag 10 april:
* Muziekpresentatie Show- Jacht-
hoornkorps Kudelstaart in clubhuis 
Bilderdammerweg 116 vanaf 14u.
* Cabaret rond likeur in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 14u.
* The Stones tribute door Dead Flo-
wers in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.
Donderdag 14 april:
* Voorjaarsdansfeest bij Wereld-
dansgroep Nivon in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan vanaf 20u.
Vrijdag 15 april:
* Theatershow Simone! door Simo-
ne Kleinsma in Crown Theater, Van 
Cleeffkade vanaf 20u.
Zaterdag 16 april:
* Familieshow André het astronau-
tje in Crown Theater vanaf 13.30u.
16, 22 en 23 april:
* Tragikomedie ‘Gouwe Handjes’ 
door toneelvereniging De Rijzen-
spelers in De Reede, Rijsenhout. Al-
le dagen vanaf 20.15u.

Films
Vanaf 7 april:
* 3D film The Huntsman Winter’s 
War in Bioscoop Aalsmeer. Donder-
dag tot en met Zaterdag om 18.45 
en 21u.
Zondag 10 april:
* Animatiefilm Kung Fu Panda 3 in 
Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade 
vanaf 15u.
* Actiefilm London has Fallen in Bi-
oscoop Aalsmeer. Ook 12 april. Bei-
de dagen vanaf 21u.
Dinsdag 12 april:
* Filmmiddag voor senioren in Bios-
coop Aalsmeer. Film ‘Im Labyrinth 
des Schweigens’. Aanvang: 13.30u.

Exposities
Tot en met 24 april:
* Schilderijen en tekeningen van 
Appie Smulders en Mai van Oers in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Zaterdag 9 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. 
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s, 
beelden en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen 

en Judith Keessen in gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 7 april:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Voorjaarskien bij Supportersver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.
Vrijdag 8 april:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zondag 10 april:
* Voorjaarslunch Fedeli van 13 tot 
16u. Opgeven: www.fedeli.nl of 06-
53801380.
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
* Ladies Event met kleding, acces-
soires, lifestyle in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 12 tot 17u.
* Inloop voor 65+ers bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55 van 
15 tot 16.30u.
Maandag 11 april:
* Bingoavond bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
Dinsdag 12 april:
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kinder- en jeugdboekenavond in 
Boekhuis, Zijdstraat, 19.30-21.30u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 13 april:
* Inloop en peuterinstuif van 9.30 tot 
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. Literaire avond 
19.45 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voetbalwedstrijd FC Aalsmeer te-
gen Lucky Ajax. Vanaf 19u op Sport-
park Hornmeer, Beethovenlaan.
* Bingoavond De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Sjoelavond in café Sportzicht, 
Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 14 april:
* Netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer in resto Veiling, Legmeer-
dijk 313 vanaf 17u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 7 april:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Ledenvergadering Het Oosterbad 
in The Beach, Oosteinderweg 247a. 
Aanvang: 20u. Na afloop bingo.
Woensdag 13 april:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
* Wijkoverleg Stommeer over open-
bare ruimten in Parklaan 27. Aan-
vang: 19.30u.

Diverse (familie)films in première
The Huntsman Winter’s War 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf vandaag kan in 
Bioscoop Aalsmeerde genoten wor-
den van de spectaculaire avonturen-
film ‘The Huntsman Winter’s War’. In 
de film keren Chris Hemsworth en 
Charlize Theron terug als jager Eric 
en Queen Ravenna uit Snow White 
and the Huntsman. Ze worden bij-
gestaan door Emily Blunt en Jessica 
Chastain. Na de dood van haar zus 
schakelt de jonge ijskoningin Freya 
(Emily Blunt) haar soldaten in om de 
magische spiegel voor haar te be-
machtigen. Ze ontdekt dat Raven-
na tot leven kan worden gewekt met 
de duistere magie van de spiegel en 
samen blijken ze machtiger te zijn 
dan de meest sinistere krachten die 
het land ooit hebben bedreigd. Don-
derdag 7 tot en met zaterdag 9 april 
dagelijks te zien om 18.45 en om 
21.00 uur, zondag 10 en dinsdag 12 
april om 18.45 uur en maandag 11 
en woensdag 13 april om 21.00 uur. 
PS: 3D bril vereist.

Kidsclub met Kung Fu Panda 3
In 2016 keert een van ’s werelds 
meest succesvolle animatiereek-
sen terug met zijn grootste en grap-
pigste avontuur tot nu toe, Kung Fu 
Panda 3. Studio Kidsclub evene-
menten zijn speciale voorpremières 
bij Bioscoop Studio’s Aalsmeer. Kom 
zondag 10 april samen met je vrien-
den en vriendinnen naar de nieuw-
ste film op het witte doek: Kung Fu 
Panda 3 (NL). In de Kidscorner staat 
de limonade al klaar, evenals teken-
tafels waar de kinderen een vet-
te Kung Fu tekening kunnen ma-
ken van Po en zijn vrienden! Van-
af 13.30 uur zijn de deuren van Stu-
dio’s Aalsmeer geopend. Voor iede-

re bezoeker ligt een leuke verras-
sing klaar. En er is meer! Schrijf je 
snel in voor een gratis proefles judo! 
De workshop is van 13.45 tot 14.15 
uur voor kinderen vanaf 6 jaar en 
van 14.15 tot 14.45 uur voor jeugd 
vanaf 9 jaar. Inschrijven kan via: bi-
oscoop@studiosaalsmeer.nl. De film 
start om 15.00 uur en vergeet niet 
een 3D-bril mee te nemen!

London has Fallen
Een tip: ‘London has Fallen‘, opvol-
ger van het succesvolle Olympus 
has Fallen, is een bloedstollend ac-
tiespektakel met onder meer Mor-
gan Freeman, Aaron Eckhart en Ge-
rard Butler. Wanneer de Engelse 
premier onder verdachte omstan-
digheden dood wordt gevonden, 
gaan alle alarmbellen af. Zijn be-
grafenis blijkt de ideale plek om een 
aanslag te plegen en de wereld ligt 
plots in de handen van slechts drie 
personen: de president van de Ver-
enigde Staten (Eckhart), zijn meest 
betrouwbare geheim agent (Butler) 
en een Engelse MI-6 agent (Char-
lotte Riley). Neem plaats, met sta-
len zenuwen, in het pluche van Bi-
oscoop Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade op zondag 10 of dinsdag 12 
april vanaf 21.00 uur. 
Ook in première in Aalsmeer het 
avontuur ’Mega Mindy vs Rox’ op 
zaterdag 9, zondag 10 en woensdag 
13 april om 14.45 uur en drama ’Son 
of Saul’ op zondag 10 en woens-
dag 13 april om 20.00 uur. Kijk voor 
meer informatie en het hele filmpro-
gramma op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten reserveren kan via bios-
coop@studiosaalsmeer.nl of 0297-
753700.

Cabaretvoorstelling uitverkocht!
Avond Partizanië in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april ko-
men de Partizanen naar Bacchus. 
Wie een kaartje heeft gekocht voor 
dit cabaretduo heeft geluk. De voor-
stelling is uitverkocht. En dit is jam-
mer, want er bij zijn wordt leuk! Ken-
ners noemen het cabaret. De par-
tizanen noemen het een beweging. 
Een beweging waar je bij kunt ho-
ren. Dus laat je overtuigen van de 
weldadige werking van een geheel 
verzorg avondje Partizanië. Me-
rijn Scholten en Thomas Gast ont-
moetten elkaar bij stand-up come-
dy collectief Comedytrain. Zij won-
nen in 2014 de jury- en publieks-
prijs op het Leids Cabaret Festival, 
schreven voor Dit Was het Nieuws 
en Spijkers met Koppen en maak-
ten de tragikomische documentaire: 
Alles voor een Lach. In deze try-out 
voorstelling nemen zij een goede 
vriend en collega mee: Wim Helsen. 
Deze Belgische cabaretier staat be-
kend om zijn absurdistische stijl. Op 
reis naar Partizanië wordt avontuur-
lijk. Wees op tijd in het culturele ca-

fé in de Gerberastraat. De voorstel-
ling begint om 21.00 uur. Bacchus is 
open vanaf 20.30 uur. Voor meer in-
formatie: www.cafebacchus.nl 

Op wijnsafari naar Afrika 
Vrijdag 8 april gaat Bacchus over 
zijn toch al ruime grenzen. Het cul-
tureel café gaat op safari naar Zuid 
Afrika en doet dit onder begelei-
ding van Slijterij Wittebol. De ba-
sis voor de reis vormt een proeve-
rij van 6 wijnen uit hét wijngebied 
van Zuid Afrika, StellenBosch. Wit-
tebol zal deze proeverij begeleiden 
zodat de aangeboden smaken vol-
ledig tot zijn recht komen. Volgens 
eeuwen oude Bacchus traditie ho-
ren bij een proeverij natuurlijk ook 
lekkere hapjes en andere speciali-
teiten. Natuurlijk wordt er ook ge-
zocht naar een cultureel elementje 
op deze avond. Afrikaanse dans? Of 
gewoon een zanger met gitaar? Al-
les is mogelijk in Bacchus en Zuid 
Afrika. Aanvang 21.00 uur. Reserve-
ren kan via de website.

Grootse tribute aan grootste band
Stones hits in The Shack
Oude Meer - Zondag 10 april terug 
in de tijd met een zinnenprikkelen-
de tribute aan de allergrootste rock-
band allertijden; The Rolling Stones. 
Wil je een geweldige middag die je 
nog heel lang bij blijft, gaat ze dan 
zien, want op veler verzoek zijn The 
Dead Flowers, na ruim een jaar weer 
terug in The Shack. Die avond staat 
bij menig ‘die-hard’ Stones fan nog 
in het geheugen gegrift! Een groot-
se tribute aan de grootste band aller 
tijden. Een niet te missen tribute aan 
een topband die een vette stempel 
heeft weten te drukken op de ge-
schiedenis van de popmuziek. Re-
testrakke drums, ronkende bas, ge-
niale pianomelodieën en telecas-
ters in alle denkbare stemmingen 
zorgen voor een herkenbaar en au-
thentiek Stones geluid. De ene su-
perhit na de andere rolt voorbij. Het 
gitaarspel van de twee leadgitaris-
ten klinkt als een klok en deze he-
ren weten een typisch Stones geluid 
uit hun instrumenten te toveren. The 

Dead Flowers bestaat uit Mike Vos 
op gitaar en zang, Martin v/d Moer 
op gitaar en zang, Serge v/d Kuil op 
bas, Peter Caspers op keyboard en 
zang en Marcel Gootjesop drums. 
Zondag 10 april, open: 15.00 uur, 
aanvang The Dead Flowers: 16.00 
uur en de entree is 8 euro.

Voor in de agenda:
Zin in ’n reggae feestje? Zondag 17 
april staat er een uitzonderlijk goeie 
UB40 tribute band op het podium in 
The Shack. Deze voortreffelijke mu-
zikanten zullen je verbazen met hun 
vertolking van al die grote UB40 
hits als, Food for Thought, Kingston 
Town, I Got You Babe, Rat in The 
Kitchen, en vele andere. Zondag 24 
april heeft The Shack een primeur. 
De legendarische Amsterdamse 
band The Jack of Hearts gaan het 
podium weer op, en de allereerste 
keer vind plaats in The Shack! Voor 
alle info www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Flora met Disney in concert
Kudelstaart - Zaterdag 16 april 
geeft muziekvereniging Flora onder 
leiding van Dick-Jan Veerbeek haar 
jaarlijks donateursconcert in De Spil 
te Kudelstaart. Bezoekers kunnen 
deze avond luisteren naar muziek 
uit films en musicals van Walt Dis-
ney, het orkest speelt onder andere 
Selections from Pocahontas, Disney 
at the Movies en Pirates of the Ca-
ribbean. Het Flora jeugdorkest laat 
ook van zich horen tijdens het con-
cert. Zij spelen onder andere Star 
Wars: The Force Awakens en Mu-
sic from Frozen. Mare van Welzenis, 
trompettiste bij Flora, zal een vocaal 

optreden verzorgen, zij zingt onder 
andere The Climb en samen met het 
orkest Let it Go.
Het belooft een mooi concert te 
worden met bekende melodieën 
voor zowel jong als oud. De avond 
wordt gepresenteerd door Jaap van 
Leeuwen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal en kosten 7,50 euro, kin-
deren tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang. De zaal is open vanaf 19.30 
uur en het concert begint om 20.00 
uur. Muziekvereniging Flora hoopt 
veel mensen te mogen begroeten 
op dit concert met bekende Disney 
muziek. 

Afgeladen vol voor Hucksters
Aalsmeer - Aan populariteit heeft 
de Hucksters sinds haar oprichting 
in 1993 nog niets verloren, zo bleek 
afgelopen zaterdag 2 april. De vijf-
mansformatie verzorgde een optre-
den in Joppe en het café in het Cen-
trum was werkelijk afgeladen vol. 
Ieder plekje was bezet. 
Het publiek leek de ‘volle bak’ niet 
te deren, er werd volop genoten van 
allerlei bekende rocknummers en 

als het even kon werd er ook ge-
danst. De Hucksters kon het en-
thousiasme van het publiek wel 
waarderen en speelde door tot na 
middernacht. Een topavond, aldus 
de aanwezigen en dat vonden de 
bandleden zelf ook. Na afloop werd 
door Hans, Remco, Michael, Ed en 
Ron van de Hucksters terecht met 
trots geproost op het succesvolle 
optreden!

Concert Jostiband Orkest en 
Da Capo in de Bloemhof
Aalsmeer - Het meest innemen-
de orkest van Nederland dat ge-
heel uit verstandelijke beperkte mu-
zikanten bestaat, het Jostiband Or-
kest uit Zwammerdam, komt zater-
dag 9 april optreden in de Bloem-
hof. Het concert wordt gegeven sa-
men met het Da Capo’s Popkoor en 
is op uitnodiging van de Rotary Club 
Aalsmeer Uithoorn. Een uniek mo-
ment om de muzikanten live in ac-
tie te zien. Een hernieuwde kennis-
making misschien wel, want al eer-
der was het Jostiband Orkest in 
Aalsmeer. Op het repertoire staan 
vertederende liedjes, maar ook ei-
gentijdse popmuziek. Het zou zo 
maar kunnen dat op 9 april een 

heuse James Bond medley of Ping 
Pong van Armin van Buren klinkt 
in de Bloemhof. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan een programma 
dat het vijftig jarige jubileum van het 
orkest extra glans moet gaan geven. 
Het wordt vast en zeker een groots, 
verrassend en voornaam concert. 
Kaarten voor dit concert, dat aan-
vangt om 20.00 uur, zijn voor 15 eu-
ro per stuk te bestellen via www.ro-
taryamu-jostiband.nl en te koop bij 
het Boekhuis in de Zijdstraat. De 
opbrengst wordt grotendeels aan-
gewend om een moeder verwen-
dag te organiseren, een dag waar-
op moeders van gehandicapte kin-
deren in de watten worden gelegd. 

Genieten van The Whatts
Aalsmeer - In Bacchus kon zater-
dag 2 april genoten worden van The 
Whatts. De band, opgericht in 1977, 
was een begrip in de jaren tachtig 
in Aalsmeer en omstreken. In 2012 
werd door de drie bandleden van 
weleer besloten een reünie te ge-
ven. De Whattsies van het eerste 
uur, André, George en Peter, doken 
de oefenruimte weer in om samen 
met gitarist Bob het repertoire van 
toen op te frissen en nieuwe num-

mers te leren. De reünie was suc-
cesvol en smaakte naar meer en 
sindsdien wordt er weer volop ge-
speeld. Met heel veel plezier, want 
dit straalt het viertal uit vanaf het 
podium. Op stevige rocknummers 
en stampende blues-klassiekers 
werd het vele publiek in Bacchus 
getrakteerd. Het was een avond-
je genieten voor de bezoekers en, 
gezien het enthousiasme, voor het 
viertal van The Whatts zelf.

TV Kudelstaart: 
Bonje na het bal
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart gaat op zaterdag 9, vrijdag 
15 en zaterdag 16 april schitteren in 
het Dorpshuis. De spelers trakteren 
op een avond onvervalst vermaak 
en ouderwets lachen met de klucht 
‘Bonje na het Bal’. In deze komische 
klucht komt de familie van Zuijlen 
behoorlijk in de problemen. En dat 
terwijl ze enkel een avondje luch-
tig carnaval gevierd hebben. Geen 
vuiltje aan de lucht zou je denken... 

Echter wanneer er na afloop van het 
bal, diep in de nacht nog enkele an-
dere feestvierders aanhaken en de 
toon wat dreigender wordt, slaat 
de feestvreugde om, is de verwar-
ring compleet en zijn er grote pro-
blemen om op te lossen. Zal de rust 
in Huize van Zuijlen terug keren? 
Komt het zien op 9, 15 of 16 april! 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Gal & 
Gal in winkelcentrum Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat. 
Kijk voor meer informatie op www.
toneelverenigingkudelstaart.nl. De 
voorstelling beginnen alle avonden 
om 20.15 uur. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:NIEUW:

TIP:KOOPJE:

Elektrische gitaar
‘SX’

  € 165,-

Gitaarbanden
‘Fender’

vanaf  € 19,50

Kleurige ukelele’s
vanaf  € 29,95

Marktkraam vol met
percussie instrumenten!

Zangeres, kleinkunstenaar en actrice

Persoonlijke show Simone! 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 15 april kan 
in het Crown Theater Aalsmeer ge-
noten worden van ‘Simone!’, een in-
tieme en persoonlijke theatershow. 
Bezoekers krijgen een compleet 
theaterportret van deze rasartieste 
te zien, omlijst met muzikale hoog-
tepunten.
Na twee succesvolle eigen thea-
tershows en recente hoofdrollen in 
de musicals Sister Act en Moeder, 
Ik Wil Bij De Revue keert de veel-
geprezen Grande Dame van de Ne-
derlandse theaterwereld Simone 
Kleinsma dit seizoen solo terug in 
de theaters met een gloednieuwe 
personality show.
Een buitenkans om de vrouw ach-
ter de vedette beter te leren ken-
nen. Simone! is een intieme en per-

soonlijke theatershow met een ab-
solute hoofdrol voor haar prachtige 
stem. De veelzijdige Simone - zan-
geres, musicalster, kleinkunstenaar 
en actrice – haalt herinneringen op 
en deelt anekdotes die voor ver-
rassingen zullen zorgen. Bezoekers 
krijgen een compleet theaterpor-
tret van deze rasartieste te zien, om-
lijst met muzikale hoogtepunten. De 
avond laat zich door één allesom-
vattend woord omschrijven: Simone!
Reguliere prijs is 32 euro per per-
soon. Kaarten zijn te reserveren via 
www.crowntheateraalsmeer.nl en 
te koop in het Boekhuis in de Zijd-
straat, Espago in de Ophelialaan en 
de Marskramer in Winkelcentrum 
Kudelstaart. Wacht niet te lang, het 
gaat hard met de kaartverkoop!
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Slow Art Day bij Werkschuit
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april is 
het wereldwijd Slow Art Day, een 
dag om langzaam naar kunst te 
kijken. Ook bij de Werkschuit in 
Aalsmeer! Slow Art Day heeft een 
simpele missie: meer mensen la-
ten zien dat je door langer te kijken 
meer in vorm en kleur ziet. Wie lie-

ver slow art wil maken kan zater-
dag van 13.00 tot 16.00 uur terecht 
voor een tekensessie onder leiding 
van docent Annefie van Itterzon. Er 
wordt gewerkt met waterverf, fine-
liners en echte bloemen. Geschikt 
voor ouders en kinderen! Opgeven 
kan bij: a.vanitterzon@hotmail.com.

Gedicht van de maand
Aalsmeer - Koos Hagen was docent Frans, publicist en stads-
dichter van Amstelveen (2010-2013). Hij publiceerde een no-
velle en enkele dichtbundels en draagt zijn gedichten regelma-
tig voor in de regio en daarbuiten.

April
Er zit nog veel november in mijn hoofd
donkere trage morgens, wolkenjacht
met regensluiers, tegenwind, de wekker
is van slag en mijn onaangepast gedrag
ontkent dat de kalender licht belooft

Ik gooi de ramen open, onder mij
vlamt de camelia, de perenboom opzij
praalt overdadig bloesemend alsof
dit voorjaar eeuwig duren zal, bedwelmd
adem ik in, de winter is voorbij

Op straat blije gezichten, het chagrijn
verwaait, de kwaaie koppen op de golven
bedaren en het meer bij Kudelstaart
blikkert je tegemoet, een kieviet roept
zijn naam, merels fluiten hun lentelied

Koos Hagen

Holocaust-overlevende en toparrangeur

Lezing door Zoni Weisz
Aalsmeer - Dinsdag 26 april komt 
Zoni Weisz naar Aalsmeer om zijn 
indrukwekkende verhaal te vertel-
len. De Holocaust-overlevende en 
voormalig arrangeur geeft een le-
zing die wordt georganiseerd door 
Boekhuis Aalsmeer. Aanleiding voor 
de komst van Johan ‘Zoni’ Weisz is 
zijn recent verschenen autobiogra-
fie ‘Zoni – De vergeten Holocaust’. 
In het boek vertelt Weisz over zijn le-
ven als Sinto, ondernemer en over-
levende. Ongeveer een half miljoen 
zigeuners werden in de Tweede We-
reldoorlog gedood door de nazi’s. 
Zoni Weisz overleefde. In het boek 
vertelt hij over zijn jeugd als Sinto, 
over het verlies van zijn ouders, zus-
jes en broertje. Maar ook over zijn 
wonderbaarlijke loopbaan als top-
bloemist en arrangeur en als inter-
nationaal promotor van de Neder-
landse bloemenindustrie. 
In Aalsmeer zullen veel mensen Zo-
ni Weisz van vroeger kennen. Hij 
was vele jaren betrokken bij grote 
bloemen- en plantenpresentaties en 
bij evenementen als het Aalsmeers 
Bloemencorso en de Vaktentoon-
stelling. Ook haalde hij het Guinness 
Book of Records met het arrangeren 
van het langste bloemstuk ter we-
reld en met een arrangement (in sa-
menwerking met Zurel) van 35.000 
rozen. Zoni Weisz mocht ook diver-
se malen de bloemen verzorgen bij 
speciale gelegenheden van het Ko-
ninklijk Huis, zoals de inauguratie 
van koningin Beatrix en het huwelijk 
van Willem-Alexander en Maxima. 

Tegenwoordig zet hij zich met hart 
en ziel in voor de zaak van Roma 
en Sinti. In 2011 sprak hij de Duit-
se Bondsdag toe in nagedachtenis 
aan de bevrijding van Auschwitz. In 
januari van dit jaar mocht hij voor 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties spreken tijdens 
de Holocaust herdenking. Zelf zegt 
hij: “Ik heb een bijzonder leven ge-
leid, met een bizar en heel verdrie-
tig begin. Nu kijk ik met voldoening 
terug. Als ik het over mocht doen: 
precies zo graag. Mijn verhaal, mijn 
volk. Daar gaat het mij nog om.” De 
lezing van Zoni Weisz is dinsdag 26 
april. Reserveren voor deze avond 
kan via boekhuis@boekenhof.nl 
en tel. 0297-324454. Entree: 5 eu-
ro. De lezing wordt in het Boekhuis 
aan Zijdstraat 12 gehouden. Bij gro-
te belangstelling wordt uitgeweken 
naar De Oude Veiling. Zaal open 
vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Voorjaarsdansfeest bij 
Wereldansgroep Nivon
Aalsmeer - Op donderdag 14 april 
wordt een dansfeest georganiseerd 
door de Nivon -Werelddansgroep in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. 

De werelddansers oefenen weke-
lijks. Nu worden belangstellenden 
uitgenodigd om deze avond mee 
te komen maken. Om mee te dan-
sen of om te komen kijken. Voor 
de gelegenheid is er een orkestje, 
dus dansen op echte muziek. Bo-
vendien komt een aantal dansers 
van de Folklore Dansgroep Zvarni-
ara uit Hoofddorp korte optredens 
met dansen uit verschillende lan-

den verzorgen. In bijbehorende kos-
tuums. Als er animo voor is zal An-
ja, de dansleiding, wat eenvoudige 
dansen aanleren. Om zo iedereen in 
de gelegenheid te stellen kennis te 
maken met folkloristische dansen. 
Maar de toeschouwers zullen zich 
ook wel vermaken. Het muzieken-
semble heet Timarido en bestaat uit 
4 muzikanten die ieder een ander in-
strument bespelen. Hiermee samen 
dansen zal anders gaan dan op de 
muziek die tegenwoordig zo uit de 
computer getoverd wordt. Welkom 
aan dans en muziekliefhebbers! De 
toegang is 5 euro. Zaal open vanaf 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Cabaretesk showprogramma 
over Oudhollandse likeuren
Rijsenhout - Het Zondagmiddagpo-
dium presenteert op 10 april om 14.00 
uur een cabaretesk showprogramma 
over en met Oudhollandse likeuren in 
Dorpshuis De Reede aan de Schouw-
straat 16. Er staat een buffet klaar 
met ruim vijftig soorten Nederland-
se likeuren, waarvan er drieëntwin-
tig behoren tot de zogenaamde Oud-
hollandse likeuren. Deze vormen het 
thema voor de humoristische show. 
Vóór de pauze worden de aanwezi-
gen op een cabareteske wijze mee-
genomen naar de gouden eeuw, de 
periode waarin alle Oudhollandse li-
keuren hun oorsprong vinden. In het 

tweede gedeelte van het programma 
wordt op een hilarische manier ver-
teld over de redenen waarom de li-
keuren mochten worden gedronken, 
want achter elke likeur zit een schit-
terend verhaal. Het geheel wordt ge-
lardeerd met vermakelijke en toepas-
selijke gedichten uit die tijd. Kaarten 
à 4 euro, inclusief een kopje koffie of 
thee zijn vanaf een half uur voor aan-
vang verkrijgbaar aan de zaal of te 
reserveren op vrijdagmorgen van 9.30 
tot 11.30 uur bij Meerwaarde via te-
lefoonnummer 023–5698873. Op dit 
nummer is ook een rit heen en terug 
met de Meertaxi te bestellen.

‘Im Labyrinth des Schweigens’
Filmmiddag voor senioren 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 12 april 
wordt weer een speciale filmmid-
dag voor senioren gehouden in Bi-
oscoop Aalsmeer. Dit keer wordt de 
film ‘Im Labyrinth des Schweigens’ 
gedraaid. In het Frankfurt van 1958 
worden alle herinneringen aan de 
nietsontziende oorlog weggedrukt. 
De economie is zich aan het her-
stellen en het normale leven be-
gint weer normaal te voelen. Tot-
dat een journalist een docent op het 
schoolplein herkent als een voorma-
lig bewaker van concentratiekamp 
Auschwitz. 
Wanneer de journalist naar de po-
litie gaat, blijkt pas hoe ver de ont-
kenning reikt. Zij weigeren de aan-
gifte te registreren en de journalist 
begint een gevecht voor de waar-
heid. Hij wordt hierin bijgestaan 
door de enige persoon die heil ziet 
in de zaak: de jonge officier van jus-
titie Johan Radmann. Deze jonge of-

ficier van justitie neemt de zaak toch 
aan en niemand, zelfs niet zijn baas, 
kan hem overtuigen het te laten rus-
ten. Tijdens zijn onderzoek komt hij 
erachter dat bijna iedereen claimt 
nooit van de term ‘Auschwitz’ ge-
hoord te hebben, terwijl anderen 
proberen het gebeurde simpelweg 
te vergeten. Zijn vastberadenheid 
maakt dat procureur-generaal Fritz 
Bauer hem aanwijst om de leiding 
van het onderzoek op zich te ne-
men. Worstelend met een schat aan 
informatie, belandt de jonge advo-
caat in een labyrint van schuld en 
leugens waar hij niet meer uit lijkt 
te komen. 
De film begint om 13.30 uur. Verza-
melen vanaf 13.15 uur in de hal van 
Crown Theater aan de Van Cleeff-
kade. De kosten zijn 6,50, euro, in-
clusief de mogelijkheid tot napraten 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee met een lekker koekje.

Drie keer tragikomedie in De Reede

Rijzenspelers: Gouwe handjes
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers speelt zaterdag 16, 
vrijdag 22 en zaterdag 23 april ‘Gou-
we handjes’, een stuk van Haye van 
der Heijden. Na de succesvolle op-
voering van ‘Alles voor de tuin’ van 
Edward Albee nu een tragikome-
die. Een avondvullende voorstelling 
welke nog lang in je gedachten blijft 
hangen. Gouwe Handjes (de belof-
te) is in 2003 speciaal voor John-
ny Kraaijkamp sr. geschreven door 
Haye van der Heijden. In Gouwe 
Handjes gaat het over Louis, die ten 
einde raad is als zijn vrouw Emma, 
waar hij intens gelukkig mee was, 
plotseling sterft. Aan haar sterf-
bed moet hij Emma beloven na haar 
dood weer gelukkig te worden. Het 
blijkt een belofte waar hij niet onder-
uit komt. De andere vrouwen in Gou-
we Handjes zijn Louis’ dochter Alice, 
schoonmaakster Suze, schoonzus 
Charlotta en callgirl Claire. Al deze 
vrouwen trachten invloed uit te oe-
fenen op hoe Louis zijn nieuwe le-
ven vorm moet geven en met wie. 
En al deze vrouwen hebben een be-
paald belang bij Louis om deze voor 
zich te winnen. Louis heeft een neus 
voor wat vrouwen denken, voelen en 
mooi vinden. Hiermee is hij rijk ge-
worden, want zijn geurlijn, sportbh’s 
en serreplanten vinden bij de dames 
gretig aftrek. Als zijn jongere twee-

de vrouw plotseling overlijdt, neemt 
zijn leven een onverwachte wending. 
De dames om hem heen doen hun 
uiterste best hem te troosten, maar 
daar komt ook veel zelfbelang bij 
kijken. Een rijke alleenstaande man 
laat je natuurlijk niet zomaar voor-
bijwandelen... ‘Gouwe handjes’, re-
gie door Remco Brandt, is een stuk 
met een lach en een traan. En een 
stuk dat nog lang je gedachten blijft 
beheersen... De voorstellingen vin-
den plaats in dorpshuis De Ree-
de in de Schouwstraat 14. Kaarten 
kunnen gereserveerd worden via de 
website van de Rijzenspelers: www.
rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-
327840.

Interview Mariska van Kolck
Garby Aalsmeer en Lady 
BlaBla op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer, de lo-
kale omroep van Aalsmeer, ver-
zorgd al bijna 25 jaar iedere week 
zeer interessante programma’s spe-
ciaal bedoeld voor de Aalsmeerder 
of Kudelstaarter. In ‘Aalsmeer Poli-
tiek’ komt deze week PACT Aalsmeer 
langs om de politieke week door de 
nemen 

Anti-pestcampagne 
Vrijdag belt Kim van ‘Let’s Go’ met 
Lady BlaBla. Zij is het anti-pestsym-
bool van Nederland en heeft een 
nieuw liedje uitgebracht dat ‘Game 
Over’ heet. Op een positieve manier 
vestigt Lady BlaBla de aandacht op 
het pestprobleem en Kim en Joey 
steunen deze anti-pestcampagne. 
Word jij zelf of iemand anders in je 
klas gepest en wil jij daar iets tegen 
doen? Stel dan vrijdag je vraag aan 
Lady BlaBla. Verder gaat het over 
de denksport schaken. De kinde-
ren van AAS komen langs en vertel-
len hoe cool schaken wel niet is. Ze 
leggen uit hoe het werkt, waar je op 
moet letten en hoe je een echt goede 
schaker wordt. Heb jij nog een ver-
zoekplaatje voor vrijdag? Mail de ti-
tel en artiest dan naar letsgo@radio-
aalsmeer.nl en dan hoor je het plaat-
je vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur 
op de radio!

Schoon met ‘Garby Aalsmeer’
De groep cliënten en vrijwilligers 
van Heliomare Dagbesteding in 
Aalsmeer ontvangen deze week ie-
mand die zich inzet om de leefomge-
ving in Aalsmeer te verbeteren. Haar 
naam is Yvette Koehler en zij orga-
niseert namens ‘Garby Aalsmeer’ di-
verse acties om zwerfafval op te rui-
men uit de natuur. ‘Halte Zwarteweg’ 
zal haar vragen naar hoe de acties in 
haar werk gaan en wie er aan mee-
doen. Het motto van Garby is: ‘niet 
weggooien, maar ingooien.’ In de af-
valbak welteverstaan. Luister don-
derdag om 18.00 uur naar ‘Halte 
Zwarteweg’ om dit en meer te we-
ten te komen over ‘Garby Aalsmeer’.

Weekendmagazine
Aanstaande zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur presenteert Miranda Gom-
mans het Weekendmagazine. Frans 
van der Wee verzorgt de techniek. 
Zij hebben interessante gasten: In 
het eerste uur bijvoorbeeld komen 
Rob en Wendy Joore vertellen over 
de benefiet voetbalwedstrijd tussen 
het Eerste van FC Aalsmeer en oud-
Ajax-spelers van Lucky Ajax die ge-
speeld wordt op woensdag 13 april. 
De opbrengst gaat naar het goe-
de doel Roparun. Joany Voorn van 
Restaurant Jones komt in het twee-
de uur vertellen over haar nieuwe 

verrassingsmenu’s en in het laat-
ste uur van de show wordt er gebeld 
met Mariska van Kolck. Zij kan alles 
vertellen over de voorstelling ‘YES 
we meet Again’ die gespeeld wordt 
op de middag van Bevrijdingsdag 
in Crown Theater Aalsmeer. Maris-
ka vertolkt daarin een van de hoofd-
rollen en brengt prachtige liedjes ten 
gehore. En er zijn nog veel meer gas-
ten en leuke muziek in het Weekend-
magazine. Luisteren dus!

De bouw in
Ook op maandag 11 april ontvan-
gen Mylène en Elbert weer een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter in de 
wekelijkse talkshow ‘Door de Man-
gel’. Een uur lang staat deze gast 
centraal in het programma en wordt 
hem of haar het hemd van het lijf ge-
vraagd. Afgelopen maandag was het 
de Fransman van geboorte Philippe 
Sargis. Voor de chefkok is sinds ja-
nuari van dit jaar een droom in ver-
vulling gegaan en is hij eigenaar ge-
worden van restaurant De Dorps-
hoek. Uiteraard heeft Philippe ook 
een nieuwe gast voor 122e uitzen-
ding van ‘Door de Mangel’ gevon-
den. Maandag 11 april neemt aanne-
mer Wilco van der Laarse plaats ach-
ter de microfoon. Vragen voor Wilco 
van der Laarse? Mail deze dan naar 
studio@radioaalsmeer.nl of Twitter: 
@DoordeMangel.

Top 10 van Patricia Schijf 
Na ‘Door de Mangel’ volgt wekelijks 
het programma ‘De Top 10 van’. De-
ze week tussen 20.00 en 21.00 uur 
de tien favoriete platen van de Rij-
senhoutse schoonheidsspecialis-
te en voedingsdeskundige Patricia 
Schijf. Benieuwd welke muziek Pa-
tricia graag wil laten horen? Luister 
dan maandag. 

Uitgelicht: ‘Nerdalert’
Iedere zondag wordt het einde van 
de avond op Radio Aalsmeer inge-
luid door Marcel van der Velde en 
Marjolein Hermans met het pro-
gramma ‘Nerdalert’. Zelf noemen zij 
het een muziekprogramma met een 
‘maatschappijkritisch’ randje. Tijdens 
de uitzending chatten de luisteraars 
mee via de chatbox en kunnen zij 
daar ook verzoekplaten aanvragen. 
Ook is het altijd weer wachten tot 
het heuse ‘Nerdalert’ voorbij komt. 
Dan is het pas echt een bonte boel! 
Benieuwd naar het nerdalert? Luis-
ter op zondagavond tussen 20.00 en 
23.00 uur naar ‘Nerdalert’ en ontdek 
het! Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Expositie schildersclub ASG
Aalsmeer - Het Aalsmeers Schil-
ders Genootschap heeft afgelopen 
weekend bij Kom in de Kas bij de 
kwekerij Green Balanz geëxposeerd. 
Het ASG is een schildersclub die al 
31 jaar bestaat in Aalsmeer en de 
leden komen elke woensdagavond 
vanaf 18.30 uur bijeen in de kantine 
van kwekerij Green Balanz aan de 
Mijnsherenweg 38 in Kudelstaart. 
Er wordt dan geschilderd en/of ge-
tekend op eigen initiatief. Er wordt 
geen les gegeven, maar de leden le-
ren en inspireren elkaar doordat een 

ieder een andere techniek gebruikt. 
Daardoor kun je ook veel leren. Een 
enkele keer organiseert het ASG 
een workshop en eens per maand is 
er een thema-avond voor wie daar 
aan mee wil doen. 
Ook wordt er minimaal twee keer 
per jaar geëxposeerd in de omge-
ving van Aalsmeer. Interesse? Een 
kijkje nemen is altijd mogelijk. Voor 
informatie kan contact opgenomen 
worden met L. van der Poel via 06-
44412434 of Henny Jonker via 06-
10235858.

