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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.

➜ Geef oude spullen een 
tweede kans!! Bel ons

en we komen bij u langs!!

7 dagen in de week
geopend

Oosteinderweg 205a • 1432 AS Aalsmeer
06-19592968 • kringloopmania-aalsmeer.nl

➜ Wij zijn op zoek
 naar vrijwilligers!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

HouseHunting0297.nl
0297- 440260

Makelaars
Wij bieden een breed palet 
verkoop en aankoop diensten

Aalsmeer - Niet alleen de voorma-
lige panden van de Rabobank wor-
den momenteel verwijderd, ook op 
het vroegere VVA-terrein aan de 
Dreef vinden sloopwerkzaamhe-
den plaats. Vanwege vandalisme en 
aangetroffen asbest heeft het col-
lege van B&W besloten de oude 
kleedkamers en opslagruimten een 
‘kopje kleiner’ te laten maken. In 
eerste instantie was het de bedoe-
ling dat deze deels gehandhaafd 
zouden blijven, maar vanwege de 
asbest is gekozen om de voormali-
ge kantine in verkleinde vorm te be-
houden. Het leuke, vierkante ge-
bouw blijft dus deel uitmaken in dit 
gebied dat herontwikkeld gaat wor-

den. Om te voorkomen dat vanda-
len opnieuw toeslaan, vorige week 
zijn zaterdagavond of -nacht diver-
se ruiten kapot gegooid, zijn voor de 
ramen houten schotten geplaatst.

Biljartvereniging zoekt ruimte
De oude VVA-kantine gaat omge-
toverd worden tot buurthuis Horn-
meer. De oude school in de Roer-
domplaan, die vele jaren dienst 
heeft gedaan als buurthuis, moet 
plaatsmaken voor woningbouw. Na-
genoeg alle gebruikers hebben een 
nieuw onderkomen gevonden. Ech-
ter 1 nog niet en deze club maakt 
zich grote zorgen. Biljartvereniging 
Aalsmeer houdt hier speelavonden 

EHBO en Marokkaanse Gemeenschap naar Zwarteweg

Ook biljartvereniging op 
zoek naar nieuwe locatie

en wedstrijden. Waar nu heen? Er 
zijn al diverse locaties bekeken en 
bezocht, maar vooralsnog is geen 
nieuw passend en betaalbaar on-
derkomen gevonden. Wie oh wie 
heeft huisvesting voor de Biljartver-
eniging?

Trouwe leden
“Via de gemeente hebben wij ver-
schillende mogelijkheden bezocht, 
maar helaas zijn we nog steeds op 
zoek. Alle plekken waren of veel te 
duur of veel te klein”, vertelt Tienke 
Verbeek. “Breekpunt is meestal ook 
het feit dat wij zes dagen open zijn. 
Wij hebben een ruimte nodig voor 
vier biljarttafels en uiteraard toilet-
ten en een plek voor tafels en stoe-
len. We beschikken nu over een bar, 
maar als dat niet mogelijk is op een 
andere locatie komen we daar wel 
uit.” Bestuurslid Piet Maarsen, die 
ook nauw betrokken is bij de zoek-
tocht, vult aan: “Wij zijn al ruim drie 
jaar bezig om een nieuwe loca-
tie te vinden. Inmiddels hebben we 
al veertien locaties bezocht, maar 
hebben nog niets.” Tienke tot slot: 
“Het zou toch op z’n minst treurig 
zijn als onze bloeiende vereniging 
moet verdwijnen? We hebben cir-
ca 70 leden, die veelal genieten van 
een pensioen en zeer trouw zijn aan 
een lekker potje biljarten.” 

Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft een 
besluit genomen inzake het bewo-
nersinitiatief dat op 27 oktober vo-
rig jaar de gemeenteraad is aange-
boden. Het betreft het verzoek tot 
aanwijzen van het gebied Aalsmeer 
Zuid (gebied tussen de Spoorlaan, 

Geraniumstraat en Freesialaan) als 
gemeentelijk beschermd dorpsge-
zicht. Onder het burgerinitiatief om 
de wijk in Zuid aan te wijzen als be-
schermd dorpsgezicht ten behoe-
ve van behoud van het historische, 
dorpse karakter hadden 89 bewo-
ners hun handtekening gezet.

Het bewonersinitiatief is in handen 
gesteld van het college op basis van 
de toen vigerende Erfgoedveror-
dening gemeente Aalsmeer (2010) 
waarin burgemeester en wethou-
ders het bevoegd gezag is tot aan-
wijzing van gemeentelijk bescherm-
de dorpsgezichten.

Overlapping met reeds beschermde gebieden

B&W: Woningen Zuid geen 
beschermd dorpsgezicht

Overlapping
Het college heeft in haar vergade-
ring van 28 maart besloten het ver-
zoek af te wijzen en niet over te 
gaan tot aanwijzing van het gebied 
als gemeentelijk beschermd dorps-
gezicht. Het aanwijzen van gebie-
den tot gemeentelijk dorpsgezicht 
heeft tot doel de lokale cultuur-
historische waarden te bescher-
men en te handhaven, die tezamen 
een goed beeld geven van de (ont-
staans)geschiedenis, de ontwikke-
ling en de ruimtelijke identiteit van 
Aalsmeer. Er is nu een gemeente-
brede inventarisatie gemaakt, waar-
in acht gemeentelijke bescherm-
de dorpsgezichten zijn aangewezen 
en die volgens het college samen 
een goed beeld geven van de ont-
staansgeschiedenis van Aalsmeer 
en de verschillende bouwperio-
den. Het aanwijzen van het gebied 
Aalsmeer Zuid zou een overlapping 
betekenen met reeds beschermde 
gebieden. 

Onvoldoende waarde
Bovendien, zo stelt het college ver-
der, is de kwaliteit van het gebied 
niet dusdanig dat de overlapping 
een meerwaarde heeft. Het colle-
ge heeft in deze een second opi-
nion gevraagd aan de adviseur cul-
tureel erfgoed en de onafhankelijke 
erfgoedcommissie. Beiden advise-
ren het gebied niet aan te wijzen als 
gemeentelijk beschermd dorpsge-
zicht vanwege onvoldoende archi-
tectonische waarde. De wijk heeft al 
verschillende renovaties ondergaan 
(dakkapellen, isolatie en kunststof 
kozijnen) die het oorspronkelijke 
beeld aantasten.
Wel al gemeentelijke beschermde 
dorpsgezichten in de nabijheid zijn 
de landarbeidershuizen in de Wil-

genlaan (bouwperiode jaren der-
tig), landarbeiderswoningen in de 
Berkenlaan, Kastanjelaan en Jac. 
P. Thijsselaan (jaren dertig) en wo-
ningcomplex Het Seringenpark (ja-
ren vijftig). Ook beschermd dorps-
gezicht zijn de woningen in de Cy-
clamenstraat, nummers 1a tot en 
met 28 (bouwperiode jaren dertig).

Gebied wel waardevol
Het besluit van het college staat 
overigens lijnrecht tegenover het 
advies van Mooi Noord-Holland, 
de onafhankelijke adviesorganisa-
tie voor omgevingskwaliteit. De or-
ganisatie heeft in opdracht van de 
gemeente een waardestelling opge-
steld, waarin de conclusie is getrok-
ken dat het gebied voldoende (cul-
tuurhistorische) waarde heeft om 
als zodanig te worden aangewezen.

Juridisch proces
De bestuurders hebben besloten 
om dit advies niet over te nemen. 
Zwaarwegende argumenten wor-
den genoemd, maar dit is echt een 
dolk naar de bewoners: “Bekend 
is dat de eigenaar van het over-
grote deel van de woningen, wo-
ning-stichting Eigen Haard, plannen 
heeft voor sloop/nieuwbouw aan de 
Freesialaan, Violenweg en Spoor-
laan (gepresenteerd in de Gebieds-
visie Stommeer (2015), opgesteld 
door Eigen Haard). De kans op be-
zwaar is aannemelijk. Aanwijzing zal 
daardoor een lang juridisch proces 
kunnen worden.” 
De mogelijke sloop is juist één van 
de belangrijkste reden dat de bewo-
ners hun krachten gebundeld heb-
ben en dit burgerinitiatief ingediend 
hebben! Hier gaat vast nog wel dis-
cussie over gevoerd worden in de 
gemeenteraad...

Zwarteweg 77a en zoektocht
In de vergadering van de commis-
sie Ruimte en Economie is afge-
lopen dinsdag 4 april gesproken 
over de huisvesting van de EHBO 
en de Marokkaanse Gemeenschap 
naast de Brandweer aan de Zwar-
teweg, in het voormalige gebouw 
van De Meerlanden. De fracties 
zijn akkoord gegaan en een defi ni-
tief, zo goed als zeker unaniem po-
sitief, besluit wordt genomen in de 
raadsvergadering van donderdag 
20 april. Alle fracties vroegen ook 
aandacht voor de Biljartvereniging 
en voor creatief centrum De Werk-
schuit, dat ondanks de oproep vo-
rige week ook nog geen nieuw on-
derkomen heeft. Margot Tepas van 
De Werkschuit blijft optimistisch, 
maar heeft ook zorgen. “Ons voort-
bestaan is zo onzeker. Positief is dat 
we tot zeker oktober mogen blijven, 
tenzij we natuurlijk wat anders heb-
ben gevonden. Toch weer een paar 
maanden langer.” Wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn verzekerde de 
fracties dat de zoektocht naar ver-
vangende ruimte voor de Biljartver-
eniging en De Werkschuit voortge-
zet wordt. “We doen ons best om 
de clubs te helpen.” Voor de Biljart-
vereniging meldde hij één concre-
te mogelijkheid te hebben, maar de 
locatie hield hij voor zich. De diver-
se publiciteit heeft dan weliswaar 
nog geen onderkomens opgele-
verd voor genoemde twee clubs, 
maar wel hebben inwoners zich ge-
meld bij de wethouder die spon-
taan aanboden mee te willen den-
ken. Toch ook leuk. Een hamerstuk 
wordt het verhuurbaar maken van 
Zwarteweg 77a overigens niet. Dick 
Kuin van AB gaf aan een stukje ge-
rust gesteld te zijn, maar nog twij-
fels te hebben. Ook de VVD wilde 
de bal nog even in de lucht houden. 
Voor PACT en CDA mocht het een 
hamerstuk worden. 

Getuigen gezocht
Poging inbraak 

woning
Aalsmeer - Op donderdag 30 
maart tussen 11.00 en 15.00 uur is 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning aan de Distelvlinderstraat, on-
even nummerkant. De dieven waren 
van plan om via de regenpijp naar 
boven te klimmen en via het dak-
kapel de woning te betreden. Dit is 
echter mislukt. De hele regenpijp 
kwam namelijk helemaal los van 
de gevel, omdat alle beugels afbra-
ken. Vermoedelijk zijn de inbrekers 
van hoog naar beneden gevallen 
en op de vlucht geslagen. Iemand 
de inbraakpoging gezien? De poli-
tie hoort het graag via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000. 

Invallen bij 
hennepplantages

Kudelstaart - Op dinsdag 4 april 
om vijf uur in de ochtend heeft een 
arrestatieteam een inval gedaan bij 
een bedrijf aan de Achterweg in De 
Kwakel. In het pand troffen de agen-
ten liefst 1.700 hennepplanten aan. 
De planten zijn vernietigd en alle 
apparatuur is in beslag genomen. In 
het pand waren vijf personen aan-
wezig. De drie mannen en twee 
vrouwen zijn gearresteerd en mee-
genomen voor verhoor. Tegelijkertijd 
is ook een inval gedaan in een pand 
aan de Witteweg. Het kantoor was 
gehuurd door hetzelfde bedrijf. De 
administratie is meegenomen. Ook 
troffen de agenten hier een grote 
hoeveel contant geld aan. Een nader 
onderzoek is in volle gang. 

2e katern

Van vier naar honderdzestig
Traditie: De Pramenrace is een puzzeltocht 
op het water op de tweede zaterdag van 
september. In de weken daarvoor vinden 
de weegavond, de sportavond en het 
palaver plaats. Er wordt gevaren over de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer, over de 
Westeinderplassen en door Aalsmeer. Diverse 
controleposten moeten worden aangedaan. Er 
zijn ludieke prijzen te winnen in verschillende 

categorieën: de omkooptrofee, de eerbied 
voor je grijze harentrofee. Traditiedragers: 
De dragers zijn de inwoners van Aalsmeer, 
de deelnemers uit binnen- en buitenland 
en ook vele enthousiaste toeschouwers, het 
thuisfront en vrienden van de Pramenrace. 
Burgemeester en gemeenteraad zijn actief 
betrokken. Enkele bedrijven zijn betrokken als 
deelnemer of sponsor. Geschiedenis: In 1985 
vonden enkele mannen een bepaald type 

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. 
Zes 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.

De Pramenrace van Aalsmeer is geplaatst op de Lijst van Tradities in Nederland. 
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is bezig met het inventariseren 
van het immaterieel erfgoed in Nederland. Iedereen kan zijn immaterieel erfgoed 
hiervoor aanmelden en mogelijk dan op de Lijst van Tradities geplaatst worden. Onder 
immaterieel erfgoed worden tradities en gebruiken verstaan die mensen overnemen 
van hun ouders en grootouders en op hun beurt weer doorgeven aan hun kinderen en 
kleinkinderen. Dat kunnen kleine plaatselijke tradities zijn, zoals de havenfeesten in 
Lage Zwaluwe of grote landelijke tradities als Moeder- en Vaderdag. 

buitenboordmotor in een schuur, de Penta 
U21. Na met zijn vieren te hebben geprobeerd 
wie hoe snel was, deden het jaar daarna al 
30 boten mee en is het aantal nu gegroeid 
tot 160. Houten boten worden langzaam 
vervangen door aluminium exemplaren die 
gemakkelijker te onderhouden zijn. Sinds 
2005 is er een Juniorenrace. Jongeren nemen 
ook onderhoud van de motoren meer en 
meer over. 

WK Snertkoken en Koeiemart
Ook onder andere op de lijst: Sint 
Piterfeest in Grou, Kermiscultuur in 
Nederland, Spitsenvaart op de Noord-Zuid 
scheepvaartroute, Strao (paardenoptocht 
op Schouwen-Duiveland), de Friese 
Elfstedentocht, WK Snertkoken in Groningen, 
Intocht Driekoningen in Den Bosch, Shanty of 
Maritieme volksmuziek, Schuttersboogroute 

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 Sidonia hebben inmiddels 
vier eieren. In mei hoopt het stel 
gezinsuitbreiding te krijgen.
Functie van juni tot september: Open 
voor beklimming, rondleidingen en 
tijdelijke exposities.

Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed Nederland

Pramenrace Aalsmeer op ‘Lijst van Tradities’
in Didam, Postduivensport, Fries 
tegelschilderen, tingieten, Abrahamdag, 
Stads- en Dorpsomroepers, Hubertusjacht 
in Someren, Koeiemart in Woerden, 
Poff ertjesdag, Kievitseieren rapen, 
Merklappen borduren, vlasserij, 1 april 
viering in Brielle, Paardenmarkt Ameide, 
Schrijven met de hand, Holland Bloemenland, 
Straatexploitatie van draaiorgels, 
Orgelbouwen, TT Assen, Kinderpostzegelactie, 
Klassiek Marionettentheater en onder andere 
Hoeden maken.

Héél trots
Het bestuur van SPIE is uiteraard terecht trots: 
“Stap één gezet. SPIE is héél trots dat wee op 
de lijst staan met tradities van het Nationaal 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Koninklijk Nederland. We worden er een 
beetje verlegen van.”

Varende boswachter van start op de Westeinder!
In het coalitieakkoord van dit college was het 
onderzoek naar de aanstelling van een ‘varen-
de boswachter’ opgenomen. In samenspraak 
met belanghebbende partijen in het gebied 
is deze mogelijkheid onderzocht en vervol-
gens is in de Programmabegroting 2017 geld 
beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018 voor 
een pilot varende boswachter. Dit geld is door 
de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor-
uitlopend op een onderzoek naar bekostiging 
na 2018.

Natuurbeheer
De taken van de varende boswachter gaan 
vooral bestaan uit toezicht houden op de 
Aalsmeerse wateren en het uitvoeren van lich-
te beheertaken in het mooie plassengebied 
dat Aalsmeer rijk is. Zo valt bijvoorbeeld het 
weghalen van overhangende takken en na-
tuurbeheer onder hun taak. Daarnaast mag 
de boswachter ook misstanden signaleren en 
deze melden aan eilandeigenaren en de ge-
meentelijke handhavers. Naast de aanstelling 
van de twee varende boswachters denkt de 

gemeente ook aan de inzet van mensen uit de 
sociale werkvoorziening die, onder aansturing 
van de varende boswachter, werkzaamheden 
in het gebied kunnen verrichten. Voor de be-
kostiging van de varende boswachter na de 
pilot periode van twee jaar onderzoekt de ge-
meente of het mogelijk is om in Aalsmeer een 
vaarvignet in te voeren.

Positieve impuls
Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg blij dat er nu 
een varende boswachter is. De voornaamste 
taak van deze boswachter is het bewaken van 
onze kostbare Aalsmeerse natuurwaarden in 
en rond het water. We hebben een prachtig 
plassengebied in Aalsmeer, maar dit moet wel 
op een goede manier beheerd worden. Met 
de aanstelling van de varende boswachter ge-
ven we hier een positieve impuls aan.”
Via het Twitteraccount (@Aalsmeer_NL) en Fa-
cebookaccount (@Gemeente.Aalsmeer) wor-
den er regelmatig updates gegeven van de 
werkzaamheden in het Aalsmeerse plassen-
gebied.

Maandag 3 april is de varende boswachter van start gegaan. Verantwoordelijk wethouder 
Jop Kluis voer op deze eerste werkdag een stukje mee met de twee boswachters, die 
elkaar gaan afwisselen op de Westeinderplassen en de andere waterrijke (natuur) 
gebieden in Aalsmeer.