Goed weer voor Amb8 route
Kudelstaart - Goed weer hadden 
de deelnemers en bezoekers aan 
de Amb8 route in Kudelstaart afge-
lopen weekend. Niet alleen waren 
aan de Mijnsherenweg bedrijven 
open voor het jaarlijkse Kom in de 
Kas, ook ambachtslieden zetten hun 
deuren open om bezoekers meer te 
weten te laten komen over paling-
roken, zeep, kruiden, taart en kaas 
maken en beeldhouwen. Naast de 

vaste ambachtslieden aan de fiets-
route waren voor dit weekend ook 
een edelsmid, een chocolatier, een 
viltster, een spinster en een imker 
uitgenodigd. De Amb8 route is een 
fietsroute van ongeveer 15 kilome-
ter langs lokale ambachtelijke on-
dernemers. Kijk voor meer informa-
tie op www.amb8route.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Zangers gezocht 
voor projectkoor

Amstelland - Het ROM-koor is op 
zoek naar zangers en zangeressen 
in de leeftijd van circa 15 tot 25 jaar 
voor een bijzonder projectkoor. In 
het kader van het 30-jarig jubile-
um van het Regionaal Operette- & 
Musicalkoor (ROM-koor) zijn er in 
dit jubileumjaar diverse activiteiten 
gepland, waaronder twee concer-
ten op 28 en 29 mei. Voor deze con-
certen stelt het ROM-koor een jon-
geren-projectkoor samen, dat een 

deel van het programma zal invul-
len. Voor dit projectkoor wordt ge-
zocht naar enthousiaste jonge zan-
gers en zangeressen met enige zan-
gervaring. Onder de deskundige lei-
ding van Ferdinand Beuse, de vas-
te dirigent van het ROM-koor, zal er 
gerepeteerd worden. Met zijn ken-
merkende enthousiasme wordt er 
in circa vier repetities diverse num-
mers in gestudeerd. Hou je van zin-
gen en vindt je het leuk om eind mei 
in de spotlights te schitteren tijdens 
twee prachtige concerten? Kijk dan 
snel op www.romkoor.nl voor meer 
informatie en om je aan te melden. 
Eind april starten de repetities. 





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
7 april 2016

bekendmakingen snel en makkelijk 
te vinden op WWW.overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publi-
caties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

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

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en 
u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

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

vanaf 1 oktober 2015 is de dienstverlening 
bij de balie bouWen & vergunningen en 
balie bedrijven geWijZigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per 
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige 
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over 
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen 
kunt u een afspraak maken via 020-5404911.

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

ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in 
de basisregistratie personen (brp)

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

geslachtsnaam  voorletters geboorte- datum 
  datum beschikking

Polat M. 01-01-1988 29-03-2016

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

- Achter Uiterweg 164, 1431 AS (Z-2016/017153), het 
plaatsen van een plantenkas 

- Cyclamenstraat 54, 1431 SC (Z-2016/017160), het plaat-
sen van een dakopbouw op de 2e verdieping

- Middenweg 55, 1432 DE (Z-2016/017836), het maken van 
een avegaarboring t.b.v.. duiker Kruising N201

- Jac.P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/018195), het 
plaatsen van een schuur

- Hornweg 239, 1432 GK (Z-2016/018204), het vervangen 
van de schuur annex garage op een nieuwe plek op het 
achtererf

- Stommeerkade 30, 1431 EK (Z-2016/018801), het aanleg-
gen van een steiger

- Mijnsherenweg 34, 1433 AS (Z-2016/019083), het plaat-
sen van 2 dakkapellen aan de voorgevel

- Oosteinderweg 261 C en E, 1432 AV (Z-2016/019199), het 
wijzigen van appartementen in kantoren/bedrijfsruimten

- Hortensialaan 85, 1431 VB (Z-2016/019247), het plaat-
sen van een dakkapel aan de achter- en voorzijde van de 
woning

rectificatie, vergunning verleend 
- Aalsmeerderweg tussen 378-388, 1432 EE (Z-2016/000531), 

het aanleggen van een in- en uitrit. Besluit verzonden: 03-
03-2016. Bij de vorige publicatie stond een andere adres 

vergunning verleend
- Oosteinderweg 287E, 1432 AW (Z-2015/06220), het vesti-

gen van een catering/horeca in een kas en het wijzigen van 
een gevel en het afwijken van het bestemmingsplan ten 
behoeve daarvan. Besluit verzonden:

  24-03-2016

besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling gesteld
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. 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:
- Lakenblekerstraat 56, 1431 GG (Z-2016/00181), het wijzi-

gen in gebruik naar detailhandel. Besluit verzonden: 23-
03-2016.

- Korianderhof 9, 1431 DZ (Z-2016/005551), het plaatsen 
van een terrasoverkapping in de achtertuin. Besluit 

  verzonden: 23-03-2016

vergunning ingetrokken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
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.
- Baccarastraat 24, 1431 RN (Z-2013/021071), het plaatsen 

van een dakkapel aan de achterzijde. Vergunning bekend 
onder Z-2013/004548. Besluit verzonden 23-03-2016

- Uiterweg 303 Westeinderplassen H 1221, (Z-2013/042207), 
het wijzigen van beschoeiing en inrichting van het eiland. 
Vergunning bekend onder 20110105 wordt ingetrokken. Be-
sluit verzonden 29-03-2016. 

procedure afgebroken, project is vergunningvrij
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist 
is:
- Korianderhof 9, 1431 DZ (Z-2016/013855), het plaatsen 

van een terrasoverkapping in de achtertuin.

beslistermijn verlengd 
Toelichting 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:
- Sweelinckstraat 31, 1431 XS (Z-2016/013951), het bouwen 

van een opbouw op een schuur.
- Uiterweg 404, 1431 AZ (Z-2016/014497), het plaatsen van 

een erfafscheiding

milieuvergunning, conceptvergunning gereed 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/
weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2014/050174), het in werking 

hebben van een inrichting voor het bouwen van aluminium 
scheepsrompen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 07-04-2016 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van 
het gemeentehuis.

meldingen ontvangen
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/017916), 

het slopen van Shell tankstation eerste fase.
- Zwarteweg 90, 1431 VM (Z-2016/017841), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen.
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KG (Z-2016/019246), het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatie-
woning 

meldingen akkoord
-  Uiterweg 228, 1431 AV (Z-2016/016885), het slopen van 

een koelcel en het verwijderen van asbestpanelen.
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/016488), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatie-woning

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenemen-
tenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 239, 1433 GH (Z-2016/017453), Ko-

ningsdag op 27 april 2016
- Parkeerterrein De Dreef nabij zwembad de Waterlelie (Z-

2016/016388), Kermis Aalsmeer 2017, ontvangen 17 maart 
2016

- Raadhuisplein en Zijdstraat 28 (voor de molen) (Z-
2016/016994), Opening week van de Amateurkunst, ont-
vangen 18 maart 2016

- Routes door Kudelstaart (Z-2016/016240), Avondvierdaag-
se Kudelstaart van 6 tot en met 9 juni 2016, ontvangen 16 
maart 2016

- Aalsmeer Centrum (Z-2016/016676), Geraniummarkt + bra-
derie op 7 mei 2016, ontvangen 18 maart 2016

- Stationsstraat vanaf Kolenhaven en Raadhuisplein (Z-
2016/017055), Bevrijdingsvuurceremonie op 5 mei 2016, 
ontvangen 22 maart 2016

- Raadhuisplein, 1431EH (Z-2016/018046), Kindermiddag, 
Koningsdag 2016, ontvangen 25 maart 2016

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.
- Zwarteweg 77, Dreef2, Stommeerweg tegenover nummer 

131 (Z-2016/013361), Veiligheidsdag op 21 mei
  2016, verleend 1 april 2016

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

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

collectes

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

collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/017156), Oliebollen-

actie door Sursum Corda op 18 en 19 november
  2016, ontvangen 21 maart 2016

exploitatievergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 227, 1432KA (Z-2016/016352), Boerma In-

stituut Intern. Floral Design School, ontvangen 17 maart 
2016

- Machineweg 33, 1432EL (Z-2016/017954), Cafetaria Creta, 
ontvangen 22 maart 2016

terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Machineweg 33, 1432EL (Z-2016/017954), Cafetaria Creta, 
ontvangen 22 maart 2016

drank- en horecavergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 227, 1432KA (Z-2016/016352), Boerma In-

stituut Intern. Floral Design School, ontvangen 17 maart 
2016

drank- en horecavergunning (verleend)** 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2015/025510), Tuinhuis Stich-

ting Historische Tuin Aalsmeer, verleend 25 maart 2016

ter inZage
t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer 

2016 (en bijbehorende stukken)
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-

wijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedu-
re) en een ontheffingsverzoek hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (aanvraag voor om-
gevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp be-
sluit hogere grenswaarde en de overige daar-
op betrekking hebbende stukken)

t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de 
bijbehorende stukken (op voormalige terrein 
van de kwekerij en aangrenzende terrein van 
de voormalige gemeentewerf aan de Zwarte-
weg 69 woningen ontwikkelen)

t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijzi-
ging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroord-
weg 33 te Aalsmeer)

t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 
4.

 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken in afwij-
king van het bestemmingsplan Oosteinderweg 
e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord 
deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelge-
bied 4.

t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonar-
ken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het be-
stemmingsplan ‘1e herziening bestemmings-
plan Woonarken’ met de bijbehorende stukken
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Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 10 april 
is de maandelijkse Inloop voor 65 
plussers in de Zijdstraat 55 (Doops-
gezinde Kerk) van 15.00 tot 16.30 
uur. Het thema voor de Inloop van 
is deze keer ‘Mijn mooiste gedicht’. 
Uit het hoofd of van de zolder mee-
genomen delen de bezoekers het 
mooiste gedicht of poëziealbum-
vers. Uiteraard staan de koffie en de 
thee klaar, staat een spelletje op het 
programma, evenals gezellig bijpra-
ten. De inloop begint met een kopje 
koffie of thee en de ontmoeting met 
elkaar. Steeds vaker weten men-
sen de weg naar de ‘Inloop’ te vin-
den. Die weg is voor alle 65 plus-

Themacafé relatie en scheiding
Amstelland - Je woont in regio Am-
stelland en overweegt, al dan niet sa-
men met je partner, uit elkaar te gaan 
of hebt besloten te gaan scheiden. 
Vanaf het moment dat de beslissing 
genomen is, komt er heel veel op je 
af. Kun je nog wel in het huis blijven 
wonen? Hoe moet het met de kinde-
ren? Hoe houd je nu overzicht in deze 
hectische periode, waarin zoveel ge-
regeld moet worden en hoe zorg je 
ervoor dat je de juiste keuzes maakt? 
Dit is niet eenvoudig, zeker niet als je 
ook nog in een emotionele achtbaan 
zit. Regelmatig worden door Wijk-

steunpunt Amstelveen themacafés 
georganiseerd, waarin onderwerpen 
aan bod komen over relaties en (echt)
scheiding. Tijdens deze bijeenkom-
sten zijn diverse (ervarings)deskundi-
gen aanwezig om de eerste vragen te 
beantwoorden. De cafés zijn gratis en 
bieden je informatie en overzicht. Op 
dinsdag 12 april om 20.00 uur is het 
eerstvolgende themacafé Relatie en 
(echt)scheiding in het Wijksteunpunt 
aan de Kastanjelaan 21 in Amstel-
veen. Naast korte presentaties van 
deskundigen worden ook persoonlij-
ke gesprekken gevoerd.

Project ‘Jong en Zorgend’
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
wil graag in contact komen met 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 
die zorgen voor een familielid met 
een chronische ziekte, een beper-
king, een verslaving of een depres-
sie. Om tips en ideeën te verzame-
len en zo andere zorgende jonge-
ren te helpen. Project Jong en Zor-
gend gaat verder dan alleen het in-
formeren van de jongeren. Door in 
gesprek te gaan met jongeren en in 
kaart te brengen waar zij tegenaan 
lopen, kan er eventueel passend 
aanbod ontwikkeld worden. Jong 
en Zorgend wil daarom enthousi-
aste jongeren betrekken bij het ma-
ken van beleid en de uitvoering er-

van binnen de betrokken gemeen-
ten. Ben jij of ken jij een jongere die 
zorgt? Meld je aan bij Project Jong 
en Zorgend: Whatsapp projectleider 
Joska van Asselt via 06-43070822. 
Kijk ook op jongenzorgend.nl. Bent 
u een professional die met jonge-
ren werkt? Ook met u komt Jong en 
Zorgend graag in contact. Mail naar 
info@mantelzorgenmeer.nl, stuur 
een whatsapp, of kijk op jongen-
zorgend.nl. Project Jong en Zorgend 
is een initiatief van de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Uithoorn en wordt mo-
gelijk gemaakt door de Provincie 
Noord Holland. De uitvoering is in 
handen van Mantelzorg & Meer. 

Evenement heel geslaagd!
Veel bezoekers voor Kom 
in de Kas in Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
waren in het tuinbouwgebied aan 
de Mijnsherenweg zes kwekerijen 
die hun deuren hadden open ge-
zet om de duizenden bezoekers een 
blik te gunnen in hun kwekerij. Het 
mooie weer van het weekend zorg-
de er voor dat veel van de bezoe-
kers aan deze alweer 39ste editie 
van Kom in de Kas de moeite had-
den genomen om op de fiets te ko-
men naar het gebied. Tot opstop-
pingen heeft het niet geleid, zelfs 
een ambulance die onderweg was 
naar een spoedgeval kon ongehin-
derd door rijden. De bezoekers kwa-
men van heinde en ver en zij die met 
de auto kwamen konden hun auto 
kwijt op het parkeerdek van de vei-
ling. De bezoekers lieten zich ver-
rassen door al het moois dat groeit 
en bloeit en luisterden naar boeien-
de verhalen van de kwekers. In Ku-
delstaart kon genoten worden van 
orchideeën, cactussen, rozen, vrie-
sea’s en bromelia’s, pioenen en 
phalaenopsis bij respectievelijk 
Scholten, Ubink, Zuurbier & Co., 
Bunnik, Pietania en Green Balanz. 
De bezoekers toonden zich zeer te-
vreden met al het moois wat hun 
werd voorgeschoteld. In de kassen 
waren allerlei activiteiten georgani-
seerd om te bezoekers te laten zien 
en ervaren hoe boeiend de glastuin-
bouwsector is. Zo konden de bezoe-
kers vragen stellen aan de kweker, 
oogst- en sorteerlijnen in werking 
zien, producten proeven en genie-

ten van prachtige bloemen en bloei-
ende planten. Ook de kinderen ge-
noten volop tijdens het bekijken van 
de planten en de nuttige beestjes in 
de kas en natuurlijk van de spring-
kussens, het schminken, een plant-
je oppotten en de ballonnenclown. 
Ook aan de grotere kinderen was 
gedacht. Via een kassentocht kon-
den zij meer te weten komen over 
hoe die mooie bloemen en planten 
groeien en bloeien in de kas. Voor 
iedereen waren er demonstraties 
gewasbescherming en palingroken 
en was er beide dagen muziek, za-
terdag van shantykoor De Brulboei-
en en zondag van de Opera Fami-
lia. Uiteraard waren er hapjes en 
drankjes, onder andere poffertjes 
en boerenijs. 
De planten, die op de verschillende 
kwekerijen werden verkocht, von-
den dan ook gretig aftrek. Overal 
zag je mensen door het gebied lo-
pen met tassen vol met planten. Ook 
de deelnemende bedrijven zijn heel 
tevreden. Zij blikken terug op een 
zeer geslaagd evenement. Er moch-
ten veel bezoekers verwelkomt wor-
den en in alle opengestelde kas-
sen heerste een vrolijke en gezellige 
sfeer. De landelijke opening op don-
derdag voorafgaand aan het week-
end was erg leuk. 150 Kinderen van 
de basisscholen van Kudelstaart 
gaven samen met Bamboo Bill het 
startschot voor dit leuke evenement.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Entree binnen vernieuwd
Seizoen Historische Tuin 
weer geopend
Aalsmeer - Zoals elk jaar heeft de 
Historische Tuin begin april haar 
deuren weer geopend voor het pu-
bliek. De entree binnen heeft een 
flinke opknapbeurt gehad en is 
van een nieuwe balie en gardero-
be voorzien. Ook aan de decora-
tie van deze ruimte is bijzondere 
aandacht besteed. Nu de zon weer 
wat meer gaat schijnen en de tem-
peratuur oploopt is het de moei-
te waard om de lente op de Tuin te 
beleven. Sinds vorig jaar kan ieder-
een bij een bezoek gratis een audio-
toer mee krijgen. Hiermee kan men 
via een hoofdtelefoon onderweg op 
een vijftigtal plekken - verdeelt over 
de hele Tuin - achtergrondinforma-
tie beluisteren over bloemen, plan-
ten en opstallen. Het aantal buiten-
landse bezoekers stijgt elk jaar en 
daarom zijn op dit moment vrijwilli-
gers druk bezig om ook een Engel-
se, Duitse en Franse versie van de 

audiotoer te maken. Op de Histori-
sche Tuin is altijd wel wat te doen. 
Zo is er nu de tentoonstelling ‘Bo-
tanische Tuinen’ van de Fotogroep 
Aalsmeer te bewonderen. Begin de-
ze maand is Renate Lucke in dienst 
getreden. Zij zal zich onder ande-
re bezig gaan houden met coördi-
nerende werkzaamheden met be-
trekking tot boekingen, reserverin-
gen en evenementen alsmede met 
PR en externe betrekkingen. De His-
torische Tuin kan nog enkele vrijwil-
ligers gebruiken als gastvrouw/heer 
voor de zaterdag- en zondagoch-
tend. Liefhebbers kunnen zich aan-
melden via 0297-322562 of info@
historischetuinaalsmeer.nl.
De Historische Tuin is iedere dins-
dag tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 16.30 uur. Wie op de hoog-
te wilt blijven van komende activi-
teiten kan de website raadplegen: 
www.historischetuinaalsmeer.nl 

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
10 april weer een gezellige vogel-
beurs in het gebouw van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaantje 
in Rijsenhout. Iedereen is van har-
te welkom tussen 9.30 en 13.30 
uur. Voor slechts 50 eurocent kunt 
u daar terecht, kinderen onder de 
tien met begeleiding mogen gratis 
naar binnen. Op deze beurs is een 
grote variatie aan tropische vogels 
en diverse grote en kleine parkie-

ten te koop. Ook leden van de ver-
eniging bieden vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vogels 
hier te koop aanbieden. Wilt u ook 
aan deze prachtige hobby beginnen 
of misschien wel lid worden van de-
ze vereniging? Er zijn altijd diverse 
bestuursleden aanwezig om u met 
raad en daad bij te staan. Ook wor-
den vogelvoer en vogelaccessoires 
tijdens de beurs verkocht. Kijk voor 
verdere informatie op www.rijsenvo-
gel.nl.

Kinderkledingbeurs voor 
lente en zomer in Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 16 april is 
er de jaarlijkse lente en zomer kin-
derkledingbeurs in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14. Het 
betreft de in- en verkoop van kin-
derkleding (vanaf maat 80 tot en 
met maat S/L), speelgoed en kin-
derbenodigdheden. De enige voor-
waarden hiervoor zijn dat de inge-
brachte kleding wel voor deze tijd 
van het jaar bestemd zijn en de kle-
ding en andere spullen heel, modi-
eus en schoon zijn. Er kan één ver-
koopnummer aangevraagd wor-
den per persoon waarop maximaal 

30 kledingartikelen, 15 stuks speel-
goed en 3 paar schoenen/laarzen 
vanaf maat 30 verkochtmogen wor-
den. De inbreng is van 9.00 tot 10.00 
uur, de deur gaat om 10.15 dicht. De 
ingebrachte kleding dienen de deel-
nemers zelf op te hangen. De ver-
koop is van 12.30 tot 14.00 uur. Het 
afhalen van de niet verkochte arti-
kelen is om 17.00 uur. Alles wat niet 
wordt opgehaald gaat zondermeer 
naar een goed doel. Bel voor een 
verkoopnummer: Henriëtte, 0297-
345007; Nettie 0172-508930 of 06-
42216168; Joke 0297- 323955 

Nieuwe rampen vragen aandacht
Einde werk voor STKA
Aalsmeer - Op 26 april 1986 vond 
de Tsjernobylramp plaats. De stad 
Tsjernobyl ligt in het noorden van 
Oekraïne, niet ver van de grens met 
Wit-Rusland. Voor de ramp telde 
de stad ongeveer 15.000 inwoners; 
nu woont er vrijwel niemand meer 
vanwege de nog steeds aanwezi-
ge radioactiviteit. Door de ongunsti-
ge windrichting werd in het bijzon-
der Wit-Rusland getroffen door een 
grote wolk met radioactief materi-
aal. Dit had grote gevolgen voor de 
gezondheid van volwassenen, maar 
vooral ook voor kinderen. Dit leid-
de tot de oprichting van de Stich-
ting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer 
(STKA). Het hoofddoel was om iets 
voor de gezondheid van deze kin-
deren te kunnen betekenen. Eens in 
de twee à drie jaar kwam een groep 
van 25 tot 30 kinderen per bus naar 
Aalsmeer en Kudelstaart voor een 
periode van twee maanden. Steeds 
weer waren er gastgezinnen die 2 
jongens of 2 meisjes gastvrij in hun 
gezin opnamen. Om te voorkomen 
dat deze kinderen op school een 
achterstand opliepen, kwam altijd 
een Wit-Russische leerkracht mee, 
vergezeld door een tolk, en gingen 
de kinderen tijdens hun verblijf ge-
woon naar school. Naast het lespro-
gramma werden allerlei leuke uit-
stapjes voor de kinderen georgani-
seerd.

sers uit Aalsmeer en omstreken. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd. Al-
len van harte welkom! Voor vragen: 
Ellen van Houten (ouderenpastor): 
06-14144344.

Op diverse locaties wordt aandacht gevraagd voor het dorpsgevoel.

Voorzitter Arie de Vos: 
Veiling versterkt dorpsgevoel
Aalsmeer - Kudelstaartse clubs, 
verenigingen, kerken, instellingen 
en stichtingen die voor een mooi 
project een financieel zetje in de rug 
zoeken, kunnen weer terecht bij de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
De gelijknamige stichting stelt de 
opbrengst van de zestiende editie 
op zaterdag 7 mei weer ter beschik-
king. Aanmelden kan via een for-
mulier op de website www.veiling-
kudelstaart.nl. Arie de Vos, voorzit-
ter van Kudelstaart voor Kudelstaart 
over de opzet van de veiling: “Ku-
delstaart is een prachtige, socia-
le en betrokken gemeenschap met 
een rijk verenigingsleven en dat is 
het meer dan waard om dit te be-
houden. Na vijftien succesvolle vei-
lingen Kudelstaart voor Kudelstaart 
in het dorpshuis Het Podium blijkt 

nog steeds dat dit voorlopig tóch 
het middel bij uitstek blijft om doel-
stellingen te realiseren. Zo’n gezelli-
ge veilingavond versterkt het dorps-
gevoel, want je kunt in het dorps-
huis het hele dorp ontmoeten.” Over 
het toekennen van een aanvrage 
zegt de voorzitter: “De enige voor-
waarde voor een aanvrage: het geld 
moet bestemd worden voor een in-
vestering die rechtstreeks voort-
vloeit uit de eigen doelstellingen. De 
vorige vijftien keer is bij elkaar ruim 
270.000 euro bijeengebracht die 
verdeeld is onder tientallen clubs 
en verenigingen uit ons dorp.” Niet 
meteen het complete bedrag, legt 
De Vos uit: “We houden ook altijd 
wat achter voor bijzondere ontwik-
kelingen die zich in de rest van het 
jaar voordoen.”

People Help The People Award
De Groenstrook wint 
award voor ‘Respect!’
Aalsmeer - De theatervoorstel-
ling ‘Respect!’ van het Wellantcolle-
ge de Groenstrook was één van de 
genomineerden dit schooljaar voor 
de ‘People Help The People Award’ 
en op maandag 4 april werd deze 
award uitgereikt aan de Aalsmeerse 
vmbo-school. De commissie ‘Iedere 
Dag Veilig Onderwijs’ van Stichting 
Veilig Onderwijs reikt jaarlijks deze 
award uit aan een persoon of orga-
nisatie die zich actief in heeft gezet 
tegen pesten op school.
Afgelopen september werd met 
veel succes de voorstelling ‘Res-
pect!’ gespeeld in het Crown the-
ater in Aalsmeer. De voorstelling, 
geschreven door Edwin de Jongh 
en gechoreografeerd door ‘Dans in 
School’, legt in de introductieweek 
van de eerstejaars leerlingen van 
de Groenstrook het fundament voor 
een veilig en positief leer- en leef-
klimaat. De kracht ligt met name in 
het samenspel tussen docenten, de 
leerlingen en de ouders als publiek. 
De leerlingen voeren met hun eigen 
klas een dans uit en een viertal do-
centen hebben de rol van acteur in 
dit theaterstuk. Voorafgaand aan de 
voorstelling vinden er verscheidene 
workshops plaats, waarin met name 
wordt ingegaan op het thema res-
pect en wat dit voor een ieder be-
tekent. 

Livia van Beelen
De commissie ‘Iedere Dag Veilig 
Onderwijs’ bestond onder ande-
re uit Gerard en Ingrid van Beelen. 
Zij hebben op maandag 4 april deze 
award in het bijzijn van onder ande-
re alle eerstejaars leerlingen uitge-
reikt aan Wellantcollege de Groen-
strook in de aula van de school. Li-
via van Beelen, de dochter van Ge-
rard en Ingrid, maakte in maart 
2012 op 13-jarige leeftijd een ein-
de aan haar leven, omdat ze gepest 
werd via sociale media en op haar 
school. In één van haar afscheids-
brieven sprak ze de wens uit dat an-
dere kinderen wél gehoord worden 
op school.

Vereerd
Het Wellantcollege de Groenstrook 
is vereerd met het winnen van de 
award. Niet alleen wordt dit ervaren 
als een volgende stap met betrek-
king tot Passend Onderwijs en het 
door staatssecretaris Dekker uitge-
zet plan voor een verplicht pestpro-
tocol op iedere school, maar ook als 
waardering voor de inspanningen 
van de leerlingen en het personeel.
De school is gevestigd aan de Jac. 
P. Thijsselaan 18. Telefonische infor-
matie is te verkrijgen op telefoon-
nummer: 0297-384949 of bezoek de 
website: www.wellant.nl

Bingoavond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 11 april 
organiseert Viva Aquaria weer een 
gezellige avond in buurthuis Horn-
meer. Een superbingo staat op het 
programma en hier zijn vele prijzen 
mee te winnen, waaronder prachti-
ge orchideeën. 

Meer dan 250 kinderen logeerden 
de afgelopen decennia in Aalsmeer 
en Kudelstaart. De laatste groep 
kinderen, voornamelijk in de leef-
tijd van 8 of 9 jaar, was te gast in 
de periode van 28 september tot en 
met 24 november 2012. Het bestuur 
van de STKA kijkt met heel veel vol-
doening terug op wat, met behulp 
van de Aalsmeerse en Kudelstaart-
se bevolking, voor deze kinderen is 
gedaan. Op zowel de plaatselijke 
overheid, het bedrijfsleven, kerken, 
scholen en particulieren is nooit te-
vergeefs een beroep gedaan. Daar 
is zij iedereen zeer erkentelijk voor! 
Nu over enkele weken het feit wordt 
herdacht dat de ramp met de kern-
centrale in Tsjernobyl 30 jaar gele-
den plaatsvond, is dit voor de STKA 
een goed moment om haar werk-
zaamheden af te ronden. Daarvoor 
zijn diverse redenen: Er circuleren 
berichten in Wit-Rusland dat de ra-
dioactieve straling sterk is afgeno-
men, waardoor ouders het niet lan-
ger nodig vinden hun kinderen naar 
het buitenland te laten afreizen. De 
motivatie om kinderen voor 2 maan-
den in het gezin op te nemen werd 
minder. De Tsjernobylramp heeft 
lang geleden plaatsgevonden en 
nieuwe rampen vragen nu regelma-
tig aandacht; De economische situ-
atie in Nederland trok een wissel en 
veel ouders behoren tot de tweever-
dieners waardoor opvang moeilijker 
werd. De afgelopen jaren is nog wel 
financiële hulp geboden aan kinde-
ren in ziekenhuizen, weeshuizen, 
crisiscentra en internaten in de be-
smette gebieden. De laatste financi-
en zijn bestemd voor kinderprojec-
ten in binnen- en buitenland. “Nog-
maals wil het bestuur een ieder, die 
op welke wijze dan ook heeft bijge-
dragen om dit project bijna 30 jaar 
te kunnen uitvoeren, bijzonder har-
telijk bedanken”, besluit voorzitter 
Iman Mosselman van STKA.

Iedere bingoliefhebber is welkom. 
Kom ook een poging wagen om een 
hele arm vol met planten te scoren. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 
en de penningmeester wordt er blij 
van! 
De bingo in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 begint 
om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Keim via 0297-343854. 
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“Hier kun je mensen vertrouwen”

Een veilig thuis voor familie 
Al Assadi in Rijsenhout
Aalsmeer - Het is inmiddels vijf 
maanden geleden dat de Syrische 
familie Al Assadi - na een rondtocht 
langs verschillende AZC ’s (Asiel 
Zoekers Centra) - een huis kreeg 
aangewezen in Rijsenhout. Het is 
een doorzonwoning in een vriende-
lijk en rustig uitziend buurtje. Doch-
ter Yara en haar vader Abdo maak-
ten naar aanleiding van hun verhaal 
- dat in het kerstnummer 2015 van 
de Nieuwe Meerbode stond - op 
veel lezers grote indruk. De Nieu-
we Meerbode was benieuwd hoe 
het nu met ze gaat en zocht hen dit 
keer op een zondagmorgen op in 
hun huis dat inmiddels als een thuis 
voelt. 

Het weerzien is hartelijk. Wat als 
eerste opvalt is de lach op het ge-
zicht van Abdo Al Assadi, zoveel 
meer ontspannen dan vier maanden 
geleden toen hij samen met oudste 
dochter Yara naar het Huiskamer-
museum kwam om hun geschie-
denis te vertellen. Iets van het niet 
te bevatten verdriet lijkt wat naar 
de achtergrond verschoven. Het is 
nu zelfs mogelijk om enige maan-
den later met Abdo en zijn vrouw 
een eenvoudig gesprek in het Ne-
derlands te voeren. Dit is het ge-
volg van drie keer per week Ne-
derlandse les volgen en zich on-
der de mensen begeven. De jong-
ste dochter Salma (betekent in hun 
eigen taal Vrede) een beeldschoon 
negen jarig meisje met lange zwar-
te vlechten, zit nu nog op een speci-
ale school in Hoofddorp, maar ont-
wikkelt zich zo goed dat zij volgend 
schoolseizoen naar de vijfde groep 
mag op een school in haar dorp. Zij 
vertelt het vol trots. Tijdens het ge-
sprek vraagt Salma of ik een woord 
in het Arabisch wil uitspreken, het is 
een combinatie van de letters K-H-
G- ik breek er mijn tong over, ook na 
meerdere pogingen gaat het mij niet 
lukken. “Al zou je 20 maanden oe-
fenen het gaat je niet lukken, onze 
taal is te moeilijk”, wordt door haar 
geconstateerd.

Veiligheid boven alles
Gelukkig kon deze familie, die zo-
veel gruwelijks heeft meegemaakt, 
wel rekenen op een warm Neder-
lands onthaal. In iedere zin die zij 
uitspreken komt het woord veilig 
of veiligheid voor. Zij zijn hun bu-
ren en wijkbewoners innig dank-
baar voor alle geboden hulp en ook 
de kerk droeg een steentje bij. “Zo-
veel leuke mensen hebben ons ge-
holpen.” In het begin - toen zij nog 
niet in het Nederlands gedag kon-
den zeggen - wisten zij niet beter te 
doen dan te lachen en te knikken 
en een ieder lachte tegen hen te-
rug. Dat gaf zo een veilig gevoel. Zij 
maken de meest mooie dingen mee 
in Rijsenhout, vinden zij zelf en kun-
nen het niet genoeg herhalen hoe 
veilig en leuk het hier is. Zij kregen 
bij aankomst van allemaal onbeken-
de mensen meubels. Er is een bank, 
een tafel, er zijn stoelen, bedden, 
kleding, keukengerei en zelfs gor-

dijnen door een aardige buurvrouw 
voor hen op maat gemaakt. Aan de 
wand hangen de tekeningen van 
oudste dochter Yara. Zij heeft dui-
delijk talent. 
Er zijn ook al vrienden gemaakt en 
iedere donderdag wordt er vrijwilli-
gerswerk bij de Dorcas gedaan. “In 
het begin was het wel eng zo he-
lemaal alleen in een vreemde om-
geving, maar de zeven Nederland-
se collega’s hebben mij zo leuk op-
gevangen dat ik het nu heerlijk vind 
om naar de Dorcas te gaan”, aldus 
de moeder van Yara. 
De oudste dochter is druk met stu-
deren. Aan het eind van het studie-
jaar moeten de nodige examens ge-
haald worden om verder te kun-
nen. Het is leren wat de klok slaat 
en voor anderen dingen die eigen-
lijk horen bij een studente van ne-
gentien is geen tijd. Het doel moet 
worden bereikt: Tandheelkunde 
studeren aan de VU. Toch komt zij 
even achter haar computerscherm 
en boeken vandaan om beneden - 
nu het gesprek wat ingewikkelder 
wordt - te helpen met vertalen. Haar 
Nederlands is perfect. Hoe het gaat 
met het boek wat haar vader - de 
voormalig hoofdredacteur van een 
Syrische nieuwszender - aan het 
schijven is en waar hij bij het eer-
ste contact over sprak. Het boek 
blijkt zo goed als klaar te zijn en be-
vat tot nu toe 300 pagina’s maar 
de Nederlandse taal leren staat nu 
met stip op de prioriteitenlijst. Wel 
is er samen met collega’s en vrien-
den uit Syrië - die verspreid over Eu-
ropa wonen - de Zweedse informa-
tiefilm ‘Oresundspuls’ gemaakt voor 
de Syrische vluchtelingen. De video 
is via facebook te bekijken. Zaken 
als : Hoe kun je wonen in een ander 
land, hoe leer je de taal, hoe maak je 
contact? komen aan de orde. Het is 
de bedoeling dat de film ook in an-

dere talen gaat verschijnen en ook 
nog meer uitgebreid wordt. Neder-
land telt, schat Abdo, zo’n 50.000 
Syrische vluchtelingen. In Duitsland 
zijn dat er zo’n 82.000. “Zij hebben 
allemaal hulp nodig en de film vol-
doet aan een behoefte.”
Dat hun drie dochters in Nederland 
kunnen studeren en veilig zijn ver-
goed veel, zo niet alles. Natuurlijk 
houden zij van hun land waar zij ge-
boren zijn, verliefd werden, trouw-
den een gezin kregen, interessant 
werk hadden. En natuurlijk denken 
zij terug aan de tijd dat zij er geluk-
kig waren. Maar of er ooit sprake zal 
zijn van terug gaan? Bij het stellen 
van de vraag realiseer ik mij direct 
dat een antwoord niet mogelijk is, 
de toestand is zo onzeker en alles, 
alles is verdwenen, verwoest. 

Geen valse beloftes
Yara ziet wel een aantal pluspun-
ten. “In ons land is het verschil tus-
sen arm en rijk zoveel groter. Kun 
je niet vrij-uit praten.” Oh ja, ze mist 
de zon en aan de wind moet zij ook 
nog wennen. “Maar hier voel je je 
niet arm, al onze tweedehands spul-
len zijn schoon en heel, wij wonen in 
een veilige omgeving met vriendelij-
ke mensen om ons heen. In Neder-
land wordt ook veel meer samenge-
werkt.” En vult haar vader aan: “Wat 
de mensen beloven, dat doen zij 
ook. Mensen doen hier niet aan val-
se beloftes, zij zijn eerlijk. Hier kun je 
de mensen vertrouwen!” Het is een 
mooi bruggetje naar de aan Yara 
beloofde tentoonstelling in het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Tenslotte 
maakt belofte schuld. Maar de stu-
die wint het van de kunst. Er is geen 
tijd om de rust te vinden en weer 
te gaan schilderen “Maar wie weet 
volgend jaar!”

Janna van Zon 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 1 april 
is tussen half acht in de och-
tend en half vier ‘s middags 
een fiets gestolen vanuit de 
stalling bij de bushalte aan de 
Hortensialaan nabij de rotonde 
bij de Zwarteweg. Ontvreemd 
is een grijze Giant herenfiets. 
Het registratienummer ein-
digt op 124. Tussen zaterdag-
middag 2 en zondagmiddag 3 
april is bij het busstation in de 
Hortensialaan, kruising Ophe-
lialaan, een Champagnekleu-
rige elektrische fiets gestolen. 
Op de accu van de Giant Twist 
staat met stift het cijfer 1 of 2. 
Laatste cijfers van het registra-
tienummer zijn 917.Jongens en meiden uit groepen 6 en 7:

Burgemeester Nobel zoekt 
enthousiaste rechterhand
Aalsmeer - Burgemeester Je-
roen Nobel roept alle kinderen van 
Aalsmeer, die in groep zes of zeven 
zitten, op om zich uiterlijk maandag 
12 april kandidaat te stellen voor de 
functie van kinderburgemeester van 
Aalsmeer. Eerder maakte verant-
woordelijk wethouder Gertjan van 
der Hoeven al een ronde langs alle 
Aalsmeerse en Kudelstaartse bassi-
scholen. Ook hij riep kinderen uit de 
groepen 6 en 7 op om zich kandi-
daat te stellen.
Burgemeester Jeroen Nobel: “We 
zijn op zoek naar een waardige op-
volger van onze huidige kinderbur-
gemeester Vince Boom, omdat zijn 
éénjarige termijn in juni afloopt. Wie 
kan ik op 11 juni tijdens de junior 
pramenrace installeren als nieuwe 
kinderburgemeester van Aalsmeer? 
Welk Aalsmeers meisje of jongen 

kan ik dan de speciale kinderbur-
gemeester keten om de schouders 
hangen?”
Huidig kinderburgemeester Vince 
Boom: “Ik vind het erg leuk om kin-
derburgemeester te zijn; je wordt bij 
allerlei openingen betrokken, zoals 
de opening van de avonturenspeel-
plaats in Kudelstaart en een glijbaan 
in de Waterlelie. Je leert veel men-
sen en kinderen kennen en je kunt 
ook wat goeds doen voor de kinde-
ren in je buurt. Je hoeft niet bang te 
zijn dat je dingen alleen moet doen, 
want je wordt goed geholpen door 
de mensen van de gemeente. Vul 
dus snel het inschrijfformulier op de 
website in. Doen hoor!”
Kandidaat stellen kan nog maar tot 
12 april, dus wees snel!
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl/kinderburgemeester. 