Evenementen op het water
Jaarlijks worden op de Westeinderplassen diverse evenementen georganiseerd. De 
meeste activiteiten door watersportverenigingen, maar ook andere verenigingen 
‘gebruiken’ de Poel voor hun evenement. De belangrijkste op een rij:

 Zaterdag 18 juni: Junior Pramenrace
 26 Juni t/m 2 juli: Westeinder Water Week
 30 Juni t/m 2 juli:  Eredivisie Zeilen 2017
 Zaterdag 8 juli:  Plaspop
 Zaterdag 2 september: Vuur en Licht op het water (verlichte botenshow en vuurwerk)
 Zaterdag 9 september: Pramenrace, thema ‘Zoek het uit’

Voor deelnemers aan de Pramenrace, die voor een ‘leuke prijs’ willen deelnemen, tot slot 
een tip. Inschrijven tot en met 31 augustus kost 60 euro per team, hierna tot en met 2 
september stijgt de prijs naar 80 euro per team en wie op het laatste moment (tussen 2 
en 8 september) inschrijft krijgt een rekening van 100 euro en de leden van deze teams 
moeten helpen opruimen na het praamontbijt. 

WATERSPORT       RECREATIEWATERSPORT       RECREATIEWATERSPORT       RECREATIEWATERSPORT       RECREATIE&
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KERKDIENSTEN

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

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

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

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
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
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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 voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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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 voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

Mooie opbrengst: 2.347,- 
voor de Hersenstichting
Kudelstaart - In de week van 30 
januari hebben in Kudelstaart ruim 
25 collectanten zich ingezet voor de 
collecte van de Hersenstichting. De 
collectanten zijn bij een groot ge-
deelte van de huizen in Kudelstaart 
langs geweest om een bijdrage te 
vragen voor dit belangrijke doel. 
Dankzij de inzet van de enthousi-
aste collectanten en uw bereidheid 
om een financieel steentje bij te dra-
gen, is er in Kudelstaart een gewel-
dig mooie opbrengst van 2.347 eu-
ro. Bedankt voor uw gift en collec-
tanten bedankt voor de geweldige 
inzet!

Extra collectanten
Ondanks deze mooie opbrengst, 
toch een minpuntje, namelijk een 
lagere opbrengst dan vorig jaar, ter-
wijl landelijk weer een record is ge-
broken, voor het vijfde jaar op rij. 
Met name aan de zuidkant van Ku-
delstaart is de stichting op zoek 
naar extra collectanten om ook daar 
de opbrengst op peil te houden. Kijk 

snel op www.hersenstichting.nl hoe 
u zich kunt aanmelden als vrijwilli-
ger voor de collecte van 2018.

Onderzoek
Met de opbrengst wordt onder an-
dere onderzoek gedaan naar di-
verse aandoeningen zoals demen-
tie, beroertes, maar ook ADHD, dys-
lexie en onderzoek naar traumatisch 
hersenletsel als gevolg van bijvoor-
beeld een verkeersongeval of spor-
tongeluk. De Hersenstichting zet al-
les op alles om hersenen gezond 
te houden en hersenaandoeningen 
te genezen. Om dit te bereiken la-
ten ze wetenschappelijk onderzoek 
doen. De collectant gemist en wilt u 
dit goede doel alsnog steunen? Dat 
kan bijvoorbeeld via de website op 
www.hersenstichting.nl/doneer-nu/ 
of stuur een SMS naar 4333. Uw gift 
is anoniem en u ontvangt een gra-
tis eenmalig bedank smsj’je terug. 
U kunt natuurlijk ook uw gift stor-
ten op rekening NL18 INGB 0000 
000 860. 

Wellantcollege Westplas 
is ‘Gezonde School’
Aalsmeer - Wellantcollege West-
plas Mavo heeft het vignet Gezon-
de School behaald. Met het vignet 
Gezonde School laat Wellantcollege 
Westplas Mavo zien dat de school 
voldoet aan de kwaliteitscriteria 
die zijn opgesteld door deskundi-
gen op het gebied van gezondheid. 
Wellantcollege Westplas Mavo is de 
eerste voortgezet onderwijs school 
in de regio die dit vignet heeft be-
haald en is trots op dit resultaat! 
De school doet veel aan verschillen-
de aspecten van gezondheid. Zo is 
het schoolterrein rookvrij, bieden ze 
voorlichting aan over drugs- en al-
coholgebruik aan leerlingen en ou-
ders, zijn er in de schoolkantine al-
leen gezonde producten te koop en 
zorgen ze voor een veilig leerkli-
maat. 
Daarnaast geeft de school extra 
aandacht aan het sociaal welbevin-

den van de leerlingen en het per-
soneel. Er is een actief anti-pest 
programma op de school, leerlin-
gen hebben inspraak middels de 
leerlingenraad en het Eco-Schools 
team, het welzijn van de leerlingen 
wordt in de gaten gehouden mid-
dels vragenlijsten en gesprekken 
met de schoolarts en zijn er binnen 
de school experts aanwezig om de 
leerlingen extra ondersteuning te 
bieden wanneer dit nodig is. Om de-
ze redenen heeft de school ook het 
Themacertificaat Welbevinden van 
de Gezonde School toegewezen ge-
kregen.
Gezonde School is een samenwer-
king tussen diverse landelijke orga-
nisaties. De rijksoverheid probeert 
met dit initiatief scholen en kinder-
opvang in Nederland effectief aan-
dacht aan gezondheid te laten be-
steden. 

Themamiddag OVAK over 
gehoor en sjoelen
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 11 
april komt audicien Ellen Snijder 
van de firma Oorwerk, gevestigd in 
de winkel van Ed Kriek, een presen-
tatie geven over alle mogelijke zorg 
op het gebied van horen. Buiten de 
hoortoestellen is dat bijvoorbeeld 
een systeem om de huisbel, tele-
foon, rookmelder of wekker te kun-
nen horen. Plus systemen voor het 
verstaan van de televisie. Bij elkaar 
tal van mogelijkheden om mensen 
met een gehoorbeperking beter te 
kunnen laten functioneren. 

Na de pauze komt Jaap Tromp het 
verhaal vertellen over het ontstaan 
van de sjoelbak, die zo is aangepast 
dat ouderen zonder enige kracht 
evengoed kunnen meespelen. Ook 
laat hij zien hoe de sjoelbak in de 
praktijk werkt. Daarnaast showt hij 
een paar hulpmiddelen, voor men-
sen in een rolstoel, die hij ook be-
dacht en ontworpen heeft. De the-
mamiddag wordt gehouden in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
en begint om 14.00 uur. Leden van 
OVAK zijn van harte welkom.

Kom ook naar: 
Meetingpoint

Aalsmeer - Heb jij soms ook van die 
vragen, waarvan je denkt daar wil ik 
wel eens met iemand van gedach-
ten over wisselen? Kom dan naar: 
Meetingpoint! Een initiatief van Tri-
ade en buurtverbinder Helma Kee-
som van Participe. Op woensdag 
12 april is er voor de tweede keer 
Meetingpoint, een ontmoetingsplek 
speciaal voor aanstaande, jonge 
maar ook ervaren ouders. Van 9.30 
tot 11.00 uur ben je van harte wel-
kom in Kindcentrum De Stek aan 
de Meervalstraat 23. De kind(eren) 
kunnen naar hartenlust spelen ter-
wijl jij met andere ouders in contact 
komt en van gedachten kunt wisse-
len over opvoedingsvragen, idee-
en kunt uitwisselen over wat je ook 
maar kunt bedenken, steun vinden 
of geven aan elkaar. Deze bijeen-
komsten staan gepland elke twee-
de woensdag van de maand. Koffie 
en thee staan klaar! Eerst meer in-
formatie over deze bijeenkomsten? 
Neem dan contact op met Marion 
van der Sluis via 0297-729760.

DVD van Muzikaalsmeer 
bij het Inloopcentrum 
Aalsmeer - Nederland krabbelde 
op in de jaren vijftig en Aalsmeer 
was hierin geen uitzondering. In de 
naoorlogse jaren stond het leven in 
het teken van economisch en soci-
aal herstel. Aalsmeer, is een veel-
zijdig muzikaal dorp. Farregatters 
vierden regelmatig leuke feesten, 
denk maar aan de Bloemenlustre-
vue. En dansen tot in de kleine uur-
tjes met de Aviola’s. Dit en nog veel 
meer zal naar boven komen als er 
op vrijdag 7 april gekeken gaat wor-
den naar de DVD ‘Muzikaalsmeer’. 
Vanaf 14.30 uur staat de kof-

fie klaar. Muzikaalsmeer heeft een 
mooi boek en een bijbehorende 
DVD. Pieter Groenveld zal aanwezig 
zijn om hier mee toelichting te ge-
ven. Zelf nog mooie audio of video-
fragmenten? Dat is van harte wel-
kom. Voor meer informatie kan ge-
beld worden naar 06-22468574 en 
vraag naar Ellen Millenaar of Jenni-
fer Jansen. Mailen kan ook: emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl. De 
middagen in het Inloopcentrum zijn 
voor alle senioren in Aalsmeer en 
vinden plaats in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat.

Budgettips in 
Financieel café

Aalsmeer - Tips voor uw porte-
monnee! Komt u elke maand moei-
lijk rond? In het Financieel café kan 
samen gekeken worden naar uw 
inkomsten en uitgaven en worden 
tips gegeven over hoe u beter rond 
kunt komen. De vrijwilligers geven 
budgettips over hoe u kunt bespa-
ren op uw vaste lasten, op uw huis-
houdelijke uitgaven en woonlasten. 
Wie weet levert u dat nog geld op! 
Maar ook wordt informatie gege-
ven over inkomensvoorzieningen, 
zoals bijzondere bijstand, declara-
tiefonds voor ouderen en jongeren, 
het Jeugdsportfonds en hulp wordt 
gegeven met de aanvraag. Inwoners 
kunnen in het Financieel café te-
recht voor alle vragen op financieel 
gebied en de informatie en het ad-
vies worden gratis gegeven. Ieder-
een kan zonder afspraak binnenlo-
pen op elke tweede woensdag van 
de maand van 9.30 tot 11.30 uur in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 en op de derde dinsdag van de 
maand in Kudelstaart van 12.30 tot 
14.30 uur in het jeugdhonk aan de 
Graaf Willemlaan 1. Voor vragen 
over het Financieel café kan contact 
opgenomen worden met Vita Am-
stelland via 020-5430430. 

Palmzondag met 
Con Amore

Aalsmeer - Zondag 9 april, Palm-
zondag, verleent Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore medewerking 
aan de morgendienst in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat. De 
dienst staat onder leiding van pas-
tor Ellen van Houten. Met haar is de 
dienst voorbereid en zijn de te zin-
gen liederen uitgezocht. Een dienst 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 maart haalt de handbal af-
deling van sportvereniging RKDES 
het oude papier op. Gaarne de pa-
piercontainers of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude papier 
steunt de Stichting Supporting Ku-
delstaart financieel alle Kudelstaart-
se verenigingen en instellingen. Dus, 
verzamel het papier voor de eerste 
vrijdagavond van de maand.

Koffieochtend 
in ‘t Baken

Aalsmeer - Op dinsdag 11 april 
wordt een speciale koffieochtend 
van het Open Huis in de Open Hof 
Kerk gehouden. In verband met het 
naderend Paasfeest wil de kerk een 
korte Paasmeditatie houden. Van-
af 9.45 uur bent u van harte wel-
kom in het Baken aan de Sportlaan. 
De koffie hier wordt u aangeboden 
door de diaconie .Wilt u graag eens 
met anderen praten, dat kunt u hier 
dan doen. Heeft u geen mogelijk-
heid om op eigen gelegenheid te 
komen? Neem dan contact op met 
Annie Vijfhuizen: 0297-322131, An-
nie Stoof: 0297-328326 of Panc Ei-
kelenboom: 0297-327915. Op 15 
april is er geen koffie drinken. De 
eerstvolgende koffieochtend wordt 
weer gehouden op dinsdag 25 april. 

Uitzending van The Passion 
op groot scherm in de Spil
Kudelstaart - Het muzikale evene-
ment ‘The Passion’ vindt dit jaar op 
donderdag 13 april plaats in Leeu-
warden. In deze eigentijdse vertol-
king van het Paasverhaal wordt het 
lijden, sterven en de opstanding 
van Jezus aan de hand van beken-
de Nederlandstalige popsongs ge-
toond. Om dit met elkaar te bele-
ven, zonder helemaal naar de Frie-
se hoofdstad af te reizen, is er de 
mogelijkheid om de uitzending op 
groot scherm te bekijken in de kerk-
zaal van de Spil te Kudelstaart. Na 
de dienst van Witte Donderdag, die 
om 19.30 uur begint en waarin met 
elkaar het Heilig Avondmaal gevierd 
wordt, is er gelegenheid om koffie 
en thee te drinken en start om 21.00 
uur de uitzending van The Passion.
Dwight Dissels, bekend van The Voi-
ce, zal de Jezus-rol vervullen. Voor 
de programmamakers een logische 
keuze, omdat Dwight regelmatig 
laat zien dat hij zijn geloof en mu-
ziek moeiteloos kan combineren. Hij 
wil graag een afspiegeling zijn van 
Jezus. De Maria-rol wordt vervuld 
door de Friese singer en songwriter 
Elske de Wall. Zij wil vooral de strijd 

overbrengen die Maria had. De cast 
bevat verder nog namen als: Roel 
van Velzen (Judas), Remco Veldhuis 
(verteller), Omri Tindal (Petrus), Ke-
fah Allush (verslaggever) en John-
ny Kraaykamp jr. (Pilatus). De cast 
zal dit jaar meer dan ooit verbin-
ding uitstralen. ‘The Passion’ ver-
bindt mensen vanuit verschillen-
de achtergronden en met een ver-
schillende afkomst. Dat is de kracht 
van dit tijdloze verhaal van het lij-
den, sterven en opstaan van Je-
zus, waar heel veel mensen hoop en 
troost aan ontlenen. Iedereen is van 
harte welkom. Nog even in het kort: 
19.30 uur dienst van Witte Donder-
dag met H. Avondmaal, 20.45 uur 
koffie en thee en 21.00 uur uitzen-
ding van ‘The Passion’ vanuit Leeu-
warden in Kerkelijk Centrum de Spil 
aan de Spilstraat 5.

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 12 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Van 9.30 
tot 10.30 uur is er weer de peuter-
instuif. Samen met je kindje spelen, 
zingen, dansen, gezellig knutse-
len en een verhaaltje voorlezen. Be-
langstellenden zijn hartelijk welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Excursie naar 
Medemblik

Rijsenhout - Op woensdag 17 mei 
organiseert de Vrouwen Vereniging 
Rijsenhout excursie naar het Bak-
kerijmuseum in Medemblik. Het is 
het lekkerste museum van Neder-
land. Er wordt nog echt gebakken. 
In de middag wordt Andijk aange-
daan waar het werk van Marius van 
Dokkum bekeken gaat worden. Ma-
rius van Dokkum is schilder, illustra-
tor, tekenaar en ontwerper. De ex-
cursiedag start om 8.45 uur op de 
Werf en daar is de groep om onge-
veer 18.00 uur weer terug. De kof-
fie met wat lekkers is in het Bakke-
rijmuseum en de lunch wordt ge-
bruikt in Andijk. De kosten bedra-
gen voor leden van de vereniging 49 
euro en voor niet leden 54 euro. Op-
geven kan tot 17 april bij I. Gladon, 
Aalsmeerderdijk 569 en via 0297-
328374.

met veel koorzang van het mannen-
koor. Weliswaar niet zo groot meer 
in getal, maar vol goede moed om er 
een mooie samenkomst van te ma-
ken. De koorstukken zullen worden 
begeleid door de dirigent en de or-
ganist, maar ook zal er a capella ge-
zongen worden. De dienst op 9 april 
begint om 10.00 uur. Belangstellen-
den zijn welkom.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Peter-Harm Bos. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J.F. Ezinga uit 
Lunteren en 16.30u. Dienst met 
ds. H.J. van Helden, Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag in Kloosterhof 17u. 

Woordcommunieviering, N. Kui-
per. Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering met m.m.v. kinderkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. Woensdag 12 april om 
17.30u. Kruisweg.

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

Zondag 10u. Dienst, ds. P.J. Vrij-
hof. Ook 10u. Tienerdienst.

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommunie-

viering m.m.v. kinderkoor
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 op dinsdag 18 april 
met Peter Slagter. De brieven van 
Petrus.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 10 april 
met drs. Bert Piet.  

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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met ds. Jan 

Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Vanessa Steffens. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag 10u. en 16.30u. Dien-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Dienst met mw. El-

len van Houten m.m.v. Con Amo-
re. Collecte: Adamas Inloophuis. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

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

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

247. Zondag 10u. Dienst met ds. 
E.A.S. van Buuren uit Rheden 
Ook C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. 

Frederikze, Harderwijk. Organist: 
J. Piet. Om 18.30u. Check In. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met 
pastor M. Mostert, H.I. Ambacht. 
Organist: Theo Griekspoor.

 Zondag 
9 april



Muziek
Vrijdag 7 april:
* Groep 8 discofeest in De Bok aan 
de Dreef, 19.30 tot 22.30u.
* Tweede voorronde Popprijs Am-
stelland in N201, Zwarteweg, 20 -1u.
Zaterdag 8 april:
* Jubilarissenconcert van Aalsmeers 
Harmonie in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 vanaf 15u.
Zondag 9 april:
* Caribbean Surprise Party bij Bob 
& Gon in Crown Theater v/a 15.30u.
* The LSB Experience in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 15u.
Woensdag 12 april:
* Klassiek concert voor ouderen 
door Trio Rodin in grote zaal zorg-
centrum, Molenpad vanaf 15u.
Zaterdag 15 april:
* Optreden Aalsmeerse Remband in 
Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Jazz met Maartje Meijer en band in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Eerbetoon aan Pearl Jam in The 
Shack, Oude Meer vanaf 22u.

Films/Toneel
Vrijdag 7 april:
* Film ‘Een echte Vermeer’ in Bios-
coop Aalsmeer v/a 20u. Ook 11 april
7 en 8 april:
* Rijzenspelers brengt ‘De Woon-
boot’ in De Reede, Rijsenhout. Vrij-
dag en zaterdagen vanaf 20.15u.
Zaterdag 8 april:
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Dinsdag 11 april:
* Dinsdagmiddagfilm voor senioren 
‘Florence Foster Jenkins’ in Bios-
coop Aalsmeer vanaf 13.30u.
Woensdag 12 april:
* Mannenavond met film ‘Fast & Fu-
rious 8’ in Bioscoop Aalsmeer, 20u.

Exposities 
Zaterdag 8 april:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
8 en 9 april:
* Historische Tuin weer open, iedere 
dinsdag t/m zondag 10 tot 16.30u. 
Op zaterdag 13.30u. demo seringen 
enten en veiling om 15u. Zondag 
demo’s buxus knippen en seringen 
enten vanaf 13.30u. Expositie over 
platbodems.
* Atelierweekend bij Afke Borgman, 
Aalsmeerderweg 255. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 17u.
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. Vanaf 22 april ‘Doeken 
van Sterren’.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden. Vanaf 19 april werk van 
Connie Fransen.
Tot en met 29 april:
Tentoonstelling Harmony, schilderij-

en van Sunny Neeter en Floral De-
sign. Galerie Sunny Art, Hornweg 
196d. Bezichting: 06-54682551
Tot en met 30 april:
* Expositie ‘Bloemen’ in het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u.

Diversen
Donderdag 6 april:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Spellenmiddag voor ouderen in 
zorgcentrum Molenpad v/a 13.45u.
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Paaskien Vogelvereniging in Kloos-
terhof, Clematisstraat vanaf 20u.
* Paaskien Supporting Kudelstaart 
in Dorpshuis vanaf 20.30u.
Vrijdag 7 april:
* Muzikaalsmeer in Inloopcentrum 
voor senioren in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 14.30u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis  
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Paasdrive bij Kleine Poel in Noord-
damcentrum, Bovenkerk vanaf 20u.
Zaterdag 8 april:
* Start verkoop kaarten Toneel Ku-
delstaart ‘Privé voor 2’ in Dorpshuis 
van 11 tot 13u. Voorstellingen op 22 
en 29 april en 6 mei.
Zondag 9 april:
* Vogelbeurs de Rijsenvogel in SCW 
clubhuis, Konnetlaantje, 9.30-13.30u
Maandag 10 april:
* Bijeenkomst Videoclub over film-
muziek in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u. 
Dinsdag 11 april:
* Koffieochtend ‘t Baken, Sportlaan 
vanaf 9.45u.
* Themamiddag OVAK over gehoor 
en sjoelen in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 14u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u. 
* Kaarten bij Ons Aller Belang in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat, 19.30u.
Woensdag 12 april:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catharina Amalialaan.
* Spelletjes voor ouderen in wijk-
centrum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.30u. 
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Baanloop (3 of 5 km) bij AVA op 
baan Sportlaan vanaf 20u. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 6 april:
* Ledenvergadering zwemvereni-
ging Het Oosterbad in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a vanaf 
20u. Na de pauze bingo. 
Zaterdag 8 april:
* Bijeenkomst PvdA Aalsmeer in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 16u.
Woensdag 12 april:
* Meetingpoint voor ouders in De 
Stek, Meervalstraat 23, 9.30-11u.
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.

Allemaal feestjes op 1 april
Band ‘hoppen’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Wat een weekend zeg, 
allemaal feestjes op zaterdag 1 april 
en geen een ervan was een grap. In 
Bacchus verzorgde de Aalsmeer-
se band The Whatts een optre-
den. Heel gezellig en ‘volle bak’. In 
N201 was de eerste voorronde van 
de Popprijs Amstelland. Vijf bands 
namen het tegen elkaar op en al-
len hadden veel fans meegeno-
men. Ook lekker druk. In bar Jop-
pe liet zanger en gitarist Arthur Ebe-
ling zich zien en horen. Eveneens 
behoorlijk veel publiek dat duide-
lijk genoot van de muzikale traktatie 
van Arthur samen met contrabassist 
Peer en drummer Boy. Van een heel 
ander kaliber was het concert van 
Sursum Corda in de Doopsgezinde 
kerk. Toch kon ook de muziekver-
eniging rekenen op veel belangstel-
lenden, die een gevarieerde muzika-
le presentatie kregen voorgescho-
teld. Het grootste evenement was 
natuurlijk NO JOKE van de Feest-
week in de Big Apple van Studio’s 
Aalsmeer. Helemaal uitverkocht dit 
evenement met op het podium on-
der andere het Feestteam en de drie 
meiden van O’G3NE.

Bacchus
Het optreden van The Whatts was 
een soort Aalsmeers onderons-
je. Heel veel vrienden en familiele-
den van de bandleden waren naar 

het knusse culturele café gekomen. 
De temperatuur ging naar tropisch, 
want het was vol. Maar, zo leuk en 
à la Whatts. Beetje gek doen met 
elkaar, maar bovenal plezier heb-
ben aan het met elkaar muziek ma-
ken en dit straalden André, George, 
Peter en Bob honderd procent uit. 
Aanstaande zaterdag 8 april trak-
teert Bacchus op een filmavond 
(vanaf 21.00 uur) en een week la-
ter, op zaterdag 15 april, staat vanaf 
half tien een jazzavond op het pro-
gramma met een optreden van pi-
aniste en zangeres Maartje Meijer 
met band. 

Joppe
Heerlijk was het om te zien hoe de 
driemansband van Arthur Ebeling 
op elkaar ingespeeld is. Een knik-
je naar elkaar is maar nodig om een 
solo in te zetten of een nummer af 
te sluiten of is dit routine? Maakt 
niet uit. Arthur Ebeling op gitaar 
en zang, Peer op contrabas en Boy 
op drums brengen ‘gewoon’ zowel 
heerlijke luisternummers als swin-
gende songs. Alvast noteren, het 
volgende liveoptreden in Joppe is 
volgende week zaterdag 15 april. De 
Aalsmeerse Remband komt het ca-
fé muzikaal op z’n kop zetten. Re-
ken op opnieuw een heel gezellige 
avond met veel bekende gezichten. 
Aanvang weer half tien ’s avonds.

Dinsdagfilm ouderen en mannenavond

Film ‘Een echte Vermeer’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - De nieuwe dramafilm 
‘Een echte Vermeer’ draait nu in Bi-
oscoop Aalsmeer. In de jaren twin-
tig van de vorige eeuw wordt Han 
van Meegeren gezien als een groot 
schildertalent, dat zich laat beïn-
vloeden door de Oude Meesters. 
Han ontmoet de actrice Jólanka 
Lakatos en is meteen in de ban 
van deze prachtige verschijning. 
Ze blijkt echter de vrouw te zijn van 
Abraham Bredius, de belangrijk-
ste kunstcriticus van zijn tijd. De ja-
loerse Bredius neemt nietsontziend 
wraak op Han door zijn werk publie-
kelijk tot op de grond toe af te bran-
den. De film duurt 115 minuten en 
plaatsnemen in het pluche voor ‘Een 
echte Vermeer’ kan op dinsdag 7 en 
dinsdag 11 april vanaf 20.00 uur. 

Dinsdagmiddagfilm ouderen
De Dinsdagmiddagfilm voor oude-
ren in 11 april is ‘Florence Foster 
Jenkins’. Florence is een vrouw die 
er alles aan doet om haar droom, 
een groots zangeres  worden, uit te 
laten komen. Er is alleen één pro-
bleem: ze kan niet zingen. De stem 
die ze in haar hoofd hoort is wel-
iswaar prachtig, maar voor ande-
ren klinkt haar gezang vreselijk vals. 
Haar echtgenoot en manager, St. 
Clair Bayfield, is vastbesloten zijn 
geliefde Florence tegen de waar-
heid te beschermen. Wanneer Flo-
rence besluit een openbaar concert 

in Carnegie Hall te geven, komt hij 
voor de grootste uitdaging van zijn 
leven te staan. Waar gebeurd ver-
haal met Meryl Streep in de hoofdrol 
naast topacteurs Hugh Grant, Re-
becca Ferguson, Simon Helberg en 
John Kavanagh. De film begint om 
13.30 uur. Verzamelen vanaf 13.15 
uur in de hal van het Crown Thea-
ter. De kosten zijn 6,50 euro, inclu-
sief een kopje koffie of thee met een 
lekker koekje.

‘Fast & Furious 8’
En volgende week woensdag 12 
april presenteert Bioscoop Aalsmeer 
een Mannenavond.  Na het succes 
van de Ladies Nights mogen ook de 
mannen een avondje van huis. Tij-
dens de Mannenavond van Studio’s 
Aalsmeer bekijk je met je vrienden 
als eerste de voorpremière van ‘Fast 
& Furious 8’! In de pianobar draait 
de DJ muziek om een beetje in een 
goede feeststemming te komen en 
kan je genieten van de bitterballen. 
Na afloop van de film is de bar ge-
opend om nog even na te borrelen. 
Bij vertrek ontvang je Gift Box met 
onder andere een Top Gear magazi-
ne. Aanvang is 20.00 uur. Snel kaar-
ten reserveren is een aanrader. Dit 
kan, ook voor alle andere films, via 
bioscoop@studiosaalsmeer.nl of 
bel 0297-753700. Kijk voor het com-
plete filmaanbod op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. 

Zaterdagmiddag in Doopsgezinde Kerk

Jubilarissenconcert van 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdag 8 april geeft 
Aalsmeers Harmonie een gratis 
concert ter gelegenheid van diver-
se jubilarissen. Op het program-
ma staan muziekstukken die de ju-
bilarissen hebben gekozen en dat 
maakt het een afwisselend en aan-
trekkelijk programma. 
Maar liefst acht jubilarissen zijn er 
dit jaar, variërend van 12,5 tot 50 
jaar lid van de harmonie. Elke jubila-
ris heeft een muziekstuk mogen kie-
zen, een wat ouder of nieuwer werk, 
korter of langer geleden gespeeld. 

Zo klinkt er onder andere de mars 
‘Stars and Strips forever’ van Sou-
sa, ‘The Phantom of the Opera’, ‘Les 
Miserables’, ‘a Klezmer Carnival’ en 
‘Twinkling Flutes’. 
De presentatie van het concert is in 
handen van dirigent Maron Teerds. 
Tussendoor worden de jubilaris-
sen gehuldigd. Het concert start om 
15.00 uur in de Doopsgezinde Kerk 
aan de Zijdstraat 55 in het Centrum. 
Iedereen is welkom om naar dit leu-
ke en gratis concert te komen luis-
teren. 

Zondag ‘Tuintje in mijn hart’
Afsluiting seizoen Bob&Gon 
met Caribische muziek
Aalsmeer - Op zondag 9 april 
om 15.30 uur sluit Crown Theater 
Aalsmeer het vierde seizoen af van 
Exclusief bij Bob & Gon met vrolij-
ke Caribische muziek. Als de zo-
mer komt, gaat je hart open. Gaat 
de tuin in bloei. Dan word je vrolijk 
en wil je naar buiten. Tegelijkertijd 
komen de herinneringen naar boven 
aan die mooie zomers die je al eer-
der hebt beleefd.  Wordt het komen-
de zomer weer zo leuk? In ‘Tuintje in 
mijn Hart’ bezingen Jasper Taconis 
en Nicky van der Kuyp hun mooiste 
herinneringen met dat typische Ca-
ribische gevoel.  Je hoort de ‘guilty 
pleasures’ van Jasper, de muzikale 
eerste kus van Nicky en misschien 
komt als gast Humphrey Campbell 
zijn voorstelling van het volgende 

seizoen al aankondigen! ‘Tuintje in 
mijn hart’ is een vrolijke, komische, 
Caribische afsluiter met brede Latin 
muziek. Dus Antilliaans, Surinaams, 
samba soul en reggae. Naast de 
zanger en zangeres laten Leo Lauf-
fer op drums en percussie en Lenny 
B op de toetsen bekende en minder 
bekende hits horen.

Kaarten
Kaarten voor de voorstelling à 21 
euro vijftig zijn te bestellen via www.
crowntheateraalsmeer.nl en ver-
krijgbaar bij Espago in de Opheli-
alaan, ’t Boekhuis in de Zijdstraat, 
Marskramer te Kudelstaart en aan 
de kassa van het theater vanaf een 
uur voor aanvang van de voorstel-
ling in Studio’s Aalsmeer.

In september René Froger en Broederliefde

NO JOKE, heel geslaagde 
pre-party van feestweek
Aalsmeer - Jelle Ruesink, één 
van de bestuursleden van stichting 
Feestweek Aalsmeer, kijkt terug op 
een geslaagde avond afgelopen za-
terdag. Dat NO JOKE beslist geen 
grap was bewees de kaartverkoop. 
“Met 1400 man was het feest hele-
maal uitverkocht. De avond is super 
verlopen.” Deze krant sprak ook en-
kele bezoekers. Twee achttienjarige 
meiden (Kirsten en Ilse) vonden het 
erg gezellig. “Het was goed gere-
geld bij de entree en zo en we von-
den het een leuke locatie. O’G3NE 
zong heel goed live. Leuke enthou-
siaste meiden. Een top avond. Voor-
dat DJ Jean kwam draaien waren 
wij al weg, dus daar kunnen we 
niets over zeggen.” 
Ook spraken we veertigplusser Hei-
di, die volgens haar zeggen qua 
leeftijd wel wat in de minderheid 
was, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ze vertelt enthousiast: “Ik 
vond het erg gezellig en het was 
goed georganiseerd. Er was een 
aparte rookruimte gecreëerd ach-
terin en er stond overal heel duide-
lijk en groot aangegeven waar al-
les was. Klein minpuntje was dat ze 

de toiletten hadden afgesloten in de 
zaal en dat je naar achteren moest, 
maar dan wel weer slim; daar had-
den ze een snackafdeling. De sfeer 
was erg goed. Ik had een hele leuke 
avond!” Vaste huis DJ Joost draaide 
tussen diverse artiesten door de he-
le avond lekkere muziek. 
Verder traden The Party Animals en 
De Lawineboys op en na midder-
nacht kwamen de drie meiden van 
O’G3NE, Het Feestteam en DJ Jean. 
Het werd een muzikale mix voor ie-
der wat wils.
Op de avond was er nieuws over 
de feestweek, die plaatsvindt van 3 
tot en met 9 september. “De kaart-
verkoop is van start gegaan!” Aldus 
Jelle. “Je kunt vanaf heden met kor-
ting een passe-partout aanschaf-
fen en consumptiemunten. Tevens 
hebben we de eerste artiesten be-
kend gemaakt. Voor de donderdag 
is dat André Hazes Jr., vrijdag komt 
Broederliefde en zaterdag staat Re-
né Froger op de bühne in de feest-
tent.” Kijk op www.feestweek.nl voor 
meer informatie of volg Feestweek 
Aalsmeer via de social media.   
Door Miranda Gommans   

Vijf bandoptredens in N201
Vrijdag tweede voorronde 
voor Popprijs Amstelland
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 
april was de eerste ronde van de 
Popprijs Amstelland in N201 en 
aanstaande vrijdag 7 april is het 
muziekcentrum aan de Zwarteweg 
het decor voor ronde twee. Aan de-
ze achttiende editie van deze band-
competitie gaan totaal tien bands 
de strijd aan voor een plek in de fi-
nale in P60 Amstelveen op 2 mei.
De Popprijs is in het leven geroe-
pen als wedstrijd en opstap voor ta-
lentvolle bands uit de regio Amstel-
land. Op het podium voor de twee-
de voorronde deze vrijdag: The 
Twist, Switchboard, Te Loo & Vedet-
tes, Take No Prisoners en Total Se-
clusion.
Een vakkundige jury bepaalt welke 
bands uit de voorrondes doorgaan 
naar de finale, maar het publiek 

heeft ook een belangrijke stem, want 
uiteindelijk wordt één band door 
het publiek gekozen als finalist; De 
band die de meeste stemmen krijgt 
van het publiek gaat door. Voor ie-
dereen die iets met muziek heeft is 
de Popprijs elk jaar een buitenge-
woon gezellige avond om naartoe te 
gaan, vol met nieuwe muziek varië-
rend van pop, jazz, funk, rock, punk 
en alles er tussenin.
N201 aan de Zwarteweg is 7 april, 
geopend vanaf 20.00 uur. De eer-
ste band begint al vroeg, dus kom 
op tijd om niets te missen! Entree 
aan de deur is 5 euro, maar via de 
bands kun je voor 2,50 euro binnen 
komen, contact ze dus even! Meer 
info en updates zijn te vinden op de 
facebookpagina van Popprijs Am-
stelland

Love, Peace and Happiness
The LSB Experience in The 
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Een zondagmiddag 
vol Love, Peace and Happiness in 
The Shack met songs van Crosby 
Stills & Nash, Doobie Brothers, de 
Eagles en vele anderen. Met enor-
me trots presenteert The Shack op 
zondagmiddag 9 april The LSB Ex-
perience. 
Na hun mega-succesvolle optreden 
vorig jaar april in The Shack zijn ze, 
op veler verzoek, terug mét band en 
zullen zowel versterkt als akoestisch 
spelen. Een band die iets heel bij-
zonders te bieden heeft, namelijk 
prachtig meerstemmige zang en bij-
zonder mooi gezamenlijk gitaarspel. 
Kenmerkend voor de sound van LSB 
is die prachtige blend van de stem-
men van Marcel Luntungan, Hans 
Sligter en Sjoerd van den Broek. Ge-
inspireerd door de liefde voor tijdlo-
ze muziek omvat het repertoire van 
The LSB Experience songs van mu-
ziekhelden uit voornamelijk de se-
venties, aangevuld met nummers 
van bands uit een recenter verle-
den, zoals Crowded House en Ve-
nice. Zelfs The Beach Boys ontbre-
ken niet op de setlist. Muziek die 
LSB altijd al wilde spelen, liedjes 

met een kop en staart, vocal har-
monies en machtig mooi gitaarspel, 
hier en daar worden Marcel, Sjoe-
rd en Hans versterkt door Peter Dei-
man op de drums en Rob Hendriks 
op de bas. 
Prachtig materiaal voor een mid-
dagvullend programma waarin de 
mannen een muzikaal eerbetoon 
aan hun helden brengen. The Shack 
is zondag 9 april open vanaf 15.00 
uur en The LSB Experience begint 
rond de klok van 16.00 uur, entree 
10 euro. 