Hartklachten 
Bram Heijstek

Aalsmeer - Na aanhoudende hart-
klachten bij HAC-raadslid Bram He-

Website gemeente te oud: 
Minder digitale diensten
Aalsmeer - De gemeente kan eni-
ge tijd minder digitale diensten ver-
lenen aan inwoners. Vanaf 1 april is 
het tijdelijk niet mogelijk om web-
formulieren te gebruiken waar Di-
giD als identificatiebewijs voor no-
dig is. De huidige (verouderde) 
website voldoet niet aan de ver-
hoogde eisen van de jaarlijkse audit. 
In september 2016 gaat de gemeen-
te over naar een nieuwe website en 
is dit probleem definitief opgelost. 
Overwogen is om de huidige websi-
te aan te passen aan de nieuwe ei-
sen, maar dat vergt een forse inves-
tering voor een relatief korte over-
gangsperiode. De kosten afwegen-
de tegen het beperkte gebruik van 
DigiD in Aalsmeer (in 2015 maan-
delijks gemiddeld 15 verhuizingen, 1 
uittreksel en 5 afschriften burgerlij-
ke stand) heeft de gemeente geko-
zen voor een alternatieve oplossing. 
Met de leverancier van de nieuwe 
website zoekt de gemeente naar 
een tussentijds alternatief: een ver-
snelde overgang naar een deel van 
het nieuwe systeem waardoor in-
woners DigiD weer kunnen gebrui-

ken. Voor alle duidelijkheid: de vei-
ligheid is niet in het geding. Met Di-
giD kan ingelogd worden op web-
sites van de overheid en een aantal 
zaken via internet geregeld worden. 
Op de gemeentelijke website kun-
nen inwoners met hun DigiD snel 
een aantal webformulieren invullen, 
omdat het formulier automatisch 
hun persoonsgegevens weergeeft. 
Bij deze formulieren heeft het ge-
bruik van DigiD te maken met klant-
vriendelijkheid en niet met identifi-
catie. Zonder DigiD moeten inwo-
ners weer zelf hun naam en adres-
gegevens invullen. Bij een beperkt 
aantal diensten zijn inwoners ver-
plicht om hun DigiD te gebruiken 
om zich te identificeren. Het gaat 
hierbij om het doorgeven van ver-
huizingen, het aanvragen van uit-
treksels en afschriften van de Bur-
gerlijke Stand. 
Inwoners kunnen deze produc-
ten tijdelijk alleen aan de balie en 
schriftelijk aanvragen. De gemeen-
telijke website is aangepast, zodat 
inwoners weten hoe deze produc-
ten aan te vragen zijn. 

Bloemendief 
ontsnapt toch

Aalsmeer - Op donderdag 31 
maart om half vijf in de middag 
is door de politie en de bevei-
liging van de Veiling een bloe-
mendief op heterdaad betrapt. 
Beveiligers hadden de man al 
regelmatig zien fietsen en om-
dat er vanaf dat moment af en 
toe bloemen en andere spul-
len gestolen werden, is hulp 
van de politie gevraagd. Agen-
ten zijn met medewerking van 
de beveiligers gaan posten en 
zagen de man uit de veiling 
fietsen met twee dozen bloe-
men. De dief is aangehouden, 
maar wist zich los te rukken en 
te ontsnappen. Hij is uit z’n jas 
geglipt en weggehold richting 
de uitgang aan de Zwarteweg. 
Er is nog een zoektocht gehou-
den, maar de man is niet meer 
gevonden. De dozen met bloe-
men heeft hij achter gelaten. 
Deze zijn aan de rechtmatige 
eigenaar teruggegeven. 

Inbreker auto 
weer vrij

Aalsmeer - Op zaterdag 2 
april om tien voor half twee in 
de nacht kreeg de politie een 
melding dat een getuige zag 
dat drie mannen aan het in-
breken waren in een auto in de 
Lisdoddenstraat. Agenten zijn 
direct ter plaatse gegaan en 
heeft een van de inbrekers aan 
kunnen houden. Deze 22 jari-
ge man uit Amsterdam zat in 
de auto. Zijn handlangers ko-
zen het hazenpad en zijn niet 
meer aangetroffen. De Amster-
dammer is in verzekering ge-
steld. Om tien uur ‘s avonds 
is de man heen gezonden op 
last van justitie vanwege onvol-
doende bewijs. Uit de auto is 
niets ontvreemd.

Bestrijding en handel drugs aandachtspunt

Aalsmeer veilige gemeente!
Aalsmeer - 2015 Was een relatief 
veilig jaar in Aalsmeer. Dat blijkt uit 
de Regionale Veiligheidsrapportage 
Amsterdam-Amstelland. 
Voor de veiligheidsrapportage is 
gebruik gemaakt van de Regiona-
le Veiligheidsindex en lokale poli-
tiecijfers. Het totaal aantal misdrij-
ven in Aalsmeer laat opnieuw een 
daling zien. Sinds 2010 is het nog 
niet zo laag geweest. Burgemees-
ter Jeroen Nobel: “Samen met on-
ze partners werken wij aan een vei-
lig en leefbaar Aalsmeer. Een speer-
punt in ons veiligheidsbeleid is het 
terugdringen van het aantal inbra-
ken en diefstallen. De cijfers uit de 
veiligheidsrapportage laten zien dat 
de actieve aanpak van gemeente 
en politie hun vruchten beginnen 
af te werpen. Wij blijven investeren 
in bewustwording van onze inwo-
ners. Niet alleen bij inbraakpreven-
tie, maar ook bij de bestrijding van 
woonfraude en illegale hennepteelt, 
veiligheid op het water en veiligheid 
voor senioren.”
 
Minder inbraken en diefstallen
Het aantal inbraken in woningen, 
garages en schuurtjes is in 2015 
gedaald. Het aantal diefstallen van 
auto’s en fietsen en het aantal mel-
dingen van zakkenrollerij is even-
eens afgenomen. Ook zijn er min-
der vandalisme en jeugdoverlast. De 
integrale aanpak van jeugdoverlast 

gericht op preventie levert positieve 
resultaten op. 

Veiligheid verbeterd
Aalsmeerse buurten scoren in 2015 
over het algemeen beter op de ver-
schillende onderdelen van de veilig-
heidsindex dan in 2014. In vergelij-
king met de indexcijfers van omrin-
gende gemeenten scoort Aalsmeer 
zeker goed. De deelindex ‘verloede-
ring’ laat voor alle wijken een verbe-
tering zien. 

Aandachtspunten
Andere aandachtspunten zijn de 
toename van het aantal zedenmis-
drijven (van 5 naar 12) en het aan-
tal meldingen van huiselijk geweld. 
Positief is dat huiselijk geweld va-
ker wordt gemeld, maar helaas leidt 
dat niet altijd tot aangifte. Ook zijn 
er, mede door grotere alertheid van 
winkeliers, meer meldingen van 
winkeldiefstallen. Verder is het be-
strijding van de handel in drugs een 
aandachtspunt van gemeente en 
politie.

ijstek kan tot juni 2016 de beman-
ning van de spreekbus niet meer 
gegarandeerd worden. De heer 
Bram Heijstek kamt al jaren met re-
gelmatige pijn in zijn borst. Afgelo-
pen zondag 3 april tijdens een be-
zoek aan de CAMA gemeente voel-
de hij zich niet lekker worden en is 
na afloop van de dienst direct naar 
huis gegaan. De vreemde vlek op 
zijn borstkas was aanzienlijk groter 
geworden, waarna de huisartsen-
post is bezocht. Hier bleek dat de 
fractievoorzitter een lichte hartaan-
val heeft gehad. Heeft u iets waar-
over u uw hart wilt luchten? Het 
Aalsmeers Collectief is bereikbaar 
via 06-33917665.

Winkeldieven 
betrapt!

Aalsmeer - Op maandag 4 
april is rond het middaguur 
een winkeldief op heterdaad 
betrapt in een super op het 
Poldermeesterplein. Een 36 ja-
rige chauffeur uit Roemenie 
wilde de winkel verlaten zon-
der te betalen voor twee spe-
nen en een fles shampoo. De 
man verklaarde dat deze waren 
voor zijn bijna 2 jarige dochter-
tje. De man is aangehouden, 
verhoord en rond vijf uur in 
de middag heen gezonden. Hij 
heeft een winkelverbod gekre-
gen van een jaar en heeft een 
boete moeten betalen. Een half 
uur later was het opnieuw raak 
in de super. Een 68 jarige man 
uit Aalsmeer had zijn bood-
schappen afgerekend, met uit-
zondering van de fles wijn in 
zijn tas. Hij verklaarde de wijn 
alvast in z’n tas te hebben ge-
stopt om deze aankoop niet te 
hoeven laten zien aan andere 
klanten. De man is aangehou-
den, meegenomen voor ver-
hoor en rond zeven uur in de 
avond weer heen gezonden. 
De man moet zich verantwoor-
den bij justitie.

Politie zoekt getuigen
Meisje krijgt klap van fietser
Aalsmeer - Op dinsdag 29 maart 
rond kwart over vier in de middag 
heeft een eenvoudige mishande-
ling plaatsgevonden op het fiets-
pad naast de Hornweg, ter hoogte 
van nummer 300. Een 13 jarige in-
woonster fietste met twee vriendin-
nen richting huis. De drie fietsen 
naast elkaar, maar bij het zien van 
de aankomende tegenligger gingen 
zij achter elkaar rijden. De 13 jari-
ge reed voorop. Toen de tegenligger 
het meisje passeerde sloeg de man 

hard met zijn hand op haar borst-
been. Daarna fietste hij snel door. 
De man, die de klap uitdeelde, is 
een blanke man met een fors pos-
tuur, hij is ongeveer 1.80 meter lang, 
is tussen de 40 en 50 jaar oud en 
heeft grijs haar met krulletjes. De 
man droeg een blauwe jas en reed 
op een grijze fiets met aan beide zij-
den rode fietstassen. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Uitwijkmanoeuvre liep niet goed af
Auto weggesleept na botsing
Aalsmeer - Op vrijdag 1 april rond 
zes uur in de avond heeft een aan-

rijding met letsel plaatsgevonden 
op het terrein van de Veiling aan de 

Legmeerdijk. Een 30 jarige automo-
bilist reed op het terrein achter een 
vrachtwagen. De bestuurder van de 
truck, een 24 jarige man uit Voor-
hout, moest uitwijken voor een an-
dere vrachtwagen en ging achter-
uit rijden. De auto had de man niet 
gezien. Om een botsing te voorko-
men, heeft de 30 jarige automobi-
list geprobeerd uit te wijken. De 
manoeuvre eindigde op een gepar-
keerde vrachtwagen. De klap was 
behoorlijk, beide airbags zijn uitge-
klapt. De auto raakte zwaar bescha-
digd en moest weggesleept worden. 
De bestuurder raakte licht gewond. 
Medewerkers van de ambulance-
dienst hebben de man ter plaatse 
behandeld. Een ritje naar het zie-
kenhuis bleek niet nodig. De brand-
weer is ook ter plaatse geweest. Er 
was dieselolie op de weg gekomen. 
De brandweer heeft de plek schoon 
gemaakt. 
Foto: Marco Carels 
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Nieuwe website Zorgcentrumaelsmeer !
Zorgcentrum Aelsmeer heeft een vernieuwde website. Het is belangrijk 
als instelling een duidelijk en overzichtelijke website te hebben. 
Zodat wij u zo goed mogelijk kunnen informeren over alles wat 
Zorgcentrum Aelsmeer u te bieden heeft. U kunt de nieuwe website 
vinden op : www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Broodje van de maand in wijkpunt ‘Voor Elkaer´
Vanaf deze maand zijn we gestart met het ´broodje van de maand´, 
iedere maand een ander broodje. Voor de maand april hebben wij het 
´broodje gezond´, de kosten zijn € 3,25. Voor andere broodjes kunt u in 
ons restaurant kijken op de lunchkaart. Komt u ook deze maand langs 
voor een lekker broodje gezond ? De broodjes worden vers gemaakt 
door onze koks! 
 
Pannenkoekenmiddag in wijkpunt´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Op donderdag 14 april is er in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ onbeperkt 
pannenkoeken eten! Het pannenkoeken eten is van 12.00 - 14.00 uur. 
Het is een budgetmenu voor een speciale prijs, namelijk maar 6 euro. 
U kunt voor meer informatie of reserveringen terecht bij één van onze 
gastvrouwen of bellen met Tel. 0297 82 09 79

Voorjaarsmodeshow in Zorgcentrum Aelsmeer
Maandag 18 april om 10.30 uur  is er een voorjaarsmodeshow van de 
firma Meijssen. Tot 15.30 uur zal de kledingverkoop zijn in de grote zaal.

Zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer.
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmiddagen georganiseerd, 
waar bij u kunt meezingen, ongeacht of u wel of niet zo goed bij stem 

bent. Het is een gezellige melodieuse samenkomst die onder leiding 
staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid met muzikale bege-

leiding van Ally Maarse. Op dinsdag 12 april 
om 14.30 uur is de eerstvolgende 

zangmiddag.

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

het zorgcentrum woont.

Nieuw: Uitvaartzorg De Meer
“Dit weekend maar eens 
de uitvaart regelen”
Aalsmeer - De uitvaart na een 
overlijden. Geen onderwerp waar 
vaak aan gedacht, laat staan over 
gepraat, wordt. Het doet een beetje 
denken aan de reclame van een ver-
zekeringsmaatschappij. “Zo, papa 
gaat dit weekend eens lekker de po-
lis doornemen.” Voor Jacco van der 
Laarse en Jaap van der Maarl is een 
uitvaart bespreken juist wel dage-
lijkse ‘kost’. Met passie vervullen zij 
hun beroep als uitvaartverzorgers. 
Beiden al respectievelijk elf en acht 
jaar, en sinds 1 april zelfstandig on-
der de naam ‘Uitvaartzorg De Meer’. 
Steun en vertrouwen geven is hun 
slogan en hier staan Jacco en Jaap 
honderd procent voor. Steun geven 
bij het verlies van een dierbare en in 
goed vertrouwen de uitvaart regelen 
tot in de puntjes, geheel naar wens 
van de nabestaanden en in gedach-
ten van de overledene. “Mensen zijn 
tegenwoordig mondiger. Ze willen 
zelf de regie in handen hebben. Wij 
helpen hen daarbij.”
Een eigen uitvaartcentrum hebben 
Jacco en Jaap vooralsnog niet. “Dit 
is ook niet nodig”, verduidelijken de 
twee. “Veel mensen willen thuis op-
gebaard worden in hun vertouw-
de omgeving. Wij hebben prachti-
ge mogelijkheden om de opbaring 
thuis te verzorgen. Ook zijn wij wel-
kom in nagenoeg alle uitvaartcentra, 
kerken en zorgcentra in Aalsmeer, 
De Ronde Venen, Haarlemmermeer 
en Haarlem. Zelfs het opbaren in 
het eigen bedrijf van de overledene 
behoort tot de mogelijkheden.” Het 
oog op een bijzondere locatie in een 
kas, bij het strand of in het bos la-
ten vallen? Jacco en Jaap gaan aan 
de slag om dit geregeld te krijgen. 
En dit is niet het enige. Foto’s verto-
nen, een film draaien, live muziek la-
ten horen, naast koffie en thee ook 
een toast uitbrengen met de favo-
riete wijn van de overledene, een 
zaal vol bloemen en planten? Uw 
speciale wens is voor uitvaartzorg 
De Meer een uitdaging om mee aan 
de slag te gaan. “Wij verzorgen na-
tuurlijk vaak traditionele uitvaarten, 

maar nee komt eigenlijk niet in ons 
woordenboek voor”, zeggen de twee 
vastberaden. “Van een vraagstuk 
maken wij een uitdaging.” Bij het 
opbaren in de zelf gekozen ruim-
te, regelt Uitvaartzorg De Meer ook 
desgewenst de volledige aankle-
ding. Licht, geluid, stoelen, sta-ta-
fels en noem maar op. En natuurlijk 
nemen Jacco en Jaap de zorg voor 
het samenstellen van de tekst en 
de eventuele foto voor op de rouw-
brieven, het drukken én versturen er 
van voor hun rekening. Compleet al-
le zorg uit handen nemen, maar al-
les in goed overleg en vertrouwen. 
“We zijn kleinschalig, de lijnen zijn 
dus kort, we hebben oog voor detail 
en veel ervaring.” Jacco en Jaap vin-
den hun beroep bijzonder en geven 
aan het fijn te vinden om mensen te 
helpen en tot steun te zijn. “Het on-
dersteunen van families in verdriet 
voelt niet als werk, we mogen het in 
dankbaarheid doen”, aldus de twee 
ondernemers uit Aalsmeer en Haar-
lemmermeer. Aan hun woonplaat-
sen en hun werkgebied heeft uit-
vaartzorg De Meer overigens haar 
naam te danken.
Om als laatste nog even op de be-
treffende reclame terug te komen. 
“Dit weekend maar eens de uit-
vaart regelen”, raden Jacco en Jaap 
aan en zij helpen u/jou daar graag 
bij. Kosteloos zelfs. Denk eens na 
hoe u/jij wilt dat de uitvaart ver-
loopt. Begraven of cremeren, maar 
ook: muziek, foto’s, locatie, aankle-
ding, soort auto (diverse modellen, 
ook 1 op groengas) en maak samen 
met deze twee gedreven onderne-
mers vooraf een wensenoverzicht 
of zoals het officieel heet een wils-
beschikking. Het maakt de uitvaart 
zeker persoonlijker en geeft rust en 
zekerheid voor de nabestaanden. 
Kijk voor meer informatie op www.
uitvaartzorgdemeer.nl. Contact op-
nemen kan via 06-57627540 of in-
fo@uitvaartzorgdemeer.nl. “24 Uur 
per dag”, besluiten Jacco en Jaap. 
“We staan dag en nacht klaar voor 
de mensen.”

Grote Opel Astra Show 
bij Van Kouwen
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april or-
ganiseert Van Kouwen een groots 
Opel Astra Event in haar vestigin-
gen in Amsterdam Zuidoost, Hoofd-
dorp en Aalsmeer. Aanleiding is 
de komst van de nieuwe Opel As-
tra Sports Tourer, dé stationwagon 
waar al lang naar wordt uitgekeken! 
Het nieuwe model Astra (5 deurs en 
Sports Tourer) heeft vorige maand 
de titel Auto van het Jaar 2016 ge-
wonnen, dus dat nu ook de Sports 
Tourer in de showrooms staat is een 
feestje waard. 

Gratis 10 punten controle 
Om dit te vieren zetten de werk-
plaatsen zaterdag de deuren open 
en kunnen alle bestaande Opel As-
tra rijders hun auto gratis laten con-
troleren op 10 veiligheidspunten. 
Als dank ontvangt men na de con-
trole een cheque van 25 euro, te 
besteden bij een volgende onder-
houdsbeurt. 

Daarnaast staan in alle showrooms 
natuurlijk de nieuwe Opel Astra 
Sports Tourer en de 5 deurs klaar 
voor een proefrit. Kopers van de As-

tra ontvangen 1000 euro extra inruil 
bovenop Autotelexwaarde, een gra-
tis tankpas van 500 euro (alleen dit 
weekend) én 1000 euro cashback 
van Opel Nederland. Natuurlijk kunt 
u ook voor een Astra occasion uit de 
ruime voorraad kiezen. Ook daarop 
krijgt u 1000 euro extra inruil.

Astra modellen op rijtje
Om de historie van de Astra model-
len in beeld te brengen, staan in de 
vestiging in Amsterdam Zuidoost al-
le Astra modellen van de afgelopen 
25 jaar op een rij. Vanaf september 
1991 tot en met de nieuwe Sports 
Tourer. U bent van harte welkom om 
deze unieke range te komen bekij-
ken. Dit kan op zaterdag maar óók 
op zondag 10 april; dan is deze ves-
tiging namelijk ook open en kunt 
u nog een extra dag profiteren van 
de gratis tankpas, cashback en ex-
tra inruil-actie. Iedereen is welkom 
in de werkplaatsen en showrooms 
op zaterdag 9 april van 9.00 tot 17.00 
uur in Amsterdam Zuidoost, Hoofd-
dorp en Aalsmeer. En op zondag 10 
april in de showroom in Amsterdam 
Zuidoost van 11.00 tot 16.00 uur. 

Borrel Aalsmeer met dit 
keer tropische knipoog
Aalsmeer - Donderdag 14 april 
staat netwerken weer op het pro-
gramma tijdens de 41ste editie 
van de netwerkbijeenkomst Bor-
rel Aalsmeer. Dit keer met een tro-
pische knipoog! De bijeenkomst is 
in à Resto Bar & Brasserie geves-
tigd in bloemenveiling FloraHol-
land aan de Legmeerdijk. Iedereen 
is welkom, ook werkzoekenden en 
entree is gratis. Er wordt van net-
werken een ‘avondje uit’ gemaakt, 
dus neem jouw vrienden, collega’s 
en relaties mee. Niet alleen relaties 
uit Aalsmeer bezoeken de netwerk-
bijeenkomst, maar ook uit ande-
re regio’s in de Randstad. Aanvang 

is 17.00 uur. Er komt een fotograaf, 
er worden sieraden tentoongesteld 
en zanger en songwriter Ricky Rack 
neemt de bezoekers naar Tropische 
Dance sferen met zijn R&B, Pop en 
Soul invloeden. Lever je visitekaart-
je in bij binnenkomst en maak kans 
op vrijkaarten voor diverse thea-
ter- en cabaretvoorstellingen Van-
af 17.00 uur kan je tijdens de net-
werkborrel een dagschotel bestel-
len en staat om 20.00 uur een lan-
ge tafel klaar om met diverse rela-
ties samen te dineren. Deelname is 
niet verplicht. Kijk voor meer infor-
matie en het volledige netwerkpro-
gramma op www.borrelaalsmeer.nl

15 Medewerkers behalen diploma
De vlag uit bij Meerlanden
Rijsenhout - Afgelopen week hing 
op alle locaties van Meerlanden de 
vlag uit. Maar liefst vijftien mede-
werkers slaagden namelijk voor hun 
beroepsopleiding MBO1 Afval- en 
Milieubeheer en Beheer Openba-
re Ruimte (AMBOR). Zij ontvingen 
hun diploma uit handen van Ronald 
Ravesteijn van opleider SPA Groep. 
John de Nijs, chauffeur op een inza-
melwagen, is trots op zijn diploma: 
“Een mooie erkenning! Vroeger la-
gen mijn prioriteiten vaak niet hele-
maal bij school, maar door deze op-
leiding heb ik nieuwe kennis opge-
daan die ik goed in mijn dagelijkse 
werk kan toepassen.” Angeline Kier-
kels, algemeen directeur, was niet 
alleen trots op de studenten, maar 
ook op hun leidinggevenden en fa-
milieleden: “Omdat het zo belangrijk 
is om je te blijven ontwikkelen, sti-
muleert Meerlanden onder mede-
werkers al jaren het volgen van op-
leidingen. Jullie hebben dit door jul-
lie geweldige doorzettingsvermogen 
allemaal met succes gedaan. Ap-
plaus!”
 
Moderne eisen
De medewerkers van Meerlanden 
volgden de erkende beroepsoplei-
ding Afval- en Milieubeheer en Be-
heer Openbare Ruimte (AMBOR). 
Meerlanden heeft deze samen met 

SPA Groep ontwikkeld om mede-
werkers in de buitendienst voor te 
bereiden op de moderne eisen die 
aan hun functies worden gesteld. 
Ze zijn werkzaam in afvalinzame-
ling, het beheer van de openbare 
ruimte of op de milieustraat. Tijdens 
de opleiding konden ze daardoor 
niet alleen van elkaars vakgebied 
leren, maar ook van elkaars vaar-
digheden. Tijdens theoretische en 
praktijkuren kwamen naast Neder-
lands en wiskunde specifieke vak-
ken aan bod waaronder veilig wer-
ken langs de weg, omgaan met ge-
vaarlijk afval, resultaatgericht wer-
ken in de openbare ruimte, verwer-
ken van afval en omgaan met verba-
le en non-verbale agressie.
 
Mooie prestatie
Dat alle studenten geslaagd zijn 
is een mooie prestatie. Met name 
omdat ze gemiddeld hoge cijfers 
– vooral op de vakken veiligheids-
kunde en communicatie scoorden 
ze goed – behaalden. Eén leerling, 
Niels Buijs, de 500e afgestudeer-
de van deze opleiding in Nederland, 
behaalde voor Nederlands zelfs een 
9,4. Hij gaat samen met een aantal 
andere collega’s door met MBO2. 
Naast deze groep starten nog eens 
45 medewerkers van Meerlanden 
met een MBO-opleiding.

“Ik doe het allemaal met veel plezier”
Salon Huid- en Voetverzorging 
A.P.C. van Leeuwen 30 jaar
Aalsmeer - Anita van Leeuwen is 
naar eigen zeggen een echt men-
senmens. Vandaar dat ze het zo 
naar haar zin heeft in haar eigen 
Salon voor Huid- en Voetverzor-
ging aan de Stommeerkade. Ze ver-
telt enthousiast over haar werk: “Ik 
ben opgeleid klinisch analist en ver-
volgens ben ik het schoonheidsspe-
cialisme vak ingerold. Omdat ik zelf 
klachten had aan mijn voeten ben ik 
daar pedicure bij gaan doen en la-
ter visagie. Het is heel breed wat ik 
doe. Of het nu (bruids)make-up is, 
wimpers verven, harsen, masseren 
(voet-, stoel- of hotstone-massage) 
of een traditionele schoonheidsbe-
handeling, ik doe het allemaal met 
heel veel plezier. Eén dag in de week 
werk ik tevens als medisch pedicure 
in een ziekenhuis in Alphen aan den 
Rijn en verder aan huis.” Anita viert 
dit jaar het dertig jarig bestaan van 
de salon in voet- en huidverzorging. 
Een voetbehandeling kan al vanaf 
vierentwintig euro. Een uitgebreide 
anti-aging behandeling met peptide 
als oppepper kost vijfenzestig euro. 
Een massage bij deze twee uur du-
rende behandeling krijgt u er gratis 

bij. De salon is aangesloten bij Pro-
voet (Landelijke Organisatie voor de 
Voetverzorger/Pedicure). 

Energie 
Daar Anita tevens samenwerkt met 
een podotherapeut, kunt u bij de sa-
lon ook terecht voor de zogenoem-
de diabetesvoeten. Veel oudere 
mensen hebben hier last van en het 
is zeer specialistisch werk. “Ik pak 
de meeste wonden aan en verwijs 
door waar nodig. Ik ben in de geluk-
kige omstandigheid dat ik samen-
werk met praktijkondersteuners. Die 
samenspraak met artsen en het me-
dische aspect maken dit beroep zo 
mooi. Ik voel me als een vis in het 
water.” Anita is altijd bezig en zit 
bomvol energie. De inkoop, de ad-
ministratie, alles doet ze zelf. “Maar 
wel met de kracht van boven.” Knikt 
ze naar omhoog. “Toen mijn man vijf 
jaar geleden is overleden heb ik een 
zeer zware tijd gehad. En nog. Maar 
alle vaste klanten en mijn geloof ga-
ven en geven mij de kracht en ener-
gie om door te gaan. En niet te ver-
geten, mijn drie fantastische doch-
ters!”

“Tijdloos, luxueus, uitdagend en sexy”

Show modeontwerper 
Hratchja Tonian groots!
Aalsmeer - Op maandag 28 maart 
(tweede Paasdag) toonde mode-
ontwerper Hratchja Tonian voor het 
eerst zijn unieke collectie ‘Art in Vo-
gue’ aan het publiek. Een groot aan-
tal dames en enkele heren kwam 
met het handgedraaide pontje de 
Brandewijnsloot overgevaren naar 
het clubhuis van de Watersport-
vereniging Nieuwe Meer. Hier lag 
de rode loper uit waarop 10 mo-
dellen in een doorlopende show de 
prachtige stukken van Hratchja aan 
de enthousiaste aanwezigen lieten 
zien. Volgens de ontwerper is de ge-
toonde collectie “tijdloos, luxueus, 
uitdagend en sexy gestyled. De col-
lectie is all about empowering wo-
man, the individual within. De vrouw 
die zich onderscheidt met haar un-
mistakable fashionstyle.” Zijn col-
lectie omvat kleding die geschikt is 
voor vrouwen tussen 16 en 80 jaar, 
waarbij hij gebruikt maakt van een 
heel scala aan materialen, zoals zij-
de, leer, katoen, tule en plastic. Heel 
verrassend was dat het eerste stuk 
dat het publiek te zien kreeg, werd 
gedragen door Inge van Broekho-
ven, pachter van Brasserie Nieu-
we Meer. In een prachtige zwartle-
ren jurk kondigde zij de show aan, 
waarmee zij direct al liet zien dat 
de kleding van Hratchja Tonian zeer 
draagbaar is en de vrouwelijke vor-
men mooi laat uitkomen!
De stukken die werden getoond 
omvatten veel stijlen, zoals voor de 
jeugdige vrouwen een kort broek-
je geheel afgezet met gouden pail-

letten, of een broekje van jeans. De 
jurk waarvan één schouder geheel 
was afgezet met glazen langwerpi-
ge kralen oogstte veel bijval. Ook de 
‘Armeense rok’ was een doorslaand 
succes, net als de lange enkellange 
witte jas met gekleurde voering. De 
bruidsjurk liet vele harten smelten. 
En wie wil nu niet gezien worden in 
die prachtige regenjas, die letterlijk 
om je heen zwiert en waarin je je op 
en top vrouw voelt! Er was ook veel 
belangstelling voor de zijden blou-
ses, die aan twee kanten te dra-
gen waren en voor de zwarte cirkel-
rok die leek te bestaan uit oneindig 
veel stof. Hoewel er geen mannelij-
ke modellen meeliepen, was er wel 
een aantal creaties voor heren ten-
toongesteld, waaronder gilets met 
prachtig ontworpen rugpanden en 
bijpassende stropdas. En uiteraard 
droeg Hratchja zelf ook één van zijn 
eigen creaties. Na afloop had het 
publiek de mogelijkheid de model-
len van dichtbij te zien, getoonde 
kledingstukken te voelen of te pas-
sen en Hratchja zelf te ontmoeten. 
Alle kledingstukken kunnen worden 
besteld, worden op maat gemaakt 
en zijn daarnaast ook nog zeer be-
taalbaar. 
Wegens het enorme succes van de 
show wordt er nu al gefluisterd dat 
dit een jaarlijkse traditie moet gaan 
worden. Houd dus de website van 
Hratchja Tonian (www.hratchjatoni-
an.com) in de gaten of kijk regelma-
tig op www.brasserienieuwemeer.nl. 
Foto’s: Adriana Peloso

Actie 
Om het dertigjarig jubileum te vie-
ren biedt Anita tot eind mei bij ie-
dere schoonheidsbehandeling een 
gratis voet- en beenmassage en bij 
een pedicurebehandeling een gra-
tis hand- en nagelverzorging. “En u 
krijgt daar ook nog een leuke at-
tentie bij”, aldus de professione-

le onderneemster. De openings-
tijden van de salon aan de Stom-
meerkade 79 zijn elke dag op af-
spraak vanaf 09.00 uur. ’s Avonds 
is ook mogelijk in overleg. Tele-
foonnummers: 0297-340708 of 06-
12862540. 

Door Miranda Gommans 

Ovenschotels bij 
Open Hof keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 april om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken aan de 
Sportlaan 86. Op het menu staan 
ovenschotels. 

De kosten bedragen 4.50 euro per 
persoon. Vanaf 17.45 is de deur 
open en de maaltijd eindigt om on-
geveer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting en 
iedereen mag aanschuiven. Opge-
ven kan via diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch op het nummer van 
de diaconie: 06-41700923 tot zon-
dag 10 april.
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Linkedln training bij het 
vinden van (ander) werk
Streek - Ben je op zoek naar nieuw 
of ander werk, dan is LinkedIn niet 
meer uit het sollicitatieproces weg 
te denken. Een profiel op Linke-
dIn betekent zichtbaar en vindbaar 
zijn voor een toekomstige werkge-
ver of recruiter. Als je jouw Linke-
dIn-profiel inzet om nieuw of an-
der werk te vinden, doe het dan wel 
goed! Vertel welke baan je wilt en 
laat je resultaten zien. Rose-Ma-
rie Lucas, Noloc erkend loopbaan-
coach van Rooskleurig Coaching: 
“Ik zie veelvuldig dat mensen op 
hun LinkedIn profiel hebben staan 
dat ze op zoek zijn naar een nieu-
we uitdaging, maar met die vermel-
ding kan niemand iets. Je moet an-
deren laten weten wát je zoekt en 
duidelijk te laten zien waar je ver-
stand van hebt. Vertel waar je goed 
in bent, waar je nog beter in wilt 
worden en waarvoor en waarom je 
gevraagd wilt worden. Als je Linke-

dIn nog niet gebruikt of wel, maar 
niet weet wat je er allemaal precies 
mee kan, is een uitgebreide Linke-
dIn training iets voor jou!” Rose-Ma-
rie geeft op een praktische en hel-
dere manier uitleg over het invullen 
en inzetten van je profiel bijvoor-
beeld je samenvatting, specialitei-
ten en relevante trefwoorden. Maar 
ook het gebruik van aanbevelingen, 
deelnemen aan groepen en het vol-
gen van bedrijven. Verder manieren 
om je netwerk te vergroten en uiter-
aard het vinden van vacatures. Na 
afloop van de training kan je zelf-
standig aan de slag met sollicite-
ren en netwerken op LinkedIn. De 
LinkedIn training is zaterdagmiddag 
16 april van 12.30 tot 15.30 uur en 
wordt gehouden in de bibliotheek 
in Mijdrecht aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 8. Aanmelden en informa-
tie: www.rooskleurigcoaching.nl of 
bel naar 06-5313 5015. 

Woensdag bijzondere wedstrijd
Voetbalteam Lucky Ajax 
in Aalsmeer voor Roparun
Aalsmeer - Aanstaande woens-
dagavond 13 april vindt er wel 
een heel bijzondere voetbalwed-
strijd plaats op de velden van FC 
Aalsmeer. Namelijk die tegen Luc-
ky Ajax! Rob en Wendy Joore, de or-
ganisatoren van dit evenement, leg-
gen uit hoe dit tot stand gekomen 
is. Rob: “Ik ben een van de deelne-
mers van het team van Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw (daar werk 
ik) dat meedoet aan de Roparun. 
Deze run is een estafetteloop van 
meer dan vijfhonderd kilometer van 
Parijs naar de Coolsingel in Rotter-
dam, die in achtenveertig uur moet 
worden afgelegd en waarbij mensen 
een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Een Roparun-
team bestaat uit maximaal acht lo-
pers die ieder gemiddeld zo’n vijfen-
zestig kilometer lopen oftewel meer 
dan anderhalve marathon. Daar-
naast zijn er vier fietsers en nog een 
aantal mensen in de begeleiding. 
Denk hierbij aan chauffeurs, mas-
seurs, cateraars en navigators. De 
teams zijn zelf verantwoordelijk voor 
de invulling van deze taken en ge-
middeld bestaat een team uit vijfen-
twintig personen. Ik ben een van de 
acht lopers. Naast de sportieve in-
spanning, moet er ook een inspan-
ning geleverd worden om geld op 
te halen voor het doel. Mijn vrouw 
en ik zijn aan het brainstormen ge-
gaan hoe we dat zo efficiënt moge-
lijk konden doen. We houden alle-
bei van voetbal, Wendy zelfs net iets 
meer dan ik, en hebben Lucky Ajax 
benaderd en zij hebben JA gezegd 
tegen dit initiatief. Geweldig toch?” 
De vereniging Lucky Ajax bestaat uit 
een select gezelschap van oud-spe-
lers die meer dan honderd wedstrij-
den in het eerste elftal hebben ge-
speeld. Er staan veel spelers inge-
schreven, maar het is altijd afwach-
ten welke spelers er tijd hebben. Dat 
kunnen Sjaak Swart, Wamberto of 
de gebroeders Witschge zijn, maar 
ook Aaron Winter, Dick Schoena-
ker en Simon Tahmata. “Sjaak is er 
hoogstwaarschijnlijk wel bij en al-
le voetballers nemen sowieso de 
moeite om na de wedstrijd met hun 
fans op de foto te gaan en handte-

Ga ook aan de slag via Aalsmeervoorelkaar.nl

Hennie: “Helpen is iemand 
leren het zelf te doen”

Aalsmeer - Een enthousiaste ont-
vangst in het gezellige huis van 
Martinus. Vrijwilliger Hennie is er 
al. Beiden zijn open en enthousiast. 
Het is duidelijk dat deze match via 
Aalsmeervoorelkaar.nl (voorheen 
ZorgVoorElkaar.nl) een schot in de 
roos was! 
Martinus, een ‘Haarlemse Mug’, zo-
als hij lachend zegt, woont sinds 
acht jaar in Aalsmeer. Als kind heeft 
Martinus het niet makkelijk gehad, 
waardoor hij als volwassene tegen 
moeilijkheden aanliep. “Het is kei-
hard werken. Maar ik heb dat zin-
netje uit Bassie en Adriaan altijd 
onthouden: wat er ook gebeurt, al-

tijd blijven lachen!” Het geluk lacht 
Martinus inmiddels toe. Volgend 
jaar willen hij en z’n vriend gaan sa-
menwonen. “Alles kwam bij elkaar; 
eerst Maatschappelijk Werk, mijn 
lieve vriend en toen Hennie. Ik ben 
een ander mens geworden.”

Sparen
“Via Aalsmeervoorelkaar.nl werd ik 
gekoppeld aan Hennie. Het klikte 
meteen”, zegt Martinus. “Ik was nog 
erg onzeker over de financiën en 
het op orde krijgen van de admini-
stratie. Hennie heeft mij daar enorm 
mee geholpen.” Inmiddels is het 
voor Martinus een sport geworden 

om zoveel mogelijk per maand over 
te houden. “Nu kan ik geld overhou-
den om leuke dingen te gaan doen 
met mijn vriend of om m’n huis op 
te knappen.”
Hennie, een 62-jarige Utrechtenaar, 
staat al enige tijd op Aalsmeervoor-
elkaar.nl. Hennie heeft 36 jaar bij 
de Rabobank gewerkt. Op een ge-
geven moment werd hij boventallig. 
Acht jaar geleden ontmoette Hen-
nie zijn huidige vrouw. Hij verhuisde 
naar Aalsmeer en vorig jaar zijn ze 
getrouwd. Hennie wilde graag ‘in-
burgeren’ en heeft zich als vrijwil-
liger ingeschreven. “In Utrecht had 
ik zo m’n loopjes” zegt Hennie. “En 
dat had ik hier natuurlijk niet.” Het 
doorgeven van z’n talent voor cij-
fers en overzicht, was Hennie’s eer-
ste ervaring als vrijwilliger. Marti-
nus: “Ik had zeven ordners vol ad-
ministratie, ik bewaarde echt al-
les. We hebben veel weggegooid, 
er bleven drie ordners over. Dat gaf 
een goed gevoel.” Vervolgens moes-
ten er allerlei zaken worden gere-
geld bij onder andere de gemeente 
en de bank. Hennie heeft Martinus 
uitgelegd wat er moest gebeuren en 
ze zijn aan de slag gegaan. Martinus 
moest zelf het werk doen. “Het moet 
niet zo zijn dat ik alles doe. Helpen 
is niet het werk uit handen nemen, 

Opening ‘Meer voor Fietsen’ 
met diverse aanbiedingen
Kudelstaart - Na 22 jaar voor Balk 
rijwielen gewerkt te hebben, is Sem 
Hagenaars zijn eigen fietsenwin-
kel begonnen in Kudelstaart. In de 
winkel aan de Kudelstaartseweg 
224, waar hij de afgelopen 5 jaar 
voor Balk rijwielen actief is geweest, 
staat Sem met een sterk team van 
vier man voor iedereen klaar om de 
vertrouwde service te bieden voor 
uw fiets. Die opening van de nieu-
we winkel met de passende naam 
‘Meer voor Fietsen’ wordt gevierd 
van 7 tot en met 9 april met diverse 

aanbiedingen: Zo wordt 20 procent 
korting gegeven op diverse overja-
rige modellen, waaronder racefiet-
sen, mountainbikes, moeder- en 
stadsfietsen en zelfs ebikes. En ie-
dereen die tijdens de openingsda-
gen een fiets uit de nieuwe collec-
tie koopt bij Sem en zijn team krijgt 
er gratis een fietsverzekering bij. 
Een bezoek dus zeker waard. Sem 
Hagenaars en zijn team ‘Meer voor 
Fietsen’ heten u allen van harte wel-
kom aan de Kudelstaartseweg 224. 
Voor meer informatie: 0297-360041.

Coaching en netwerken 
voor ondernemers
Aalsmeer - Op dinsdag 19 april 
vindt het vierde kick-off netwerke-
vent van ZAAI plaats, bedoeld voor 
startende en gevestigde onderne-
mers in Amstelveen en Aalsmeer, 
investeerders en overige geïnteres-
seerden. De kick-off vormt de aftrap 
van ZAAI 2016, een programma 
om lokale startende ondernemers 
te ondersteunen door netwerke-
vents, coaching en masterclasses. 
Het event ZAAI 2016 start om 16.30 
uur. Aanwezigen maken kennis met 
ZAAI-initiatiefnemer Haydée op ’t 
Veld van de gemeente en met coach 
en projectmanager van ZAAI 2016 
Anja de Die. Keynote speaker Tho-
mas Slabbers vertelt hoe zijn start-
up MySocialDatabase in 2,5 jaar tijd 
nummer 1 in Twitter-targeting en 
partner van Twitter is geworden. Tot 
slot is er gelegenheid tot netwerken. 
Naast netwerkevents als de kick-off 
bestaat ZAAI ook uit een coachtra-
ject voor startende ondernemers uit 

Amstelveen en Aalsmeer. Zij kun-
nen zich nog tot en met 25 april 
aanmelden voor het ZAAI-coach-
traject. Maximaal twee Aalsmeer-
se ondernemers worden geselec-
teerd voor een traject van profes-
sionele coaching, masterclasses en 
netwerk-events. ZAAI is een initia-
tief van de gemeente Aalsmeer en 
Amstelveen, Rabobank Amstel en 
Vecht, Ondernemersvereniging Am-
stelveen en Anja de Die van Inzicht-
in-Zicht Coaching en Training. Wet-
houder Ad Verburg, die ook aanwe-
zig zal zijn bij het event, over ZAAI: 
“Starters zijn van belang voor de vi-
taliteit en modernisering van de 
Aalsmeerse economie. Ze brengen 
vernieuwing. Zeker in een beginpe-
riode van een bedrijf is het van be-
lang dat ondernemers met elkaar in 
verbinding komen en elkaar weten 
te vinden en inspireren. Daarom wil-
len we startende bedrijven onder-
steunen.” Het netwerkevent ZAAI 

V.l.n.r.: Rianne, Sabrina, Daniëlle, Stephan en eigenaresse Joany. 

Lentekriebels-menu bij 
restaurant Jones
Aalsmeer - Iedere maand is er 
sinds heden een wisselend verras-
singsmenu bij Jones. Dit nieuwe 
concept is bedacht door eigena-
resse Joany Voorn samen met haar 
chef-kok Sabrina Hogerwerf. Sa-
men vertellen ze erover tijdens een 
drankje aan een van de gezellige ta-
feltjes in het knusse restaurant. Jo-
any heeft de zaak nu drie jaar en 
het gaat goed. “Het 11-gangenme-
nu van november tot en met febru-
ari is altijd al een hardloper en nu 
hebben we voor de overige maan-
den ook verrassingsmenu’s. Van-
af drie gangen te bestellen en iede-
re maand met een ander thema. De-
ze maand is het Lentekriebels-me-
nu aan de beurt, volgende maand 
‘Love Birds’, omdat de meimaand 
nieuw leven en de eerste stap-
jes naar de zomer, het buitenleven, 
maakt. De maand daarop gaan we 
voor sprankelende smaken en lich-
te gerechten en zo hebben we tot 
november de namen ingevuld. De-
ze zijn te lezen op onze website.” Sa-
brina werkt anderhalf jaar bij Jones 
en voelt zich er helemaal thuis sa-
men met haar keukenbrigade Dani-
elle en Rianne. Het jonge onderne-
mende team wordt aangevuld met 
Stephan in de bediening en nog 
wat parttimers die klaarstaan op af-
roep. Beiden hebben reeds vele ja-
ren ervaring opgedaan in de Hore-
ca en doen alles zelf. Sabrina: “Alles 
wat er op tafel komt is huisgemaakt. 
Van de voor-, hoofd- en nagerech-
ten tot de patatjes en de mayonaise 
aan toe. Niets komt uit een pakje!” 
Joany vult aan: “Ook de wijninkoop 
doen we zelf. Maandelijks proeven 
we welke wijn geschikt is bij welke 
gang. Het menu kan tot negen gan-
gen besteld worden. Ook hebben 

we bierarrangementen en, voor de 
niet-alcohol-drinkers, een origineel 
frisdrankarrangement bedacht. Laat 
je bij ons eens verrassen door onal-
ledaagse combinaties. En geef van 
te voren aan of er dieetwensen zijn, 
daar houden wij rekening mee. Ui-
teraard kan er naast de verrassings-
menu’s ook a la carte gegeten wor-
den, met daarbij bijvoorbeeld een 
lekkere huiswijn.”
 
Brunch, High Tea
“Afgelopen Pasen was een groot 
succes met de brunch. Volle bak.” 
Aldus Joany. “Wij serveren op af-
spraak vanaf tien personen namelijk 
ook brunches en High Tea’s. En op 
speciale dagen, zoals Pasen, Pink-
steren, Vader- en Moederdag, ser-
veren wij die zelfs vanaf twee perso-
nen.” Sabrina vertelt dat de High Tea 
bestaat uit verschillende theesoor-
ten met daarbij hartige, zoete en ul-
trazoete gerechtjes. De middagen 
moeten wel gereserveerd worden. 
Het is sowieso wenselijk om bij res-
taurant Jones te reserveren. 0297-
341836. De openingstijden zijn van 
woensdag tot en met zondag vanaf 
half zes. Het terras gaat binnenkort 
open en biedt plaats aan zo’n der-
tig gasten. Binnen hangt momenteel 
een prachtige expositie van schilde-
rijen van Alexander Kok. Ieder half 
jaar zal een andere kunstenaar kun-
nen exposeren in het huiskamer-
restaurant aan de Kudelstaartse-
weg 222 in Kudelstaart. Tot slot zegt 
de eigenaresse: “Wil je ongedwon-
gen tafelen en een totaal-beleving 
ervaren, dan ben je bij Restaurant 
Jones aan het juiste adres. Laat je 
bij ons verrassen!” www.restaurant-
jones.nl 
Door Miranda Gommans 

EU subsidie voor twaalf 
projecten in tuinbouw
Aalsmeer - Het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
heeft subsidie toegekend voor het 
project Green Innovation Cluster. 
Het doel van dit project is om kennis 
van kennisinstituten zoals de Univer-
siteit van Amsterdam om te zetten in 
concrete veranderingen bij bedrijven 
in de regio. Deze innovaties dragen 
in hoge mate bij aan de versterking 
van de concurrentiepositie van de 
sierteelt in de regio. Onder de naam 
Green Innovation Cluster zijn 12 
concrete ideeën en projecten ont-
wikkeld voor het duurzaam verster-
ken van de economische slagkracht 
van de tuinbouw en in het bijzonder 
het sierteeltcluster en de plantver-
edelingsindustrie in de Metropool-
regio Amsterdam. De samenwer-
kingspartners die het project Green 
Innovation Cluster uitvoeren zijn: 
Greenport Aalsmeer, de Universiteit 
van Amsterdam en een groot aan-
tal tuinbouw- en veredelingsbedrij-
ven en kennisinstellingen. De Stich-
ting Greenport Aalsmeer is namens 
het consortium penvoerder van dit 
project. Het bedrijfsleven en kennis-
instellingen hebben binnen het GI-

cluster samen gewerkt aan het ont-
wikkelen van nieuwe vermarktbare 
producten, diensten en processen. 
Zo is voor deelnemende onderne-
mers een Living Lab ingericht, een 
‘proeftuin’ waar ondernemers kleine 
innovatieprojecten kunnen uittesten. 
Het sierteeltcluster, onder de vlag 
van Greenport Aalsmeer, heeft van 
2012-2015 reeds belangrijke stap-
pen gezet in het aanjagen van in-
novatie met behulp van het EFRO-
project ‘Innovatiemotor’. In het ka-
der van de Innovatiemotor zijn al 
meer dan 300 bedrijven uit het clus-
ter betrokken geweest bij meer dan 
70 innovatieprojecten op het gebied 
van product-, processen, ketenin-
novaties. De nieuwe EFRO toeken-
ning borduurt voort op dit succes. 
Met de reeds ontwikkelde kennis en 
samenwerkingsverbanden worden 
vervolgstappen gezet om innovaties 
te valoriseren. Greenport Aalsmeer 
is het wereldhandelscentrum voor 
bloemen en planten. De Greenport 
bundelt de kennis en kunde van ve-
le partijen om de internationale con-
currentiepositie van de regio te ver-
sterken.

Ook Mindfulnesstraining 
in ‘In den Ossewaerd’
De Kwakel - In deze gehaaste 
maatschappij lijkt stress wel de nor-
maalste zaak van de wereld. Zon-
der stress geen succes! Maar wat 
als de druk je teveel wordt en je uit 
balans raakt? Er wordt in deze hec-
tische tijden ook zoveel van je ver-
langd. Nog harder werken, nog lan-
gere dagen, is dat de oplossing? Bij 
OntStress-les pakt men het anders 
aan. De trainers helpen je de kracht 
van aandacht te ervaren. Door met 
je aandacht te zijn bij wat er op dat 
moment is, leer je helemaal in het 
moment te zijn, in het nu. Tijdens de 
training van Ontstress-les worden 
handvaten geboden om weer een 
gezonde balans te (her) vinden.
Zo krijg je antwoord op veel vragen 
en helpen de trainers je te leren om-
gaan met de hectiek van alle dag. 
Wat is stress en hoe herken je het? 
Is stress altijd ongezond of bestaat 
er ook een gezonde stress? 
Bij OntStress-les worden oefenin-
gen aangereikt om (weer) bewust in 
contact te komen met je lichaam, je 

emoties en je gedachten. Het draait 
daarbij om ‘gerichte aandacht heb-
ben voor’ ofwel ‘mindfulness’. De 
training bestaat uit acht wekelijk-
se lessen van 2,5 uur. Na de zesde 
les volgt een stilte-dag. De eerstvol-
gende achtweekse training start op 
maandagavond 2 mei. De trainin-
gen worden verzorgd door gecer-
tificeerd mindfulness-trainer Rens-
Jan Ossewaarde. Na 25 jaar in de 
automatisering te hebben gewerkt, 
runt hij sinds augustus 2015, samen 
met zijn vrouw Marleen, een Bed 
en Breakfast, kookstudio en ver-
gaderfaciliteit ‘In den Ossewaerd’. 
Nieuwsgierig geworden wat Mind-
fulness voor jou zou kunnen beteke-
nen? Kom naar 1 van de gratis intro-
ductie-avonden van Ontstress-les: 
maandagavond 11 april of dinsdag-
avond 19 april. De avond start om 
20.15 uur. De introductie-avonden 
en alle trainingen van Ontstress-
les worden gegeven bij “In den Os-
sewaerd” aan de Vuurlijn 50 in De 
Kwakel

maar iemand leren het zelf te doen”, 
zegt Hennie. 

Vriend
Martinus: “Met Hennie voelde het 
meteen goed, ik vertrouw hem. Ik 
zie Hennie nu als een goede vriend.” 
Het vrijwilligerswerk geeft Hen-
nie energie. “Het is toch mooi om 
zo’n leuke gozer tegen te komen!” 
Ferm slaat hij Martinus op de rug. 
“Ik vind het heerlijk om mijn kennis 
te delen met Martinus. Ik zou het 
ook erg leuk vinden om gezinnen 
op deze manier te ondersteunen en 
richting te geven. Dat lijkt mij mooi. 
Misschien zal mijn hulp aan Marti-
nus in de toekomst minder worden, 
dat zullen we met elkaar gaan be-
kijken.” Martinus: “Maar dan hou-
den we wel contact. Alsof we fami-
lie zijn. Doen we af en toe een bak-
kie koffie bij elkaar!.” Bedankt he-
ren, voor dit mooie gesprek. Erg 
leuk om te zien hoe jullie met el-
kaar omgaan; vol genegenheid, ple-
zier en trots. Kijk voor het gehele in-
terview van Natasja Groeneveld op 
Aalsmeervoorelkaar.nl/ervaringen.

Aalsmeervoorelkaar.nl
Kun jij ook wel eens wat hulp ge-
bruiken? Of vind je het juist leuk om 
als vrijwilliger aan de slag te gaan? 
Ga dan naar www.aalsmeervoorel-
kaar.nl of bel 0297-347510 en meld 
je aan! Aalsmeervoorelkaar (voor-
heen Zorgvoorelkaar) is de online 
marktplaats voor vrijwillige hulp in 
Aalsmeer en Kudelstaart. De websi-
te is een initiatief van verschillende 
maatschappelijke organisaties en 
wordt in opdracht van de gemeen-
te uitgevoerd onder leiding van de 
Vrijwilligerscentrale Amstelland. 

keningen uit te delen.” Aldus Wendy 
die van oor tot oor glimlacht en blij 
is dat ze het voor elkaar heeft gekre-
gen. “Uiteraard is iedereen welkom 
om te komen kijken, maar we hef-
fen wel vijf euro entree voor Ropa-
run. Ook kunt u uw kind mee laten 
open aan de hand van een Lucky 
Ajax speler. Dit kost vijftig euro en 
dat is inclusief entree voor ouders 
en pupil. U kunt ook kiezen om aan 
de hand van een FC Aalsmeer spe-
ler het veld op te lopen voor vijfen-
twintig euro, dit is ook inclusief de 
entreekaartjes voor ouders en kind. 
Eigenlijk kost het dan maar tien eu-
ro als je met z’n dietjes komt.” De 
wedstrijd begint om 19.00 uur en er 
wordt twee maal vijfendertig minu-
ten gespeeld. Aansluitend is er nog 
een loterij waarbij mooie prijzen ge-
wonnen kunnen worden die lokale 
ondernemers ter beschikking heb-
ben gesteld. Familie Joore: “Daar 
zijn we hen zeer dankbaar voor, net 
als FC Aalsmeer, die hun complex 
kosteloos ter beschikking stelt voor 
dit geweldige evenement!” 

Sponsors 
U kunt de Roparunners ook spon-
soren per gelopen kilometer vanaf 
vijf euro of geld storten op het spe-
ciaal geopende bankrekeningnum-
mer NL77RABO0300177488 T.n.v. 
R.Joore O.v.v. Sponsoring Aalsmeer-
Ajax. Voor vragen of het inwinnen 
van meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Wendy Joore, te-
lefoonnummer 06-14441409. Ook 
is er een Facebookpagina: Fead-
ship team Koninklijke De Vries. Het 
sportpark is te vinden aan de Beet-
hovenlaan 120 te Aalsmeer. Echt-
paar Joore tot slot: “We hopen na-
tuurlijk op een hoge opkomst qua 
publiek en gaan er een prachtige 
avond van maken. En dit doen we 
natuurlijk voor Roparun (die ove-
rigens in het Pinksterweekend ge-
houden wordt voor het vijfentwin-
tigste jaar op rij) onder het mot-
to: ‘Leven toevoegen aan de da-
gen, waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan 
het leven.’” Aanstaande zaterdag-
middag komen Rob en Wendy het 
een en ander vertellen over Ropa-
run en de wedstrijd tussen het eer-
ste van FC Aalsmeer en Lucky Ajax 
in het Weekendmagazine op Radio 
Aalsmeer. Rond half drie zullen zij 
geïnterviewd worden door onderge-
tekende. 

Door Miranda Gommans 

wordt gehouden in het Amstel-
veen College aan de Sportlaan 27 in 
Amstelveen. De ontvangst is vanaf 
16.00 uur en het programma is van 
16.30 tot 19.00 uur. Aanmelden kan 
via www.zaaiamstelveen.nl





Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Erkenning en respect belangrijk
Eerste Veteranendag in 
Aalsmeer op 4 juni
Aalsmeer - De eerste Aalsmeer-
se Veteranendag is een feit. Op za-
terdag 4 juni wordt voor alle in 
Aalsmeer woonachtige veteranen 
een middag georganiseerd om hen 
te bedanken voor hun inzet in dienst 
van de vrede, nu en in het verleden. 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer or-
ganiseert deze dag op verzoek van 
de gemeente Aalsmeer en heeft 
een bijzonder interessant program-
ma samengesteld. Onder het mot-
to ‘meet & greet’ krijgen Aalsmeer-
se inwoners de gelegenheid kennis 
te maken met ‘hun’ veteranen en de 
vele vredesmissies overal in de we-
reld. In Aalsmeer wonen op dit mo-
ment ongeveer 150 veteranen. Het is 
een grote gemengde groep met jon-
ge en oude veteranen. Burgemees-
ter Jeroen Nobel vindt het belang-
rijk vanaf nu jaarlijks een Aalsmeer-
se Veteranendag te organiseren om 
deze groep in het zonnetje te zetten. 
Burgemeester Jeroen Nobel: “Het is 
belangrijk dat veteranen de erken-
ning en het respect krijgen dat zij 
verdienen Door een lokale Vetera-
nendag te organiseren, bedanken 
wij als gemeente onze veteranen. 
Het is een eerbetoon aan alles wat 
ze voor ons hebben gedaan.” Inmid-
dels hebben alle in Aalsmeer woon-
achtige veteranen een persoonlij-
ke uitnodiging van de burgemees-
ter ontvangen. Dit jaar leggen ve-
teranen op initiatief van de burge-
meester voor het eerst kransen tij-
dens Dodenherdenking op 4 mei bij 
de drie herdenkingsplaatsen in de 
gemeente. 

Ervaringen delen
De sinds kort in Aalsmeer woon-
achtige en bijzonder actieve vete-
raan George Lucas, vrijwilliger bij 
het Nederlands Veteraneninstituut 
en nuldelijns hulpverlener vetera-
nen - dienstslachtoffers, is Coördi-
nator Veteranen bij Stichting 4 en 5 
mei Aalsmeer. Lucas: “Met deze Ve-
teranendag hopen we vooral men-
sen met elkaar in contact te bren-
gen. We richten ons niet alleen op 
veteranen, maar ook op hun fami-
lie en vrienden. We hopen dat ze op 
Veteranendag hun ervaringen wil-
len delen met de vele belangstellen-
den. Inmiddels hebben wij een klei-
ne werkgroep met Aalsmeerse vete-
ranen die met ons meedenkt. Ken-
nelijk is er ook hier bij veteranen be-
hoefte om geregeld bij elkaar te ko-
men. Naast de jaarlijkse Veteranen-
dag denken we bijvoorbeeld aan 
een Aalsmeers Veteranencafé. Als 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer pak-

ken wij die uitdaging met de vetera-
nen graag op.’

Het programma op zaterdag 4 juni 
2016 ziet er in grote lijnen als volgt 
uit: 14.00 uur: plechtigheid buiten 
bij het gemeentehuis met optreden 
van het Koper Kwintet van de Regi-
mentsfanfare ‘Garde Grenadiers en 
Jagers’;
• 14.30 uur: start van het officië-
le programma in de Burgerzaal. Na 
de toespraak van burgemeester No-
bel wordt in aanwezigheid van hoge 
vertegenwoordigers van de krijgs-
macht aan een aantal veteranen 
de Draaginsigne Nobelprijs voor de 
Vrede uitgereikt, gevolgd door een 
intermezzo van het Koper Kwintet 
van de Regimentsfanfare;
• 15.15 uur: boeiende lezing van 
Commandant der Strijdkrachten 
buiten dienst Peter van Uhm. 
• Vanaf 16.30 uur meet & greet in-
fomarkt voor iedereen. In een onge-
dwongen sfeer kunt u kennis ma-
ken met Aalsmeerse Veteranen en 
de vele vredesmissies waaraan Ne-
derland deelnam en -neemt. 
Sinds 1940 heeft Nederland ruim 
650.000 militairen ingezet tijdens 
drie oorlogen en bijna honderd vre-
desmissies. Het grootste deel van 
de oorlogsveteranen die zijn inge-
zet tijdens de Tweede Wereldoor-
log, de dekolonisatiestrijd in voor-
malig Nederlands-Indië en Nieuw-
Guinea en de Korea-oorlog is over-
leden. Nederland heeft momenteel 
ongeveer 117.450 veteranen. Iets 
meer dan de helft van hen heeft in 
de jaren vanaf 1979 deelgenomen 
aan één of meerdere vredesmissies 
in internationaal verband. Dit aantal 
blijft groeien, want de Nederlandse 
krijgsmacht blijft zich inzetten voor 
vrede en veiligheid wereldwijd. Op 
dit moment zijn er meer dan 20 in-
ternationale missies. De militairen 
die hiervoor worden ingezet, zijn 
vanaf het moment van inzet vete-
raan. Meer informatie is te vinden 
op www.4en5meiaalsmeer.nl.

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Amazing Amateurs viert 
eerste lustrum
Aalsmeer - De Amazing Ama-
teurs is traditioneel de laatste expo-
sitie van het seizoen. Dit jaar is al-
weer de 5e editie aanstaande. En-
thousiaste mensen die in hun vrije 
tijd, boetseren, beeldhouwen, schil-
deren of fotograferen zijn van har-
te welkom om hier aan mee te doen. 
Plaats van handeling is het sfeer-
volle Oude Raadhuis in het hart van 
Aalsmeer. Deelnemende kunste-
naars zijn volledig vrij in keuze wel-
ke kunstwerken zij willen laten zien. 
Er is geen thema en er is geen ballo-
tage. De expositiecommissie van het 
KCA geeft deelnemers ruim de tijd 
zich aan te melden, dat kan namelijk 
tot 1 juni via het aanmeldingsformu-
lier. Dat formulier is te vinden in het 
Oude Raadhuis of is te downloaden 
van de site van het KCA
Maar liefst 65 lokale kunstenaars 
namen in 2015 deel aan de exposi-
tie. De Commissie Beeldende Kunst 
van het KCA is heel benieuwd of dit 
aantal ook met het lustrum wordt 
behaald. Er komt in ieder geval meer 
plaats omdat deelnemers dit jaar 
maximaal twee in plaats van vier 
kunstwerken mogen inleveren. Het 
geeft ook andere deelnemers meer 
kans om mee te doen. Het laatste 
wat de commissie wil is nee, deel-
nemers weigeren wegens ruimtege-
brek. Daarbij hingen in de 2015-edi-
tie alle wanden van onder tot boven 
helemaal vol. Er kon geen kunst-
werk meer bij.
Redenen om mee te doen kunnen 
heel divers zijn. De één vindt het ge-
woon leuk om één of twee keer per 
jaar naar buiten te treden met een 
hobby. Anderen neem het weer een 
stuk serieuzer en zien het als een 
kans om voor het voetlicht te tre-
den. Zeker is dat alle amateurkun-

stenaars met plezier en een zeke-
re gedrevenheid al korter of langer 
met de ‘kunsten’ bezig zijn. De één 
schildert herinneringen of doet dat 
van foto’s en de ander hakt in steen 
tot het af is.
Ook dit jaar kunnen deelnemers 
weer prijzen winnen. Het publiek 
mag ook van zich laten horen en 
stemmen voor het fraaiste kunst-
werk. De maker van het kunst-
werk met de meeste stemmen 
krijgt voor één jaar de Gouden Pen-
seel. De vakjury gaat de ingebrach-
te kunstwerken beoordelen op ba-
sis van vier criteria te weten; kwali-
teit, kleurgebruik, techniek en origi-
naliteit. De vakjury heeft drie prijzen 
te vergeven.
Per deelnemer mogen er zoals ge-
zegd maximaal twee kunstwerken 
worden ingebracht. Deelname kost 
15 euro per ingebracht werk en bij 
verkoop wordt geen commissie ge-
rekend. Aanmelden kan tot 1 juni 
per post of door het aanmeldings-
formulier in te leveren bij het Ou-
de Raadhuis. Het inleveren van de 
kunstwerken kan op zondag 12 juni 
tussen vijf en zes uur en op maan-
dagmorgen tussen tien en twaalf 
uur. De expositie wordt op 18 juni 
feestelijk geopend en loopt door tot 
en met 16 augustus.

Dames, maar vooral heren welkom
‘Musica’ zoekt zangers
Uithoorn - Het is het al weer bij-
na vier jaar geleden dat zanggroep 
Musica is opgericht. Volgens velen 
een schot in de roos. De groep be-
staat uit 18 enthousiaste zangers en 
zangeressen die er echt voor gaan. 
De naam: ‘Zanggroep Musica’ is 
bewust gekozen omdat het eigen-
lijk geen echt zangkoor is. De kwali-
teit van zingen is natuurlijk heel be-
langrijk, maar zeker niet minder, is 
de presentatie. 
Het publiek beleeft de concerten als 
louter ontspanning, omdat er, mede 
door de programmering, volop mee-
gezongen kan worden. Ook de Oos-
tenrijkse kleding draagt bij aan de 
gezellige uitstraling. Het repertoi-

re bestaat hoofdzakelijk uit operet-
te melodieën en Nederlandstalige 
meezingnummers. Sinds de oprich-
ting heeft Musica al ruim 40 con-
certen geboekt in de zorgcentra, bij 
de Zonnebloem en andere organi-
saties. Voor de vele optredens zoekt 
Musica versterking, dames en voor-
al heren. 
De repetities zijn meestal op de 
woensdagavond in het Hoge Heem 
te Uithoorn. Belangstellenden kun-
nen geheel vrijblijvend enkele repe-
tities bijwonen. Vooraf aanmelden 
is aan te raden. Tel. 0297-563177 of 
06-29283733. Mailen kan ook: zang-
groepmusica@kpnmail.nl. Meer in-
fo: www.zanggroepmusica.nl

Vrijmarkt op Ad 
Verschueren Plein

Kudelstaart - Op Koningsdag is de 
vrijmarkt standaard op het plein van 
het winkelcentrum. Mensen stallen 
hun waar daar soms al vanaf 5 uur 
‘s morgens uit. De winkeliers zou-
den het echter leuk vinden als de 
markt zich gaat verplaatsen naar 
het Ad Verschueren Plein. Dit om de 
vrijmarkt een beetje meer onder de 
bewoners te brengen,

Wijkoverleg Stommeer over 
openbare buitenruimte
Aalsmeer - Wijkoverleg Stommeer 
komt bijeen op woensdag 13 april 
in de Parklaan 27. De thema be-
spreking gaat dit keer over openba-
re buitenruimte. Frank van der Neut 
van de gemeentelijke afdeling Wijk-
beheer zal een presentatie geven en 
toelichten op welke manier de on-
derhoudskwaliteit van de openbare 
buitenruimte in de gaten wordt ge-
houden. Daarvoor worden bepaalde 
normen gehanteerd. Frank zal hier-
over een presentatie van ongeveer 
15 minuten geven en vervolgens 
met geïnteresseerden naar buiten 
gaan om aan de hand van enkele 
voorbeelden duidelijk maken hoe dit 
systeem in de praktijk werkt. 
Na de pauze volgt een presentatie 
van buurtbewoner Yvette Koehler 

over doelmatig gebruik (tips en 
trucs) van de applicatie Nextdoor 
voor computers, laptops en smartp-
hones. Nextdoor is nadrukkelijk niet 
bedoeld als een soort Marktplaats.
Ook actuele zaken en de vaste 
agendapunten waaronder berichten 
van de gemeente en werkgroepen 
in de Stommeer komen aan de orde.
Indien wijkbewoners onderwerpen 
onder de aandacht willen brengen 
dan kan dat door een e-mail bericht 
te zenden naar de secretaris van 
het bestuur wijkoverleg: wrstom-
meer@gmail.com. Het bestuur no-
digt de wijkbewoners van har-
te uit. Het wijkoverleg vindt plaats 
in de Parklaan 27. Let op: Aanvang 
is 19.30 uur. De zaal is open vanaf 
19.15 uur.

Vrijdag 15 april in inloopcentrum
Bijeenkomst multimedia 
voor oudere inwoners
Aalsmeer - Bijna iedereen heeft te-
genwoordig wel een mobiele tele-
foon, een tablet of een laptop thuis. 
Kort gezegd, om de technologie kan 
niemand meer heen. Maar wat als 
je er niet mee opgegroeid bent, wat 
moet je dan met een smartphone of 
tablet? Heeft u ook weleens het ge-
voel dat u het nooit onder de knie 
krijgt? Maar hoe toch mee gaan met 
de tijd? Zou u willen weten wat u 
allemaal kunt doen met zo’n appa-
raat? Dit is de reden dat het inloop-
centrum wekelijks open is voor se-
nioren met vragen over multimedia. 
Het inloopcentrum organiseert re-
gelmatig ochtenden over de multi-
media ochtend. Teun zal u het één 
en ander vertellen over het gebruik 

van de laptop. Rick brengt de smart-
phones en tablets in beeld. Jenni-
fer zal in een toespraak toelichten 
wat het belang is van multimedia 
en deelname aan de maatschap-
pij. Heeft u nog geen mobiele tele-
foon, tablet of laptop? Komt u dan 
ook vooral langs om te kijken wat 
de multimedia groep van het inloop-
centrum, onderdeel van zorgcen-
trum Aelsmeer, voor u kan bieden. 

De informatiebijeenkomst vindt 
plaats op vrijdag 15 april van 14.00 
uur tot 15.30 uur in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat 12. Aanmelden is 
niet noodzakelijk. Telefonisch con-
tact Ellen Millenaar of Jennifer Jan-
sen via 0622468574

10:00 - 16:30 uur

Ophelialaan 160,
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Direct contant 
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Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl
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NIEUW IN
AALSMEER!
DINSDAGS OM DE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van 
Juwelier van Moorsel gevestigd in 
Oud-Beijerland net onder Rotterdam. 
Het Nederlandse familiebedrijf “van 
Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

Na opa en vader Van Moorsel runnen nu de 
zoon en zijn vrouw, al weer de derde gene-
ratie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier 
en de GoudInkoopBus. Buiten de wekelijkse 
reparaties aan sieraden en horloges worden 
ook nieuwe sieraden ontworpen en met de 
hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de 
reparaties uit voor diverse andere juweliers. 
Door deze jarenlange ervaring in goud en 
zilver weten de goudsmeden in de GoudIn-
koopBus uw gouden en zilveren sieraden en/
of munten op de juiste waarde te taxeren. 
De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zo’n 20 
tot 50% meer te geven dan de snelle zuide-
lijke of Oost-Europese goudinkopers. Deze 
inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten 
meestal alléén Engels en/of met accent. U 
herkent ze wel van de flyers in de brieven-
bus, komen 1 dag in een restaurant of zaal 

en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is 
een echt Nederlands familiebedrijf met 70 
jaar ervaring in goud zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar 
advies. Het komt voor dat de goudsmeden 
niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als 
advies om met het sieraad naar een veiling 
te gaan. U ontvangt daar immers meer dan 
enkel de goudprijs.
En zo’n advies is goud waard!

Elke 1ste en 3de DINSDAG van de 
maand, dus om de 14 dagen staat de 
GoudInkoopBus in AALSMEER aan de 
OPHELIALAAN schuin tegenover de 
C1000 en de Apotheek!!
Laat uw geld groeien in de GoudInkoop-
Bus. U krijgt direct contant uitbetaald voor 
al uw gouden en zilveren sieraden, munten 
en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft 
een discrete ruimte waar uw sieraden vrij-
blijvend worden getaxeerd. De goudprijs 
is afgelopen tijd weer gestegen. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel 
u krijgt voor uw sieraden en munten.
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Jumbo

Om de 14 dagen staat de GoudInkoopBus 
in AALSMEER aan de OPHELIALAAN schuin 
tegenover de Jumbo en de Apotheek!!

APRIL

DINSDAGS 
OM DE WEEK

Iedereen kan hier op het grote plein 
bij elkaar zitten en bij mooi weer zit-
ten alle verkopers lekker in de zon!
Vorig jaar hebben de deelnemers 
aan de vrijmarkt ongeveer de hele 
dag kou geleden op het plein van 
het winkelcentrum, waar veel scha-
duw is. Aangezien de winkels dicht 
zijn, hoeft de vrijmarkt hier persé 
plaats te vinden. De kindervrijmarkt 
dus dit jaar op het Ad Verschueren 
Plein? Het is aan de deelnemers, 
maar echt het is een prachtige, 
nieuwe plek in het centrum van Ku-
delstaart om van gebruik te maken.



2e katern

WATERSPORT / RECREATIE

 De plassen met de grote en de kleine 
poel heeft een oppervlakte van liefst tien 
vierkante kilometer en wordt vooral recreatief 
gebruikt. Met name zeilers laten graag met 
de juiste wind van de Westeinder hun zeilen 
bollen. Er worden veelal hoge snelheden 
gemaakt. Via de Ringvaart zijn de plassen 

met andere watergebieden verbonden. 
Kenmerkend voor het landschap zijn de vele 
eilandjes die vroeger werden gebruikt voor 
de tuinbouw, met name seringenteelt, maar 
tegenwoordig vooral een dagrecreatieve 
functie hebben. De meeste eilanden zijn in 
particulier bezit. Wie geen eiland bezit kan 

De watertoren 
zien, is terug 
zijn in Aalsmeer
De 50 meter hoge, vierkante watertoren 
bestaat uit een constructie van vier 
zware, in het zicht gelaten, gewapend 
betonnen kolommen op de hoeken en 
vier lichtere kolommen halverwege de 
gevelvlakken, welke op regelmatige 
niveaus met elkaar verbonden zijn 
door koppelbalken. Aan twee kanten 
van de hoekkolommen zijn smalle 
lichtopeningen aanwezig. De voet van 
de toren is geheel ommanteld met 
beton, maar naar boven toe wordt de 
constructie steeds lichter en zijn de 
ruimten tussen de constructie opgevuld 
met paars-rode baksteen. 
De betonconstructie heeft ook een 
tweede functie, aangezien deze is 
opgenomen binnen de architectonische 
vormgeving van de toren, volgens de 
opvattingen van Art Deco. Naar boven 
toe liggen de gevels in reliëf door drie op 
elkaar geplaatste, naar boven toe twee 
keer verbredende betonnen vlakken. Vijf 
jaar geleden is de watertoren ingrijpend 
gerenoveerd. Het betonwerk is hersteld, 
er zijn schilderwerkzaamheden 
uitgevoerd en op de begane grond is 
een pantry en een toiletgroep geplaatst. 
Er is rondom een nieuw hek geplaatst en 
het voorterrein is opnieuw ingericht. 
De gerenoveerde watertoren is op 10 
februari in 2011 door toen burgemeester 
Pieter Litjens offi  cieel heropend. In 2014 
is de toren van Sangster voorzien van 
nieuwe buitenverlichting. Uiteraard is in 
deze gekozen voor energiezuinige LED-
lampjes.