Pearl Jam en Boogie Boy
Zaterdagavond 15 april een prach-
tig eerbetoon aan Pearl Jam met on-
der andere de drummer van Moke! 
En op Tweede Paasdag 17 april staat 
Little Boogie Boy Bluesband op het 
Shackpodium. Happy Blues with a 
touch of Soul. Zondag 23 april gaan 
de boxen en spots aan voor Frédé-
rique Spigt en Roel Spanjers (ex-
Normaal) met een ode aan nie-
mand minder dan Elvis Presley! Kijk 
voor alle informatie en nieuwtjes op: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b, Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:AANBIEDING:

KOOPJE: TIP:

Westerngitaar
‘Richwood’ € 575,-

Blokfluit ‘Yamaha’  
(kunststof) € 10,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Ophanghaak voor 
gitaar, 2 voor  € 17,95
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Officiële Mededelingen
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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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

dat zij, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-
gevingsvergunning hebben verleend voor het dempen van 
twee niet doorvaarbare sloten, het afgraven van gronden (ter 
compensatie van het gedempte water) en het vervangen van 
beschoeiing op het perceel achter Uiterweg 228 kwek (IDN: 
NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAE-VG01). De gewenste ontwikke-
ling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg 
Plasoevers 2005. Om deze reden is een uitgebreide procedure 
voor de omgevingsvergunning in afwijking van het geldende 
bestemmingsplan benodigd.

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsver-
gunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met in-
gang van 7 april 2017 voor 6 weken op de volgende wijzen 
voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30-20.00 uur.

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
 ?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAE-VG01

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van het ontwerp van de om-
gevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester 
en wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door 
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

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

RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Oosteinderweg 246 A, 1432 BB (Z-2017/015040), het wij-

zigen van de indeling van de verdieping t.b.v. het toevoe-
gen van drie woningen. Toelichting: in de bekendmakingen 
van 23 februari jl. is een onvolledige omschrijving ver-
meld. 

- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2017/008204), het wijzigen van 
een verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
2 gevels en het niet bouwen van de kweekkas. Toelichting: 
in de bekendmakingen van 23 februari jl. is een onvolle-
dige omschrijving vermeld.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
-  Wilgenlaan 12, 1431 HT (Z-2017/017232), het oprichten 

van een uitbouw aan de achterzijde van de woning.
- 1e J.C. Mensinglaan 7, 1431 RV (Z-2017/017518), het op-

richten van een schuur achter in de tuin
- Begoniastraat tegenover 73 en 75, 1431 TB (Z-

2017/017621), het plaatsen van bouwkeet, steigermate-
riaal, bouwhekken, dixie-toilet op 4 parkeerplaatsen t.b.v. 
renovatie-werkzaamheden

- Cactuslaan 3, 1433 GZ (Z-2017/017894), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. bedrijfspand met metaalbe-
werking, het wijzigen van de gevel, inrichting of mijn-
bouwwerk oprichten of veranderen

- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z-2017/017883), het aanleg-
gen van een tweede in- en uitrit aan de westkant van het 
perceel

- Oosteinderweg 287 E, 1432 AW (Z-2017/017345), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. verruiming van de 
sluitingstijd van de bestaande horecagelegenheid

- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2017/018016), het verlen-
gen van de omgevingsvergunning t.b.v. tijdelijke locatie 
kinderopvang

- Clauslaan 27, 1432 JL (Z-2017/018188), het plaatsen van 
dakopbouw aan de achterzijde woonhuis

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 

Ook constateren onze handhavers dat het voorkomt dat er wat 
op de blindenspoor staat. Omdat het bijvoorbeeld ook om re-
clameborden en uitgestalde koopwaar gaat, zullen in de eerste 
plaats de ondernemers in de winkelcentra hierover worden ge-
informeerd. We vragen ook inwoners op te letten dat zij geen 
fietsen of andere obstakels op een blindenspoor zetten.  Als 
de handhavers van de gemeente constateren dat er reclame-
borden of uitgestalde koopwaar in de weg staat, zullen zij het 
obstakel verwijderen en, indien mogelijk, de ‘veroorzaker’ hier 
op aanspreken. Het is immers van groot belang dat inwoners 
met een visuele beperking veilig en zo goed mogelijk aan de 
Aalsmeerse samenleving kunnen blijven deelnemen.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEERNORMEN’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp bestem-
mingsplan “paraplubestemmingsplan Parkeernormen” met de 
bijbehorende stukken zowel digitaal (IDN: NL.IMRO.0358.
PP01-OW01) als analoog. Dit paraplubestemmingsplan regelt 
het opnemen van de parkeernormen in bijna alle bestem-
mingsplannen. Hierdoor kunnen alle nieuwe ontwikkelingen 
worden getoetst aan de thans geldende parkeernormen die 
zijn vastgesteld door de gemeente Aalsmeer. 

Ter inzage
Het ontwerp paraplubestemmingsplan herziet gedeeltelijk 
digitale en analoge bestemmingsplannen. De tervisielegging 
geschiedt om die reden digitaal en analoog. Het ontwerp 
paraplubestemmingsplan met bijbehorende verbeeldingen, 
planregels en toelichting betreft bijna het gehele Aalsmeers 
grondgebied. Het ontwerp paraplubestemmingsplan ligt gedu-
rende zes (6) weken ter inzage met ingang van 7 april 2017 
t/m 18 mei 2017

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan 
“paraplubestemmingsplan Parkeernormen” raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.PP01-OW01

- en op de gemeentelijke website onder: http://0358.ropu-
bliceer.nl

Analoog
U kunt de analoge versie van het ontwerp bestemmingsplan 
“paraplubestemmingsplan Parkeernormen” raadplegen op de 
gemeentelijke website onder: http://0358.ropubliceer.nl

Papier 
Het papieren voorontwerp paraplubestemmingsplan met bij-
behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter 
inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.
aalsmeer.nl/baliebouwen

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende dit ontwerp paraplubestemmingsplan 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
onder vermelding van Z/2017- 013314. Een zienswijze kan 
ook digitaal worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl. 
Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden 
gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
dient u via het centrale nummer 020-5404911 een afspraak te 
maken met de behandelend ambtenaar.

ONTWERPBESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING 
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN 
WOONARKEN, UITERWEG 377 WS 4 TE AALSMEER 
(Z2016- 031661)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Woonarken, 
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer te weigeren. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer Z-2016/031661. De aanvraag 
ziet op het in afwijking van de voorgeschreven maatvoering 
van het vigerende bestemmingsplan mogen afmeren van een 
woonark. Mede gelet op het aspect brandveiligheid is het on-
gewenst van de bestemmingsplanregels af te wijken. Ook leidt 
het meewerken aan de aanvraag tot een belemmering van 
bestaande doorzichten. Daarbij is van belang dat het bestem-
mingsplan ‘Woonarken’ zeer recent in werking is getreden en 
met veel zorgvuldigheid is opgesteld. Het is ongewenst ruimte 
te scheppen voor precedenten als deze en er bestaat dan ook 
geen aanleiding van het recent vastgestelde bestemmingsplan 
af te wijken.

Inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing 
liggen van 7 april t/m 18 mei 2017 (6 weken) op de volgende 
wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30-20.00 uur

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur)

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

OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET 
BESTEMMINGSPLAN UITERWEG PLASOEVERS 2005, 
UITERWEG 228 KWEK

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN 
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. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

- 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.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een 
verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een 
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. 
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres 
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, 
besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat 
betekent dat het adres de status “Onbekend” 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: zorgtoeslag, kindertoeslag, enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Szymiec J.U. 16-06-1968 29-03-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  
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

Herzog T.G.E. 29-07-1973 27-03-2017

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 tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND PASEN EN 
KONINGSDAG

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (vrijdag 14 april) 
is het gemeentehuis geopend. 

Tweede Paasdag
Maandag 17 april (Tweede Paasdag) 
is het gemeentehuis gesloten.

Woensdag 26 april
Op woensdag 26 april is er vanwege de lintjesregen geen 
dienstverlening vanaf 8.30-14.00 uur. Vanaf 14.00 uur wordt 
de gebruikelijke dienstverlening van Burgerzaken hervat tot 
20.00 uur, inclusief de avondopenstelling. Het Sociaal Loket 
is deze dag geopend van 14.00-16.30 uur.

Donderdag 27 april
Op donderdag 27 april (Koningsdag) 
is het gemeentehuis gesloten

GEMEENTE AALSMEER ROEPT OP OM BLINDENSPOREN 
VRIJ TE HOUDEN

Het is belangrijk dat blindensporen en geleidetegels niet 
worden geblokkeerd. Met deze markeringen worden looprou-
tes aangegeven voor blinden en slechtzienden. De gemeente 
heeft hier klachten over gekregen van visueel gehandicapten. 

WERKEN BIJ GEMEENTE AMSTELVEEN 

Wij zoeken 

chauffeur(s)/belader(s) m/v
(36 uur per week)

Kijk meer voor informatie 
www.amstelveen.nl/vacatures



Officiële Mededelingen
6 april 2017

- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/064734), het uitbrei-
den en aanpassen van de woning door het dak door te 
trekken tot de achtergevel en het plaatsen van een dak-
kapel in de schuur. Verzonden: 23-03-2017

- Aletta Jacobsstraat 24, 1433 PE (Z-2017/009499), het 
plaatsen van een opslagcontainer, keetwagen en toilet op 
een parkeervak t.b.v. buitenschilderwerk en voegwerkher-
stel. Verzonden: 30-03-2017

- Christinastraat 32, 1432 HP (Z-2017/007443), het dicht-
zetten van de luifel van de carport door een gemetselde 
gevel met aan de voorzijde een overheaddeur. Verzonden: 
27-03-2017

- Thailandlaan 3 en 5, 1432 DJ (Z-2016/060876), het plaat-
sen van een tussenvloer, het plaatsen van 2 nooddeuren 
t.g.v. inrichtingswerken, het oprichten van een magazijn-
stelling. Verzonden: 27-03-2017

- Linnaeusslaan 90, 1431 JW (Z-2017/010533), het oprich-
ten van een werkterrein en ketenpark t.b.v. het plaatsen 
van een keet en opslagcontainers en het realiseren van 
parkeerplaatsen voor het personeel en materieel en het 
tijdelijk aanleggen van een weg. Verzonden: 28-03-2017

- Bilderdammerweg 119A, 1433 HG (Z-2017/010376), het 
tijdelijk plaatsen van een zeecontainer t.b.v. het opslaan 
van kwekerij-inventaris. Verzonden: 31-03-2017

- Dreef 1A, 1431 WC (Z-2016/065442), het oprichten van 
een integraal kindercentrum t.b.v. basisonderwijs en kin-
deropvang. Verzonden: 30-03-2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd: 
- Uiterweg 168, 1431 AS (Z-2017/017450), het slopen van 

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

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE 
PROCEDURE

De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Haydnstraat 2, 1431 ZB (Z-2017/006045), het plaatsen 

van een aanbouw (achter), het plaatsen van kozijnen en 
het oprichten van een dakopbouw. De beslistermijn is ver-
lengd met 6 weken.

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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- nabij Wilhelminastraat 32 (Z-2017/014890) Koningsdag 

vrijmarkt, ontvangen 13 maart 2017
- Sportlaan 43b, 1433HW (Z-2017/015132), Kinder Vakantie 

Week van 28 augustus tot en met 1 september 2017, ont-
vangen 17 maart 2017

- T/o Schweizerstraat 77,1433AJ (Z-2017/016381), Doden-
herdenking op 4 mei 2017, ontvangen 22 maart 2017

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.
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2017/009306), Plantenbeurs 

“Springsfair” op 5 en 6 april 2017 (1 april 2017 tot 1 april 
2022), verzonden 31 maart 2017

- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/052044), Westein-
derWaterWeek van 29 juni t/m 2 juli 2017, verzonden 31 
maart 2017

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

Collectevergunning (buiten behandeling gesteld)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/010489), De Nationale 

Goede Doelen Loterijen - nieuwe deelnemers te werven ge-
durende één jaar, verzonden 31 maart 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Jac. P. Thijsselaan 10, 1431JH (Z-2017/016159), Kinder-

beurs Aalsmeer op 7 mei 2017, verzonden 30 april 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 

van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 

weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693)

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-
tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaat-
selijke verordening Aalsmeer 2017

t/m 20-04-17  Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning lig-
gen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017

t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 
hoogst toelaatbare waarden voor 30 wonin-
gen binnen het project Oosteinderweg e.a. te 
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21 

t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Par-
tiele herziening N201- zone - Schipholparke-
ren’

t/m 04-05-17  Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Aalsmeerderweg naast 
376 te Aalsmeer (Z-2017/004349)

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te 
Aalsmeer (Z-2016/042701)

t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken

t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van 
onroerende zaken ter onteigening in de  ge-
meente Aalsmeer voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de ge-
meente Aalsmeer (Middenweg-Oost)

t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan 
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de

  ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-

Vervolg van vorige blz. sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Woonarken, 
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken i.v.m. omgevings-
vergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiter-
weg 228 kwek

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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Johannes: Met muziek een 
verhaal vertellen
Leimuiden - De Bijbel is rijk aan 
verhalen, maar hoe vertaal je dat 
voor een breed publiek naar deze 
tijd? Uit Leimuiden en omstreken 
zijn zeventig mensen de uitdaging 
aangegaan om het Johannes evan-
gelie met muziek en tekst op eigen-
tijdse wijze vorm te geven. Op 8, 9 
en 14 april zijn de uitvoeringen van 
de ‘Johannes’ te zien op drie loca-
ties in Rijnsaterwoude en Leimui-
den: in de Sint Jan (8 april 20.00 
uur), de Woudse Dom (9 april 15.00 
uur) en de Dorpskerk (14 april 20.00 
uur). Nieuwe en oude muziek wis-
selen elkaar af. De Johannes be-
trekt het hele leven, mooie en moei-
lijke kanten. Het mooie begint met 
het licht dat in de wereld komt en 
de bruiloft te Kana. Het moeilijke in 
de tijd dat Johannes het Bijbelboek 
schreef (eind eerste eeuw) is dat er 
veel mensen afhaakten van het ge-
loof. Ze waren teleurgesteld. Als Je-
zus de Messias is: waarom gaan er 
overal nog mensen dood? Was Je-
zus wel de echte Messias? Domi-

nee Piet van Midden, de schrijver 
van het stuk heeft de verschillende 
gevoelens van verwachting en te-
leurstelling verwerkt in deze geac-
tualiseerde ‘Johannes’ en probeert 
met zijn teksten een brug te slaan 
naar het heden. De Johannes wordt 
uitgevoerd onder muzikale leiding 
van Theo van der Hoorn door een 
groot projectkoor van 70 mensen en 
een instrumentaal ensemble. Diri-
gent Theo van der Hoorn: “We zijn 
nu in de laatste fase van de repe-
tities en het plezier van samen mu-
ziek maken door een heel gemê-
leerde groep mensen is ook deze 
keer weer een prachtig verbindend 
mirakel. Dat gaat zeker ook het pu-
bliek raken.” 
Een dramagroep verbindt de lie-
deren met de teksten. Tussendoor 
kunnen bezoekers meezingen met 
samenzangliederen. De muziek is 
gearrangeerd door Gerard van Am-
stel. Voor informatie: 0172-701081 
en kaartreservering (entree 5 euro): 
info@passieleimuiden.nl.

Certificaat ziekenhuis voor 
zorg voor borstvoeding
Amstelland - De drie afdelingen 
van het VKC, de kraamafdeling, kin-
der- en couveuseafdeling, van Zie-
kenhuis Amstelland hebben don-
derdag 30 maart het officiële certifi-
caat gekregen voor zorg voor borst-
voeding. 
Dit internationale certificaat staat 
voor optimale zorg en aandacht op 
het gebied van borstvoeding. De 
teams van de drie afdelingen zijn 
zeer trots op deze erkenning. De 
medewerkers van het VKC zijn de 

afgelopen maand getoetst op hun 
handelen betreffende zorg voor 
borstvoeding aan kraamvrouwen. 
De Wold Health Organisation stelt 
vele eisen ten aanzien van de zorg 
rondom borstvoeding, waaronder 
bijvoorbeeld ongelimiteerd huid-
op-huid contact tussen moeder en 
kind. De onderzoekers (auditoren) 
hebben vastgesteld dat de afdelin-
gen van het Vrouw Kind Centrum 
van Ziekenhuis Amstelland voldoen 
aan alle criteria.

Veel bezoekers voor 
40ste Kom in de Kas
Amstelland - Voor de veertigste 
keer vond afgelopen zaterdag 1 zon-
dag 2 april Kom in de Kas plaats. Het 
was goed weer dit weekend en me-
nig bezoeker had gekozen om het 
evenement per fiets te bezoeken. 
Kom in de Kas was deze keer aan 
de Meerlandenweg in Amstelveen, 
aan de grens van Aalsmeer, waar 

acht bedrijven hun kassen open stel-
den voor publiek. Wie met de au-
to kwam, kon parkeren op het dak 
van de bloemenveiling en werd keu-
rig per pendelbus naar de locatie ge-
bracht. Zo’n 13.000 bezoekers  voor 
dit  uitje voor de hele familie, op zon-
dag mochten de meeste bezoekers 
verwelkomt worden. Veel lovende 

Goed nieuws van de kinderboerderij

Schaap Maria heeft zoon
Aalsmeer - De kinderboerderij 
heeft weer goed nieuws te melden. 
Het aantal dieren op Boerenvreugd 
is groter gegroeid. Dinsdag 4 april 
is Quessant schaap Maria bevallen 
van een flinke zoon. De twee doen 
het nog even rustig aan, maar bin-
nenkort zijn ze te bewonderen in de 
wei.
De meeste onlangs geboren lam-
metjes en geitjes springen al vro-
lijk rond buiten in de zon. Het mooie 
weer is voor hen ideaal. Ook voor 
inwoners zijn de zonnige dagen na-

tuurlijk ideaal om een bezoek te 
brengen aan de kinderboerderij. Het 
is leerzaam, de dieren en vrijwilli-
gers vinden het gezellig en Boeren-
vreugd beschikt ook over een grote 
speeltuin waar kinderen zich prima 
zullen vermaken.
De naam van de zoon van Maria is 
overigens nog niet bekend. Dit be-
palen de medewerkers en de vrij-
willigers en soms wordt middels 
een prijsvraag de bezoekers om een 
naam gevraagd. Een suggestie: Jo-
zef. Of is dat te kort door de bocht…

woorden voor de kleurige Gerbera’s, 
de sierlijke Orchideeën en onder an-
dere de vele soorten varens. Er wer-
den rondleidingen gegeven waar het 
publiek allerlei informatie en leuke 
weetjes te horen kregen. Aan de kin-
deren wordt  tijdens Kom in de Kas 
altijd gedacht en ook dit keer waren 
er voor de jongste extra activiteiten. 
Er stonden springkussens klaar, ze 
konden zich laten schminken, plant-
jes oppotten en er was een speur-
tocht opgezet.  Kom in de Kas: Een 
geweldig, gezellig en educatief kijk-
je bij de kweker. Op naar editie 41. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Zijdstraat wordt kunstpromenade
Uitnodiging Cultuurpunt 
voor amateurkunstenaars
Aalsmeer - Het is al weer een 
aantal jaren dat het Cultuurpunt 
Aalsmeer in haakt op de landelijke 
actie waarin amateur kunstenaars 
de gelegenheid krijgen om te expo-
seren in het openbaar. Dit jaar is er 
zelfs de gelegenheid om gedurende 
de hele maand juni werk tentoon te 
stellen. 
Dea Kraan is gevraagd om deze 
sympathieke actie te coördineren en 
zij heeft al heel wat voorwerk ver-
richt. Met haar enthousiasme wist 
zij de ondernemers in het Centrum 
voor zich te winnen om etalages be-
schikbaar te stellen en zo van de 
Zijdstraat een kunstpromenade te 
maken waar het gezellig wandelen 
is. De bezoekers kunnen op een wij-

ze die zeer laagdrempelig is met ve-
le facetten van de kunst kennis ma-
ken. 
En het zou nog mooier zijn wanneer 
deze actie ook weer andere men-
sen aan zet om te gaan schilde-
ren, fotograferen of beeldhouwen. 
Dea gaat als volgt te werk: Ten eer-
ste hoopt zij op nog meer reacties. 
Vervolgens wordt het werk beke-
ken en verdeeld over de verschillen-
de etalages. “Ik vind het leuk om te 
zien waar de kunst het best tot zijn 
recht komt. Iedere winkel heeft een 
eigen sfeer en het is mooi wanneer 
de kunst daarbij aansluit.”
Amateurs die mee willen doen aan 
dit project kunnen zich aanmelden 
bij: kraan@gmail.nl 

Jongeren Rode Kruis
Spetterende optredens bij 
OTT Got Talent
Aalsmeer - Zaterdag 1 april orga-
niseerde het Jongeren Rode Kruis 
de talentenjacht ‘OTT Got Talent’, 
speciaal voor mensen met een be-
perking. De tien deelnemers kwa-
men uit woonvoorzieningen van Ons 
Tweede Thuis (OTT). Er werd gezon-
gen, gedanst, djembé gespeeld en 
er werden grappen verteld voor een 
jury en publiek. Speciaal voor deze 
editie werden de gasten live bege-
leid door gitaar en piano. De activi-
teit vond plaats in het dagcentrum 
van OTT Amstel Meer aan de Jas-
mijnstraat. In de middag werden 
de deelnemers ontvangen met wat 
drinken en hapjes. In groepjes gin-
gen de kandidaten daarna oefenen 
met de muzikanten en met vrijwilli-
gers van het Jongeren Rode Kruis. 
Nadat de nummers waren ingestu-
deerd, was er nog tijd om te knutse-
len. Rond zes uur at iedereen geza-
menlijk patat en daarna was het al 
tijd om stoelen klaar te zetten voor 
het publiek. De deelnemers wer-
den aangekondigd door de presen-
tator en gingen daarna met de mu-
zikanten naar het podium toe. Voor 
een enthousiast publiek werd er 
gezongen en gedanst. De cabare-

tier kreeg de lachers op zijn hand 
met zijn grappen. Ook werd er nog 
een optreden gegeven op djem-
bé’s, door mensen die ook had-
den deelgenomen aan de workshop 
djembé van de Djembikkels. De ju-
ry kon over elk optreden wat posi-
tiefs zeggen en had moeite met het 
kiezen van de winnaar en de num-
mers twee en drie. “Jij deed je jasje 
uit, maar ik neem mijn petje voor je 
af”, aldus het commentaar van een 
jurylid. Het Jongeren Rode Kruis be-
dankt alle gasten, het publiek, de 
vrijwilligers en de muzikanten voor 
hun inzet en aanwezigheid. 

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten. De jongeren 
organiseren activiteiten voor men-
sen met een beperking of ouderen. 
Wil je meer informatie over wat het 
Jongeren Rode Kruis doet, of aan-
melden als vrijwilliger? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl of 
kijk op www.facebook.com/Jonge-
renRodeKruis.
Jeroen Heimeriks

Nog enkele plaatsen!
Oud Aalsmeer 
naar Arnhem

Aalsmeer - Op zaterdag 6 mei voert 
de jaarlijkse excursie van de stich-
ting Oud Aalsmeer naar het Open-
luchtmuseum te Arnhem. Deze ge-
heel verzorgde dagtrip staat open 
voor zowel leden van Oud Aalsmeer 

Atelierroute 
Afke Borgman

Aalsmeer - Op zaterdag 8 en zon-
dag 9 april houdt  Afke Borgman 
atelierweekend. De kunstenares 

Twee jubilarissen in zonnetje gezet
Toonkunstkoor bereidt 
afscheidsconcert voor
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer heeft 28 maart haar 
jaarvergadering gehouden. Na een 
hartelijk welkom door voorzitter 
Cock Lagerweij werden de agen-
da punten één voor één afgewerkt. 
Bij de rondvraag werd uitvoerig ge-
sproken over het opheffen van het 
koor, besloten is dat na 134 jaar het 
einde in zicht is voor de oudste cul-
turele vereniging van Aalsmeer. Het 
is niet anders. 
Nieuwe leden treden niet meer toe 
en vooral de mannen is een groot 
probleem. Op dit moment is het koor 
hard bezig om prachtige werken in 
te studeren die 25 november 2017 

als afscheidsconcert zullen wor-
den uitgevoerd in De Bloemhof. Na 
de pauze werden deze avond twee 
koorleden gehuldigd. Elly Nieuwen-
huyzen-Zwart is veertig jaar lid. Zij 
ontving de gouden muzieksleutel. 
Ida Kniep–Schouten is zelfs al vijf-
tig jaar lid. Zij kreeg een briljantje in 
de muzieksleutel en allebei de jubi-
larissen kregen een prachtig boe-
ket. Ook familieleden waren hier-
bij aanwezig. De voorzitter had leu-
ke toespraken voor beiden waar-
in werd terug gekeken op de jaren 
dat zij lid zijn. Met een heerlijk hap-
je en drankje werd er nog een poos-
je nagepraat.

Galerie viert 10-jarig bestaan
Sous-Terre jubileert met 
‘Doeken van Sterren’
Aalsmeer - Galerie Sous-Terre be-
staat dit jaar tien jaar en dat zullen 
kunstminnaars weten! Zo wordt de 
komende tentoonstelling - waar-
van de opening zaterdag 22 april 
om 16.00 uur is - weer een echte 
jubileum tentoonstelling met als ti-
tel: ‘Doeken van Sterren’. De expo-
santen zijn allen sterren binnen hun 
vak, daarnaast hebben zij als pas-
sie schilderen of beeldhouwen. In 
aanloop naar de expositie wordt - 
na de eerste hoboïst van het con-
certgebouworkest - nu één van de 
eerste toneel kostuum ontwerpsters 
van Nederland geïntroduceerd: Le-
onie Polak.

120 toneelstukken ‘aangekleed’
Leonie Polak geboren op bevrij-
dingsdag 5 mei 1945. Was goed in 
tijdrovende klussen, zoals het op-
plakken en opnaaien van 500 pau-
wenveren op een waanzinnige jurk 
met een sleep of in het maken, “wat 
een ongelooflijk gepruts was dat”, 
van molen kragen die je ziet op de 
portretschilderijen van Marten en 
Oopjen van Rembrandt welke nu in 
het Rijksmuseum hangen. Toen in 
1973 Toneelgroep Baal werd opge-
richt vroeg Leonard Frank - regis-
seur en artistiek directeur - of Le-
onie zijn vaste kostuum ontwerper 
wilde worden. Zij werd één van de 
eerste kostuumontwerpers van Ne-
derland en vanuit het niets was er 
een bloeiende carrière. Er waren ve-
le hoogtepunten zoals: werken met 
Willem Breuker en Louis Andriessen 
(De Matheus Passie), met Judith 
Herzberg (haar meesterwerk Leed-
vermaak), Jeff Hamburger (De Dib-
boek). In 1977 maakte zij kostuums 
voor de Circus Opera Houdini van 
Peter Schat, uitgebracht door de 
Nederlandse Opera en uitgevoerd 
in Carré, 250 kostuums waren er 
nodig voor deze voorstelling. Daar-
naast werkte Leonie voor de Haagse 
Comedie ‘Amadeus’ van Peter Sel-
lers gespeeld door Guido de Moor 
en Annewil Blankers, ‘De Storm’ van 
Shakespeare. Voor Toneelgroep De 
Appel ‘Drie Koningen’ van Shake-
speare, voor Erik Vos ‘De Drie Zus-
ters’ van Tjechov. Ook voor musicals 
ontwierp zij de kostuums bijvoor-
beeld voor ‘De Zoon van Louis Da-
vids’ met Lex Goudsmid, Jenny Are-
an, Karin Bloemen en voor de voor-

stellingen met Robert Long, Bou-
dewijn de Groot, Danny de Munck, 
Joke Bruis, Carice van Houten, 
Paul de Leeuw. Werkte voor Alex 
van Warmerdam (toneelproducties 
voor Orkater) en films als ‘Abel’, ‘De 
Noorderlingen’, ‘Kleine Teun’ en zo 
heeft Leonie 120 toneelstukken op 
haar naam staan. 
Ondanks alle successen en het ple-
zier brak er een tijd aan om iets an-
ders te gaan doen. Zij vervulde haar 
grootste wens en dat was schilde-
ren. Samen met Han de Vries nam 
zij les bij Robert Webster, een be-
genadigd schilder - zijn werk is tot 
en met de tweede Paasdag te zien 
in Galerie Sous-Terre - en een voor-
treffelijke leraar. De gehele groep 
bestond naast Leonie Polak en Han 
de Vries uit Arthur Japin, Rosita 
Steenbeek, haar zusters Catharina 
en Mathilde, Noor Smits en Judith 
Majoor (van de meesten van hen is 
tijdens de tentoonstelling ‘Doeken 
van Sterren’ werk te bewonderen) 

‘What Can We Poor Females Do’ 
De schilderijen die worden tentoon-
gesteld is een gedeelte van een se-
rie portretten van vrouwen die alle-
maal iconisch zijn geworden door-
dat zij door de eeuwen hen zijn ge-
schilderd. Meestal werden zij alleen 
afgebeeld. “Het leek mij zo een aar-
dig idee om de vrouwen met elkaar 
te verenigen, samen te laten komen. 
Alsof zij tussen de opnames (film) 
of na een repetitie (theater) even 
met elkaar een glaasje drinken in de 
kantine, gewoon nog in kostuum. Of 
poseren voor een groepsfoto na af-
loop van de voorstelling, allemaal 
met een waaier. Om ze één keertje 
uit hun eeuwige isolement te halen.”
De serie heeft Leonie genoemd: 
‘What Can We Poor Females Do’, een 
lied gecomponeerd door Henry Pur-
cell uit 1694. 
Met dank aan Leonie Polak, 
Janna van Zon

Lente Glas tentoonstelling 
in Galerie Sous-Terre
Aalsmeer - De lente is in het land, 
reden voor Galerie Sous-Terre om 
bezoekers eens extra verwennen 
met een lente glas tentoonstelling 
waar je vrolijk van wordt. Glas heeft 
altijd een belangrijke plaats inge-
nomen in de wereld van de kunst. 
Nederland kent een aantal inter-
nationaal bekende glaskunste-
naars. In Leerdam is een glasmu-
seum en ook Museum Jan van der 
Togt in Amstelveen heeft prachti-
ge glaskunst. De komende maan-
den laat Galerie Sous-Terre op fraaie 
wijze de schoonheid en veelzijdig-
heid van het glas zien. Breng een 
bezoek aan de opnieuw ingerich-
te ‘Lente Glas toonzaal’ en bewon-
der de grillige vazen, de presse-pa-
piers, de kleurige schalen, de ve-
le verschillende vormen en technie-
ken. Wie het glaswerk van Katary-
na Karbownik (Polen 1973) bekijkt 
krijgt onmiddellijk een associatie 
met de lente en de zomer. Haar vro-
lijke bloemen, grappige vogels, de 
kikker en de koe, de blije jurkjes die 
doen denken aan de door Martin 
Bril geïntroduceerde rokjesdag of 

aan Oek de Jong zijn boek opwaai-
ende zomerjurken, brengen u in een 
blij makende stemming. Hoe leuk is 
het niet om uzelf eens te verwennen 
met lente aankoop of uw partner - 
in plaats van een bos bloemen - te 
verrassen met een beeldschone en-
gel. Door de variatie aan kleur krijgt 
ieder kunstwerk een eigen karakter. 
De Poolse glaskunstenaar was stu-
dente van de Academie voor Scho-
ne Kunsten in Wroclaw en studeer-
de cum laude af aan het ministerie 
van Keramiek en Glas bij professor 
L. Kiczury. Voor haar is het werken 
met glas altijd weer een uitdaging.
“Ik vecht met de glazen materie, 
soms is zij doorzichtig maar soms 
ook troebel en kwaadaardig.” Van 
die kwaadaardigheid is niets mer-
ken bij haar objecten zoals deze bij 
Galerie Sous-Terre zijn tentoonge-
steld, die zorgen juist voor vrolijk-
heid. De tentoonstelling duurt tot de 
zomer en galerie Sous-Terre tegen-
over de Watertoren is iedere zater-
dag en zondag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur.
Janna van Zon 

Opening met rondleiding 19 april
Expositie Connie Fransen 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Van woensdag 19 april 
tot en met 19 juli exposeert Connie 
Fransen in het gemeentehuis. De 
officiële opening met rondleiding 
vindt plaats op woensdag 19 april 
om 20.00 uur. De opening wordt 
verricht door Ronald Fransen, de 
broer van Connie. Een ieder is van 
harte uitgenodigd om bij deze ope-
ning met hapje en drankje aanwezig 
te zijn. Graag wel van tevoren aan-
kondigen bij curator Ingrid Koppe-
schaar via hfkoppeschaar@gmail.
com of mobiel 06-36560123.

Elektriciteitshuisjes
Connie is autodidact. Zij volgde een 
masterclass bij Joop Rubens en 
werd geïnspireerd door het werk 
van beeldend kunstenaar Ted Teroo.
In haar beginperiode raakte zij ge-
fascineerd door oude elektriciteits-
huisjes (niet te verwarren met de 
grijze elektriciteitskasten) die hier 
en daar nog voorkomen in het land-
schap. Daardoor geïnspireerd volg-
de een serie schilderijen met als 
voornaamste onderwerp deze huis-
jes, op alle mogelijke manieren uit-
gebeeld en veelal in rood geschil-
derd. 
Connie schildert vanuit haar ate-
lier in de tuin van haar woonark. 
Het water waardoor zij omringd 
wordt en met name de wijze waar-
op het licht op het water valt, inspi-
reert haar. Het geeft haar schilde-
rijen een dromerige, verstilde sfeer. 
Dezelfde poëtische sfeer weerspie-
gelt zich ook in haar portretten, zo-
als in het drieluik ‘Mythe’. De afge-
beelde satyr en nimf zijn niet en face 
of en profil afgebeeld, maar kijken 
over hun schouder de toeschou-

wer aan. De satyr doet denken aan 
de Griekse god Pan, maar ook aan 
Puck uit Shakespeare’s ‘A Midsum-
mer Night’s Dream’. 

Licht, ruimte en vrijheid
Connie: “Vrijheid en ruimte is wat 
iedereen en alles nodig heeft. Daar 
gaat mijn werk over. Mijn schilderij-
en ademen sfeer en licht en verha-
len en komen voort uit ontmoetin-
gen en vertellen een verhaal.”
Het werk van Connie is tijdens kan-
tooruren op de begane grond van 
het gemeentehuis aan het Raad-
huisplein te bezichtigen. Op de eer-
ste verdieping (niet vrij toegankelijk) 
hangen grote werken. Men wordt 
geadviseerd om vanaf de beneden-
verdieping omhoog te kijken naar 
deze kunst.
Door Ingrid Koppeschaar

Adrie Boomhouwer bij haar favoriete schilderij. 