 Het landschap van Aalsmeer wordt gekenmerkt door drie elementen: De hoger gelegen 
Bovenlanden, de laag gelegen droogmakerijen en de Westeinderplassen. De Poel, zoals 
veel inwoners liefkozend hun plassen noemt, is door vervening ontstaan en is als enige 
van de totaal vier polders in Aalsmeer niet ingepolderd. 

maximaal 24 uur achtereen de boot aanmeren 
bij de verschillende eilandenstroken van 
de gemeente. De Westeinderplassen wordt 
regelmatig het best bewaarde geheim van 
Aalsmeer genoemd. Echter hier willen de 
bestuurders en inwoners verandering in 
brengen. Aalsmeer heeft op watersportgebied 
veel te bieden met zo’n zestig jachthavens en 
watersportbedrijven binnen haar grenzen en 
inmiddels in het centrum bij het Stokkeland 
en het Praamplein aanlegsteigers voor kleine, 
maar ook grotere boten. Op het gebied 

van recreatie en toerisme heeft Aalsmeer 
met de Westeinderplassen en haar actieve 
watersport-ondernemingen dus een zeer 
sterke troef in handen waarmee met gemak 
de concurrentie met andere watersport-
gemeenten aangegaan kan worden. De opzet 
is om de aanwezige potenties nog verder 
uit te bouwen met als doel een kwalitatief 
hoogwaardig en volledig product bieden 
aan de waterrecreant. Aan dit beeld wordt 
momenteel actief ‘gewerkt‘ door zowel de 
gemeente als het bedrijfsleven.

Watertoren Aalsmeer

Bouwjaar: 1927 
Rijksmonument sinds: 2002
Bouwstijl: Art Deco 
Architect: H. Sangster 
Oorsprokelijke functie: watertoren 
Huidige functie (nu): Broedhuis 
voor het slechtvalkenpaar. Sleggie 
en zijn vrouwtje hebben inmiddels 
vier eieren. In mei hoopt het stel 
gezinsuitbreiding te krijgen.
Functie van juni tot september: 
Open voor beklimming, rondleidingen 
en tijdelijke exposities.

Tien vierkante kilometer recreatief plezier
 Foto’s: www.kicksfotos.nl Westeinder: 

Recreëren met de boot in en 
rond het Centrum

Het Stokkeland verder ontdekken is 
overigens een aanrader. Het Stokkeland 
is het grootste en mooiste groene park in 
het centrum, opgesierd met beelden en 
zitbankjes, een picknicktafel voor recreanten 
en een natuurspeeltuin voor kinderen. Het 
Stokkeland gaat binnenkort groter groeien. 
De gemeente heeft de ’punt’ ook in handen 
gekregen, waardoor het groene park in het 
Centrum uitgebreid kan worden. Grotere 
boten kunnen via de Ringvaart het centrum 
bezoeken. Bij het Praamplein wacht een 
lange aanlegsteiger met mogelijkheden om 
stroom te krijgen. Langs de waterkant zijn 
plantenbakken en prullenbakken geplaatst. 
En alweer bijna een jaar kan plaatsgenomen 
worden op het terras van Het Theehuis van de 
Historische Tuin, tegenover het Praamplein. 
Bij deze horecagelegenheid zijn ook water-, 
toilet- en douchevoorzieningen voor (water)
toeristen. Het Praamplein is ook de plek waar 
de Westeinder rondvaartboot aan- en afmeert. 
Ook heel nabij het centrum bevindt zich de 
Kolenhaven. Deze plek is alweer zo´n zes 
jaar geleden in een geheel vernieuwd jasje 
gestoken. Een prachtige, rustieke plek om 
de boot, zowel grote als kleine exemplaren, 
te stallen. Aan het einde, nabij het pontje 
naar watersportvereniging Nieuwe Meer, 
staan bankjes waar vanaf alle watersport-
activiteiten heerlijk bekeken kunnen worden. 
Bij de Kolenhaven aan de Stationsweg is het 
mogelijk om water te tappen en stroom af te 
nemen. Tegen betaling van liggeld kan hier 
ook overnacht worden. 

 Wie per boot boodschappen wil doen of wil gaan shoppen in het centrum heeft diverse 
locaties om aan te meren. Boodschappensteigers noemt de gemeente ze zelfs en dit heeft 
te maken dat maximaal twee uur aangelegd mag worden.

Het Stokkeland is een mogelijkheid voor 
kleine vaartuigen om de touwen vast te 
knopen en het centrum in te gaan.



Het is alweer 2 jaar geleden dat Watersport Centrum Aalsmeer verhuisd is naar haar 
nieuwe pand op de Aalsmeerderweg 173. In de tussentijd is er veel veranderd, niet alleen 
weet de watersporter het Watersport Centrum goed te vinden, maar Watersport Centrum 
Aalsmeer is in zeer korte tijd duidelijk uitgegroeid tot de specialist op het gebied van 
opblaasboten en natuurlijk Yamaha buitenboordmotoren! 

 Niet alleen kunt u bij Watersport Centrum 
Aalsmeer terecht voor nieuwe boten van 
de merken Yam, Ribeye en Vortex, maar ook 
alle onderdelen voor deze boten en overige 
merken, zijn veelal uit voorraad leverbaar. 
Ook voor vakkundige reparatie van uw 
opblaasboot en natuurlijk van uw Yamaha 
buitenboordmotor bent u bij Watersport 
Centrum Aalsmeer aan het juiste adres. 
In de showroom vindt u altijd een grote 
collectie van Yamaha buitenboordmotoren 
en natuurlijk opblaasboten! Niet alleen voor 
de watersporter, maar ook voor de visser is 
er in de vorm van de speciale Vortex Carp 
serie natuurlijk het juiste product! Uniek is 
ook het uitgebreide assortiment van Marine 
Audio producten die in de showroom, niet 
alleen te zien maar ook te beluisteren zijn. 
JBL, Infi ntiy, MB Quart, Aquatic AV, en ook het 

toonaangevende JL Audio zijn te bewonderen 
en te beluisteren in de showroom. Meer dan 
10 jaar ervaring met Marine Audio, zorgt 
ervoor dat klanten altijd het een gedegen 
advies krijgen over de juiste installatie voor 
hun specifi eke wensen en boot. Ook voor het 
correct en netjes inbouwen van Marine Audio 
installaties kunt u hier terecht, een speciaal 
team van geselecteerde inbouwpartners 
verzorgen desgewenst de installatie ook op 
locatie.

Watersport Centrum Aalsmeer heeft om 
het begin van het nieuwe vaarseizoen in 
te luiden een aantal bijzonder interessante 
aanbiedingen van boot en motor 
combinaties! Natuurlijk bent u altijd welkom 
aan de Aalsmeerderweg 173 voor advies of 
om eens rond te kijken! 

Natuurbad 
Oosterbad: 

Uniek in 
Nederland
Uniek in Nederland is natuurbad Het 
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. 
Al meer dan honderd jaar bestaat dit 
zwembad dat ligt in de Oosteinderpoel. 
Menig inwoner heeft hier leren 
zwemmen in (donker) water. In de 
zomermaanden is Het Oosterbad een 
trefpunt voor vele jongeren, maar 
ook ouders met kinderen komen hier 
graag. Voor de allerkleintjes is er een 
spetterbad, de wat grotere jongens 
en meisjes kunnen zich vermaken in 
de twee ondiepe baden met glijbaan 
en de lessen worden gegeven in het 
diepe bad. Hier mag overigens ook 
recreatief gezwommen worden en de 
twee duikplanken vormen een bron van 
stoer vermaak voor de wat oudere jeugd. 
Eens per jaar worden in Het Oosterbad 
waterpolowedstrijden gehouden 
en verder staan in het zomerseizoen 
diverse activiteiten op het programma. 
Het natuurbad beschikt over diverse 
speelmaterialen. De vlotten, drijfslangen, 
etc. vormen altijd een kleurig geheel. 
Binnenkort starten overigens weer de 
zwemlessen. 
Voordat de eerste durfals het water 
inspringen, wordt er jaarlijks eerst een 
grote schoonmaak gehouden. Het 
noodzakelijke onderhoud is al gedaan 
door de vaste groep vrijwilligers, rest 
nog een grondige schoonmaakbeurt 
en deze gaat binnenkort plaatsvinden. 
Wie ook de emmers en poetsmiddelen 
ter hand wil nemen, wordt door het 
bestuur van harte uitgenodigd. Kijk voor 
de datum en meer informatie op www.
hetoosterbad.nl.

Yamaha motoren en Marine Audio

Watersportcentrum Aalsmeer: 
Specialist in opblaasboten

Westeinder 
Water Week 
met veel 
zeilwedstrijden
Niet meer weg te denken uit het rijtje 
evenementen op en rond het water: De 
Westeinder Water Week. Ook dit jaar vindt 
deze week vol activiteiten voor elk wat 
wils weer plaats, wel in een nieuwe stijl. 
Zeilwedstrijden tussen ‘plassengemeenten’ 
met Regenbogen vinden niet plaats, maar 
zeilwedstrijden vormen wel weer een 
belangrijk onderdeel. 

Jachthaven, Zeilmakerij en Tuigerij

Furian: Watersport met 
veel mogelijkheden

Met 45 ligplaatsen is jachthaven Furian één 
van de kleinere jachthavens in Aalsmeer. Frans 
van Mierlo is al meer dan 40 jaar de eigenaar 
en havenmeester en het vertrouwde gezicht 
van de haven. De ligplaatsen variëren van 
6 tot 13 meter en zijn verdeeld in boxen en 
prachtige privé recreatie landjes. Hieraan 
kunnen de gasten naast hun boot heerlijk 
verblijven, een barbecue aan steken, etc. 
Voor het komende seizoen zijn nog slechts 
enkele ligplaatsen vrij aan een landje of in een 
box. In de loods op het terrein bevindt zich 
de zeilmakerij en tuigerij. Hier kan men voor 
alles terecht op het gebied van bootkappen, 
zeilhuiken, sprayhoods, wintertenten, enz. De 
grootste specialiteit is de reparatie hiervan. 
Kapotte ritsen, een stuk raam, versleten 
stiksels, drukkers die missen, alles wordt 

vakkundig herstelt. En natuurlijk kunt u ook 
uw kampeertent bij Furian brengen voor 
reparatie. Ook in het seizoen wordt met een 
korte levertijd gewerkt. Uw boottent laten 
wassen? U staat versteld van het resultaat.
In de tuigerij draait alles om roestvrij 
staaldraad. Verstaging, zeerailing, stuurkabel, 
etc. Alles wordt naar wens van de klant 
gemaakt. De voorraad rvs draad is dan ook 
groot. Stug en soepel draad van 2 tot 8 
millimeter, alle soorten inhaak, oog, gaff el en 
stud terminals kunnen aangewalst worden. 
Op deze manier krijgt de klant precies het 
product dat hij wenst.
Kijk voor meer informatie op de site: www.
furian.nl of stuur een mail info@furian.nl. 
De Jachthaven, Zeilmakerij en Tuigerij is 
telefonisch bereikbaar via 0297-326086.

Jachthaven Furian aan de Uiterweg 197 ligt direct aan de kleine Poel, bij het Topsvoortbos. 
Waar in de winter de ijsbaan ligt, vaart men in de zomer de Poel op om te genieten van de 
mooie Westeinderplas.

Zeven dagen per week geopend

Nederlandse topkwaliteit bij 
Jachthaven Poelgeest

De allernieuwste aanwinst van de Friese werf 
Maril is ook te zien bij Jachthaven Poelgeest. 
De Maril 6Nxt is een compleet nieuw ontwerp 
met moderne eigentijdse lijnen, maar toch 
een klassieke en elegante vormgeving. De 
6Nxt wordt in zijn geheel en in eigen beheer 
gebouwd in Nederland. Door de moderne 
bouwwijze is een strakke en kwalitatief zeer 
hoogstaande sloep het resultaat.
Kenmerkend voor 6,40 meter lange Maril 
6Nxt is de functionele deur in de spiegel 
van de boot welke toegang biedt tot het 

geïntegreerde zwemplateau. De breedte 
van de 6Nxt gecombineerd met het vlakke 
onderwaterschip zorgen voor veel stabiliteit 
en vaarcomfort. De 6Nxt heeft een steil 
steven dat standaard wordt voorzien van 
een rvs boegstrip. Een ander mooi detail is 
de verzonken kabelaring in de romp. Naast 
de 6Nxt zijn onder andere ook de populaire 
Antaris Fifty5 en Sixty6 te bewonderen. 
Jachthaven Poelgeest is zeven dagen per 
week geopend. Meer informatie op www.
poelgeest.nl.

Met het eerste mooie lenteweekend achter de rug is het watersportseizoen nu echt goed 
begonnen. Bij Jachthaven Poelgeest zijn al weer veel boten het water opgegaan. In de 
showroom te Oegstgeest is weer een ruim assortiment Antaris en Maril sloepen en tenders 
te bezichtigen. In de winter is er fl ink doorgebouwd met als resultaat dat deze geheel in 
Nederland gebouwde boten weer ruim voorradig zijn.

Start het vaarseizoen bij 
en met Decorette Piet

Wanneer u een antifouling gaat kopen, is 
het allereerst van belang te weten dat er 
door het CTGB onderscheid wordt gemaakt 
tussen antifoulings die toegestaan zijn voor 
professioneel en niet-professioneel gebruik. 
Producten die slechts zijn toegelaten voor 
een professioneel toepassingsgebied mogen 
uitsluitend worden gebruikt op (beroeps)
schepen varend op zout water. Een voor niet-
professioneel gebruik toegelaten antifouling 
is herkenbaar aan het toelatingsnummer 
eindigend met ´N´ op het etiket.

Copper-cruise
Epifanes Copper-Cruise is één van de weinige 
antifoulings die in Nederland tot 2022 (!) door 
het CTGB is toegelaten voor professioneel 
en niet-professioneel gebruik. Zo kunt u ook 
gedurende toekomstige seizoenen beschikken 
over een uitstekend werkende, betaalbare 
antifouling! Copper-Cruise is een koper- 
en biocide houdende high performance 
antifouling, op basis van de nieuwste koper 
release technologie voor een optimale koper 
afgifte. De nieuwe formulering van deze 
harde antifouling geeft een aanzienlijke 
verbetering in aangroeiwering in vergelijk met 
voorgaande conventionele antifoulings. Het 
harde, schrobbare oppervlak gecombineerd 
met de effi  ciënt en eff ectief slijpende werking 
maakt deze sterke antifouling geschikt 
voor alle typen schepen varend tot 30 
knopen (50 km/u) en biedt een langdurig 
aangroeiwerende werking. Copper-Cruise is 
geschikt voor toepassing op polyester, hout en 
staal (niet geschikt voor aluminium schepen) 
en kan na voorbehandeling direct worden 
aangebracht over vrijwel alle bestaande harde 
en zelfslijpende antifoulings, ongeacht het 
merk en de kleur.

Aan de slag
Zorg dat het te behandelen onderwaterschip 
volledig droog is en vrij van aangroei en 
verontreiniging. Bestaande antifoulinglagen 
met hogedrukreiniger reinigen. Hierna 
eventueel schoon schrobben, krabben 
of schuren om resterende losse delen 
te verwijderen. Goed naspoelen met 
leidingwater en ontvetten met wasbenzine. 
Bij lang openstaan, bijvoorbeeld tijdens de 
winterstalling, kunnen antifoulings uitdrogen.
Hierbij geeft de bestaande antifouling af. Kijk 
dus goed hoe lang een nieuw aangebrachte 
antifouling mag open staan. De antifouling 
vooraf enkele minuten goed oproeren tot 
een homogene massa. Bij antifouling is 
laagdikte belangrijk. Te dunne lagen kunnen 
maar beperkte aangroeiwering bieden. Breng 
de antifouling daarom altijd in volle, liefst 
onverdunde horizontale lagen van gelijke 
dikte aan. Houd er hierbij rekening mee 
dat de banen elkaar op hetzelfde stuk niet 
teveel overlappen. Voor het beste resultaat 
per seizoen altijd 2 lagen aanbrengen. Op 
delen met meer wrijving, zoals de waterlijn, 
de boeg en bij het roerblad een extra 
antifoulinglaag aanbrengen. Verwerking met 
een kortgeschoren vachtroller of langharige 
slappe kwast levert het beste resultaat. Voor 
eventuele moeilijk te bereiken hoeken kan 
ook met een kwast worden gewerkt. Spaar 
het milieu en lever lege blikken en gebruikte 
kwasten of rollers altijd in bij de milieustraat 
bij u in de buurt. 

Meer informatie op www.epifanes.nl en bij 
Decorette Piet aan de Oost-einderweg 67 
waar de producten van Epifanes te koop zijn 
en uiteraard worden voorzien van advies. Voor 
vragen: info@decorettepiet.nl

Het is weer voorjaar, voor veel motorbooteigenaren hét moment om het onderwaterschip 
van een verse laag antifouling te voorzien. Epifanes heeft een eff ectief werkende 
antifouling in het assortiment die door het CTGB (College voor Toelating van 
Gewasbestrijdingsmiddelen en Biociden) is goedgekeurd voor zowel professioneel als 
niet-professioneel gebuik. Epifanes Copper-Cruise is geschikt voor varen op zoet, zout en 
brak water en kan worden toegepast op polyester hout en staal.

de Combi Westeinder zeilwedstrijden met 
Optimisten, Splashboten en Lasers 4.7. Ook 
staat op de eerste dag het Lions Proefvaren 
op het programma. De volgende dag, zondag 
26 juni, wordt het een spektakel met opnieuw 
zeilwedstrijden en het NK Powerboat. 
Dan even pauze, maar woensdag 29 juni 
wordt de draad weer groots opgepakt met 
waterskien, wakeboarden, surfen, suppen 
en een open water zwemwedstrijd en als 
toetje een Hollandse avond. Op donderdag 
30 juni mag ondernemend Aalsmeer in actie 
komen tijdens een netwerkbijeenkomst 

met beachvolleybal op het Surfeiland. De 
zeilschool draagt zorg voor allerlei activiteiten 
voor kinderen. Vrijdag 1 juli staat in het teken 
van Optimisten on tour, eredivisie zeilen en 
jazzmuziek. Zaterdag 2 juli duimen voor mooi 
weer tijdens het aquapalooza, maar ook voor 
de Optimisten on tour, eredivisie zeilen en 
het suppen. De Westeinder Water Week wordt 
zondag 3 juli besloten met de Oude Deuren 
Surf Cup en onder andere eredivisie zeilen. 
Kijk voor meer informatie en het volledige 
programma op www.westeinderwaterweek.
nl.

De Westeinder Water Week is van zaterdag 25 
juni tot en met zondag 3 juli en begint met 









Heemhorst: Alles voor de 
watersporter onder 1 dak

Dankzij een uniek, zelf uitgedacht en 
gefabriceerd ‘bokken-systeem’, blijft alles 
op de 9000 vierkante meter opslag, zeer 
overzichtelijk. Wanneer de bootjes weer 
dobberen, blijft er genoeg ander werk over 
voor de mannen van Heemhorst. Sinds ook 
AEP Boatcentre vorig jaar onderdak vond 
bij Heemhorst, zijn de werkzaamheden 
namelijk fl ink uitgebreid. Volgens Derk 
Heemskerk, samen met broer Bart en Dick 
ter Horst aan het roer van Heemhorst, is er 
door het samengaan met AEP, veel expertise 
bijgekomen. “AEP heeft alle kennis in huis voor 
onderhoud- en herstelwerk op het gebied van 
inboardmotoren als Mercruiser, Volvo Penta 
en OMC Cobra. We kunnen elke vorm van 
service en reparatie aan en zijn zowel via de 
weg als over het water prima bereikbaar. Dat 
is een groot voordeel voor de klant. Mocht het 
nodig zijn, voeren we zelfs werk uit op locatie.”

Neusje van de zalm
De veelzijdigheid van Heemhorst is een groot 
goed. Behalve stalling voor zo’n 500 boten 

tot een maximum van 22 ton per vaartuig, 
is Heemhorst ook importeur van bekende 
merken als Fourwinns, Oud Huijzer en het 
reeds genoemde Mercruiser. Op hetzelfde 
terrein bevindt zich de scheepswerf waar Jan 
van Gent-sloepen het levenslicht zien. Elke Jan 
van Gent op maat gemaakt, ofwel ‘custom-
made’. De sloep is hot en Jan van Gent het 
neusje van de zalm. Aalsmeer mag trots zijn 
op de kwaliteitsboten die langs de Ringvaart 
gebouwd worden.

Eigen koers
Het is zeker niet zo dat Heemhorst met alle 
winden meewaait, het bedrijf vaart duidelijk 
een eigen koers. Een koers gebaseerd op de 
vraag vanuit de markt, waarbij altijd wordt 
uitgegaan van de beste kwaliteit. Mocht u dit 
seizoen met een hulpvraag zitten; Heemhorst 
ziet u graag komen. Heemhorst Watersport 
is gevestigd aan de Oosteinderweg 123 en 
telefonisch bereikbaar via 0297-381313. Voor 
meer informatie: www.heemhorstwatersport.
nl

Het zijn momenteel drukke tijden voor de fi rma Heemhorst aan de Oosteinderweg. 
Zodra de thermometer stijgt en het zonnetje zich weer laat zien, begint het namelijk 
weer te kriebelen bij booteigenaren. Men wil weer varen! En dus worden met grote 
voorzichtigheid de vaartuigen rond deze tijd uit hun winterslaap getakeld en te water 
gelaten. 

Eigen jeugdhonk en vele activiteiten

Jeugdzeilers welkom bij 
Watersport Vereniging

De verenging heeft een leuke vloot van 
eigen boten, die door leden mag worden 
gevaren, zoals een Centaur om te toerzeilen, 
twee snelle J22’s en een Dory met 8 pk 
waarmee je zonder vaarbewijs ook door de 
Westeinderdijksloot kunt varen. Voor de 
jeugd zijn er Optimisten, waaronder een 
in echte wedstrijduitvoering, een Splash, 
RSFeva’s als tweemansboot en natuurlijk is 
er een zeilopleiding, verzorgd door de eigen 
jeugdzeilcommissie. Die geeft les volgens het 
landelijk erkende CWO (Commissie Watersport 
Opleidingen)- systeem. En dat niet alleen. Er 
is in het voorjaar een zwembadles, om kennis 
te maken met de Optimist, het zwemvest 
en omslaan. De jeugd heeft een eigen 
Jeugdhonk, natuurlijk met een beeldscherm 
en ook Donald Ducks, om gezellig wat te 
lezen. 

Naast de lessen is er altijd een jeugdweekend 
later in het seizoen en dit jaar komt er een 
uitgebreide havendag met allerlei activiteiten 
bij. Dan komt er naast het nieuw geplaatste 
Piratenklimrek een luchtkasteel en zijn er 
behendigheidswedstrijdjes op het water. De 
jaarlijkse Combi-wedstrijden kompleteren 
de activiteiten. Dan komen er meer dan 100 
jeugdige zeilers voornamelijk in de Optimst 
op het water. De beginners varen op de Kleine 
Poel en krijgen nog een begeleidingsboot 
naar de boeien toe en na afl oop is er een 
uitgebreide barbecue en de o-zo-populaire 
bingo met tal van nautische prijzen! Surf eens 
naar de site van de Watersport Vereniging 
Aalsmeer: www.wvaalsmeer.nl of mail 
naar info@wvaalsmeer.nl om te zien hoe 
de vereniging je als nieuw jeugdlid kan 
verwelkomen!

De haven en terreinen van de Aalsmeerse Watersportvereniging liggen aan de Uiterweg. 
Alle moderne voorzieningen zijn er: parkeerterrein met eigen hijskraan tot 8 ton, 
botenloodsen, havenkantoor en gezellig clubhuis met uitzicht over de haven en de Kleine 
Poel van de Westeinder Plassen.

Damwand bij Stommeerweg

Dijkverzwaring bij Poel 
nadert voltooiing

Bij de hoek langs de Stommeerweg (nabij de 
kruising met de Mensinglaan) is een damwand 
gemaakt. Een gevoelige ‘plek’, zeg maar, was dit 
altijd bij harde wind. Juist hier spatte het water 
groots over de dijk. De laatste werkzaamheden 
nu zijn bij de steiger van de brandweer. De 
plaats waar de brandweerboot het water in 
en uit gaat (bij de Zwarteweg), wordt fl ink 
aangepakt. De ‘diepte’ is al fl ink opgehoogd. 

Het wordt heuveltje op en heuveltje af voor de 
brandweer. Overigens kan de brandweer ook 
nu bij noodsituaties ‘gewoon’ de Westeinder 
op. Er is op het Surfeiland een tijdelijke 
brandweerhelling gemaakt. Naar verwachting 
zouden de werkzaamheden klaar zijn in maart. 
Het wordt waarschijnlijk half april. In ieder 
geval kan het niet lang meer duren. Het ziet er 
een stuk veiliger uit!

Wedstrijdzeilen

Team Rikst Dijkstra wint 
fi nale Snowball races

De tweede round robin moest bij 
wegvallende wind worden gestaakt. De races 
werden georganiseerd door Westeinder 
Zeilwedstrijden bij het Surfeiland naast de 
Watertoren en op de wal vanuit het clubhuis 
van de Windsurfclub Aalsmeer. 

Van de vijf teams die de fi nale mochten 
verzeilen won uiteindelijk het damesteam 
van Rikst Dijkstra evenals vorig jaar de 
Snowball Trophee. Ga voor alle informatie 
en foto’s naar de actuele website 
www.westeinderzeilwedstrijden.nl.

Wedstrijdzeilen

Elmer Boom kampioen 
Micro Magic zeilen

doordraaiend naar het westen en tenslotte 
weer wegvallend, waardoor wedstrijdleider 
Jan-Willem Alberts de races vlak voor 3 uur 
moest beëindigen. 
Bij het gevolgde systeem, waarbij de 
laatste vier uit de A-groep naar de B-groep 
verhuisden en de beste 4 uit de B naar de 
A-groep, gebeurde het dat vrijwel alle zeilers 
uit de top zich vanuit de B-groep weer terug 
moesten zeilen naar de A. Hoewel Jan de Best 

zondag met ettelijke sterke races zich sterk 
terugzeilde als kanshebber en Spaargaren 
twee races won, kon Elmer Boon uiteindelijk 
door de laatste twee races te winnen de titel 
toch nog naar zich toe zeilen. Zeilen met 
de Micro Magic vraagt om enige routine en 
is erg leuk, je kunt onder meer razendsnel 
reageren op voordeel uit winddraaiingen. Alle 
informatie staat op www.micromagic.nl.
Theo van Mierlo

Afgelopen weekend werd onder wisselende weersomstandigheden het Open Nationaal 
Kampioenschap in de Micro Magic Klasse verzeild. De Micro Magic is een klein zeilbootje, 
53 centimeter, lang en wordt vanaf de kant radiografi sch bestuurd. 

Aalsmeers Toppertje:

Het Surfeiland
Surfeiland Vrouwentroost aan de 
Kudelstaartseweg is te bereiken over het 
land en via het water. Via het surfstrand 
kan dat alleen met boten zonder motor, 
in verband met de veiligheid van 
zwemmers. Dit geldt ook voor zeilboten 
met een buitenboordmotor, zelfs als de 
motor uitstaat. 
Het Surfeiland is zes jaar geleden, in 
2009, helemaal opnieuw ingericht met 
nieuwe parkeerplaatsen, een groot 
zwemstrand met afzetting in het water 
en een speeltoestel in de vorm van een 
boot. Aan het einde van de landtong 
is een vuurtorentje geplaatst. In 2010, 
ook alweer vijf jaar geleden, is daar het 
Westeinder Paviljoen geopend hier zijn 
ook een aantal aanlegplaatsen gemaakt 
voor boten. 
Verder heeft de Waterskivereniging haar 
eigen onderkomen mogen bouwen 
op het eiland en is het al langer op 
het eiland aanwezige clubhuis van de 
Windsurfclub aangepast aan de huidige 
bebouwing op het eiland.

De verzwaring van de dijk langs de Westeinderplassen door het Hoogheemraadschap van 
Rijnland nadert zijn voltooiing. Aalsmeer is bestand tegen de kracht van de Poel bij harde 
wind en storm. 

Met prachtig zeilweer werden zondag de fi nales verzeild van het Snowball Matchraces. 
Weliswaar zorgde vele winddraaiingen ervoor dat het comité ettelijke keren de baan 
moest verleggen, waardoor slechts één ‘round robin’, waarbij alle tegenstanders elkaar 
een keer hebben ontmoet, kon worden verzeild.

De organisatie was in handen van de Micro 
Magic Club Nederland in samenwerking 
met de Watersport Vereniging Aalsmeer. 
Er kwamen 24 deelnemers aan de start, 
waaronder zeilers uit Duitsland en België, 
waaronder de regerend kampioen Jan de Best 
uit Heerenveen en de favoriet en veelvoudig 
wintercupwinnaar Elmer Boon uit Bovenkerk. 
Zij zouden uiteindelijk met de Aalsmeerder 

Klaas Spaargaren, die na de eerste dag het 
tussenklassement aanvoerde, de eindstrijd 
gaan bepalen. Maar tot de laatste races op 
zondagmiddag was nog niet te zeggen wie 
de uiteindelijke kampioen zou worden. Dat 
kwam doordat de onderlinge verschillen erg 
klein waren en ook door de moeilijke wind, 
zaterdag voornamelijk uit zuidelijke richting 
en zondag toenemend en steeds verder 





Snelvaarbaan 
is weer open!
Sinds zaterdag 2 april kan de 
snelvaarbaan op de Westeinderplassen 
weer door vergunninghouders gebruikt 
worden. De snelvaarbaan loopt van 
het Fort Kudelstaart via de loswal in 
Kudelstaart naar Leimuiden. De baan is 
door middel van boeien aangegeven 
en kan vanaf het afgelopen zonnige 
weekend alleen door boten met een 
speciale vergunning bevaren worden. De 
snelvaarbaan wordt in eerste instantie 
door 20 boeien gemarkeerd, dit wordt 
later nog aangevuld. De vergunning is 
aan te vragen bij de gemeente.

Nieuw bij jachthavenbedrijf 

Sloepen en tourboten te huur 
bij Stenhuis
 In de loop van de jaren is het vaargedrag 
van de bootbezitters veranderd. Waar 
men eerst de boot als weekend- en 
vakantieverblijf had, wordt de boot nu veel 
minder gebruikt. Daarom is jachthaven 
Stenhuis de afgelopen jaren veranderd. Er 
zijn meer sloepen en tourboten gekomen. 
Huren van een boot is een trend die volop 
in beweging is. Vandaar dat Stenhuis 

Polyvalken , SUPboards en roeiboten met 
buitenboordmotoren zijn gaan verhuren. 
Dit jaar heeft Stenhuis twee sloepen in de 
vaart, simpel en voor iedereen ook zonder 
vaarbewijs. En als de vergunning afgegeven 
wordt een dieselpomp met pinautomaat aan 
de Ringvaart kant van de jachthaven aan 
het einde van de Uiterweg. Nu maar duimen 
voor een prachtige zomer!

Stalen jachten, daar staat Vedette Jachtbouw 
uit Ter Aar om bekend. Marion kan heel 
veel voordelen opnoemen die de keuze 
voor een stalen boot zouden moeten 
vergemakkelijken. “Als snel varen niet 
belangrijk is, heeft een stalen schip veel 
voordelen. Je bent zwaarder; ligt iets 
dieper, waardoor zowel wind als stroming 
minder vat op het schip hebben.’’ Er is nog 
een voordeel: “Doordat je dieper ligt is dat 
gunstig voor de sta-hoogte. Bijkomend 
voordeel is ook dat er daardoor meer 
aan geluidsreductie kan worden gedaan. 
,,Doordat je meer massa hebt kun je stalen 
boten veel stiller krijgen.’’ 

Ommezwaai
Toch leefde bij Hans altijd nog het idee om 
iets in polyester te gaan doen. “Er zijn nu 
eenmaal mensen die nooit in een stalen boot 
willen varen. En er is één boot die hun hart 
sneller doet kloppen. Dat is de Cantia,’’ zegt 
Marion. “Vroeger heette hij ‘Kent’. Er varen 
nog zeker zo’n honderd en vijftig Kentjes 
rond.’’ Ze vertelt dat de werf die deze boten 
vroeger maakte, het moeilijk kreeg. “Nu 
hebben wij het samen met Adel Polyester 
uit Genemuiden opgepakt en wij gaan 

gezamenlijk de Cantia, zoals wij de boot nu 
noemen, nieuw leven inblazen.’’ Voor het zover 
was heeft Vedette Jachtbouw dit model, dat in 
twee types wordt gebouwd, eerst gerestyled. 
“Bij Adel Polyester wordt het casco gebouwd 
en Vedette Jachtbouw neemt de gehele 
afbouw voor haar rekening, dat wil zeggen de 
voortstuwing, alle techniek, de intimmering, 
stoff ering, etc. van eenzelfde kwaliteit als men 
van Vedette gewend is.”

Flexibel
“Het leuke is, dat onze timmermannen 
vroeger hebben getimmerd voor Kent”, 
gaat Marion verder. “Dat is bijna twintig jaar 
geleden, maar ze weten nog heel veel. Die 
waren natuurlijk heel enthousiast dat wij dit 
gingen doen.’’ Omdat Vedette Jachtbouw 
nu eenmaal de naam heeft fl exibel te zijn. 
bouwen ze van elke type Cantia, twee 
afmetingen: de Cantia Cruiser 28 en 31 en de 
Cantia Launch 28 en 31. “Ja,’’ lacht Marion. “We 
blijven fl exibel en we vinden het leuk om er 
nu een polyester boot naast te hebben.’’
Vedette Jachtbouw BV is gevestigd aan de 
Smidskade 18 in Ter Aar en is telefonisch 
bereikbaar via 0172- 600495. Kijk voor meer 
informatie op www.vedette.nu

Vedette Jachtbouw: 

Cantia nieuw leven ingeblazen
Wie Kent de Cantia niet?, zo vragen Hans en Marion, die samen aan het roer staan 
van Vedette Jachtbouw, zich af in de mooie brochure die ze hebben gemaakt voor de 
Cantia; die vroeger bekend stond als de Kent. Zij hebben, samen met Adel Polyester uit 
Genemuiden, de boot nieuw leven ingeblazen. Een grote stap. Voor het eerst in haar 
bestaan, bouwt Vedette Jachtbouw een polyester jacht.

Zeil- en Surfdag op 30 april

Welkom op het water met 
Zeilschool Aalsmeer

ervaring, is van harte welkom! De Zeilschool 
biedt dagcursussen, zeilweken (van maandag 
tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 
uur, privélessen en in het voor- en najaar 5 
aaneengesloten zaterdagen en zondagen. 

Verhuurvloot
Naast het geven van zeil-, surf- en 
catamaranlessen heeft Zeilschool Aalsmeer 
een uitgebreide verhuurvloot met veel 
zeilbootsoorten, kano’s, open motorboten en 
windsurfboards. Nieuw dit jaar is de verhuur 
van supboards.

Nieuw: Q- Cup Aalsmeer
De Q-cup is een laagdrempelige 
wedstrijdserie om kinderen met het diploma 
Optimist CWO2 (of vergelijkbare ervaring) 
voor het eerst te laten kennismaken met 
het wedstrijdzeilen. Met ondersteuning van 
het Watersportverbond en het NPJ (Ned. 
Platform Jeugdwedstrijdzeilen) organiseert 
de Zeilschool in samenwerking met de 
zeilverenigingen Nieuwe Meer en Schiphol 
op de Westeinder 3 gezellige en leerzame 
dagen op 3 en 10 juli en 17 september. De 
kinderen krijgen deskundige begeleiding 
van de Zeilschool en de verenigingen. Het 
inschrijfgeld bedraagt 15 euro per dag, 

waarbij de boot (Optimist) en een heerlijke 
lunch zijn inbegrepen. Houd www.facebook.
com/qcupaalsmeer in de gaten voor meer 
informatie.

The Sailing Club 
Lid worden van the Sailing Club biedt voor 
de zeilers vele voordelen, óók bij Zeilschool 
Aalsmeer. Doe mee aan de Randmerentocht 
op 28 mei op de Westeinderplassen. Meer 
informatie: www.the-sailing-club.nl

Zeilschoolhouder Peter de Wit vertelt dat 
Zeilschool Aalsmeer een externe zeilschool 
is, die in de wijde omgeving bekend 
staat om zijn kwaliteit, veelzijdigheid én 
gezelligheid. Peter: “De basis bestaat uit 
een uitgebreid professioneel cursusaanbod. 
Daaromheen heeft zich in de loop der jaren 
een veelheid aan activiteiten ontwikkeld, 
zoals de interne opleiding tot instructeur, de 
cursus Vaarbewijs, schoolzeilen, naschoolse 
opvangzeilen, de verzorging van feesten, 
barbecues, watersportevenementen en 
deelname aan landelijke en plaatselijke 
watersportpromoties. In veel opzichten een 
uniek, boeiend en dynamisch bedrijf.”
Voel je welkom op het water bij en met: www.
zeilschoolaalsmeer.nl

De HISWA Nationale Zeil- en surfdag maakt deel uit van de Week van de Watersport, van 
30 april tot en met 8 mei. Er is bij de deelnemende zeilscholen veel te beleven, er worden 
onder meer open dagen, zeil- en surfclinics en workshops georganiseerd. Het doel van 
deze landelijke dag is om zoveel mogelijk volwassenen en kinderen, die weinig tot geen 
zeil- en surfervaring hebben, met deze mooie vormen van watersport kennis te laten 
maken.