In het Oude Raadhuis is 
zoveel meer te zien
Aalsmeer - Bloemen waren vroe-
ger al belangrijk voor Aalsmeer en 
zijn dat tot op de dag van vandaag 
nog steeds. De bloem is een onmis-
baar onderdeel van allerlei rituelen 
en ook anno 2017 een inspiratie-
bron voor allerlei kunstenaars. Een 
reden voor KCA om een prachtige 
expositie over bloemen samen te 
stellen in het Oude Raadhuis. KCA 
houdt dat Oude Raadhuis draaien-
de met de inzet van een grote groep 
vrijwilligers. Aanleiding genoeg om 
zo nu en dan een van deze vrijwil-
ligers aan het woord te laten en te 
vragen naar het favoriete kunstwerk 
bij deze expositie. Deze keer de fa-
voriet van Adrie Boomhouwer.
Adrie Boomhouwer is nu ongeveer 
anderhalf jaar suppoost bij het Ou-
de Raadhuis. Zo één keer in de zes 
weken zorgt ze voor de ontvangst 
van bezoekers. Deze keer hangt er 
werk van de fotografen Dennis A-
Ttjak, Saskia Wagenvoort en Bas 
Meeuws. Daarnaast zijn er schilde-
rijen van Thecla Renders en kera-
miek van Janny van Losser te zien. 
Het is de eerste keer dat Adri Bom-
houwer de expositie ziet, maar het is 
meteen raak. Ze valt direct voor een 
foto die doet denken aan een mid-
deleeuws bloemstilleven. De foto is 
gemaakt door Bas Meeuws. 

Kleuren zijn prachtig
“Er is zoveel op te zien. Alleen die 
vaas van Colenbrander al is bij-
zonder.” (noot redactie: Colenbran-
der was Nederlands eerste industri-
eel ontwerper. Hij staat bekend om 
zijn felle kleurgebruik, grillige deco-
raties en ongewone vormen. “Het 
geeft een beeld van een oud schil-
derij, maar het is licht en vrolijk. Het 
springt er uit. De kleuren zijn prach-
tig en er is zoveel meer te zien dan 
je in eerste instantie denkt. Bijvoor-
beeld zo’n zomerse vlinder of die 

spinnetjes en die miertjes. Het gaat 
voor mij over natuur en over cultuur 
dat je in het wild gewoon kunt te-
genkomen. Ja, ik zou het wel we-
ten waar ’t thuis zou komen te han-
gen. Niet boven de bank, maar op 
een plek waar ik er de hele dag 
naar zou kunnen kijken. Er is zo veel 
meer te zien, dan je in eerste instan-
tie denkt.”

Hyperrealistisch
Bas Meeuws is een fotograaf die het 
traditionele bloemstilleven onder de 
loep neemt en opnieuw definieert. 
Hij wil echte tijdloze schoonheid 
brengen in het leven van alledag. 
Bloemen hebben volgens Meeuws 
kleur, geur en bijzondere vormen. 
Bloemen in de natuur verleiden bij-
en en andere insecten met die ei-
genschappen, maar ze werken ook 
voor mensen. Zijn foto’s zijn hyper-
realistische bloemstillevens die hun 
weerklank vinden in eeuwenou-
de olieverfschilderijen. Bij Meeuws 
maken olieverfpanelen plaats voor 
digitale foto’s. In 2010 maakte hij 
zijn eerste fotografische bloemstil-
levens. Hij won er onder andere de 
Nederlandse publieksprijs in de ca-
tegorie creatie van de Metro Pho-
to Challenge 2011 mee en expo-
seerde zijn werk op vele kunstbeur-
zen waaronder de PAN Amsterdam 
2012. In 2013 opende Meeuws een 
grote solo-expositie in het Westfries 
Museum te Hoorn en ook het Jan 
van der Togt museum in Amstelveen 
exposeerde zijn werk. Zo zijn er in 
elk zaaltje van het Oude Raadhuis 
juweeltjes te bewonderen in een ex-
positie die haar kracht vindt in de 
diversiteit van de ‘bloemige’ kunst-
werken die er te zien zijn. De ten-
toonstelling loopt nog door tot en 
met 30 april. Elke donderdag tot en 
met zondag van 14.00 uur tot 17.00 
uur, Dorpsstraat 9, Aalsmeer.

toont nieuw werk, waaronder twaalf 
unieke vogeltjes.  Schilderijtjes op 
doek van twintig bij twintig centi-
meter. Het atelier is zowel zaterdag 
als zondag open van 10.00 tot 17.00 
uur. Adres is Aalsmeerderweg 255. 
Kijk voor meer informatie op www.
afkeborgman.nl of bel 0297-322235.

als niet-leden. Inclusief busreis, en-
tree koffie, lunch en fooien kost dit 
50 euro. Maar met een museum-
jaarkaart is dat slechts 40 euro (wel 
meenemen dan). Aanmelden z.s.m. 
via info@stichtingoudaalsmeer.nl of 
via 0297-344 444 bij Eveleens Ma-
kelaardij. 
Vooraf per bank te betalen  NL18 
RABO 03001 13 463 of contant bij 
Karin Eveleens op de dag zelf. Ver-
trek om 8.00 uur bij het zwembad 
aan de Dreef. Retour rond 18.00 uur.
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Nominatie ‘Flowering the 
Sky’ voor filmfestival
Aalsmeer - De amateurfilmers Jan 
Ran en Gerard van Schie van de Vi-
deoclub Aalsmeer behaalden met 
hun film ‘Flowering the Sky’ een no-
minatie voor het jaarlijkse filmfes-
tival van Noord-Holland dat op 29 
april gehouden wordt in Hillegom.
De film verbeeldt een symbolische 
kindergroet langs de wolken de 
wereld in. Een filmisch verhaal van 
het vorig jaar gemaakte kunstpro-
ject voor korenmolen De Leeuw in 
Aalsmeer. Kinderen van De Werk-
schuit beschilderden vier molenzei-
len onder leiding van kunstenares 
Annefie van Itterzon. 
De jury was lovend in haar com-
mentaar: “In de film zien we de kin-
deren al tekenend en schilderend 
aan het werk. Fraaie close ups en 
scherpteverleggende beelden. Er 
is passende muziek gebruikt onder 
een sterke montage. De film blijft 
boeien, met aan het eind prachti-
ge shots van een opgetuigde molen 
met de kleurige zeilen in schitterend 
zonlicht. De kinderen zijn aandoen-
lijk binnen een sterk verhaal.”
De film scoorde ook al goed tijdens 
het jaarlijkse Cinefleur filmfestival 
dat in januari voor de 43e keer werd 
georganiseerd. Met deze nominatie 
en vertoning op het regionale Noord 
Hollandse festival hopen beide fil-
mers een landelijke nominatie in de 
wacht te slepen. 

Muziek bij film
Op de clubavond van maandag 10 
april wordt een presentatie gegeven 
over muziek bij film. Welke muziek 
past het beste bij je film? Hoe kom 
je aan geschikte filmmuziek en waar 
moet je op letten? 
Heb je belangstelling om deze 
avond mee te maken, kom dan vrij-
blijvend langs om te ervaren hoe-
veel meerwaarde muziek bij een film 
heeft. Maar ook dat je stilte onder 
een film als een verrijking kunt er-
varen. Daar kun je wat van meene-
men bij het maken van je eigen film. 
De avond van Videoclub Aalsmeer 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur.

Zaterdag start kaartverkoop
TV Kudelstaart speelt 
‘Privé voor twee’
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart is er weer klaar voor! De 
afgelopen maanden heeft een en-
thousiaste club spelers fanatiek ge-
oefend onder de kundige leiding 
van regisseuse Erica Von Bannis-
seht–van Esch. Belangstellenden 
worden uitgenodigd te komen ge-
nieten van het kluchtige blijspel 
‘Privé voor twee’,  geschreven door 
John Chapman en Dave Freeman. 
Het lachwekkende stuk speelt zich 
af in een luxe appartement dat be-
woond wordt door een dame met 
zeer vrije opvattingen over huwelijk 
en trouw. De flat wordt betaald door 
haar twee vaste begunstigers. Zoals 
het in een klucht betaamd, weten 
de beide heren niets van elkaar en 
hun gezamenlijke liefde. Dit is ook 
geen probleem, want zij bestuurt 
de ‘dienstregeling’ op een zeer in-
tensieve manier. Echter onvoorzie-
ne omstandigheden schoppen op 
een bepaald moment de planning 
behoorlijk in de war. Met kunst en 
vliegwerk en de hulp van haar zus 
en diens ietwat drankzuchtige echt-
genoot, die na een jarenlang verblijf 
in Nieuw Zeeland plotseling weer 
ten tonele is verschenen, tovert zij 
voor haar beide geliefdes accepta-
bele alibi’s uit de hoge hoed. Maar 
wanneer ook de ware echtgenotes 
van de vrienden achter het adres 
komen en een verklaring eisen, wor-
den de alibi’s tamelijk onoverzichte-
lijk. Wilt u erbij zijn op 22 en 29 april 
of 6 mei? Koop dan snel een entree-
bewijs voor slechts 10 euro. Zater-
dag 8 april start de kaartverkoop in 
het Dorpshuis te Kudelstaart tus-
sen 11.00 en 13.00 uur. Mochten 
er daarna nog kaarten beschikbaar 
zijn, zullen deze te verkrijgen zijn bij 
Gall & Gall te Kudelstaart en Bakke-
rij Vooges in de Zijdstraat.

Tijdens de voorstelling gaat de zaal 
open om 19.30 uur en om 20.15 uur 
opent het doek voor een avondje 
ongedwongen lachen. Na afloop zal 
er aan de bar ongetwijfeld nog lang 
nagepraat worden onder het genot 
van een drankje. U bent meer dan 
welkom!

Kledingverhuur stopt
Het is 25 jaar een begrip geweest: 
de verhuur van de kleding en de-
corstukken van de Toneelvereniging 
aan een ieder die het voor uiteenlo-
pende doeleinden even kon gebrui-
ken. Helaas heeft internet inmiddels 
dit huursysteem ingehaald en is er 
besloten om te gaan stoppen met 
de kledingverhuur op de toneelzol-
der. Daarom biedt de vereniging de 
collectie aan voor een liefhebber. Op 
zaterdag 15 april tussen 12.00 en 
14.00 uur kunnen geïnteresseerden 
hun slag slaan. De verhuurlocatie is 
gesitueerd in Tuincentrum Busker-
molen aan de Herenweg 23 te Lei-
muiden. Er hangen geen prijskaart-
jes aan de kleding, maar een vrijwil-
lige bijdrage ten gunste van de ver-
eniging wordt op prijs gesteld. 

Zaterdag reünieconcert
Tavenu De Kwakel 90 jaar
De Kwakel - Op zaterdag 8 april 
viert muziekvereniging Tavenu haar 
90-jarig jubileum met een reünie-
concert in basisschool De Zon. Van-
af 20.00 uur zullen de leden en oud-
leden een concert verzorgen. De 
hele dag wordt in het dorpshuis de 
Quakel druk gerepeteerd en natuur-
lijk oude herinneringen over de ver-
eniging opgehaald. Een half jaar ge-
leden is de jubileumcommissie be-
gonnen met oud-leden op te sporen 
en te vragen of ze zin hadden om 
mee te doen op 8 april. Het orkest 
van De Kwakel, zoals het orkest van 
Tavenu onder leiding van Leo Huis 
tegenwoordig heet, zal een flink 
grotere bezetting hebben dan nor-
maal. Ook is voor deze gelegenheid 
de drumband weer actief onder lei-
ding van Frans de Blieck en Michiel 
van Putten. De drumband zal groter 
zijn dan hij ooit geweest is, want cir-
ca 25 leden hebben zich aangemeld 
voor deze dag. Zelfs de majorettes 
zullen niet ontbreken tijdens dit re-
unieconcert. 
Tavenu is opgericht in 1927 als fan-
fare en heette in de beginjaren 
Crescendo. In 1935 ging een toneel-

vereniging Tavenu in Amsterdam 
stoppen. De muziekvereniging van 
De Kwakel had nog geen vaandel 
en kon dat van Tavenu overnemen 
en zo komt muziekvereniging Tave-
nu aan haar naam. In de 90 jaar van 
het bestaan is natuurlijk veel ge-
beurd. Vele concoursen (met wis-
selende resultaten) zijn bezocht en 
veel verschillende concerten en op-
tredens zijn verzorgd door de fanfa-
re en vanaf 1951 ook door de drum-
band en vanaf 1977 door de majo-
rettes. De Steelband van Tavenu, 
opgericht in 2002, heeft naast op-
tredens in eigen land ook de zonni-
ge klanken laten horen in Duitsland, 
België en Spanje. En nu 90 jaar la-
ter het reünieconcert van alle afde-
lingen van Tavenu in basisschool De 
Zon aan de Anjerlaan 1 in De Kwa-
kel. Iedereen is van harte welkom 
om het concert bij te wonen. De en-
tree is 5 euro. Kaartverkoop aan de 
zaal vanaf 19.30 uur Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang. Na af-
loop van het concert is er voor le-
den, oud-leden en publiek voldoen-
de tijd om foto’s te kijken en herin-
neringen te delen.

Gevarieerde programma’s op Radio
DJ talenten bij Laurens en 
Kim vrijdag in ‘Let’s Go’ 
Aalsmeer - Iedere week weer ver-
zorgen de vrijwilligers van Radio 
Aalsmeer ongeveer 60 uur live radio 
voor alle inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Deze week meer over 
ondersteuning in mantelzorg bij 
‘Echt Esther’, maar ook over kinde-
ren die zich het DJ-vak eigen maken 
bij Rene van Aken in ‘Let’s Go’ op 
vrijdagavond. Diezelfde Van Aken 
wordt aanstaande maandag 10 april 
‘gemangeld’ bij broer en zus Huijts 
in de 166e aflevering van ‘Door de 
Mangel’ vanaf 19.00 uur. Afgelopen 
maandag ontvingen Mylène en El-
bert Marlon van Diemen-Kreeft. De 
drie kernwoorden die het best bij 
haar passen zijn: enthousiast, doe-
ner en behulpzaam. Marlon zit in de 
gemeenteraad namens het CDA en 
is secretaris bij de SPIE. Marlon gaf 
Rene op als volgende gast. Zij wil 
graag weten waar hij het enthousi-
asme vandaan haalt om jonge kin-
deren het DJ-vak bij te brengen.
In ‘Echt Esther’ vanavond, donder-
dag 6 april, gaat Esther Sparnaaij 
in gesprek over mantelzorgonder-
steuning met Nicole Kleijnen-Vont-
steen. Hoe kwam ze op het idee 
voor mantelzorgondersteuning en 
hoe vaak wordt ze eigenlijk inge-
schakeld? Dat en meer tussen 19.00 
en 20.00 uur. Vragen voor Nicole? 
Mail naar esther@radioaalsmeer.nl. 

Het lijkt erop dat vrijdag 7 april het 
dak al om 18.00 uur van de studio 
wordt geblazen! Kim en Laurens van 
‘Let’s Go’ hebben namelijk echt DJ-
talenten in de uitzending. Deze DJ’s 
hebben de afgelopen weken een DJ 
cursus gevolgd bij Rene van Aken 
van House of Beats en komen ver-
tellen en misschien wel laten ho-
ren wat zij van hem geleerd hebben. 
Dat is een voorproefje op hun eind-
presentatie die ze binnenkort ge-
ven in de N201. Iedere zondag ver-
zorgt een groep medewerkers tus-
sen 14.00 en 17.00 het programma 
‘Weekend Magazine’. Daarin veel 
aandacht voor de sport in de re-
gio, maar ook de cultuur wordt na-
der bekeken aan de hand van de lo-
kale evenementenkalender. Verder 
bespreekt Constantijn Hoffschol-
te iedere week een boek waarvan 
hij vindt dat het de aandacht ver-
dient. Tevens is het deze zondag 
weer tijd voor de maandelijkse ru-
briek van Stichting Oud Aalsmeer 
en de presentatie is in handen van 
Margret van der Meer en Timo van 
Amstel, ondersteund door technicus 
Ed Zethof. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter  en Facebook.

Lezing ‘Engelandvaarders’ 
in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
22 april is in het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 een 
lezing bij te wonen over de ‘Enge-
landvaarders’. Vanuit Katwijk aan 
Zee en Scheveningen werden in de 
begin jaren van de Tweede Wereld-
oorlog veel pogingen ondernomen 
om rechtstreeks over zee Engeland 
te bereiken. De presentatie toont 
aan de hand van beelden wat Enge-
landvaarders zijn, hoe zij pogingen 
over zee ondernamen en illustreert 
dit aan de hand van twee verha-
len. Het persoonlijke verhaal van 
een mislukte poging vertelt door 
de zoon van een Engelandvaarder 
en dat van een geslaagde poging, 
beiden met een vouwkano. De pre-
sentatie wordt verzorgd door Hans 

Vingerling, voorzitter stichting Mo-
nument Engelandvaarders Katwijk, 
en George Makowski, bestuurslid 
en zoon van Engelandvaarder To-
lo Makowski. De lezing begint om 
13.00 uur en is voor bezoekers van 
het museum gratis. Entree voor het 
museum kost 3,50  euro voor vol-
wassenen, 1,50 euro voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Voor kinderen tot 
6 jaar is de toegang gratis. Het mu-
seum, dat gevestigd is in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug, is iede-
re zaterdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Voor meer informatie over 
de collectie van het museum en het 
werk van de Stichting CRASH ’40-
’45 kan gekeken worden op de web-
site www.crash40-45.nl

Professor Erik Scherder

In Studio’s Aalsmeer op 22 mei
Brein Storm avond met 
professor Erik Scherder
Aalsmeer - De zevende editie van 
het Amsterdamse Bos Golftoernooi 
krijgt een wel heel bijzondere afslag 
op maandag 22 mei. Professor Erik 
Scherder, bekend van onder an-
dere De Wereld Draait Door, komt 
naar de grote zaal van de Studio van 
Aalsmeer voor een unieke avond. 
Op de voor hem zo kenmerkende 
enthousiaste wijze zal hij ingaan op 
het wonder van de werking van on-
ze hersenen. Als geen ander weet 
Erik Scherder de wetenschap toe-
gankelijk te maken voor een groot 
publiek. Het wordt een echte Brein 
Storm voor inwoners van Aalsmeer, 
Uithoorn en Ronde Venen.

Amsterdamse Bos Golf
De relatie tussen het Amsterdam-
se Bos Golf en professor Scherder 
ligt in de Nederlandse Hersenbank. 
Deze instelling krijgt vanaf dit jaar 
drie jaar lang de opbrengsten van 
het Amsterdamse Bos Golf toernooi. 
Te beginnen dus met de zevende 
editie die op dinsdag 4 juli plaats-
vindt. Voor één dag wordt het Am-
sterdamse Bos omgetoverd tot een 
heuse 18 holes golfbaan ten bate 
van een goed doel. Ruim 30 man-
nen uit Aalsmeer, Ronde Venen en 
Uithoorn (allen lid van de organi-
serende Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn) hebben met de Nederlandse 
Hersenbank opnieuw voor een goed 
doel gekozen waarbij de werking 
van hersenen centraal staat. Eerder 
waren dat de stichting MS Research 
en de AMC Foundation.

Hersenbank
Doel van de Nederlandse Hersen-

Screenshot van TV-optreden Erik Scherder in Podium Mozaïek. 

bank is het zoeken naar oorzaken 
van hersenziekten om daar vervol-
gens oplossingen voor te vinden. 
Het menselijk brein is echter zo 
complex dat dit niet in diermodel-
len of in reageerbuizen nagebootst 
kan worden. Om goede diagno-
ses te kunnen stellen is onderzoek 
bij menselijk hersenweefsel essen-
tieel. Door de hoeveelheid hersen-
weefsel voor wetenschappelijk on-
derzoek te vergroten, krijgen onder-
zoekers meer kans om antwoorden 
te vinden. Er wordt gestreefd naar 
de ontwikkeling van betere behan-
delmethoden om zo de kwaliteit van 
leven te verbeteren van mensen die 
getroffen worden door een hersen-
ziekte.

Brein Storm
De afslag van het golftoernooi vindt 
dit keer niet op de golfbaan plaats, 
maar in een voormalige televisie-
studio. Centraal staat uiteraard het 
(letterlijk) bewogen ‘gast college’ 
van professor Erik Scherder. Maar 
aandacht is er ook voor een inter-
view van talkshow host Inge Diep-
man met Inge Huitinga, directeur 
van de Nederlandse Hersenbank. 
Het avondvullend programma zal 
muzikaal feestelijk omlijst worden 
en na afloop is er gelegenheid tot 
napraten in het verrassend veelzij-
dige studiocomplex  onder het ge-
not van een drankje.
 
Kaarten 
Kaarten voor Brein Storm bestellen 
kan vanaf vandaag via de website: 
www.amsterdamsebosgolf.nl. Daar 
kan men zich ook opgeven voor het 
golftoernooi. Kaarten voor deze bij-
zondere avond zijn 30 euro per stuk. 
Met een drankarrangement erbij is 
dat 45 euro en met (vooraf) een di-
nerarrangement inclusief drank is 
dat 125 euro. Voor bedrijven bestaat 
de mogelijkheid om een tafel voor  
acht relaties af te nemen. Vanzelf-
sprekend is de opbrengst van de-
ze Brein Storm-avond bestemd voor 
het goede doel van de Nederland-
se Hersenbank. Dit bedrag zal op 
4 juli verhoogd worden met de op-
brengst van het Amsterdamse Bos 
Golf toernooi.

Filmploeg E.O. maandag 
bij Begra bijbelstudie
Aalsmeer - Aanstaande maan-
dagavond 10 april zal een film-
ploeg van de Evangelische Om-
roep tijdens de Begra-bijbelstudie-
avond op bezoek komen in Helio-
mare. Zoals bekend, worden deze 
studieavonden al zeventien seizoe-
nen wekelijks in Aalsmeer gehou-
den onder leiding van bijbelvaste le-
raren uit het hele land. Een seizoen 
loopt van eind september tot en met 
medio mei. Deze avond zal Bert Piet, 
voorganger van de Berea-gemeen-
te Amsterdam, de bijbelstudie ver-
zorgen. Hij is een bijzonder gelief-
de, veel gevraagde spreker, die in-
spireert, confronteert en onderwijst 

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag  
9 april weer een gezellige vogel-
beurs in het gebouw van voetbal-
vereniging SCW aan het Konnet-
laantje. Iedereen is van harte wel-
kom tussen 9.30 en 13.30 uur. Voor 
slechts 50 eurocent kunt u daar te-
recht, kinderen onder de tien jaar 
met begeleiding mogen gratis naar 
binnen. Op deze beurs is een gro-
te variatie aan tropische vogels en 
diverse grote en kleine parkieten te 

koop. Ook leden van de vereniging 
bieden vogels te koop aan. Niet le-
den mogen hier eveneens hun vo-
gels te koop aanbieden. Wilt u ook 
aan deze prachtige hobby begin-
nen of misschien wel lid worden 
van de vereniging? Er zijn altijd di-
verse bestuursleden aanwezig om u 
met raad en daad bij te staan. Ook 
kunt u voor al uw vogelvoer en vo-
gelaccessoires op deze beurs te-
recht. Kijk voor verdere informatie 
op www.rijsenvogel.nl 

in het Woord van God met een on-
gekend élan. Kent u deze spreker 
nog niet?  Dan heeft u maandag-
avond een prachtige gelegenheid 
deze studie mee te maken. In het 
kader van haar 50-jarig bestaan is 
de Evangelische Omroep nu bezig 
een documentaire te maken over le-
den van het eerste uur met hun ac-
tiviteiten in de christelijke samen-
leving. De E.O.-filmploeg is er de-
ze avond speciaal om de christelijke 
boekentafel, die al vele jaren gepro-
moot wordt door Marry Ravesloot-
van der Zwaard, als één van haar 
activiteiten, te filmen. Deze duizend-
poot, die dus al 50 jaar E.O.-lid is, 
is al een tijdje gevolgd in haar da-
gelijkse doen en laten voor dit E.O.-
initiatief. Het zou prachtig zijn als de 
filmploeg maandagavond een extra 
volle zaal aantreft, dus weet u har-
telijk welkom in Heliomare aan de 
Zwarteweg 98. De toegang is gratis. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open van-
af 19.30 uur, alwaar u een kopje kof-
fie of thee wordt aangeboden. Wel 
wordt er een collecte gehouden om 
de normale kosten van de avond te 
dekken. Het bestuur ziet uit naar uw 
komst!

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

Presentatie in de bibliotheek
Lente in de Heemparken
Amstelland - Wie is er niet klaar 
voor de lente? De Heemparken in 
Amstelveen, het ‘Rijksmuseum voor 
Planten’, zijn drie sfeervolle par-
ken die garant staan voor een au-
thentieke natuurervaring. Nu in het 
voorjaar worden de Heemparken 
weer een indrukwekkende bloe-
menpracht! De natuur komt lang-
zaam uit haar winterslaap, bolletjes 
en knolletjes komen weer op met 
allerlei subtiele kleurencombinaties. 
Het gonst er van het insectenle-
ven en ieder vogeltje zingt weer zijn 
lied. Door de stijl, het ontwerp en 
het gebruik van uitsluitend inheem-
se planten hebben de parken faam 
gekregen tot ver buiten de grenzen.
Hoe is dit zo gekomen? Walter Bus-
se, medewerker heemgroen van de 

Gemeente Amstelveen, gaat van al-
les vertellen over de historie, de 
kunst van het dagelijks onderhoud 
én de toekomstvisie van de par-
ken De Braak, het Dr. Koos Land-
wehrpark en het Dr. Jac. P. Thijsse-
park. Hiervoor gebruikt Walter zo-
wel prachtige foto’s als ook oude af-
beeldingen. De presentatie ‘Lente in 
de Heemparken’ is op donderdag 6 
april van 19.30 tot 21.30 uur in bi-
bliotheek Amstelveen op het Stads-
plein. De toegang is gratis mits u 
van tevoren reserveert. Dit kan in 
de bibliotheek of via www.debibli-
otheekamstelland.nl. Het toegangs-
kaartje is tevens goed voor gra-
tis deelname aan de excursie in het 
Thijssepark zelf op zondag 9 april 
van 11.00 tot 13.00 uur. 
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Samenvoeging twaalf afdelingen
Nieuw: Zonnebloem regio 
Amstel & Meer
Aalsmeer - Om de totaal twaalf 
Zonnebloemafdelingen in de re-
gio’s Amstelland en Haarlemmer-
meer beter te ondersteunen zijn 
per 1 januari beide regio’s samen-
gevoegd. Hierdoor kunnen ervarin-
gen goed worden gedeeld en acti-
viteiten gezamenlijk worden geor-
ganiseerd. Leny Roovers, voorheen 
voorzitter van de Regio Amstelland, 
wordt voorzitter van de Regio Am-
stel & Meer. De nieuwe regio heeft 
circa 1800 deelnemers/gasten en 
zo’n 450 vrijwilligers. Hiermee is het 
één van de grootste regio’s van de 
Zonnebloem in Nederland.

Rolstoelhuurauto
De Zonnebloem regio Amstelland 
beschikt sinds het voorjaar van 2016 
over een aangepaste rolstoelhuur-
auto. Deze Zonnebloemauto is een 

succes. De auto was in 2016 voor ca 
46 procent van de tijd verhuurd. De 
aangepaste auto is exclusief - met 
of zonder chauffeur- te huur voor 
mensen die gebruikmaken van een 
rolstoel of scootmobiel. De Zonne-
bloem beschikt inmiddels over meer 
dan 30 Zonnebloemauto’s, verdeeld 
over het land. Op 14 februari jl. is de 
meest recente auto in gebruik ge-
nomen in Haarlem. Belangstelling 
voor het huren van de Zonnebloe-
mauto? Kijk op www.zonnebloem.
nl/zonnebloemauto. Bij de Zonne-
bloem draait het om mensen. Al 65 
jaar. Alles op alles wordt gezet om 
mensen met een fysieke beperking 
een onvergetelijke dag te bezorgen, 
zodat ook zij volop van het leven ge-
nieten. Daarom denkt de Zonne-
boem altijd in oplossingen. Er kan 
zoveel meer dan menigeen denkt.

Snoeiboot vaart weer uit!
Aalsmeer - Op de zaterdagen 8 
april, 7 oktober en 18 november 
vaart de snoeiboot weer uit om ei-
landeigenaren op de Westeinder-
plassen de mogelijkheid te geven 
hun snoeihout gratis en op een ver-
antwoorde manier af te voeren. 
De boot ligt weer op de vertrouw-
de locaties: Van 9.00 tot 12.00 uur 
bij Schuilhaven de Winkel aan de 
Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 
16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan 
de doorgang Grote Brug.
De snoeiboot is inmiddels een be-
grip op de Aalsmeerse wateren. Par-
ticuliere eilandeigenaren zijn ver-
plicht hun overhangend groen bo-
ven het water van de sloten en vaar-
wegen te snoeien. Om hen daarbij 
van dienst te zijn biedt de gemeen-

te de mogelijkheid aan om op za-
terdag 8 april, 7 oktober en 18 no-
vember hun snoeiafval gratis af te 
voeren. De eilandeigenaren wordt 
bij het snoeien in het voorjaar ge-
vraagd om goed op te letten op-
dat er geen broedende vogels en/of 
nesten worden verstoord. 
Bedrijfsafval, zoals seringenhout 
-en kluiten, wordt niet geaccep-
teerd. Als de boot op de aangege-
ven tijd niet aanwezig is, dan is de-
ze waarschijnlijk even aan het los-
sen, maar komt weer terug. Voor 
meer informatie over de takkeninza-
meling en de snoeiboot kan contact 
opgenomen worden met de ser-
vicedesk Amstelveen/Aalsmeer en 
vraag naar afdeling VKH, vaarweg-
beheer: 020–5404911.

Voor mantelzorgers en naasten
Bijeenkomst over ‘jonge 
mensen met dementie’
Amstelveen - De projectgroep 
‘jonge mensen met dementie’ orga-
niseert een bijeenkomst voor man-
telzorgers en naasten van jonge 
mensen met dementie in de regio 
Amsterdam, Amstelland en Meer-
landen op dinsdag 11 april van-
af 17.00 uur in wijkcentrum Wes-
tend op het Westwijkplein 3 in Am-
stelveen. Het doel van deze bijeen-
komst is het delen van ervaringen, 
het leggen van contacten en het 
krijgen van informatie. 
Om iets te kunnen betekenen en 
bereiken voor jonge mensen met 
dementie heeft de projectgroep de 
input van mantelzorgers en naas-
ten hard nodig. Opgeven voor deze 
bijeenkomst kan via mail: demen-

tiejong@gmail.com. Ook als u ge-
interesseerd bent en op de hoogte 
wilt worden gehouden kunt u con-
tact opnemen met Jeantien Brugma 
via bovenstaand mailadres of bel 
06-23708097. Meer informatie kunt 
u vinden op: www.alzheimer-neder-
land.nl/jongdementie. Veel mensen 
brengen dementie in verband met 
ouderdom. Toch is van alle mensen 
met dementie 5 tot 10% jonger dan 
65 jaar. Dementie op jonge leeftijd 
is zeer ingrijpend, zowel voor de pa-
tiënt zelf als voor de omgeving. De 
projectgroep ‘jonge mensen met 
dementie’ wil passende zorg orga-
niseren voor deze groep mensen en 
goede ondersteuning bieden aan 
hun naasten. 

ACOV zingt uit 
Johannespassion

Kudelstaart - De Johannespas-
sion is iets minder bekend dan de 
Matthäuspassion van Bach. Ook de 
‘Johannes’ is een klassiek mees-
terwerk, dat in de lijdenstijd vaak 
wordt uitgevoerd. Vooral de kora-
len, de ‘koorstukken’, zijn bekend 
en geliefd. Deze koralen grijpen aan 

door hun aansprekende melodie-
en en directe teksten. Op zondag 9 
april komt de Aalsmeerse Christelij-
ke Oratorium Vereniging deze kora-
len zingen in De Spil. De koorzang 
wordt afgewisseld met een bijbel-
gedeelte uit het Johannesevange-
lie en andere teksten. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom vanaf 
17.00 uur in kerkgebouw De Spil aan 
de Spilstraat 5. Na afloop kan een 
vrijwillige bijdrage gegeven worden 
voor de onkosten. 

Ruim 250 ingevulde kerstballen
Scala aan wensen bij 
‘Dag van je Leven’
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven dankt de organisatie van 
Stichting Down Town Ophelia dat zij 
aanwezig mocht zijn met een kraam 
op deze speciale dag. Het was een 
mooi gebaar om op deze manier 
aandacht te kunnen vragen voor 
de groep mensen met Down. Het is 
al weer 19 jaar geleden (1998) dat 
de Stichting Dag van je Leven haar 
eerste feestdag organiseerde voor 
mensen met een beperking tijdens 
de feestweek van Aalsmeer. Inmid-
dels is de Stichting Dag van je Le-
ven een begrip geworden in de re-
gio Aalsmeer.

De doelstelling is nog steeds de-
zelfde, zoals de naam van de Stich-
ting zegt ‘een bijzondere dag be-
zorgen in het leven van de deelne-
mers’. In de regio Aalsmeer wonen 
meer dan 2000 cliënten met een be-
perking van jong tot oud. Zo zijn er 
ook cliënten die alleen in een spe-
ciale rolstoel of bed kunnen liggen 
met apparatuur, bijvoorbeeld be-
ademing en/of sondevoeding. Ook 
voor deze groep probeert de Stich-
ting iets te betekenen. Naast het te-
gemoetkomen aan individuele wen-
sen organiseert de stichting jaarlijks 
twee grote activiteiten, de Bootjes-
dag op de Westeinderplassen en het 
Praampleinfeest tijdens de Feest-
week. Door de jaren heen zijn er al 
diverse persoonlijke wensen in ver-
vulling gegaan, denk hierbij aan een 
complete bruiloft georganiseerd 
voor 2 cliënten met een beperking, 
een geheel verzorgde dag naar de 
dierentuin, een rondvaart met oude-
ren met dementie en niet te verge-

ten de verzorgde dag met professi-
onele clown bij KDC de Lotusbloem.

Patatjes bakken en eten
Afgelopen Kerst heeft de stichting 
op verschillende locaties van Ons 
Tweede Thuis kerstbomen met zo’n 
500 papieren kerstballen neergezet. 
Op de papieren kerstballen moch-
ten de cliënten een wens schrijven. 
Inmiddels zijn er ruim 250 ingevul-
de kerstballen retour gekomen met 
daarop een gevarieerd scala aan 
wensen, zoals ‘ik wil graag patatjes 
leren bakken en opeten’ of ‘met de 
hondjes wandelen’, ook wil iemand 
graag afspreken met Maxima. Maar 
ook heel ontroerende wensen. En, 
eerder een mededeling, ‘ik ben te-
vreden!’ Er zijn cliënten die graag 
op een huifkar tussen de paarden in 
willen rijden, of een dagje naar de 
dierentuin of naar een snoezelcen-
trum willen gaan.

Club van 100
Aangezien Dag van je Leven heeft 
gemerkt dat de bezuinigingen die 
de overheid heeft doorgevoerd ook 
juist deze activiteiten niet meer mo-
gelijk maakt, doet de stichting een 
beroep op inwoners. Steunen kan 
op verschillende manieren. Zo kun-
nen inwoners lid worden van de 
club van 100 middels een donatie 
van 100 euro. Uw naam komt dan 
op het sponsorbord te staan (indien 
gewenst). De stichting is blij met el-
ke donatie, groot of klein! Misschien 
ziet u in de lijst van wensen wel iets 
staan waar u medewerking aan wilt 
verlenen. Deze lijst is terug te vin-
den op www.dagvanjeleven.org

Kinderkleding en speelgoed- 
beurs in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 15 
april van 10.30 tot 12.30 uur is er 
een tweedehands kinderkleding- 
en speelgoedbeurs in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Tijdens de 
beurs wordt tweedehands kinder-
kleding in de maten 80 tot en met 
176, speelgoed, babyuitzet en kin-
derbenodigdheden verkocht. Om 
iedereen zo goed mogelijk te infor-

meren is er de website www.kinder-
kledingbeurskudelstaart.nl en een 
Facebookpagina. Wil je kleding of 
speelgoed verkopen? Vraag dan een 
verkoopnummer aan via de website. 
Verkoopnummers zijn beperkt, dus 
doe het snel want op is op. Toch nog 
vragen? Mail ze naar info@kinder-
kledingbeurskudelstaart.nl. De toe-
gang tot de beurs is gratis.