Diverse arrangementen 
bij Aalsmeer Rondvaart

Een rondvaart van 1 uur met aansluitend 
appelpunt met slagroom met koffi  e of thee 
naar keuze in restaurant Centennial. Start is 
10.00 uur. Of ga op ontdekking tot de Lunch 
rondvaart à 18,50 per persoon. Start 11.30 
uur. Een rondvaart van 1 uur plus aansluitend 
soep van de dag en diverse heerlijk belegde 
broodjes met foffi  e of thee naar keuze in 
restaurant Centennial. Leuk om meemaken is 
ook de High Tea rondvaart à 24,50 euro per 
persoon. Start tussen 11.30 en 18.00 uur. Een 
rondvaart van 1 uur plus aansluitend een High 
Tea in restaurant Centennial. Een aanrader is 
de diner rondvaart à 31,50 euro per persoon. 
Start tussen 16.00 en 18.00 uur. Een rondvaart 
van 1 uur plus aansluitend driegangen diner 
naar keuze in Restaurant Centennial.
Uiteraard kunt u ook losse tickets 
reserveren voor de rondvaart. Een ticket 
voor volwassenen kost 7 euro per persoon, 
kinderen tot 12 jaar betalen 3,25 euro per 
persoon.
Aalsmeer Rondvaart verzorgt een rondvaart 
in een originele overdekte houten praam. De 

duur van deze tocht is ongeveer 1 uur. Deze 
praam is groter dan de Aalsmeerse praam 
en daarom zeer geschikt voor een rondvaart. 
Tijdens de rondvaart door de door de 
Ringvaart van Haarlemmermeer, de ondiepe 
slootjes en meertjes vertelt de schipper over 
het ontstaan van het poldergebied rondom 
Aalsmeer en de Luchthaven Schiphol.
Aalsmeer Oost heeft een uniek natuurgebied 
wat bestaat uit Hollandse moerasbossen en 
veengebieden.
In dit gebied treft men nog de 
trekheestercultuur aan die op de akkers, 
midden tussen de natuurgebieden geteeld 
worden, voornamelijk seringenkwekers.

Bedrijfsuitje of huwelijk
Naast de standaardtijden kunt u de overdekte 
houten praam met schipper ook reserveren 
voor een bedrijfsuitje, huwelijk of reünie. De 
boot beschikt over 47 overdekte zitplaatsen. 
Voor meer informatie of reserveren via www.
aalsmeerrondvaart.nl of telefonisch via 0297-
388144.

De lente is gearriveerd en Aalsmeer Rondvaart bied heerlijke arrangementen aan. Maak 
nu gebruik van één van de arrangementen of boek een losse ticket voor de rondvaart in 
de originele overdekte houten praam. Stap bijvoorbeeld in voor de Appelpunt rondvaart 
à 9,50 euro per persoon.

Zeilschool Aalsmeer houdt op 30 april 
een open dag. Meld je aan voor een 
gratis kennismaking met zeilen, surfen of 
suppen. Vóóraf inschrijven via de website 
is noodzakelijk. Voor belangstellenden 
verzorgt de Zeilschool een korte rondvaart 
in een luxe sloep langs de lesgroepen. Je 
kunt voor een uitgebreide introductieles 
zeilen of windsurfen terecht op 24 april en 1 

mei van 10.00 tot 17.00 uur voor 27,50 euro 
per persoon. Deze beide dagen zijn tevens 
de terugkomdagen voor de cursisten van 
2015. Neem gratis 1 of meer vrienden mee 
die nog niet eerder les hebben gehad bij de 
Zeilschool. Weet je al of je deze zomer wilt 
gaan zeilen of surfen? Verzeker je dan nu van 
een plekje, want enkele zomerweken lopen al 
snel vol. Iedereen, jong en oud, met of zonder 





Aalsmeer - Na het overweldigen-
de succes van het Groep 8 Feest 
in februari kan een vervolg niet uit-
blijven. Vrijdag 15 april opent Fees-
terij de Bok nog één keer zijn deu-
ren voor de achtste groepers uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. DJ’s Bink 
en Eric hoefden maar heel even te 
overleggen tijdens het eerste feest 
om te beslissen dat zij nog een feest 
gingen geven. 
Dit nieuws werd met luid gejuich 
ontvangen door de 11 en 12 jarigen 
van Aalsmeer en Kudelstaart. Orga-
nisator Eric Spaargaren verwacht in 
april weer een geweldig feest waar-
bij het dak eraf zal gaan. Bij de uit-
gang van het eerste feest kregen 
de kinderen een flyer voor het vol-
gende en laatste Groep 8 Feest voor 
deze lichting. Vrijdag 15 april doet 
groep 8 het dus nog een keer dun-
netjes over. Ze mogen nog één keer 
los voordat zij de eindtoets maken 
in de week voor de meivakantie. Het 
thema is Tropical, de temperaturen 
in Feesterij de Bok zullen in ieder 
geval tropisch zijn. De procedure 
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 foto’s van het 
vorige feest.
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kinder- en jeugdkrant

Paasviering op ‘De Brug’
Aalsmeer - Donderdag 24 maart 
hield basisschool de Brug weer haar 
traditionele Paaslunch. Alle kinde-
ren hadden op school een doos ver-
sierd. Deze werd door een ander 
kind thuis voorzien van een lunch. 
’s Morgens was het druk in de gym-
zaal bij het afgeven van de dozen. 
De ouderraad deed nog een pakje 
drinken in de doos en legde in de 
gymzaal 20 paaskleedjes neer waar-
op de dozen werden gezet, zodat de 
kinderen daar gezellig konden pick-
nicken. In de klas hadden de kinde-
ren in de ochtend een eigen paas-
viering met liedjes, verhalen en een 

activiteit. Voor deze feestdag had-
den de kinderen een corsage (nar-
cis) gemaakt. Dit zag er feestelijk 
uit. De kinderen van groep 8 gingen 
de school rond om uit verschillende 
groepen kinderen op te halen. In de 
gymzaal is een paaslied gezongen 
met elkaar en na het uitspreken van 
een gebed, gemaakt door kinderen 
uit groep 8, is iedereen lekker gaan 
eten. De lunch is afgesloten met het 
zingen van nog een paaslied. De 
leerlingen en leerkrachten willen de 
ouderraad nogmaals hartelijk be-
danken voor de hulp en goede sa-
menwerking.

Basketbalcompetitie jeugd
Bloedstollend: BVA - Lisse
Aalsmeer - Zondag 3 april speel-
de het team U14 van Basketbalver-
eniging Aalsmeer thuis tegen een 
team uit Lisse. Voorafgaand aan de 
wedstrijd zat er veel tegen. Het zaal-
licht wilde niet aan, toen het licht 
eenmaal brandde bleek het score-
boord kapot en als klap op de vuur-
pijl moest er gespeeld worden tegen 
de koploper. Een kleine vier weken 
geleden ging het Aalsmeerse team 
in de uitwedstrijd roemloos ten on-
der. De spelers waren wel gemo-
tiveerd om strijdend ten onder te 
gaan. Wat er precies gebeurde we-
ten eigenlijk alleen de spelers, maar 
de strijd ging gedurende de wed-
strijd geheel gelijk op. Het verschil 
in punten beliep nooit meer dan 4 
punten. Het was permanent stuiver-
tje wisselen. Een geducht wapen bij 
de tegenstander was een voor zijn 
leeftijd extreem lange speler, die bij-
na elke rebound pakte maar verder 
weinig punten maakte. Daar stond 
tegenover dat Aalsmeer sinds kort 
ook beschikt over een speler van 
formaat. Ook nog niet zo schotvast, 
maar tussen de andere meer be-
hendigere kleine spelers een aan-
winst van formaat. 
Tegen de tijd dat er nog twee se-
conden op de klok stonden was de 
stand 34–36 in het voordeel van het 
team uit Lisse. Op de tribune had 
menig toeschouwer kramp in de 
vingers en vele nagels waren tot 
op het bot afgekloven toen er in de 
laatste seconde nog een punt werd 
gescoord. Op de tribune ging het 
dak er bijkans af. Gelet op de om-
standigheid dat er een beslissing 
moest vallen, werd er verlengd met 
5 minuten.
De mannen van beide teams had-

den tot het voorlopige eindsignaal 
redelijk ontspannen gespeeld. Na-
tuurlijk werden er over en weer per-
soonlijke fouten gemaakt maar het 
bleef sportief. De laatste vijf minu-
ten ging het mes op tafel. Het ar-
bitrale duo en de coaches van bei-
de teams hadden er hun handen vol 
aan, maar echt gemeen werd het 
niet. Na de vijf minuten verlenging, 
die overigens een eeuwigheid leken 
te duren, stond er op het scoreboord 
een stand van 41–38. 
Het seizoen was tot dusver, op en-
kele uitzondering na, niet echt lek-
ker voor de mannen verlopen. Aan 
het begin van het seizoen waren ze 
veel te hoog ingedeeld. Ze werden 
afgedroogd met vaak meer dan 50 
punten verschil. Toen ze na de Kerst 
werden teruggezet naar een lage-
re klasse leken ze vaak meer tegen 
zichzelf dan tegen de tegenstan-
der te spelen. Begin februari van dit 
jaar leek er zich een kentering voor 
te doen. Het team begon steeds be-
ter op elkaar ingespeeld te raken. 
De verschillen met de tegenstan-
ders werden kleiner en er werd zo 
nu en dan zelfs gewonnen. De man-
nen lieten zich ook nog te vaak inti-
mideren door de tegenstanders. Ge-
durende de laatste periode van het 
seizoen is daar bijna geen sprake 
meer van. Er wordt veel zelfbewus-
ter gespeeld dan een paar maanden 
geleden. De aanwinst van een lan-
ge speler en de rol van coach Sar-
gis hebben daar ook zeker toe bij-
gedragen. Nu nog twee wedstrijden 
te gaan en als zo blijven spelen kun-
nen de mannen terugkijken op een 
seizoen waarin, in sportieve zin, gro-
te vorderingen zijn gemaakt.
Eric-J. Kemp

Openingswedstrijd voor jeugd
7 Medailles voor atleten 
AVA in Alphen a/d Rijn
Aalsmeer - Op zondag 3 april vond 
in Alphen aan de Rijn de openings-
wedstrijd van het baanseizoen van 
atletiekvereniging AAV’36 plaats. 
Mooi weer, uiteindelijk bijna 20 gra-
den, gemotiveerde kinderen en een 
gezellige groep ouders, alles was 
aanwezig voor een mooie dag baan-
atletiek. Zowel de pupillen als de ju-
nioren konden aan de meerkamp, 
lange afstand of aan beide onder-
delen meedoen.
Bij de jongens D pupillen strooide 
Ryan Waasdorp met persoonlijke 
records, maar vooral bij de 40 meter 
sprint haalde hij er een flinke hap 
vanaf, hij sprintte naar 9.07 secon-
de. Met verspringen en Vortex wer-
pen erbij leverde hem dat een ze-
vende plaats in het eindklassement 
op. Op de 600 meter werd hij zesde 
in 2.56 minuten. Bij de meisjes C pu-
pillen stonden Lisa de Vries en Sop-
hie Lucas aan de start. Voor beide 
meisjes was het hun eerste meer-
kamp en natuurlijk waren ze een 
beetje zenuwachtig. Op alle onder-
delen deden ze het allebei heel erg 
goed. Sophie sprintte op de 40 me-
ter naar een hele snelle 7.40 secon-
de, beiden meisjes sprongen uit-
eindelijk ruim over de twee meter. 
Hierdoor stond Sophie op de derde 
plaats van het podium en werd Lisa 
negende. Op 1000 meter nam Sop-
hie meteen de leiding en liep uitein-
delijk in 4.23 minuten naar de twee-
de plaats. Lisa begon haar opmars 
en inhaalrace na 200 meter en ein-
dige in een mooi persoonlijk record 
van 4.57 op de vijfde plaats. Bij de 
jongens B pupillen startten Mees 
Eduard en Steven Waasdorp. Ste-
ven had al een aantal persoonlijke 
records aangescherpt met de Pa-
sen, toch sprong hij met 3.08 me-
ter naar een nieuw persoonlijk re-
cord bij het verspringen. Dit lever-
de hem uiteindelijk de vijfde plaats 
op. Voor Mees was dit zijn eerste 
meerkamp. Hij scoorde voortreffelijk 
op alle onderdelen wat hem uitein-
delijk de negende plaats op leverde. 
Bij de 1000 meter kon Steven twee 
jongens van AAV’36 niet volgen en 
werd derde in 4.05 minuten. Mees 
werd heel mooi zevende in 4.25 mi-
nuten. Bij de jongens A1 pupillen 
verbeterde Julian Samuels in een 
wedstrijd direct al zijn persoonlijk 
records. Bij het verspringen sprong 
hij naar 3.28 meter en hij wierp de 
Vortex naar 26.30 meter. Dit leverde 
hem toen alle punten geteld waren 
een verdiende tweede plaats op. Op 
de 1000 meter viste hij helaas met 
een vierde plaats net naast de me-
dailles. Bij de meisjes A2 pupillen 
stond Roanna Geleijn aan de start. 

Roanna heeft al heel wat meerkam-
pen gedaan en weet wat haar ster-
ke en zwakke punten zijn. Zondag 
waren het Vortex werpen en hoog-
springen niet in haar voordeel, waar 
ze nog wel naar een mooi 9.90 op 
de 60 meter sprintte. Hierdoor werd 
zij vierde op de meerkamp. Roanna 
haalde uiteindelijk haar gram op de 
1000 meter, ze won deze in een he-
le snelle 3.50 minuten. Bij de jon-
gens A2 pupillen is Finn weer hele-
maal hersteld van een teleurstellen-
de afsluiting van het cross-seizoen. 
En hoe! Finn sprong zo vroeg in het 
seizoen al naar een hoogte van 1.25 
meter bij het hoogspringen, een dik 
persoonlijk records. Verder gooi-
de hij de Vortex naar bijna 30 me-
ter en sprintte de 60 meter achte-
loos in 9.53. Dit leverde hem uit-
eindelijk de tweede plaats op in de 
eindstand. Op de afsluitende 1000 
meter liet hij zien dat hij inderdaad 
hard kan lopen, hij won deze af-
stand in 3.38 minuten, ook een dik 
persoonlijk record. Bij de junioren 
startten 3 atleten van AVA. Morris 
van Lienden deed mee aan de drie-
kamp bij de D1 junioren. Voor Mor-
ris was dit een voorbereidingswed-
strijd voor de competitie met het ju-
nioren team. Uitproberen welke on-
derdelen hij daar het beste kan 
doen. Hij deed mee aan kogelstoten, 
80 meter sprint (12.38 seconde) en 
hoogspringen en werd uiteindelijk 
twaalfde. Kiran Biesheuvel deed al-
leen mee aan de 1000 meter en liep 
deze in 3.50 minuten. Zijn broer Mi-
lan de 800 meter in 2.31.19 wat een 
mooi persoonlijk record was en hem 
de vierde plaats opleverde.
Een mooie dag voor de aanwezi-
ge pupillen en junioren die met ze-
ven medailles terugkeerden naar 
Aalsmeer.

Sophie op weg naar de tweede plaats 
op de 1000 meter.

Groep 6 De Zevensprong 
op bezoek in supermarkt 
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
30 maart mocht groep 6 van de Ze-
vensprong uit Rijsenhout een snuf-
felstage bezoekje brengen aan de 
Albert Heijn op het Praamplein. Na 
een flink stuk fietsen met veel te-
genwind werden de jongens en mei-
den ontvangen door uiterst vriende-
lijke AH medewerkers. De rondlei-
ding begon in de kantine waar alle 
kinderen een jasje en een naamba-
dge opgespeld kregen. 
Daarna werden de kinderen in twee 
groepen verdeeld en mochten ze al-
le afdelingen van het filiaal bekijken. 
Van de groente, tot koekjes bakken 
bij de broodafdeling, een kijkje in 
het magazijn, alles mochten ze zien. 
De kinderen gingen zelfs even aan 
de kassa zitten en producten scan-
nen.
Hoeveel stuks groente en fruit moet 
je per dag eten was een vraag van 
AH en hoeveel soorten tomaten ver-

koopt de supermarkt? Natuurlijk 
wisten ze allemaal dat je twee stuks 
groente en twee stuks fruit moet 
eten per dag, maar dat AH veertien 
soorten tomaten verkoopt verbaas-
de de geïnteresseerde kinderen.
Na alles te hebben gezien en veel 
complimentjes van klanten van AH 
te mogen ontvangen (deze von-
den het namelijk allemaal erg leuk) 
mochten de leerlingen nog even 
aan bedrijfsleider Lucas Schoone-
beek allerlei vragen stellen. Lili Ho-
gerheijde wilde graag weten hoe-
veel klanten er per dag kwamen en 
Lars Breur vroeg hoeveel producten 
er per dag binnenkwamen en hoe-
veel vrachtwagens er wel op een 
dag bij AH producten afleveren. Bij 
het vertrek kregen de kinderen alle-
maal hun eigengemaakte koek, een 
mooie pen en een pet mee.
Kortom, over vijf jaar achttien nieu-
we AH medewerkers!

Jeugdschaken bij AAS
Willem wint van Luuk in 
ronde 21 van competitie
Aalsmeer - Simon was op 1 april 
afwezig en dit was de kans voor 
Luuk om verder uit te lopen, maar 
broer Willem verdedigde de familie 
eer met verve. In een wilde opening 
overzag Luuk een dubbele aanval 
en kwam een stuk achter. Dit liet 
Willem niet meer lopen en ondanks 
fel verzet won Willem. Luuk zag het 
niet als 1 aprilgrap, maar na 21 ron-
des staat hij met 15,5 punten nog al-
tijd op één. Jasper sloeg een klein 

gat met het peloton door van Chris-
tiaan te winnen die nu met Tim (won 
van Merlijn) en Willem en Gijs allen 
10 punten hebben. Rune verloor van 
Sam en Flora is cool, maar verloor 
wel van Stijn. Kevin was uitgeloot 
terwijl Simon en Gijs afwezig waren. 
Op twee na ronde 21 Simon Hagen-
berg met 14 punten en op drie Jas-
per Springintveld met 12 punten.

Door Ben de Leur

Wekelijks voor kinderen en tieners
Binnenlopen bij de Binding
Aalsmeer - Heel veel kinderen in 
Aalsmeer-Oost en Kudelstaart we-
ten het al, op dinsdag van 15.15 
tot 18.00 uur in Kudelstaart en op 
woensdag van 12.30 tot 17.00 uur 
in Aalsmeer-Oost kun je na school-
tijd gezellig naar de Binding! Je gaat 
dan naar de inloop. De Binding or-
ganiseert een inloop waar tieners ‘s 
middag en ‘s avonds vrij langs kun-
nen komen; inschrijven of aanmel-
den is niet nodig. Tijdens de inloop 
worden activiteiten georganiseerd 
op het gebied van sport, ontmoe-
ting, cultuur, creativiteit, persoonlij-
ke ontwikkeling, etc. Soms is ‘niks 
doen’ ook fijn en is het plezierig ge-
woon met leeftijdsgenoten te klet-
sen. Regelmatig worden er ook acti-
viteiten georganiseerd aan de hand 
van thema’s. Elke maand is er een 
ander thema. Afgelopen maand was 
dat bijvoorbeeld ‘creatief’. De bezoe-
kers van de inloop kregen de mo-
gelijkheid om allerlei verschillende 
creatieve activiteiten uit te proberen, 
zoals bijvoorbeeld parakoord vlech-
ten. Komende maand is het thema 
‘Liefde’. Door middel van spelletjes, 
discussies en creatieve werkvormen 
gaan de deelnemers het hebben 
over alles dat met dit thema te ma-
ken heeft. De tienerwerker is aan-
spreekbaar als je ideeën hebt voor 
leuke activiteiten of als je een pro-
bleem hebt op school of thuis. Er 
wordt een luisterend oor geboden, 
iemand die met je meedenkt en een 
heel netwerk kent als men zelf geen 

antwoorden weet. 
Naast de inlopen voor kinderen uit 
groep 6, 7 en 8 start de Binding nu 
ook met inlopen voor tieners in de 
eerste, tweede en derde klas van 
het Voortgezet Onderwijs. Op don-
derdag (in Kudelstaart) en op vrij-
dag (in Aalsmeer-Oost) is de jeugd 
tussen 16.00 en 21.00 uur van harte 
welkom om langs te komen. Ook bij 
deze inlopen kun je komen en gaan 
wanneer je zelf wilt. Af en toe is er 
een activiteit, maar je mag vooral 
ook zelf bedenken wat je wilt doen. 
Wil je gewoon lekker bijkletsen met 
vrienden, een handje hulp bij je 
huiswerk of een potje tafelvoetbal-
len? Dat kan allemaal. 
Voor meer informatie over de inlo-
pen en de andere activiteiten van 
de Binding kan gekeken worden 
op www.debinding.nl, op www.fa-
cebook.com/debinding.aalsmeer/ 
of neem contact op met Inge Baas 
(Aalsmeer-Oost) via inge@debin-
ding.nl of 06-13989307. Of met Tes-
sa Westerhof (Kudelstaart) via tes-
sa@debinding.nl of 06-14929662. 
De inloop is iedere dinsdag van 
15.15 tot 18.00 uur voor de groepen 
6, 7 en 8 in de Graaf Willemlaan 3, 
Kudelstaart, op woensdag van 12.30 
tot 17.00 uur voor de groepen 6, 7 en 
8 aan de Aalsmeerderweg 344, op 
donderdag van 16.00 tot 21.00 uur 
voor de klassen 1, 2 en 3 in de Graaf 
Willemlaan 3 en op vrijdag van 16.00 
tot 21.00 uur voor de klassen 1, 2 en 
3 aan de Aalsmeerderweg 344.

Herinneringen 
gezocht!

Aalsmeer - Gerard de Moor le-
raar groep 7, bovenbouw coördina-
tor, ICT-er en MT lid van basisschool 
De Brug gaat per 1 juli dit jaar met 
pensioen. Ben jij een collega, oud-
leerling, ouder van een leerling of 
medestudent van hem geweest? 
De school zou graag anekdotes, fo-
to’s of herinneringen ontvangen per 
mail. Deze herinneringen wil men 
bundelen en aanbieden aan Gerard 
op zijn afscheidsreceptie. Mailen 
kan naar: gerarddemoormetpensi-
oen@gmail.com

Cursus creatief voor jeugd
Aalsmeer - Het voorjaar is begon-
nen en op de Werkschuit is dat goed 
te zien. Vele tientallen kinderen krij-
gen er les in tekenen en schilde-
ren. Voorstudies van uilen, kikkers, 
vossen en sprinkhanen worden nu 
in de verf gezet! Als er een eigen-
schap is die op dit moment zeer ge-
waardeerd wordt is het creativiteit. 
Kinderen leren op een nieuwe ma-
nier naar kunst te kijken en trai-
nen zo verbeeldingskracht en fanta-
sie. Op woensdagmiddag 4 mei start 
een nieuwe groep: Kosten 40 euro 
voor 5 lessen inclusief materiaal en 
tekenmap! Opgeven kan bij Anne-
fie van Itterzon via 06-42197027 of 
a.vanitterzon@hotmail.com

Thema is Tropical
Nog 1 keer Groep 8 feest! 
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Mike en Wil winnen 1ste 
halve kraakmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 2 april or-
ganiseerde Café Sportzicht voor het 
eerst een halve kraakmarathon voor 
koppels. De gasten wilden een keer 
een halve marathon, want een hele 
vonden sommige wel erg lang. Ach-
teraf waren er een aantal koppels 
die zeiden het gevoel te hebben dat 
de halve marathon zwaarder is. Om 
19.00 uur begon de marathon. Zes 
koppels gingen de uitdaging aan. 
De sfeer zat er weer goed in bij de 
deelnemers. Ze waren gezellig aan 
het kaarten, maar wel met de ge-
dachten om te winnen. Er werden 7 
rondes gespeeld van 16 giffies. Welk 

koppel zou welke plaats veroveren? 
Uiteindelijk gingen Mike Griffioen 
en Wil Piet er vandoor met de eer-
ste prijs met 31810 punten. Petra en 
Rene Zwartendijk eindigden op de 
tweede plaats met 24850 punten. 
Martine Dol en Tineke de Koff be-
haalden de derde plaats met 21250 
punten. De marsenprijs eindigde op 
een gelijke uitslag en ging naar Pe-
tra en Rene en Martine en Tineke 
met allebei 3 marsen. De hoogste 
partij werd gespeeld door Mike en 
Wil met 7900 punten. De poedelprijs 
werd gewonnen door Piet v/d Dool 
en Appie Velthuis. 

Jozefschool loopt mini Roparun
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 6 
april organiseerde de Jozefschool 
een sponsorloop voor de Roparun. 
De Roparun is een estafetteloop 
van meer dan 500 kilometer van 
Parijs en Hamburg naar Rotterdam 
waarbij mensen, in teamverband, 
een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Dit jaar bestaat 
de Roparun 25 jaar en daar wil de 
Jozefschool graag een steentje aan 
bijdragen. Samen met team 89, Es-
tron Runners, hield de Jozefschool 
daarom een mini Roparun rond de 
school in de Gerberastraat. De we-
ken voor deze sportieve activiteit 
hebben de kinderen voorlichting ge-
kregen over de Roparun en hebben 
de leerlingen van groep 3 tot en met 
8 een echte hardloopclinic gehad 

tijdens de gymles om zich zo goed 
mogelijk op de sponsorloop voor te 
bereiden. Alle kinderen zijn enthou-
siast op zoek gegaan naar sponsors 
en gisteren, woensdag, was het mo-
ment om de rondjes te gaan hollen. 
Het weer zat mee, droog met af en 
toe een zonnetje. Verhitte gezichten 
na afloop, maar ook voldoening. Te-
recht, applaus voor jezelf! 

Overigens hebben niet alleen de 
leerlingen meegedaan. Ook de le-
raren zelf hebben rondjes gelopen. 
Allemaal op een bijzondere manier: 
op klompen, op hoge hakken, in een 
kruiwagen of in een tweelingbroek. 
Het was geweldig om te zien. Vol-
gende week meer over de sponsor-
loop met natuurlijk de opbrengst. 
Hoe spannend!

Thamer Thuis blij met steun 
van Team Timmerman

Aalsmeer - Zouden het de vier 
TTTT’s zijn die Thamer Thuis en 
Team Timmerman aan elkaar ver-
binden? Wellicht aardig bedacht, 
tenslotte blijft spelen met taal een 
leuke bezigheid, maar het ontsta-
ne contact is van een totaal andere 
aard. Team Timmerman fietst sinds 
2011 voor goede doelen waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt 
aan een door hen gekozen project. 
Zo konden eerder een aantal wees-
kinderen in Kenia naar vervolgon-
derwijs, kregen de bewoners van 
Ons Tweede Thuis een rolstoel fiets 
aangeboden en Stichting Armslag 
een cheque waardoor het mogelijk 
wordt nog meer jongeren met een 
beperking heerlijk te laten zwem-
men, ook de Kinderboerderij werd 
niet vergeten. Voor 2016 werd er 
gezocht naar een nieuw goed doel. 
Tijdens de jaarafsluiting werd er he-
vig gebrainstormd en daaruit kwa-
men een aantal suggesties. Tenslot-
te bleef het Hospice Thamer Thuis, 
dat broodnodig een nieuwe keu-
ken nodig heeft, over. Er werd con-
tact gezocht met Thamer Thuis en 
de PR man van het hospice - Maar-
ten Poelmans - was direct laaiend 
enthousiast. Hij nodigde Team Tim-

merman uit voor de nieuwjaarsre-
ceptie en er ontstond meteen een 
klik. “Wat een fijne mensen hebben 
wij daar ontmoet. Het was zo in-
drukwekkend om te zien wat er al-
lemaal in het Hospice gebeurt. Al-
les wordt er voor de gasten gedaan 
om het in de laatste fase van hun le-
ven zo aangenaam mogelijk te ma-
ken. Niets is iemand te veel. Iedere 
wens wordt vervuld en alles draait 
op vrijwilligers die afkomstig zijn uit 
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. 
Die sfeer is zo geweldig, dat voel je 
direct bij binnenkomen.” Bij Audrey 
van Beek-Timmerman en Ivo Peters 
- getrouwd met Ninja de dochter 
van Audrey - schieten nog steeds de 
ogen vol wanneer zij vertellen over 
hun ervaring in Thamer Thuis. Na-
mens het Hospice is Anneke Har-
ting bij het gesprek aanwezig. Zij 
werkt sinds een jaar als vrijwillig-
ster en komt ook bij mensen aan 
huis die thuis willen sterven. Hier-
mee ondersteunt zij de mantelzor-
gers, zodat deze in zware tijden toch 
een paar uurtjes voor zichzelf heb-
ben. Zij bevestigt op bevlogen wij-
ze dat het werken in Thamer Thuis 
iets toevoegt aan haar leven. “Als de 
muren eens konden spreken, dan 

waren er niet alleen droevige verha-
len maar ook hele mooie ontroeren-
de verhalen”, beweert ze. Ivo en An-
neke voegen daar aan toe: “De keu-
kentafel staat bol van de verhalen. 
Want wie geen zin heeft om op ei-
gen kamer een boterhammetje te 
eten kan altijd aanschuiven aan de 
keukentafel.”

Donaties
Thamer Thuis - met gasten uit 
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn 
- is afhankelijk van donaties dus is 
het niet verwonderlijk dat men blij is 
met het plan van Team Timmerman 
om dit jaar weer meerdere activitei-
ten te organiseren om zoveel mo-
gelijk geld bijeen te vergaren. “En 
mocht het bedrag voor de nieuwe 
keuken dit jaar nog niet toereikend 
zijn, dan gaan wij volgend jaar ge-
woon door. Want die keuken komt 
er”, verzekert Audrey energiek en 
spontaan. “Wanneer je in een kor-
te tijd zoveel verdriet meemaakt zo-
als dat was in ons gezin - een hech-
te en warme Indische familie - dan 
probeer je daarna de draad weer op 
te pakken en ga je zo gezond moge-
lijk leven en alles uit het leven te ha-
len wat er in zit. Wij hebben dat ge-
daan door in 2011 de Alpe d’ Huez 
te gaan fietsen. Het was een emo-
tionele ervaring die wij met elkaar 
konden delen. En als je dan het 
doel hebt bereikt. Ach, dat geeft zo-
veel voldoening. Ivo is geweldig in 
het organiseren, hij zorgde toen wij 
besloten om met elkaar die berg te 
overwinnen voor sponsors, kleding 
en accommodatie. En dat allemaal 
slechts in zes weken tijd.” 
Fietsen zit de familie Timmerman 
en aanhang in het bloed. Gereden 
werd onder andere van Zuid Duits-
land naar Noord Italië. Eerst met 
kleine ploeg die inmiddels behoor-
lijk is uitgegroeid. Twee tot drie keer 
per week wordt er met elkaar heel 

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Op 9 maart kwam bur-
gemeester Nobel kennismaken met 
de leden van de Wmo-raad. Daar-
na werden de leden geïnformeerd 
over de stand van zaken rond de 
Aalsmeerpas. Ook in de komen-
de tijd zal met grote regelmaat de 
Wmo-raad door desbetreffende 
ambtenaren geïnformeerd worden 
over de ontwikkelingen die zich bin-
nen het sociaal domein, jeudgbeleid 
en werk en wonen voordoen. Op 

deze wijze kan de Wmo-raad goe-
de gevraagde en ongevraagde ad-
viezen uitbrengen.
En natuurlijk zal de Wmo-raad zich 
blijvend inzetten om nieuwe struc-
turen, nieuwe perspectieven vorm te 
geven en gevraagd en ongevraagd 
advies te geven.
De afgelopen maand zijn de werk-
bezoeken aan organisaties en in-
stellingen die op de een of ande-
re wijze betrokken zijn bij de Wet 

Voetbal jeugd
RKDES F6 wint op ‘steppe’ 
in Heemstede met 2-0
Kudelstaart - Nadat vorige week 
op het Paastoernooi van RKDES 
de F6 de eerste wedstrijd verloor, 
de tweede gelijk speelde en uitein-
delijk de derde wedstrijd won en 
daarmee de derde plaats werd ver-
overd was het zaterdag 2 april weer 
tijd voor een competitie wedstrijd. 
Om 9.00 werd er vertrokken van de 
Wim Kandreef naar Heemstede om 
daar tegen HBC F10 te spelen. Bij 
aankomst bleek het parkeren een 
groot probleem. Nadat er was om-
gekleed was er vooral verbazing 
over de slechte staat van het veld 
waarop gevoetbald moest worden. 
Zelfs de jongens van de F6 vroe-
gen zich af waar het gras was. Om 
9.50 uur werd er door de scheids-
rechter gefloten voor het begin van 
de wedstrijd. De thuiswedstrijd was 
nipt gewonnen met 2-1, dus was 
het belangrijk dat de jongens met-
een scherp aan de wedstrijd zouden 
beginnen. Terre was mee als sup-
porter, omdat hij zijn schouder ge-
kneusd had en nog niet mocht voet-
ballen van de dokter. Gelukkig was 
er toch nog een wissel aangezien 
Zakaria sinds het Paastoernooi was 
toegevoegd aan de selectie van de 
F6. Op doel wilde Matthijs de eerste 
helft laten zien wat hij in huis had en 
achterin startte Jari, Niels en Tho-
mas, voorin waren het Tijn, Thier-
ry en Luuk die het moesten doen. 
Het duurde zeker tien minuten 
voordat RKDES F6 de eerste grote 
kans kreeg. Thierry werd in de diep-
te weggestuurd, maar zag zijn schot 
in het zijnet belanden. Achterin wer-
den de aanvallen door de goed ge-
organiseerde verdediging van RK-

DES F6 steeds afgeslagen en als de 
bal achter de verdediging viel was 
het Matthijs die de bal op pakte en 
met een uittrap de aanvallers weer 
aan het werk zette. Na 12 minu-
ten was het Luuk die knap op doel 
schoot, maar de keeper wist de bal 
tot corner te verwerken. Luuk die 
zelf de corner nam zag zijn bal ge-
holpen door de keeper over de doel-
lijn verdwijnen: 0-1 voor RKDES F6. 
Vlak voor rust was het nieuweling 
Zakaria die na een solo zijn inzet 
gestopt zag worden door de keeper 
van HBC F10. Na de rust was het 
Thierry die Matthijs in het doel ver-
ving en werd er weer jacht gemaakt 
op de 0-2. Die bleef echter lange 
tijd uit en HBC F10 wist zelfs in de 
buurt van het doel van Thierry te ko-
men en kreeg een hoekschop. De 
hoekschop van RKDES werd onder-
schept door Thomas die doorspeel-
de op Zakaria, Zakaria had een heel 
leeg veld voor zich, hij overbrugde 
de afstand naar het doel van de te-
genstander en liet de keeper van 
HBC F10 kansloos, een hard schot 
verdween hoog in het doel: 0-2. On-
danks aandringen van RKDES F6 
werd er in het verloop van de wed-
strijd niet meer gescoord en stap-
ten de jongens met de verdiende 3 
punten van de Heemsteedse step-
pe. Omdat na de winst op HBC F10 
aan de doelstelling van minstens 15 
punten halen was voorzien, was er 
na het douchen patat voor alle spe-
lers en de twee meegereisde zusjes. 
Zaterdag 9 april speelt RKDES F6 
om 11.00 thuis tegen BSM F4. Alle 
supporters zijn dan weer van harte 
welkom aan de Wim Kandreef.

Projectweek Groenstrook 
rond duurzaamheid
Aalsmeer - Vorige week ging op 
Wellantcollege de Groenstrook de 
projectweek ‘Duurzaamheid’ van 
start. De hele school stond in het 
teken van duurzaamheid. Alle do-
centen verzorgden voor de leerlin-
gen uit onder- en bovenbouw work-
shops, die betrekking hadden op 
het thema. Voorafgaand aan de pro-
jectweek werden door leerlingen en 
docenten veel spullen ingezameld, 
die tijdens deze week hergebruikt 
werden.

Twintig opdrachten
De leerlingen werkten in groepen 
aan verschillende activiteiten en ex-
cursies. In iedere groep zaten leer-
lingen van alle leerjaren die tijdens 
de activiteiten samen moesten wer-
ken. In en om de school hadden de 
leerlingen een ruime keuze uit ruim 
twintig opdrachten, met grote diver-
siteit. Van het creëren van een in-
sectenhotel tot meubels pimpen. Zo 
waren er verschillende projecten als 
plasticsoep maken, koken met in-
grediënten die net over datum wa-
ren, zelf autootjes maken die op 
zonne-energie rijden, slakken op-
sieren, insectenhotels maken, oude 
meubels opknappen, nieuwe cre-

aties maken van bestaande kle-
dingstukken, mozaïeken en meer. 
Ook werd de kringloopwinkel be-
zocht, de waterzuivering en een pa-
lingkwekerij. Enfin, teveel om op te 
noemen. Overal waren leerlingen 
enthousiast aan het werk. Alle ac-
tiviteiten zijn vastgelegd door een 
groep leerlingen, die ‘Het Journaal’ 
voor hun rekening namen.
 
Feestelijke afsluiting
Op donderdagmiddag werd de week 
feestelijk afgesloten met een markt 
waar de leerlingen hun werk konden 
presenteren en sommige producten 
verkocht werden. De opkomst van 
ouders en andere belangstellenden 
was groot. Het was heel gezellig en 
zeker voor herhaling vatbaar. De 
projectweek ‘Duurzaamheid’ is te-
vens de aftrap van het project ‘Eco-
school’, waar een duurzame ontwik-
keling op de Groenstrook centraal 
zal staan. Het project zal stapsge-
wijs de school leiden naar de cer-
tificering voor Eco-school. Wellant-
college de Groenstrook is gevestigd 
aan de Jac. P. Thijsselaan 18. Telefo-
nische informatie is te verkrijgen via 
0297-384949 of bezoek de website: 
www.wellant.nl.

Volleybal dames
Toch verlies voor Oradi
Aalsmeer - Afgelopen maandag 4 
april om 19.45 uur vond de volley-
bal wedstrijd Oradi/Omnia dames 1 
tegen Oberon in sporthal de Bloem-
hof plaats. De teams hadden lang 
uitgekeken naar deze wedstrijd en 
ze stonden trots in het veld. Oradi 
staat op het moment negende in de 
competitie met 22 punten en Obe-
ron staat vijfde met 58 punten. De 
teams warmden zich op en schud-
den elkaar voor de wedstrijd de 
hand om elkaar een goede wedstrijd 
te wensen. De scheidsrechter floot 
en de eerste bal werd geserveerd. 
Het ging er hard aan toe, de teams 
knokten er hard voor, maar Oberon 
liet zich van de goede kant zien. De 
set eindigde in 16–25 voor Oberon. 
De coach van Oradi/Omnia riep de 
meiden bij elkaar en de set werd 
nog eens besproken. Daarna ging 
de tweede set van start. De meiden 
renden het veld op en moedigden 
elkaar aan. Maar Oberon bleef sterk 
volhouden en het werd moeilijk voor 
Oradi. Ook deze keer blijkt Oberon 
te sterk te zijn en verliest Oradi de 
set met 18–25. Opnieuw de koppen 
bij elkaar. De derde set moet ge-

wonnen worden om winst uit het 
spel te halen. Bovendien heeft Ora-
di /Omnia de punten hard nodig 
om degradatie te voorkomen. In de 
derde set knokt en knokt Oradi, de 
punten vliegen over en weer, maar 
dit keer weet Oradi/Omnia stand te 
houden en gaf de winst niet uit han-
den. De set werd met 25–19 gewon-
nen. Set vier dan, deze wil Oradi ook 
winnen! Het werd spannend, ze de-
den hard hun best en pepten elkaar 
op. Maar dat mocht helaas niet ba-
ten. Oberon was te sterk en Oradi/
Omna verloor de set met 25–23. Het 
was een spannende wedstrijd.

Spelers welkom
Ben je in Aalsmeer komen wonen 
en heb je eerder gevolleybald? Kom 
dan eens kijken of het niveau aan-
sluit. De training is donderdagavond 
in (zowel voor heren als dames) in 
de Proosdijhal in Kudelstaart. Of kijk 
op www.svomnia.nl onder de kop 
van volleybal. De teams kunnen ze-
ker versterking gebruiken. Ook voor 
mensen zonder volleybal ervaring 
zijn er mogelijkheden. Stuur gerust 
een mail naar volleybal@svomnia.nl

wat kilometers weggetrapt. “Nu er 
aan het fietsen een goed doel is ver-
bonden, is het sportieve nog meer 
tastbaar geworden. Wij weten nu 
waarvoor wij het doen.”

Programma
Op Koningsdag, woensdag 27 april, 
is er in de Zijdstraat een zolderver-
koop en worden er planten en bloe-
men te koop aangeboden. De op-
brengst is voor Thamer Thuis. Op de 
laatste zondag van september (dit 
jaar 25 september) is er de Tour de 
Poel, deze is in de loop der jaren zo 
populair geworden dat er inmiddels 
honderden inschrijvingen zijn. Voor 
de kids is er een route van 10 ki-
lometer, verder is er een tocht van 
40 kilometer uitgezet en door de he-
le stoere en ervaren renners kan er 
100 kilometer gereden worden. “Na 
het bier drinken sluiten wij de feest-
week op sportieve wijze af”, wordt er 
gelachen. Nog een andere festiviteit 
die bij velen al in de agenda staat is 
zaterdag 12 november: Music@the 
Poel. Het Westeinderpaviljoen stelt 
gratis de locatie beschikbaar en 
de befaamde zanger Rick van der 
Kroon - heeft niet alleen een breed 
repertoire maar ook een groot net-
werk - steunt eveneens het goede 
doel. Hij zorgt voor een spetterend 
programma waardoor de toegangs-
kaarten grif van de hand gaan. “Het 
is zo een fijn gevoel dat steeds meer 
mensen om ons heen bereid zijn 
mee te werken aan goede doelen.” 
Team Timmerman is een team met 
het hart op de goede plaats! Alle ge-
maakte onkosten worden door hen 
zelf bekostigd, niets blijft aan die zo 
gewantrouwde strijkstok hangen. 
“Hoe meer geld wij weten binnen te 
halen hoe liever dat ons is.” Dat telt 
ook voor het Hospice Thamer Thuis, 
dat deze sympathieke actie van har-
te steunt en ook - zoveel als moge-
lijk is - mee gaat helpen om Team 
Timmerman te ondersteunen. De 
vier TTTT’s lijken voor altijd met el-
kaar verbonden. Voor meer infor-
matie zie de website www.teamtim-
merman.nl. De website van Thamer 
Thuis is: www.thamerthuis.nl.

Janna van Zon 

Maatschappelijke Ondersteuning 
van start gegaan. Organisaties die 
in aanmerking willen komen om 
met een vertegenwoordiging van de 
Wmo-raad in gesprek te gaan over 
het wel en wee van de Wmo, Par-
ticipatiewet of Jeugdbeleid kunnen 
dit kenbaar maken aan de secreta-
ris van de Wmo-raad.
De Wmo-raad vergadert in 2016 
iedere tweede woensdag van de 
maand in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 13 april om 15.00 uur. 
Vanaf 14.30 uur bestaat weer de 
mogelijkheid om leden van de 
WMO-raad deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de Wmo. De 
Wmo-raad handelt geen individue-
le vragen en klachten over toeken-
ning, weigering of uitvoering van 
hulp af, maar kan wel een luisterend 
oor bieden met als doel het optima-

liseren 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. Zie voor agen-
da en verslagen de website: www.
wmoraadaalsmeer.nl.
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Na iedere gewonnen wedstrijd maakt het team een groepsselfie en wordt de-
ze op facebook gezet. Zaterdag mochten de heren dus weer op de foto!

Voetbalwedstrijd tegen Scherpenzeel

Knappe overwinning van 
FC Aalsmeer (zat): 0-3
Aalsmeer - In en tegen Scher-
penzeel heeft FC Aalsmeer zater-
dag duidelijk hoge ogen gegooid 
in de tweede klasse B. Door de niet 
voorziene nederlaag van De Bilt te-
gen De Meern met 2-3 staat FC 
Aalsmeer na 21 wedstrijden weer 
op positie één. Met nog vijf wed-
strijden te gaan staat men nu twee 
punten los van De Bilt en FC Al-
mere. Het was een verdiende over-
winning op Scherpenzeel, dat na 
een goede start in de competitie 
de weg een beetje kwijt is. Star-
tend met twee spitsen en met veel-
al een lange bal naar voren lieten zij 
twee middenvelders snel aanslui-
ten. FC Aalsmeer had daar 20 minu-
ten lang veel moeite mee. Men zag 
zoekende spelers van Aalsmeer op 
het veld die de directe tegenstander 
steeds op een andere positie terug-
vonden. Scherpenzeel bleek toch 
te weinig inhoud te hebben om het 
Aalsmeer echt moeilijk te maken. 
Al in de tweede minuut kreeg eerst 
Calvin Koster de kans om te scoren, 
maar keeper Sjoerd van Elst keerde 
het schot. In de rebound schoot de 
op een goede positie staande Roger 
Grootfaam in handen van de goalie. 
Het spel golfde op en neer. Achterin 
stond de verdediging met Burak Si-
til aan het hoofd als een blok. Voor-
in brachten Salih Yildiz en Michal 
Kocon te weinig en bleef de Scher-
penzeel defensie tot die 26e minuut 
overeind. Toen was het Calvin Koster 
die zich goed vrij draaide en de kee-
per kansloos liet, 0-1. De FC kreeg 
meer vat op het spel en Scherpen-
zeel kwam sporadisch tot gevaarlij-
ke aanvallen. Uit een dieptepass van 
Kevin Vermeij in de 33e minuut liep 

Michal Kocon zijn directe tegen-
stander eruit en scoorde knap 0-2. 
FC Aalsmeer verviel in de laatste mi-
nuten van de eerste helft in een oud 
zeer en dat gaf nerveus Scherpen-
zeel kansen. Uit goede positie in de 
35e minuut schoot Martijn van Gin-
kel hard in en moest Mike Eman ge-
strekt naar de hoek en tikte de bal 
tot corner. Zo sloot FC Aasmeer de 
eerste helft af met een 0-2 voor-
sprong. De tweede helft startte met 
Tom Doeswijk voor Salih Yildiz. Uit 
een pass van Calvin Koster was het 
Tom Doeswijk die keeper Sjoerd van 
Elst in de 51e minuut voor de der-
de keer verraste, 0-3. Scherpenzeel 
liet een beeld van onvermogen zien 
in deze tijd. De FC kon nu rustig de 
bal rondtikken en proberen de sco-
re te verhogen. Wissel 73e minuut: 
Arnoud van Leeuwen voor Thomas 
Harte. Een doelpunt dat scheids-
rechter A. Willems ontging was er in 
de 79e minuut. Uit een corner kop-
te Calvin Koster de bal in het doel, 
maar Jeroen Peer van Scherpenzeel 
kopte de bal van achter de doellijn 
weer het veld in en zo bleef het 0-3. 
Wissel 83e minuut: Mitch van Gel-
dorp voor Calvin Koster. In de laat-
ste minuten kreeg de FC nog enke-
le kansjes. Het bleef 0-3. Na het ver-
lies van De Bilt zat de stemming er 
op de terugreis goed in en werd er 
nog even vlug een groepsselfie in 
Scherpenzeel gemaakt. Komende 
zaterdag 9 april speelt FC Aalsmeer 
thuis aan de Beethovenlaan tegen 
Delta Sports uit Houten. Aanvang 
14.30 uur. Stand tweede klasse B: 
FC Aalsmeer 21–44, FC Almere 21– 
42 en DE Bilt 21–42.   
Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Delta Sports 1 14.30 u
F.C.A. 2- AFC 2 12.00 u
Hoofddorp 3 - F.C.A. 4 14.45 u
Pancratius 2 - F.C.A. 5 15.00 u
Hertha 3 - F.C.A. 6 13.00 u
F.C.A. 7 – IJmuiden 9 14.30 u
F.C.A. 45+1 – SCW 45+1 14.30 u
Vrouwen
AMVJ VR2 - F.C.A. VR1 14.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – AS’80 A1 14.00 u
F.C.A. A2 - UNO A1 12.00 u
F.C.A. B1 – FC.A’dam B1 14.00 u
Velsen B2 - F.C.A. B2 12.30 u
Argon B5 - F.C.A. B4 12.30 u 
Legm.vogels C1 - F.C.A. C1 11.00 u
Hoofddorp C4 - F.C.A. C2 12.15 u 
F.C.A. C3 – Amstelveen C3 10.15 u
F.C.A. C4 – UNO C3 12.05 u
F.C.A. C5 - EDO C4 10.15 u
F.C.A. C6 – Alliance’22 C6 16.00 u
Pupillen
Buitenveldert D2 - F.C.A. D1 8.30 u
Velsen D11 - F.C.A. D2 10.15 u
Geuzen D1 - F.C.A. D3 11.30 u
AFC IJburg D3 - F.C.A. D4 16.00 u
DIOS D6 - F.C.A. D5 11.00 u
RKAVIC D4 - F.C.A. D6 9.30 u
F.C.A. D7 – DSS D13 16.00 u
Watergr.meer E1 - F.C.A. E1  8.45 u
F.C.A. E2 – Argon E3  8.45 u
F.C.A. E4 – De Vecht E2 10.15 u
F.C.A E5 – Argon E2 10.15 u
DIOS E9 - F.C.A. E6  8.30 u
Argon E8 - F.C.A. E7  8.45 u
F.C.A. E8 – Roda’23 E12 8.45 u
UNO E12 - F.C.A. E9 9.30 u
F.C.A. F1 – Sp.Martinus F1  8.45 u
KDO F1 - F.C.A. F2  9.00 u
F.C.A. F3 – CTO’70 F1  8.45 u
AMVJ F2 - F.C.A. F4  9.00 u
F.C.A. F5 – AFC IJburg F10 10.15 u
VVC F6 - F.C.A. F6G  8.30 u
Roda’23 F7 - F.C.A. F7G 11.30 u
RCH F4 - F.C.A. F8  9.00 u
F.C.A. F9 – Sp.Martinus F11 8.45 u
ZSGO/WMS F5 - FCA F10 11.30 u
FCA F11 – Legm.vogels F13 8.45 u
FCA F12M–Legmvogels F10   8.45 u
F.C.A. F13 – Tos Actief F7 8.45 u
F.C.A. F14 – KDO F5 8.45 u
Meisjes
Hoofddorp MA1-FCA MA1 13.00 u
Callantsoog MB1-FCA MB1 14.00 u
F.C.A. MB2 – Kon.HFC MB2 12.00 u
F.C.A. MD1 – Alliance MD1 10.15 u
DSS MD2 - F.C.A. MD2 13.00 u
WSV’30 ME1 - F.C.A.ME1 9.45 u 
VVC ME1 - F.C.A. ME2  8.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1–Legm.vogels D1 9.30 u
Tos Actief D4 - RKDES D2 10.15 u
VVC D6 - R.K.D.E.S. D3 9.30 u
Hercules D2 – RKDES D4 8.30 u
R.K.D.E.S. E1 – Fortius E2 9.30 u
Roda’23 E3 - R.K.D.E.S. E2 11.00 u
R.K.D.E.S. E3 – DIOS E6 11.00 u
A’veen E4 - R.K.D.E.S. E4 10.15 u
HSV’69 E1 - R.K.D.E.S. E5 11.00 u

DIOS E11 - R.K.D.E.S. E6 8.30 u
R.K.D.E.S. E7 – DIOS E16 11.00 u
R.K.D.E.S. E8 – A’veen E8 11.00 u
Weesp F1 - R.K.D.E.S. F1 9.00 u
R.K.D.E.S. F2 – Martinus F4 11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – RCH F2 11.00 u
RKDES F4 – Zeeburgia F9 9.30 u
Martinus F9 - R.K.D.E.S. F5 8.45 u
R.K.D.E.S. F6 – BSM F4 11.00 u
R.K.D.E.S. F7 – DCG F7 9.30 u
Roda’23 F14 - RKDES F8 9.00 u
Legm.vogels F12-RKDES F9 10.15 u
Vrouwen
ZGO VR1 - R.K.D.E.S. VR1 14.30 u
Meisjes
RKDES MB1–Hoogveen M2 13.00 u
R.K.D.E.S. MC1–DIOS MC1 11.00 u
VVC MD2 - R.K.D.E.S. MD2 11.00 u
DSS ME2 - R.K.D.E.S. ME1 9.30 u 

S.C.W.
Arsenal 1 - S.C.W. 1 14.30 u
S.C.W. 2 – A’damse bos 2 12.00 u
S.C.W. 3 – Roda’23 2 15.00 u
S.C.W. 4 – Overbos 4 13.30 u
VVC 5 - S.C.W. 5 15.00 u
F.C.A 45 +1 - S.C.W 45+1 14.30 u
VVC 35+1 - S.C.W. 35+1 15.00 u
Junioren
S.C.W A1 – Hertha A1 10.30 u
UNO B2 - S.C.W. B1 11.00 u
Overbos C2 - S.C.W. C1  8.45 u
S.C.W. C2 – VVC C4 10.45 u
Pupillen
Roda’23 D5 - S.C.W. D1 9.00 u
S.C.W. D2 – Hillegom D7 8.45 u
S.C.W. E1 – Zeeburgia C3 8.45 u
S.C.W. E2 – Amstelveen E3 8.45 u
S.C.W. F1 – Sp.Martinus F3 8.45 u
Hoofddorp F10 - S.C.W. F2 8.45 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – Marken VR2 14.30 u
Meisjes
S.C.W. MB1 – Meteoor MB1 12.45 u
S.C.W. MC1 – SVIJ MC1 10.15 u
Hoofddorp ME2 -SCW ME1 10.00 u

Zondag 10 april:
F.C.AALSMEER 
DIOS 1 - F.C.A. 1 14.30 u
DIOS 2 - F.C.A. 2 12.00 u
RKAVIC 2 - F.C.A. 3 13.30 u
F.C.A. 4 – HYS 3 11.30 u
F.C.A. 5 – Hoofddorp 7 11.30 u
F.C.A. 6 – Legm.vogels 4 14.00 u
F.C.A. 7 – Hoofddorp 14 11.30 u

R.K.D.E.S.
Nieuw West1 - R.K.D.E.S.1 14.30 u
R.K.D.E.S 2 – NFC 2 12.00 u
R.K.D.E.S3–Spaarnwoude2 12.00 u
Hillegom 4 - R.K.D.E.S. 5 11.30 u
R.K.D.E.S. 6 – Hillegom 6 12.00 u
Junioren
Velsen A1 - R.K.D.E.S. A1 11.00 u
Alliance A5 - R.K.D.E.S. A2  9.30 u
HFC B2 - R.K.D.E.S. B1 9.00 u
De Dijk B2 - R.K.D.E.S. B2 11.30 u
RKAVIC C1 - R.K.D.E.S. C1 11.30 u
RKDES C2 – Tos Actief C2 12.00 u
R.K.D.E.S C3 – Kon.HFC C5 10.00 u
R.K.D.E.S. C4 – AFC C6 12.00 u 

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Amsec Piller voorbij Lemo
Aalsmeer - Voorafgaand aan het 
ZABO-jubileumtoernooi (én feest-
avond) op zaterdag 16 april aan-
staande vond er eerst nog een re-
guliere competitie ronde plaats. De 
vijftiende speelronde van de ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie werd za-
terdag 2 april gespeeld in hal 2 van 
sporthal de Bloemhof. De openings-
wedstrijd ging tussen de teams van 

Amsec Piller en LEMO en het du-
el werd gearbitreerd door scheids-
rechter Piet Ross. Bij aanvang van 
deze zaalvoetbalpartij stonden bei-
de ploegen precies gelijk in de rang-
lijst met achttien punten uit veertien 
duels. In de eerste helft zag het pu-
bliek drie fraaie doelpunten. Amsec 
Piller leidde bij de rust met 2-1. Am-
sec Piller wist vroeg in de tweede 

Voetbal zondag
FCA wint nipt van NFC
Aalsmeer - De FC Aalsmeer wist 
waar ze aan toe waren, er moest ge-
wonnen worden afgelopen zondag. 
In Amstelveen was het 2-1 voor de 
thuisclub. Nu moesten de drie pun-
ten in Aalsmeer gehouden worden. 
Veel spanning van de eerste tot de 
laatste minuut, maar het was geen 
hoogstaande wedstrijd. De inzet 
maakte veel goed. FC Aalsmeer nog 
zonder Mark Schut, ging vanaf de 
eerste minuten volop in de aanval. 
En daar had NFC heel veel moeite 
mee. De gasten kregen geen gele-
genheid om een goede aanval op te 
zetten, was er een aanval dan was 
er altijd de zeer solide verdediging 
van Aalsmeer met onder andere Ro-
bert Jansen , broer Eric en natuur-
lijk de steeds beter in vorm komen-
de Jeremaih Veldman. In de acht-
ste minuut was het Dani Calmez die 
voor het eerste gevaar zorgde. Len-
nart Eberharter kreeg de bal van Eli-
as El Hadji, de voorzet die hierop 
volgde werd door Calmez net naast 
geschoten. De trend was gezet. FC 
Aalsmeer hield de druk op de ketel, 
maar van beide kanten werd er erg 
onnauwkeurig gespeeld, veel lange 
ballen, die meestal niet aankwamen 
waren hiervan het gevolg. De talrij-
ke bezoekers moesten tot de negen 
en dertigste minuut wachten op het 
zo begeerde doelpuntje. Maar hij 
kwam en wat vooreen, om in te lijs-
ten. Eric Jansen gaf een perfecte bal 
af op Barry Sprinintveld, gelijk door-
gespeeld op de meegekomen Len-
nart Eberharter die met zijn inzicht 
de vrijstaande Dani Calmez wist te 
vinden, die met een schijnbeweging 
de doelman van NFC, Leroy van Tol, 
op het verkeerde been zette. De 1-0 
stond op het score bord. Al met al 

was het een verdiende voorsprong. 
Dat de bezoekers zich niet zomaar 
zonder punten naar huis zouden la-
ten sturen, bleek gelijk bij het begin 
van de tweede helft. Er zat meer ge-
vaar in de aanvalsdrift van de be-
zoekers. De aanvallers wisten voor 
veel gevaar te zorgen in het doel-
gebied van de Aalsmeerders. Maar 
doelman Jeremaih Veldman wist 
soms miraculeuze wijze zijn doel 
schoon te houden. Het vele opknap 
werk door Richard de Vries, Alexan-
der Goes en Damian Veldman zorg-
de er wel voor dat de angel uit de 
aanvallen van NFC bijtijds er uit ge-
haald waren. Jammer was het dat 
er niet vanaf achteren werd opge-
bouwd, Aalsmeer kreeg er alle ge-
legenheid voor, maar men koos te-
veel de lange bal vanuit achteren. 
Ook de heel veel vrijstaande Lennart 
Eberhartel werd vaak over het hoofd 
gezien. Hassan Makdan, NFC, kreeg 
de bal, na een slechte uittrap van de 
Aalsmeer doelman, maar de geluk-
kig wist hij niet tot scoren te komen, 
dankzij Veldman. Even later was het 
weer Jeremaih Veldman die de be-
zoekers van de 1-1 afhield. Dennis 
Melkert van NFC ging alleen op de 
Aalsmeer doelman af, maar helaas 
voor de Amstelveners was Veldman 
weer de bovenliggende partij. Ook 
FC Aalsmeer kreeg nog de kans op 
een grotere voorsprong, Dani Cal-
mez en Eberharter hadden de kans 
hiertoe maar misten helaas. De 
wedstrijd stond onder leiding van 
de zeer goed leidende scheidsrech-
ter Golta. Komende zondag 10 april 
speelt FC Aalsmeer uit bij DIOS.
Theo Nagtegaal

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag
Ongelukkige nederlaag 
RKDES op Swift: 2-3
Kudelstaart - RKDES heeft afgelo-
pen zondag 3 april een onnodige ne-
derlaag geleden tegen Swift uit Am-
sterdam. De Amsterdammers won-
nen na een 0-3 voorsprong uitein-
delijk met 2-3. Voorlopig staat RK-
DES even op een zijspoor wat be-
treft de titel. RKDES moest het doen 
zonder Chiel Kok die een schorsing 
moest uitzitten. Marius de Grauw 
stond net als twee weken geleden 
op doel, omdat vaste keeper Tijn 
Kraak net terug was van vakan-
tie. Hij begon op de bank. Ook Rick 
Burgers bleek na de warming up te 
veel geblesseerd te zijn om mee te 
doen, zijn vervanger was Rico Zet-
hof. Al met al een behoorlijk gewij-
zigde achterhoede waar Roy Endho-
ven op de plek van Chiel Kok kwam 
te spelen, zodat er op het midden-
veld ruimte kwam voor Gijs Lentjes. 
Het eerste half uur was totale horror 
voor de Afas/Nieuwendijk brigade, 
want na een half uur stond er een 
0-3 op het scorebord, al in de 5de 
minuut werd een afgeslagen corner 
buiten bereik van de Kudelstaartse 
goalie binnen gewerkt: 0-1. RKDES 
begon te slap aan de wedstrijd en 
liet Swift, die toch enkele plaatsen 
onder RKDES staat, te veel het spel 
maken. Na 20 minuten ging kee-
per Marius de Grauw opzichtig in 
de fout door een voorzet verkeerd in 
te schatten, zodat de Swift aanval-
ler simpel de 0-2 op het scorebord 
liet zetten. Erger werd het voor de 
plaatselijke FC ook nog toen Mari-
us de Grauw een afstandschot ver-
keerd inschatte en de bal verdween 
wederom in het net, een ongekende 
0-3 achterstand. Kleine schermutse-
lingen voor het Swift doel, maar de 
keeper van de Amsterdamse forma-
tie was nog niet erg onder de indruk 
van de Kudelstaartse aanvallers. Na 
30 minuten speler werd Gijs Len-
tjes duidelijk onderuit gehaald, dik 
in de zestien, maar scheidsrechter 
Landzaat die alles zo’n beetje uit de 
middencirkel bekeek zag er als eni-
ge geen strafschop in. Tot overmaat 

van ramp moest ook nog Michael 
van Woensel het veld verlaten met 
een hamstring blessure. Robin van 
der Steeg was zijn vervanger. RK-
DES ging wel op zoek naar de aan-
sluitingstreffer en die kwam er voor 
rust nog. Lennart Kok bracht de bal 
vanaf rechts voor en het was Maar-
ten van Putten die binnen kon tik-
ken, ruststand 1-3. In de rust greep 
trainer Donker in en Tijn Kraak 
kwam in de goal te staan. Hij ver-
ving de ongelukkig spelende Mari-
us de Grauw. Veertien dagen gele-
den nog één van de steunpilaren, 
deze keer zeer ongelukkig, maar 
dat hoort ook bij voetbal. De Ku-
delstaartse formatie begon de twee-
de helft aan een groot offensief. Roy 
Endhoven kroop weer het midden-
veld op om maar meer druk te kun-
nen zetten op het vijandig doel, wat 
ook lukte. Het leidde tot wederom 
een doelpunt van Maarten van Put-
ten, hij werkte een corner van Len-
nart Kok tegen de touwen. Met nog 
een half uur te gaan leek nog alles 
mogelijk, diverse corners waren ge-
vaarlijk, maar de luchtmacht met 
Ivo Lentjes en Robin van der Steeg 
kon telkens het hoofd niet goed te-
gen de bal krijgen, zodat het leer 
of naast ging of de keeper de in-
zet hield. Lars Winters poeierde nog 
een bal van zestien meter rakelings 
langs de verkeerde kant van de paal 
en een schot van Lennart Kok werd 
door de keeper van Swift fraai onder 
uit de hoek getikt, het beetje geluk 
ontbrak bij RKDES. Swift hield met 
kunst en vliegwerk stand en zo ver-
loor de Afas/Nieuwendijk zijn derde 
wedstrijd van dit seizoen, maar erger 
ook het zicht op Sporting Martinus, 
terwijl er nog vier ploegen waaron-
der RKDES strijden om de tweede 
plaats. Jammer dat de Kudelstaar-
ters na de winst twee weken gele-
den op Sporting Martinus hier geen 
vervolg aan hebben kunnen geven. 
Komende zondag 10 april uit naar 
Nieuw West, aanvang half drie. 
Eppo

Waterpolocompetitie
Oceanus heren kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
is het eerste herenteam waterpolo 
van Oceanus kampioen geworden 
in de derde klasse. Hierdoor promo-
veert het team voor het eerst in 15 
jaar weer naar de landelijke tweede 
klasse, wat een uitstekende pres-
tatie is. Zondag stond voor Ocea-
nus de lastige uitwedstrijd tegen 
De Duinkikkers in Soest op het pro-
gramma. De fysieke tegenstander 
had aanvallend weinig in te bren-
gen, maar doordat Oceanus scherp-
te miste in de afronding, kon de te-
genstander toch nog lang bijblijven. 
Pas in de laatste periode nam Ocea-
nus afstand en won de wedstrijd 
verdiend met 8-5. Doordat nummer 
2, De Futen, onverwacht verloor kan 
het kampioenschap en promotie 
Oceanus niet meer ontgaan.
De afgelopen twee seizoenen was 
het team al telkens dichtbij het kam-

pioenschap, maar ging het in de 
cruciale fase van de competitie toch 
nog mis. Dit seizoen was vanaf het 
begin het doel om ongeslagen kam-
pioen te worden en hiervoor werden 
een aantal oud-Oceanus spelers te-
rug gehaald en een nieuwe speler 
aan de selectie toegevoegd. Rond 
de winterstop werd een aantal wed-
strijden gelijk gespeeld, maar verder 
werden tot nu toe alle wedstrijden 
gewonnen. Met nog drie wedstrij-
den te gaan is het doel dan ook om 
ongeslagen kampioen te worden.

Zaterdag thuiswedstrijd
Aanstaande zaterdag 9 april speelt 
Oceanus de altijd spectaculaire der-
by tegen De Futen uit Amstelveen, 
de nummer 2 uit de competitie 
dus. De wedstrijd start om 18.15 en 
wordt gespeeld in thuisbad De Wa-
terlelie aan de Dreef.

helft opnieuw tweemaal te sdoren 
en liep hierdoor uit naar een rian-
te 4-1 voorsprong. Op dat moment 
leek de wedstrijd beslist vooral om-
dat Amsec Piller daarna vele opge-
legde kansen kreeg voor een vijfde 
doelpunt. Die vijfde goal viel in eer-
ste instantie niet en LEMO kon vol-
ledig terugkomen in de wedstrijd. 
De ploeg verkleinde de achterstand 
van 4-1 naar 4-3 waardoor het span-
ningsgehalte fors toenam. Uiteinde-
lijk maakte Amsec Piller in de slot-
fase de bevrijdende treffer en pakte 
de drie wedstrijdpunten: eindstand 
5-3. De wedstrijd Koning Nieuwen-
dijk tegen EZ Flower kreeg de eind-
stand van 5-0 toebedeeld. De ove-

rige uitslagen waren als volgt: FC 
Madrevo tegen Kids Aktief 0-5. At-
las Lions tegen Café Sportzicht 4-2 
en koploper Sportcafé de Midi’s te-
gen IBH Aalsmeer 7-1.

Huidige stand:
De ranglijst ziet er momenteel als 
volgt uit: Sportcafé de Midi’s 15-45, 
Atlas Lions 15-39, Kids Aktief 15-30, 
IBH Aalsmeer 15-22, Amsec Piller 
15-21, EZ Flower 15-19, LEMO 15-
18, Café Sportzicht 15-10, Koning 
Nieuwendijk 15-9, FC Madrevo 15-7. 
Programma maand april: zater-
dag 16 april jubileumtoernooi in de 
Bloemhof (aanvang 16.00 uur). Za-
terdag 23 april volgt speelronde 16. 

Samenwerking badmintonverenigingen

Flower Shuttle en Space 
Shuttle worden één!
Aalsmeer - Groen licht, de ko-
gel is door de kerk. Badmintonver-
eniging FlowerShuttle uit Aalsmeer 
heeft samen met Badmintonvereni-
ging Space Shuttle uit Uithoorn be-
sloten de handen in één te slaan. 
Op sportief gebied zal er vanaf Au-
gustus 2016 een samenwerking tot 
stand komen waar beide verenigin-
gen veel plezier van zullen hebben. 
Dit goede nieuws is aan de leden 
van FlowerShuttle mede gedeeld op 
de algemene ledenvergadering eind 
maart.
Concreet betekent dit dat de leden 
van Space Shuttle vanaf volgend 
seizoen elke woensdag komen spe-
len en trainen in Aalsmeer. Dit zal 
zorgen voor een toename van en-
thousiaste leden op deze speeldag, 
waar het afgelopen jaar van is ge-

bleken dat er een teruggang had 
plaatsgevonden doordat de weke-
lijkse training (tijdelijk) geen door-
gang meer kon vinden.
Op dezelfde algemene ledenverga-
dering werd er tevens een nieuwe 
voorzitter aangesteld. Harry Stok-
man zal vanaf volgend seizoen het 
stokje (ref. de hamer) overdragen 
aan Goran van der Laarse. Tevens 
vice voorzitter Thessa Berghoef en 
Penningmeester Elly van Herwijnen 
geven het stokje over. Jaro Berghoef 
zal vanaf het volgende seizoen bei-
de functies overnemen. Alle aftre-
dende bestuursleden zijn na afloop 
van de vergadering hartelijk be-
dankt voor alle inzet gedurende hun 
bestuursjaren.
Ter informatie: Het seizoen loopt 
nog door tot woensdag 1 juni
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Schaakwedstrijd tegen Amersfoort
AAS1 wint degradatieduel
Aalsmeer - In een duel waar beide 
teams minimaal een gelijk spel no-
dig hadden om uit de rode zone te 
komen, heeft AAS 1 zeer goede za-
ken gedaan afgelopen zaterdag 2 
april door Amersfoort 1 te verslaan. 
De Azen speelden thuis waardoor 
het meteen een stuk soepeler liep 
dan tegen het verre Groningen. Op 
bord 6 opende Mark Trimp de score 
door met wit zijn tegenstander ge-
heel te overspelen, altijd lekker een 
vroege voorsprong. Gelukkig was 
het dus geen interessante of leuk 
partij geworden. Mark vindt name-
lijk de partijen die hij verliest veel-
al interessanter. De Azen hebben 
liever saaie punten! Hierna volg-
de op veel borden een hardnekkig 
veelal positioneel gevecht, waarbij 
AJ Keessen vond dat het niet ge-
weldig ging. Nu vindt AJ meest-
al dat AAS slecht staat, in bijzon-
der hijzelf. Nu zag het er op bord 7 
bij Henk Noordhoek wat somber uit, 
maar Henk verdedigde knap en won 
een pion. Ondertussen was er op de 
borden 1 en 2 opeens het geluid van 
veel slaan van stukken. Toen de rook 
was opgetrokken bleek AJ een net-
te remise met zwart te hebben afge-
ruild en had ‘Fide Meester’ Johan-
nes de sterke Rene Tonon plots ge-
heel aangekrant. De Azen kwamen 
hiermee op 2,5 punten met op geen 
enkel bord grote problemen. Onder-

tussen speelde Paul Schrama weer 
een mooie strategische partij tegen 
een tegenstander die zeer veel tijd 
verbruikte. In de complicaties wist 
zwart het niet meer en kon Paul 
het punt binnen halen. AAS tweede 
meester Jeffrey had een heftige par-
tij op het bord met een schier on-
pareerbare aanval tegen zich. Ech-
ter een zeer goed berekende tegen-
aanval leidde tot stukwinst en on-
middellijke opgave. De Azen had-
den gewonnen en zijn veilig voor 
degradatie! De overwinning had 
nog groter kunnen worden als Henk 
een goed eindspel nog beter had 
gespeeld. Nu kwam er een theore-
tisch remise eindspel op het bord, 
dat wit ook kende en na enig pro-
beren door Henk remise werd gege-
ven. Helaas waren hiermee de pun-
ten voor AAS op. De dag duurde te 
lang voor de twee oudste Azen. Ad 
van de Berg (73) speelde een fan-
tastische partij tegen ‘Fide meester’ 
van Leent met een thematisch kwa-
liteitsoffer, maar gaf opeens, ver-
moeid door het hardnekkige ver-
zet, een stuk weg en gaf op. Ben de 
Leur (62) had zich hardnekkig ver-
dedigd, schwindelde bijna naar re-
mise maar speelde toch nog zijn to-
ren naar het verkeerde veld, waar-
door zijn tegenstander met een bril-
jant torenoffer de partij won.
Door Ben de Leur

Schaken, ronde drie en vier
Ups en downs voor AAS bij 
Veteranenkampioenschap
Aalsmeer - De derde en vier-
de ronde van Veteranenkampioen-
schap schaken kende ups en downs 
voor de Aalsmeerse afvaardiging. In 
ronde 3 speelde Ben de Leur een 
(in alle bescheidenheid) geweldige 
partij. Zo een partij dat als je hem 
thuis in de computer stopt dat de 
meeste van je zetten ook door de 
computer worden gespeeld. Daar 
de koplopers allemaal afwezig wa-
ren, gaf de vierde ronde een prima 
kans om weer aansluiting met de 
kop te krijgen. Goed voorbereid op 
Cees Visser kwam Ben weer beter 
uit de opening, miste alleen direc-
te winst en maakte in de overgang 
naar het eindspel een pijnlijke fout 
die tot pion verlies leidde. Tenslotte 
kwam het gevreesde eindspel Dame 
en pion versus Dame op het bord. 
Er wordt met increment gespeeld 
(15 seconden erbij per zet) dus on-
danks dat wit maar een minuut had, 
kon hij steeds tig keer schaak ge-
ven en dan heb je weer tijd. Bei-

de spelers wisten duidelijk niet hoe 
dit lastige eindspel te spelen, maar 
zwart hoeft het maar één keer fout 
te doen, dus na 5 uur spelen en 112 
zetten (!) ging Ben mat. Net op tijd 
om op de A10, de A2 en de A9 in de 
file te staan… In de B-groep scoor-
de Ferry Weverling 1,5 punt en gaat 
alleen aan kop! In de C-groep haal-
de Jan van Willigen ook 1,5 punt en 
gaat gedeeld aan kop. Ook Hans 
Pot haalde 1,5 punt in de C-poule 
en herstelde zich dus goed van de 
lange nederlaag in de tweede ron-
de. Het is niet het toernooi van Ger-
rit Harting, slechts een half punt in 
de laatste twee partijen.
In de D-poule scoorde Rob van 
Haaften een Bye en een afwezig ten 
gevolge van een vakantie op de Ca-
narische eilanden, ook erg prettig!
Woensdag alweer de vijfde ronde 
en hebben alleen Ferry Weverling 
en Jan van Willigen nog bekeraspi-
raties.
Door Ben de Leur

WK schermen voor jeugd
Daniël zet Nederland op 
de kaart in Bourges
Aalsmeer - Daniël Giacon uit 
Aalsmeer heeft op 3 april Nederland 
vertegenwoordigd op de Wereld 
Jeugd Kampioenschappen scher-
men in het Franse Bourges. De ta-
lentvolle schermer kwam uit op het 
wapen floret in de categorie Cadet-
ten. Dit zijn jongens tot 17 jaar. 
Daniël won vier van de zes partij-
en in zijn poule en had daarmee een 
vrijstelling op het tableau van 128 
schermers. Bij de beste 64 scher-
mers won Daniël met 15-5 van zijn 
Koreaanse tegenstander. Daarna 
versloeg hij een jongen uit Singa-
pore met 15-8. Ook de daaropvol-
gende tegenstander kwam uit Azië, 
een Japanner. Daniël stond goed en 
gefocust te schermen, maar verloor 
deze partij nipt met 15-13. Uitein-
delijk behaalde hij een 14e plaats 
van de 110 deelnemers, wat een bij-
zondere prestatie is van de 15-jari-
ge Nederlander. Daniël heeft de reis 
en verblijf voor het WJK door mid-
del van crowdfunding bij elkaar ge-

spaard, maar is hard op zoek naar 
een sponsor, zodat het volgend sei-
zoen financieel wat makkelijker 
gaat. Op zijn site www.danielgiacon.
nl zijn de mogelijkheden te vinden 
om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van dit schermtalent.

Postduivenvereniging De Telegraaf
John van Duren winnaar 
testvlucht Gorinchem
Aalsmeer - Het seizoen is weer be-
gonnen voor de Postduiven liefheb-
bers in Nederland, dus ook voor P.V. 
de Telegraaf. Het was, en dat wordt 
elk jaar aan het begin van het sei-
zoen gedaan, een testvlucht, om te 
kijken of alles in orde is wat betreft 
de klokken en elektronische consta-
teringen. Het was een korte vlucht 
vanuit Gorinchem, met een gemid-
delde afstand van 49 kilometer. De 
duiven werden om 11.55 uur losge-
laten. Het was John van Duren die 
zich meteen vooraan liet zien en de 
eerste prijs en de bloemen pakte. 
Zijn 749 maakte 1884,003 meter per 
minuut, dat is 113 kilometer per uur. 
Aad van Belzen uit Kudelstaart werd 
tweede en Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 
derde. De volledige van de vlucht 
Gorinchem met 372 duiven van18 

deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. A.J. van Belzen Kudelstaart
3. L. v.d. Sluis Uithoorn
4. A. v.d. Wie Aalsmeer
5. C. van Vliet Kudelstaart
6. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
7. E. Wiersma Amstelveen
8. Comb. van Ackooy Hoofddorp
9. Gerard en Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
10. M. de Block Aalsmeer
11. W. Wijfje De Kwakel
12. Darek Jachowski Mijdrecht
13. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
14. J. Vijfhuizen De Kwakel
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. D. Baars Kudelstaart
17. J. van Dijk Aalsmeer
18. Tim Rewijk De Kwakel.

Handbal nacompetitie
FIQAS wint makkelijk van 
hekkensluiter Tachos 
Aalsmeer - Zaterdag stond voor de 
mannen van FIQAS Aalsmeer – vijf-
de in de eredivisie – de nacompe-
titiewedstrijd tegen de hekkenslui-
ter, Red-Rag/Tachos op het pro-
gramma. De ploegen hadden dit 
seizoen nog niet tegen elkaar ge-
speeld. Vorig jaar wel: toen won FI-
QAS Aalsmeer beide ontmoetingen 
ruim. Dat het dit keer opnieuw een 
redelijk makkelijke overwinning zou 
worden, was al snel duidelijk: hoe-
wel er – door beide partijen – op-
vallend veel over en naast werd ge-
schoten, was er binnen een paar 
minuten toch al een 3-0 voorsprong 
voor de Aalsmeerders, onder meer 
door twee doelpunten van Robin 
Boomhouwer. Diezelfde Boomhou-
wer ging even later wat ongelukkig 
op de voet van iemand anders staan 
en blesseerde daarbij zijn enkel. Hij 
zou niet meer in actie komen en kan 
ook aanstaande donderdag nog 
niet spelen. Intussen kabbelde de 
zeer sportieve wedstrijd, waarbij re-
gelmatig werd gelachen in het veld, 
rustig door. FIQAS Aalsmeer bouw-
de de voorsprong uit, al werd er nog 
steeds vrij veel gemist: via 7-2 naar 
11-6. Frank Lübbert lobde een straf-
worp over de keeper heen, Rodri-
go Huttinga werd mooi vrij gespeeld 
aan de cirkel en de als een van de 
weinige wel scherp schietende Du-
stin Ligthart maakte er 14-6 van. De 
ploegen gingen rusten bij 15-7.
In de tweede helft ging FIQAS 
Aalsmeer rustig verder waar het ge-
bleven was: de marge werd vergroot 
tot tien, via Wai Wong, een break 
van Menno Selman en een schot 
van Tim Bottinga na een fraaie wis-
sel met Wong: 18-8. Dat zou de rest 
van de wedstrijd zo blijven. Tachos 
probeerde het wel, maar kwam niet 
veel dichterbij. Al was het doelpunt 

achter de rug om van Kevin Okkers 
nog wel erg mooi ( 20-12). En de 
mannen van FIQAS vonden het ook 
wel goed zo. Niels de Jong kreeg 
speeltijd en bekroonde dat met 
twee doelpunten en Huttinga kreeg 
opnieuw kansen vanaf de cirkel. Het 
werd uiteindelijk 29-19, een marge 
die de verhoudingen goed weergaf. 
Het resultaat houdt FIQAS Aalsmeer 
op de vijfde plaats. Vandaag, don-
derdag 7 april, wacht nog een in-
haalwedstrijd tegen Quintus en als 
die ook wordt gewonnen, schuiven 
ze een plaats omhoog. Aanvang: 
20.00 uur. Komend weekend ligt de 
competitie stil in verband met (oe-
fen)wedstrijden van het Nederlands 
Herenteam. 

Donderdag inhaalwedstrijd 
Na de winst op Tachos afgelopen 
zaterdag, spelen de mannen van FI-
QAS Aalsmeer vanavond, donder-
dag 7 april, alweer de volgende na-
competitiewedstrijd in de Bloemhof: 
om 20.00 uur staan ze tegenover 
de mannen van Koorn/Quintus uit 
Kwintsheul. Bij winst stijgen ze van 
de vijfde naar de vierde plaats, dus 
mis het niet en kom aanmoedigen in 
de sporthal aan de Hornweg. 

Beker: FIQAS naar Quintus
In de (tweede) kwartfinale van het 
NHV bekertoernooi hebben de 
mannen van FIQAS Aalsmeer een 
uitwedstrijd geloot bij Koorn/Quin-
tus in Kwintsheul. Het bekerduel 
wordt gespeeld op dinsdag 12 april 
om 20.30 uur in de V.d.Voorthal. De 
winnaar plaatst zicht voor de hal-
ve finale die gepland staat voor 19 
tot 21 april. De andere kwartfinales: 
Hurry Up – OCI/Lions, Targos/Bevo 
– Hellas en Alphadeuren/Houten – 
Kras/Volendam. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Lenny en Luc winnaars 
van de verliezersronde 
Kudelstaart - De laatste activi-
teit bij de dartclub Poel’s Eye week 
was het jaarlijks Paas Koppel toer-
nooi. Het was de zesde activiteit op 
rij met meer dan 50 deelnemers. 
Sterer, er waren 60 deelnemers (30 
koppels), dit was de hoogste op-
komst van de afgelopen drie jaar. 
Bak en Ronald Baars werden voor 
de tweede keer op rij de Koppel Ko-
ningen. Voor Bak was het zelfs de 
vijfde keer ooit. Martin Bax en John 
Guldemond bereikten knap de fi-
nale. Net zo knap was de overwin-
ning in de verliezerronde van Len-
ny Vork en Luc van de Meer. Ilona 
van Emden en Peter van de Laarse 
werden tweede in deze ronde. Willi-
am had, net als vorig jaar, de hoog-
ste uitgooi van de avond. Dit was 
mede mogelijk gemaakt door Dan-
ny, die 127 voor hem had weggezet. 
Danny won zodoende de prijs voor 
de beste wegzetter. Danny gooide 
ook nog eens raak bij het spel de 
Triple Pot, wat hem prijsgeld ople-
verde. Morgen, vrijdag 8 april, wordt 
de ‘gewone’ competitie weer hervat. 
De competitie bestaat uit 15 speel-
avonden. Vele darters (110 dit sei-
zoen) doen één of meerdere keren 
mee. De speelavonden zijn dan ook 
toernooien op zich. Er wordt welis-
waar een stand bijgehouden, maar 
dat is meer voor de regelmatige be-
zoeker. Aan het eind van het seizoen 
wordt de Top Tien gehuldigd, en in 

het bijzonder het podium (de bes-
te drie) en de kampioen. Met nog 
drie speelavonden te gaan is Wil-
liam Hunitetu niet meer in te ha-
len. Na twee tweede plaatsen op rij 
is William dan eindelijk kampioen. 
Christopher Brouwer staat momen-
teel keurig tweede en Danny Zorn 
derde. Danny zou nog wel tweede 
kunnen worden, maar moet tegelij-
kertijd oppassen dat hij niet van het 
podium ‘valt’ ten koste van Bak of 
Remco Maarse. De Top Tien wordt 
momenteel verder gecompleteerd 
door Erik Jan Geelkerken, Tjitte Mie-
dema, Nick Dekker, Ronald Baars 
en Martin Bax. Op een korte ach-
terstand volgen Kilian Broeren, Lars 
Plaisier, Ilona van Emden en Gilbert 
van Eijk. Het beloven dus nog drie 
spannende speelavonden te wor-
den, te beginnen met morgen, vrij-
dag 8 april. Zoals reeds gezegd zijn 
de speelavonden echter toernooi-
en op zich. Nieuwelingen zijn altijd 
welkom. Er zijn maar liefst vier ni-
veaus. Het motto van de Poel’s Eye is 
dan ook; ‘Zoveel als mogelijk darten 
op zoveel als mogelijk het eigen ni-
veau, wel zo gezellig’. De Poel’s Eye 
is geen besloten club, iedereen is 
welkom en van te voren opgeven is 
niet nodig. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is meer 
informatie te vinden.

Programma 
handbal

Donderdag 7 april, zaal
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
– Quintus (eredivisie, nacompetitie)
Zaterdag 9 april, veld
9.20 uur: FIQAS E2 – Zeeburg
10.00 uur: FIQAS F1 – NEA
10.00 uur: FIQAS F2 – HSV’69
10.10 uur: FIQAS meisjes C1 – Vo-
lendam
10.50 uur: FIQAS E1 – Legmeervo-
gels
11.20 uur: FIQAS jongens C2 – VVW
11.45 uur: FIQAS E3 – DSG
12.30 uur: FIQAS jongens C1 – 
VOC/VTC
12.45 uur: FIQAS D3 – Havas
Zaterdag 9 april, zaal
18.45 uur: FIQASA heren 3 – Donar 
(Tweede Divisie)
Zondag 10 april, zaal
11.00 uur: FIQAS meiden B1 – Nie-
dorp (Jeugd Divisie)
12.15 uur: FIQAS dames A1 – Quin-
tus (Jeugd Divisie)

Basketbalcompetitie
Mooie winst voor dames1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond speelden de dames een uit-
wedstrijd tegen Triple Threat uit 
Haarlem. De wedstrijd beloofde 
spannend te worden, want thuis 
hadden de dames met een krappe 6 
punten gewonnen van de Haarlemse 
dames. De wedstrijd begon met een 
mooie openingsscore van Shanice. 
De eerste helft van de wedstrijd liep 
het verder gelijk op, waarbij wisse-
lend Haarlem en Aalsmeer een en-
kele punt voor stonden. Aalsmeer 
kon onder het bord veel uitrichten, 
gezien de grote lengteverschillen. 
De Haarlemse dames hadden daar 
echter goed antwoord op met een 
sterk afstandsschot, waar toch wel 
een paar mooie driepunters uit kwa-
men. In de verdediging stonden ze 
echter niet heel sterk, maar het slor-
dige spel van Aalsmeer zorgde er-
voor dat de voorsprong niet ver-
der uitgebreid kon worden. Dank-
zij een mooie driepunter van Rian-
ne was de ruststand uiteindelijk 26-
27 in het voordeel van Aalsmeer. 
Na de rust, en een goede aanspo-

ring van Rosan en coach Dani Booij, 
was er duidelijk merkbaar verschil in 
het spel van Aalsmeer. Er kwam wat 
meer rust in het spel en de dames 
konden elkaar beter vinden in het 
veld. Onder het bord waren voor-
al centers Anniko en Denise actief, 
die elkaar goed konden vinden. Tus-
sendoor schoot Rosanne er nog een 
aantal mooie afstandsschoten in. In 
de verdediging werkten Wendy en 
Suzanna keihard om te zorgen dat 
er geen afstandsschoten meer kwa-
men van Triple Threat. Stand na het 
derde kwart: 39-47 voor Aalsmeer. 
Het laatste kwart was de wedstrijd 
duidelijk gespeeld. Triple Threat 
liet de verdediging behoorlijk va-
ren, waardoor Aalsmeer er nog 14 
punten bij kon gooien na een aantal 
rustige aanvallen. Triple Threat had 
hier geen antwoord op en scoorde 
slechts 6 punten, uit twee driepun-
ters, dankzij een stevige verdediging 
van Aalsmeer. 
Eindstand 45-61, dus de dames 
konden met een zeer tevreden ge-
voel terug naar Aalsmeer!

Veldkorfbalcompetitie
VZOD wint derby KIOS
Kudelstaart - Na een goed zaalsei-
zoen waarbij een plaats in de mid-
denmoot behaald werd, stond af-
gelopen zaterdag de eerste wed-
strijd op het veld op het program-
ma. En direct een derby want KIOS 
uit Nieuw-Vennep was de bezoe-
kende partij aan de Wim Kandreef. 
VZOD/FIQAS kende een wisselval-
lige eerste helft van het veldseizoen 
waarbij regelmatig met een mini-
maal verschil verloren werd. Daar-
bij moet worden aangetekend dat 
er, door blessures, nooit in de sterk-
ste opstelling gespeeld werd. Zo 
was Martijn Vervark de gehele eer-
ste seizoenshelft geblesseerd.

Zaterdag speelde Nils van Os voor 
de geschorste Bart Verheul. VZOD 
schoot uit de startblokken. Voor KI-
OS goed en wel wist wat er gebeur-
de stond er al een 3-0 stand op het 
scorebord, via doelpunten van on-
der andere Alyssa te Riele en Mar-
tijn Vervark. Langzaam kwam KIOS 
enigszins in de wedstrijd en na 25 
minuten spelen was de stand 6-4. 
Beide ploegen moesten duidelijk 
wennen aan de omstandigheden op 
het veld, waarbij de altijd aanwezi-
ge wind op de Wim Kandreef een 
bepalende factor bleek. Regelmatig 
werden aanvallen tegen wind opge-
zet, dat het scoren niet eenvoudiger 
maakte. KIOS leek toch iets beter 
met de omstandigheden om te gaan 
en 6 minuten voor de rust was de 
stand gelijk: 6-6. Het was de thuis-
ploeg die toch met een voorsprong 
de kleedkamer opzocht via een af-
standsschot van Chiel van Leeuwen. 

Trainer coach Frits Visser, overigens 
aan zijn vijfde en laatste seizoen be-
zig bij de Kudelstaarters, wist in de 
rust zijn ploeg de juiste aanwijzin-
gen mee te geven. Nauwelijks in het 
veld bracht Josine Verburg de marge 
weer op twee doelpunten:8-6. Daar-
na waren beide ploegen aan elkaar 
gewaagd en werd er om en om ge-
scoord. Bij een 10-8 stand was Mar-
tijn Vervark zijn tegenstander, niet 
voor het eerst deze wedstrijd te slim 
af en de terecht gegeven strafworp 
werd door hem feilloos benut 11-8. 
Het moet echter gezegd dat VZOD/
FIQAS in deze periode van de wed-
strijd het geluk, in tegenstelling tot 
de eerste helft van het seizoen, wel 
aan haar kant had. Want KIOS mist-
te een aantal opgelegde kansen. 
Doordat VZOD een aantal onnodige 
fouten maakte was KIOS in staat de 
marge niet groter te laten worden 
dan twee doelpunten. Vier minuten 
voor tijd wist KIOS zelfs de aanslui-
tingstreffer te maken, en leken de 
toeschouwers nog een spannende 
slotfase tegemoet te gaan. Het was 
echter Martijn Vervark die via een 
afstandsschot, (zijn zevende tref-
fer deze wedstrijd) een eind maak-
te aan alle onzekerheid: eindstand 
15-13. Door deze overwinning klimt 
VZOD een plaats op de ranglijst en 
staat nu op een vijfde plaats. Aan-
staande zaterdag 9 april is weer een 
streekgenoot de tegenstander. De 
Kudelstaarters gaan dan op bezoek 
bij Atlantis in Mijdrecht.

Speelavond DES
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van buurtvereniging DES is 
op donderdag 14 april en dit is te-
vens de laatste competitieavond. De 
winnaars van de competitie gaan 
bekend gemaakt worden. Op vrij-
dag 29 april organiseert DES haar 
jaarlijks toernooi, opgeven is nog 
mogelijk met teams bestaande uit 
4 personen. Inschrijven kan bij Ali 
Bart via 0297-349354. Beide avon-
den vinden plaats in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat en be-
ginnen om 19.30 uur.
Het klaverjassen op 17 maart is ge-
wonnen door Martin Beets met 
5190 punten, op twee Ton Kool-
haas met 5159 punten en op drie 
Hannie Hoogeboom met 5123 pun-
ten. Bij het domineren behaalde El-
ly Heemskerk met 9 schrappen de 
hoogste eer, gevolgd door Janny 
Koolhaas met 10 schrappen.
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Tibor eerste bij 
dartcompetitie

Aalsmeer - De dartcompetitie 
in het Middelpunt ging weer lek-
ker van start afgelopen dinsdag. 
Er waren meer spelers dan nor-
maal. De spelers van de competi-
tie waren vrij, dus de gezelligheid 
was op en top. Dat er fanatiek ge-
dart werd spreekt voor zich met de 
grappen en grollen die daar bij ho-
ren. Zo kan hiermee een tegen-
stander uit zijn of haar concentra-
tie gehaald worden, maar dit lukt 
niet bij iedereen. Ze hebben waar-
schijnlijk al vaker met dat bijltje ge-
hakt. Tibor is eerste geworden, hij 
wist zelfs een 180 te gooien. Victor 
is op twee geëindigd, Sebastiaan op 
drie, Albert op vier, Gilbert op vijf en 
Franklin werd zesde. Ook eens een 
‘potje’ dartje? Iedereen is van harte 
welkom op de dinsdagavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De aanvang is 20.00 uur en deelne-
men (vanaf 16 jaar) kost 2,50 euro 
per keer. 

Drie persoonlijke records 
voor spelers Sjoelclub
Aalsmeer - Donderdag 31 maart 
werd er weer een competitieronde 
afgewerkt door Sjoelclub Aalsmeer. 
Voor de wedstrijdsjoelers één van 
de laatste tests voor het NK op 16 
april in Barneveld. Wederom waren 
er drie persoonlijke records te no-
teren en weer voor dezelfde drie als 
de vorige competitieronde. Peter van 
der Zalm verbeterde zijn persoonlijk 
record tot 1368, Gazi Örsçek gooide 
1145 en Can Örsçek 965.
De Hoofdklasse is gewonnen door 
Petra Houweling, gevolgd door Al-
bert Geleijn en Kees Kuypers. In de 
A-Klasse was Cock van der Vlugt de 
beste, op twee Pim van der Meer en 
op drie Mariëtte van der Vlugt. In de 
B-Klasse was Henk Brozius onver-
slaanbaar, gevolgd door Jacob van ‘t 

Hof en Theo van Leijden. De C-Klas-
se is gewonnen door Gazi Örsçek, 
op twee Pleun van Verseveld en op 
drie Herman Berkhout.

Bekerwedstrijd
Zaterdag 2 april werd de voorlaatste 
bekerwedstrijd gesjoeld in Voorthui-
zen. Patrick Haring werd uiteindelijk 
tweede. Cock Tukker slechts 29e en 
Wim Eijlers 37e. In de tussenstand 
staat Patrick op de zesde plaats. Za-
terdag 7 mei is de laatste beker-
wedstrijd. De volgende competitie-
avond is op donderdag 14 april in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel 
met Mirjam van den Berg via 0297-
347439.

Basketbalvereniging Aalsmeer
Heren 2 tonen veerkracht 
en winnen opnieuw
Aalsmeer - Voor de derde keer in 
vier wedstrijden wist BVA 2 te win-
nen afgelopen zondag. Makkelijk 
ging het echter allerminst. De man-
nen van coach Frank van Daalen 
moesten er hard voor werken te-
gen de Seadevils uit Castricum. In 
de eerste twee kwarten hielden bei-
de teams elkaar goed in evenwicht, 
maar wisten de Aalsmeerders voor-
zichtig uit te lopen, met name door 
goed verdedigend werk. Een drie-
punter vanaf de middenlijn viel bin-
nen op de zoemer van rust, waar-
door Jim Commandeur de voor-
sprong op 5 punten bracht. 
Ook in de tweede helft was Jim, net 
als het hele seizoen al, weer goed op 
dreef. Met een totaal van 20 punten 
zou hij weer topscoorder worden. 
Opvallend goed was ook het spel 
van Stan Maarse en Marco Hoog-
enboom. Beide zijn dit jaar doorge-
stroomd van de jeugd naar de he-

ren en moesten aanvankelijk wen-
nen. Zondag stonden ze meer dan 
hun mannetje en speelden een goe-
de pot. 
In het derde kwart nam BVA aan-
vankelijk een goede voorsprong van 
10 punten. Een serie onnauwkeu-
righeden speelde Castricum ech-
ter in de kaart. De bezoekers de-
den er een tandje bovenop en de 
voorsprong verdween als sneeuw 
voor de zon. De wedstrijd dreigde te 
kantelen, maar de mannen van BVA 
rechtten de rug. Fel verdedigen en 
secuur spelen in de aanval bracht 
een nieuwe voorsprong. Een agres-
sieve press van de tegenstanders 
werd goed opgevangen door spel-
verdeler Job Hulsbos. Dat helaas 
veel vrije worpen niet benut wer-
den, maakte gelukkig niet meer uit. 
BVA gaf de overwinning ondanks de 
hectische slotminuten niet meer uit 
handen. Eindstand: 49-45

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 13 april 
is de maandelijkse bingo weer. 
Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo 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. 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 
april is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Gezel-
ligheid staat voorop bij de spelers. 
Nieuwe gezichten zijn uiteraard 
welkom. Om 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Van-
af 19.30 uur is de deur los voor in-
schrijving, koffie en thee. Het kop-
pelkaarten op 1 april is gewonnen 
door Miep Wolf en Pia Hansen met 
5720 punten, op twee Corry Bal-
der en Kees Meekel met 5484 pun-
ten en op drie Erna Noordermeer en 
Thea van Aalst met 5306 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel Piet 
Bakelaar en Ubel van de Blom met 
4007 punten.

SV Omnia naar toernooi in België
Goede prestaties ritmisch 
gymnastiek selectie
Aalsmeer - Zondag 20 maart gin-
gen zes gymnastes en hun trainster 
Ilse Huiskens en Mara van Eijk naar 
België om mee te doen aan het in-
ternationaal toernooi in Mol. Gym-
nastes uit landen als Luxemburg, 
België en Nederland deden mee 
aan dit toernooi. Voor de meiden 
een spannend toernooi, nu zij zich 
kunnen meten met gymnastes uit 
andere landen. Voor sommigen was 
het zelfs het eerste toernooi buiten 
Nederland. Een wedstrijd in België 
betekent vroeg op. Shelli Goldish en 
Edita Oganisjan mochten als eerste 
de vloer op, met twee oefeningen bij 
de wedstrijd van de junioren. Made-
lief Riepe en Noa Spaargaren wa-
ren pas halverwege de middag aan 
de beurt bij de pre-junioren. Ook 
zij moesten twee oefeningen la-

ten zien. Na de pre-junioren waren 
de senioren nog aan de beurt. Ju-
liet Oganisjan en Ella Harmsen (voor 
deze keer toegevoegd aan de Om-
nia selectie) lieten een lint-, knots- 
en baloefening zien. 
Na een lange dag was eindelijk de 
prijsuitreiking. Alle gymnastes heb-
ben een goede prestatie laten zien. 
De junioren Edita en Shelli eindig-
de keurig in de top tien en wel op 
de vijfde en achtste plaats. Made-
lief en Noa hebben zich ook kranig 
geweerd in hun eerste toernooi bui-
ten Nederland. Madelief eindigde 
als zevende en Noa als elfde. Bij de 
senioren werd Juliet net als haar zus 
ook vijfde en Ella negende. Kortom 
een goed geslaagde dag voor SV 
Omnia en de meiden. Weer een er-
varing rijker.

Landenbeker voor Nederland
Celina Byrne Europees 
twirl kampioen!
Aalsmeer - Tijdens het NK twirlen 
in januari hebben de Omnia twirl-
sters Danique van Emmerik, Celina 
Byrne en Selina Kok een plekje in de 
EK equipe weten te bemachtigen. 
Tijdens het afgelopen Paasweekend 
was het zover. Het EK werd gehou-
den in Lignano Sabbiadoro in Ita-
lië. Op zaterdag waren de kwalifica-
ties van het onderdeel 2-baton. Da-
nique kwam uit bij de juvenile cate-
gorie, Celina bij de preteen en Seli-
na bij de junioren. Alle drie lieten ze 
een goed optreden zien. ‘s Avonds 
was de bekendmaking van de top 8. 
Danique, Celina en Selina hoorden 
in het hotel dat zij alledrie de fina-
le hadden gehaald. Dit was al een 
topprestatie op zich. Na een heel 
kort nachtje, mede door het ingaan 
van de zomertijd, stonden de twirl-
sters zondagmorgen alweer om 7 
uur op de vloer. In de finale twirl-
de Celina, aangemoedigd door haar 
coach Sharon, een hele goede routi-
ne! Dit bleek het winnende 2-baton 
optreden bij de preteen te zijn. Celi-
na kreeg een mooie bokaal en de ti-
tel: Europees Kampioen! 
Voor Danique was dit haar eerste 
EK. Ze was best onder de indruk van 
zo’n groot toernooi. Ook alle aan-

moediging vanaf de tribune maakte 
veel indruk. Onder leiding van coach 
Valerie heeft ze het super goed ge-
daan en werd maar liefst vijfde bij 
de juvenile, een prachtig reaultaat. 
Selina had het zondag best druk. 
Eerst haar 2-baton finale. Aange-
moedigd door Valerie was haar op-
treden goed voor een hele mooie 
zevende plek bij de junioren. 
Later op de middag mocht Seli-
na met het senior dance team de 
vloer op. De 7 twirlsters lieten een 
heel mooi en indrukwekkend optre-
den zien. Zij werden beloond met de 
zilveren medaille en een mooie bo-
kaal. Het laatste onderdeel van het 
EK waren de Large teams. Selina liet 
samen met 15 andere twirlsters een 
grappige, energieke en afwisselen-
de show zien. Hiermee behaalden 
ze hele hoge punten. Goed voor de 
eerste plaats, dus Europees Kampi-
oen! Aan het einde van de prijsuit-
reiking werd bekend gemaakt welk 
land de landenbeker had gewon-
nen. Dit was...Nederland! Een hele 
mooie afsluiting van een super EK 
Twirl in Italië! Lijkt het je ook leuk 
om te komen twirlen? Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden via twirlen@svomnia.nl.

Hockeywedstrijd tegen Ring Pass
Na tien minuten gas en 
weer winst Qui Vive H1
Aalsmeer - 16 Wedstrijden ge-
speeld, 12 gewonnen, 4 gelijk en 0 
verloren. Het blijft lekker typen. Af-
gelopen weekend kwamen de beste 
16 hockeyers van Ring Pass, Delft op 
bezoek bij de heren 1 van Qui Vive. 
De uitwedstrijd was een stug potje 
die Qui Vive met 0-2 had weten te 
winnen. De eerste 10 minuten wa-
ren nog een beetje terughoudend. 
Geen kansen aan beide kanten. Er 
werd goed verdedigd en een beetje 
geschaakt. Beide ploegen stonden 
positioneel slim waardoor er niet 
veel gebeurde. Na de eerste 10 mi-
nuten ging het gas er wat meer op 
bij Qui Vive. Rin Pass kon dat maar 
moeilijk bijbenen en dit resulteerde 
in de eerste kansen voor de thuis-
club. Dit leverde Qui Vive twee doel-
punten op. Een knappe doorzetac-
tie van Wouter vervolgde hij met een 
harde droge klap in de korte hoek: 
1-0. Tom Frohn reageerde zeer alert 
op een afvallende bal van een straf-
corner en schoof de 2-0 binnen. 
Ring Pass komt dichterbij, want 
maakt uit een hard binnengepush-
te strafcorner de 2-1. Qui Vive laat 
zich niet van de wijs brengen want 

een minuut later staat het alweer 
3-1. Tom Gunther scoort, al vallend. 
In de tweede helft gaat Qui Vive nog 
een tandje harder, sneller en beter. 
Ring Pass probeert het wel, maar 
het gaat allemaal net te hard. Prach-
tige aanvallen, kansen en er wordt 
zeer goed verdedigd. Qui Vive kan 
uitbouwen naar een zeer verdien-
stelijke 8-1 overwinning. Een prach-
tige goal over maar 3 schijven door 
Jasper de Waal, Wouter Haremaker 
en Erik Otto, Erik die de bal subliem 
over de keeper lift, en de bal weer-
galoos uit de lucht met een rolbe-
weging in een leeg goal werkt. Het 
publiek op de banken en het signaal 
om er een mooie middag van te ma-
ken. Sjors de Haan, Wouter Harema-
ker en nog twee keer Erik Otto we-
ten het net te vinden: 8-1. Heerlij-
ke middag! Zondag spelen de heren 
uit bij Rood-Wit. De Qui Vive heren 
tot slot: “Een speciaal bedankje aan 
ons trouwe publiek. We hebben zelf 
nog nooit zoveel mensen langs de 
lijn gezien! Wij waren er zelf ook van 
onder de indruk en wij hopen dat dit 
de rest van het seizoen zo mag blij-
ven!”

Trampolinespringen
Tien keer goud tijdens 2e 
plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond de tweede plaatsingswed-
strijd plaats in de Proosdijhal. De 
CDE springers van Omnia hebben 
goede resultaten neergezet. Er wer-
den twintig podiumplaatsen be-
haald met maar liefst 10 gouden 
plakken. Sommige springers heb-
ben zich daarmee al verzekerd van 
een plaats op de Nederlandse Kam-
pioenschappen die in juni worden 
gehouden in Ahoy Rotterdam. Bij 
de D pupillen meisjes werd de gou-
den medaille uitgereikt aan Thalis-
sa Wijkstra en behaalde Sarah Wis-
se de zevende plaats. Voor Sem van 
Tol was er goud, voor Fenno van 
Beek zilver bij de D pupil jongens 
en eindigde Joey Visser op de vijf-
de plaats. Lisa Wolterman werd zes-
de, Muriel Coppens achtste en Ilse 
Bom tiende bij de D jeugd I meisjes. 
Bij de D jeugd II meisjes behaalde 
Sabine Boegman de vijfde plaats en 
werd Kiki Fredriks achtste.
Finn Julien behaalde een bronzen 
medaille bij de D jeugd jongens, 
Ian Jonkman eindigde hierbij op de 
achtste plaats. Anne Wessels mocht 
goud in ontvangst nemen bij de D 
junior gemengd, hierbij werden Fa-
bienne Verschueren, Duncan Lem-
stra en Laura Ostendorf respectie-
velijk eenentwintigste, drieëntwin-
tigste en vierentwintigste. Denise 
Bartling werd tweede bij de D seni-
or Gemengd. Bij de C jeugd meisjes 
was de gouden medaille voor Ma-
delief Wijkstra. Bij de C jeugd jon-
gens was het goud voor Teun van 
der Schilden en brons voor Ruben 
Beijenveld. Amber Rademaker be-

haalde zilver bij de C junior meisjes 
en Marcella Adjape werd hierbij vijf-
de. Ook een zilveren medaille won 
Marlies Kok bij de C senior dames, 
Martina van der Linden werd hierbij 
vierde en Lucinda de Graaf zesde. 
Casper Dokter mocht het eerste po-
diumblok betreden bij de C junior/
senior heren. Ook synchroon werd 
er een groot aantal medailles ge-
wonnen. Zo was er goud voor Tha-
lissa Wijkstra en Sarah Wisse bij de 
D pupil meisjes. Bij de D jeugd jon-
gens wonnen Sem van Tol en Ian 
Jonkman zilver, Fenno van Beek en 
Jay Roelfsema brons. Finn Julien en 
Joey Visser eindigde net naast het 
podium en werden vierde. Bij de D 
jeugd meisjes werden de paren Il-
se Bom en Muriel Coppens vijf-
de en Lisa Wolterman en KIki Fre-
deriks zevende. Bij de D junior ge-
mengd eindigde het duo Fabien-
ne Verschueren en Laura Ostendorf 
op een achtste plaats. Voor Anne 
Wessels en Denise Bartling was er 
een zilveren medaille bij de D seni-
or gemengd. Bij de C jeugd meisjes 
wonnen Madelief Wijkstra en Tara 
de Vries (triffis) de gouden medail-
le. Ook het duo Teun van der Schil-
den en Casper Dokter kregen goud 
uitgereikt bij de C junior/senior he-
ren. Bij de C senior dames was er 
goud voor Martina van der Linden 
en Marlies Kok en zilver voor Lucin-
da de Graaf en Amber Rademaker.
Op 16 april vindt de volgende plaat-
singswedstrijd plaats in Alkmaar 
daarna weten de trampolinesprin-
gers van Omnia definitief wie er 
door zullen gaan naar het NK.

Kaartavond bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 12 april zijn 
kaartliefhebbers welkom bij buurt-
vereniging Ons Aller Belang. De 
kaartavond is als altijd in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat en 
start om 20.00 uur. De deur is open 
vanaf 19.30 uur. Na drie spelrondes 
volgt weer een leuke verloting met 
mooie prijzen.

Annie wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
13 april vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 30 maart is gewon-
nen door Annie Blauwhoff met 5255 
punten, gevolgd door Gre Noorder-
meer met 5140, Dirk van Dam met 
5136 en Addy Hofman met 5026 
punten. 

Sjoelcompetitie 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 14 april 
is er weer sjoelen bij BV Oostend in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De deuren staan 
vanaf 19.30 uur open voor inschrij-
ving en koffie en thee. Om 20.00 
uur start het sjoelen. Donderdag 
31 maart zijn prijzen uitgereikt aan 
Joke Schuttel met 1824. Jan Joore 
en John van de Koppel met elk 1706, 
Lida de Nooij met 1651 en Yvonne 
Tulp met 1502 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. Op 30 maart is het klaverjassen 
gewonnen door Theo Roeleveld met 
5344 punten, op twee Gerard Pres-
ser met 4991 punten en op drie is 
Ben Bon geëindigd met 4959 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Jan Ramp met 3482 punten. 

Winst voor Bert 
op kaartmiddag

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag. Nieu-
we gezichten zijn welkom, vooral 
jokeraars. Op donderdag 31 maart 
is het klaverjassen gewonnen door 
Bert van der Jagt met 6286 punten, 
op twee is Nico de Ron geëindigd 
met 5292 punten en op drie Piet van 
As met 5190 punten. Bij het joke-
ren was deze week Gerard de Wit 
de beste met 232 punten, gevolgd 
door Gerrit van der Geest met 234 
punten en Bets Teunen met 292 
punten. Kom gerust eens kijken, of 
kaart eens mee! Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 
0297–340776.

Tafeltenniscompetitie
Ruime overwinningen voor 
alle Bloemenlust teams
Aalsmeer - Bloemenlust 1 boek-
te een overtuigende 9-1 zege op 
het bezoekende ZTTC 7. Johan Berk 
verloor nog de openingswedstrijd, 
maar daarna werden alle partijen 
gewonnen. Invaller Danny Knol ver-
sloeg knap alle drie zijn tegenstan-
ders, net als Bart Spaargaren. Bart 
en Johan schreven ook het dubbel-
spel op hun naam.
Bloemenlust 2 won uit tegen DOKO 
4 met 3-7. Horst Krassen, Dirk Bies-
heuvel en Danny Knol verloren alle 
drie alleen van de sterkste DOKO-
speler. De andere zes enkelspelpar-
tijen werden gewonnen door Bloe-
menlust. Dit was niet altijd gemak-

kelijk getuige drie spannende par-
tijen in vijf games. Het dubbelspel 
werd door goed spel van Danny en 
Dirk in drie games gewonnen.
Ook Bloemenlust 3 kwam met een 
knappe 3-7 overwinning terug van 
een uitwedstrijd tegen de Volewij-
ckers 3. Irene Gerritsma deed het 
weer uitstekend met drie zeges, 
waarvan een na een beslissende 
vijfde game. Philippe Monnier voeg-
de daar twee punten aan toe en Dirk 
Piet wist één tegenstander te ver-
slaan, maar had ook in zijn ande-
re twee partijen winstkansen. Irene 
en Philippe wonnen overtuigend het 
dubbelspel.

Woensdag weer 
baanloop AVA

Aalsmeer - Op woensdag 13 april 
kan iedereen meedoen met de re-
creatieve baanloop bij Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43a. Belangstellende hardlo-
pers/sters kunnen kiezen uit de af-
standen 1, 3 of 5 kilometer. Deel-
name kost 2 euro voor niet-leden 
van AVA. Het startschot wordt ge-
geven om 20.00 uur en inschrijven 
kan tot 15 minuten voor aanvang in 
de kantine. Er wordt gelopen met 
een Ipico loopchip die aan de deel-
nemers wordt uitgeleend. Kleedka-
mers met douches zijn beschikbaar. 
Na afloop ontvangen de mees-
te deelnemers een prachtige plant. 
Ook supporters zijn van harte wel-
kom. Voor verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl
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