‘The Passion’ in 
de Karmelkerk

Aalsmeer - Na het succes van het 
Tom Parker project in 2013 en het 
musical project in 2015 wordt dit jaar 
‘The Passion’ uitgevoerd in de Kar-
melkerk. Het eigentijdse lijdensver-
haal van Jezus is al jaren een po-
pulaire uitzending op televisie. Hier-
door geïnspireerd heeft een aantal 
mensen een eigen versie gemaakt. 

Bijeenkomst ‘Medische 
verrassingen in de Bijbel’
Aalsmeer - Over het thema ‘Medi-
sche verrassingen in de Bijbel’ komt 
mevrouw drs. A.B.F. Hoek–van Koot-
en uit Veenendaal spreken op een 
bijeenkomst in de Lijnbaankerk op 
dinsdag 11 april. Deze wordt geor-
ganiseerd door CGK-vrouw, kring 
Amsterdam en omstreken en is van 
9.45 tot 11.45 uur. Vanaf 9.30 uur is 
er koffie en thee. CGK-vrouw is een 
landelijke vrouwenorganisatie uit-
gaande van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken en is onderverdeeld 
in kringen of regio’s. 
In de Bijbel komen er mensen voor 
met ziekten, aandoeningen en kwa-
len. Met de huidige medische ken-
nis van zaken kan vaak toch wel 
achterhaald worden waar zo ie-
mand aan geleden moet hebben. 
Zo wordt er iemand beschreven die 
een beroerte krijgt, iemand met dik-
ke darmkanker, iemand met een 
ruggenmergbeschadiging, enz. Ook 
worden er allerlei waardevolle medi-
sche adviezen in de Bijbel gegeven. 
Denk aan de wetten in Leviticus of 
aan de klomp vijgen die koning Hiz-
kia op zijn zweer moest leggen. 
Er worden in de Bijbel nogal wat be-

vallingen beschreven; zo worden er 
bijvoorbeeld twee tweelingen gebo-
ren en overlijden er twee vrouwen 
tijdens de bevalling. In het Nieuwe 
Testament komen heel veel wonde-
ren voor. Een aantal ziektebeelden 
waaraan mensen geleden hebben, 
worden vrij nauwkeurig genoemd. 
Ook worden er twee gelijkenissen 
beschreven met een medische ach-
tergrond. Het bijzondere is dat juist 
de evangelist Lukas, die arts is, veel 
over de genezingen vertelt. Zo komt 
het nog meer betrouwbaar over. De 
apostel Paulus heeft waarschijnlijk 
last gehad van slechte ogen. Meer-
dere teksten wijzen daarop. Zou dat 
zijn doorn in het vlees zijn geweest? 
Eutychus viel in slaap tijdens een 
preek van Paulus. Was hij ongeïnte-
resseerd of was er misschien sprake 
van kolendampvergiftiging?
Alle belangstellenden, man, vrouw, 
oud of jong, worden hierbij uitgeno-
digd deze bijeenkomst bij te wonen. 
Ook voor de kleine kinderen wordt 
gezorgd: er is oppas aanwezig.
Voor meer inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met Tine Ver-
burg via 0297-785760. 

Zo is er een bijzonder een mooi ge-
heel ontstaan van de tekst van het 
lijdensverhaal, gecombineerd met 
hedendaagse liederen. Een project-
koor met dirigent Lous Zandvliet en 
een combo onder leiding van Leon 
Doeswijk zullen dit gaan uitvoeren 
op zaterdagavond 8 april (aanvang 
20.00 uur) en op zondagavond 9 april 
(aanvang 19.00 uur) in de Karmel-
kerk aan de Stommeerweg. Kaarten 
kosten 6,00 euro per persoon en zijn 
verkrijgbaar via karmeldenktank@
gmail.com of bel 0297-340212. 

Paaskienen in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 6 april organiseert de Stich-
ting Supporting Kudelstaart een 
paaskienavond. Maar liefst een en 
veertig prijzen liggen klaar om mee 
naar huis te nemen, waarvan er di-
versen zijn aangepast aan de voor 
de deur staande paasdagen zoals, 
grote chocolade eieren, chocola-
de paashazen en chocolade kippen 
met eieren. Na vier ronden komt er 

een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Dus ook voor u deze 
avond de kans om meerdere prijzen 
mee naar huis te nemen.
Kom ook naar deze bijzondere paas-
kien deze avond in het dorpshuis te 
Kudelstaart. Aanvang is 20.30 uur.

In Oud Katholieke Kerk
Russische Aartsbisschop 
leidt bijzondere dienst 
Aalsmeer - Zondag 2 april vond 
in de Oud Katholieke Kerk aan de 
Oosteinderweg met de komst van 
de Russische Aartsbisschop een 
bijzondere ingelaste Russische en 
Roemeense kerkdienst plaats. Het 
werd - ook voor niet gelovigen - 
een bijzondere belevenis. De kerk, 
waar ook de klassieke KCA concer-
ten gehouden worden, zag er nu an-
ders uit. Er heerste ook een andere 
sfeer. En dat kwam niet alleen door 
de wierook. De ruimte voor het al-
taar was stoelvrij gemaakt. Er ston-
den vier katheders bekleed met 
paarse en gele kleden. Op het bo-
venblad lagen iconen, die door de 
binnenkomers - de kerkgangers - 
na vele kruizen te hebben gesla-
gen, de grond te hebben aange-
raakt - werden gekust. Ook peu-
ters en baby’s - op de arm van hun 
moeders - kusten de heilige voor-
stellingen. Langs de wand ston-
den op de randen nog meer ico-
nen, de vleugel nu bedekt met een 
paars kleed, diende als tafel waar-
op een grote schaal met brood en 
zilveren kannetjes met water ston-
den. Voor het altaar was een ikonos-
tase (triptiek scherm) geplaatst, be-
schilderd met iconen. Naast het al-
taar hing aan een haak het gouden 
wierookvat. De aartsbisschop droeg 
een warm gekleurd gewaad rijke-
lijk bestikt gouddraad, op het hoofd 
een kroon versierd met edelstenen. 
Zijn zilveren baard hoorde volledig 
bij het beeld dat je van een Russi-
sche aartsbisschop mag hebben. En 
wat een imposante stem, zijn sono-
re zware bas was meer dan indruk-
wekkend. De vier sopranen klon-
ken als engelen. “Ik verkeerde ech-
ter in een omgeving die totaal on-
verstaanbaar was. Het Padre Nostre 
viel nog te volgen, maar voor de rest 
was het slechts luisteren naar de 
prachtig gezongen gebeden als was 
het een fraai concert.”
Pastoor Spaans had al gewaar-
schuwd: “Je bent wel even onder 
de pannen.” En dat was niet over-
dreven. De dienst begon om 9.00 
uur en eindigde om 15.00 uur. Tus-
sentijds werd er brood gegeten en 
na de dienst nog een lunch. “Maar 
de uren die ik aanwezig was waren 
muzikaal zo overweldigend dat de 
tijd omvloog.” Het is mede aan pas-
toor Spaans te danken dat de Roe-
meense gelovigen hun bestemming 
hebben gevonden in de Oud Ka-

tholieke Kerk. De sterke band tus-
sen beiden bestaat al jaren. Nog al-
tijd komen er regelmatig musici bij 
hem in de pastorie logeren en wordt 
hij door hen op handen gedragen. 
Steeds meer families uit de regio 
komen naar Aalsmeer om met el-
kaar hun geloof te belijden. Ook de 
religieuze Russen hebben hun kerk 
gevonden in Aalsmeer. Dat het dit 
keer om een bijzondere kerkdienst 
ging werd duidelijk door de vele fo-
to’s die met de mobiele telefoons 
werden gemaakt. De komst van de 
Russische Aartsbisschop werd ge-
voeld als een hoogtepunt. “Op aan-
raden en uitnodiging van pastoor 
Spaans verschafte ik mij een plek 
boven, naast het orgel. Zo kon ik al-
les goed overzien en zag hoe onge-
dwongen de kinderen rondliepen, 
kaarsjes aanstaken en weer uitblie-
zen wanneer deze bijna waren op-
gebrand. De meeste vrouwen droe-
gen een hoofddeksel, van flam-
boyant tot uiterst eenvoudig. Tij-
dens de dienst - zowel in de Rus-
sische als Roemeense taal gevoerd 
- werd er met grote regelmaat de-
voot het hoofd diep gebogen en 
meerdere kruizen geslagen. Een van 
de meest opvallende dingen van de 
kerkdienst was voor mij de onbe-
vangenheid van de vele jonge kin-
deren. Niemand zat op een stoel, zij 
liepen rond, gewoon op hun gemak. 
Het leidde nauwelijks af van de ge-
zangen. Een saillant detail was wel 
de witte gympen onder een statig 
oranje gekleurd gewaad van één 
van de misdienaars. Toen zijn dienst 
er op zat en hij weer in de kerk ver-
scheen in trui en spijkerbroek klopt 
de gympen beter bij de outfit. Na af-
loop van de eerste drie uur durende 
dienst werd het brood voor de lunch 
gezegend door de aartsbisschop. 
Nadat het gebed was uitgesproken 
werden op een zorgvuldige manier 
een aantal kaarsen in het brood ge-
stoken en vervolgens het brood in 
tulbandvorm besprenkeld met olie. 
Tussentijds speelden kinderen op 
het grasveld voor de kerk of liepen 
met een ouder even naar het kerk-
hof. De lunch was van een geza-
menlijke vrolijkheid. Daarna ging de 
dienst weer verder. Bewierookt, ge-
zegend door de Russische Aartsbis-
schop en goed gelaafd ging ieder in 
de namiddag huiswaarts. Het was 
een mooie zondag geworden.”
Janna van Zon

Zevensprong naar buiten op 
de Nationale Buitenlesdag
Rijsenhout - Dinsdag 11 april doet 
OBS De Zevensprong in Rijsenhout 
mee aan de Nationale Buitenlesdag. 
Op deze dag geven leerkrachten in 
heel Nederland buiten les. Dat is 
niet alleen goed voor de leerpres-
taties en gezondheid van kinderen, 
maar het is ook nog eens heel leuk! 
Buiten leren kinderen op onderzoe-
kende en speelse wijze, én kunnen 
lessen eenvoudig gecombineerd 
worden met bewegen. 
Tijdens de Nationale Buitenlesdag 
worden op heel veel scholen bui-
tenlessen gegeven. Ook De Zeven-
sprong doet mee aan deze tweede 
editie van de Buitenlesdag. Het leer-
krachtenteam vindt het belangrijk, 
gezond en leerzaam om kinderen in 
de buitenlucht te laten leren. Op de 
Nationale Buitenlesdag worden te-
vens de resultaten bekend gemaakt 
van een verkennend onderzoek van 

de Universiteit van Amsterdam over 
de leeropbrengsten van buitenles 
met betrekking tot de rekenvaardig-
heid, concentratie en motivatie. 
IVN en Jantje Beton organiseren 
voor het tweede jaar de Nationa-
le Buitenlesdag. Zij zien dat leer-
krachten knelpunten ervaren bij het 
geven van buitenlessen, waardoor 
zij minder naar buiten gaan dan ze 
zouden willen. Leerkrachten den-
ken dat de ideale verhouding tussen 
binnen en buiten les voor leerlingen 
75% binnen en 25% buiten is. Nu 
is de verhouding gemiddeld 99,5% 
binnen en 0,5% buiten. Een van de 
redenen waarom er nog weinig bui-
ten les wordt gegeven, is het gebrek 
aan buitenlesmateriaal. Daarom 
hebben IVN en Jantje Beton samen 
met leerkrachten een Buitenlesbun-
del ontwikkeld, vol uitgewerkte les-
sen en lesideeën. 
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Rabobank Circular Economy 
Challenge: Alles is recyclebaar
Aalsmeer - Afgelopen jaar zijn 
twaalf bedrijven uitgedaagd een ex-
tra stap te zetten in duurzaamheid. 
Waaronder de Meerlanden, 4Buil-
ding, Timpaan en Delta Develop-
ment. Zij deden mee aan de Ra-
bobank Circular Economy Challen-
ge. Op 30 maart was de ontknoping: 
wie kon het meest vernieuwende en 
uitvoerbare actieplan presenteren? 
Vanuit de vaste overtuiging dat cir-
culair denken een motor voor inno-
vatie is, besloot de Rabobank on-
dernemers te helpen om te komen 
tot concrete duurzame actieplan-
nen. Aan de basis daarvan lag een 
uitgebreide scan waaruit bleek dat 
er vooral kansen lagen in de bouw-
keten en de keten van organische 
reststromen. De Circular Economy 
Challenge was geboren!
 
Een fl at van hout
Vorige week donderdag ontvouw-
den de twaalf deelnemers hun idee-
en en plannen. En wat blijkt: veel 
meer dan wat voor mogelijk wordt 
gehouden kan gerecycled worden, 
van asfalt tot wc-papier, van kan-
toormeubilair tot afvalhout. Wat te 
denken van een circulaire fl at waar-

van de draagconstructie en ge-
vel opgetrokken zijn uit afgedank-
te houtpallets? En geheel zelfvoor-
zienend dankzij onder meer regen-
wateropvang en ingebouwde zon-
necellen
 
Overrompeld
Er kan maar één de winnaar zijn. 
Dat werd na beraad van de vakju-
ry Etro Vastgoedzorg met hun idee 
om gebouwen fl exibel te renove-
ren en transformeren, zodat zij elke 
keer een nieuwe gedaante aan kun-
nen nemen, van kantoor tot appar-
tementen complex tot school. Kort-
om, duurzaam inzetbaar. Dennis de 
Waart van Etro was overrompeld 
door de uitverkiezing. “Dit is voor 
ons een motivatie om door te gaan. 
De circulaire economie borrelde al 
een tijdje bij ons, maar dit traject 
heeft ons focus gegeven. Daar zijn 
we de Rabobank en hun kennis-
partners dankbaar voor. In woning-
corporatie Eigen Haard hebben we 
zelfs een partij gevonden waarmee 
we circulair een bedrijfsgebouw in 
Amsterdam-Noord tot wooncom-
plex gaan omvormen. We gaan ge-
woon aan de slag!”

Boekhuis, KCA en Bibliotheek
Midas Dekkers en zijn 
kijk op de wereld
Aalsmeer - Alleen al de naam Mi-
das Dekkers blijkt genoeg om in 
zeer korte tijd de grote bovenzaal 
van De Oude Veiling vol te krijgen. 
In een mum waren alle beschikba-
re kaarten uitverkocht en met een 
extra stoel erbij kon elkeen woens-
dag 29 maart een echte Midas Dek-
kers performance bijwonen. Ieder 
jaar tijdens - de boekenweek - or-
ganiseert het Boekhuis in samen-
werking met KCA en de bibliotheek 
een avond waarvoor een beken-
de schrijver wordt uitgenodigd. De 
keuze van Midas Dekkers bleek dui-
delijk een schot in de roos. 

Een glaasje geestrijk vocht
Vooraf aan het optreden schoot de 
schrijver nog even de kroeg in om 
wat geestrijk vocht tot zich te ne-
men. Kwam vervolgens de boven-
zaal binnen - waar de toehoorders 
al vol verwachting uit keken naar 
zijn komst - knikte minzaam naar 
links en naar rechts, pakte de mi-
crofoon en begon zo zijn verhaal: 
“Mannen houden van vrouwen, 
maar nog meer dan van hun vrou-
wen houden zij van hun paarden. Je 
ziet overal in de wereld standbeel-
den van mannen te paard en nooit 
standbeelden van mannen met hun 
vrouw. En waarom moeten al die 
mannen zo nodig een standbeeld? 
Dat komt omdat mensen gemaakt 
zijn van het verkeerde spul, het is 
gemaakt van rotzooi, van vlees en 
bloed.” De toon was gezet, de lach 
uit de zaal klonk veelvuldig en zo 
ging het de avond door. De bioloog 
- schrijver wilde weten - ‘u heeft dat 
allemaal op school geleerd’ waaruit 
de mens nog meer bestaat. Nou…
en dat wist iedereen. Uit water. “Ik 
kan van u vijftig koppen thee zetten 
en u van mij vijftig koppen koffi e.” 
Dat je voor de overige grondstof-
fen die de mens tot een mens ma-
ken slechts 23,07 euro kwijt bent in 
de winkel was een weetje dat vro-
lijk ontvangen werd. “Daarom wil-
len wij een standbeeld, want dat is 
gemaakt van steen en steen is mil-
jarden jaren oud. Het zijn de grond-
stoffen en mineralen die daar voor 
zorgen. Wij mensen bezitten een 
heel klein beetje ijzer net genoeg 
voor één spijker. Wij zijn prutswerk!” 
Vervolgens toonde Dekkers met een 
wijdopen gesperde mond aan wat 
een raar rommeltje het daar achter-
in is. “De eetweg en luchtweg krui-
zen elkaar hier, daarom is de kans 

groot dat het eten verdwijnt in de 
luchtweg en lucht verdwijnt in de 
maag. Nou zie jij dat maar eens tij-
dens een deftig etentje fatsoenlijk 
op te lossen.” 

De sportschool 
Ieder mens wil - in de ogen van Mi-
das Dekkers - iemand anders wor-
den. “Wij zijn niet tevreden met ons-
zelf. Wij willen iemand anders zijn, 
dat moeten wij van de damesbla-
den - zij doen er nog een schep-
je bovenop om die ontevredenheid 
aan te wakkeren - en van de sport-
school.” Wie in de toekomst de raad 
van de bioloog opvolgt loopt liever 
een straatje om dan daar ooit nog 
maar een stap binnen te zetten. “De 
enige school waar je niets kan le-
ren, denk nu eens na… geen enkel 
orgaan wordt er beter van door het 
veel te gebruiken. Je begint als een 
sukkel die gaat trainen en je eindigt 
als een getrainde sukkel.” Heerlij-
ke kolder die velen stiekem zal aan-
spreken. Aan de hand van een foto 
waarop een verloofd paar wordt ge-
toond, komt er vervolgens weer leu-
ke zinnige onzin. “Die blik van ver-
wachting, die hebben mensen van 
deze tijd niet meer. Nu kan alles, 
daarom zijn de mensen ook zo cha-
grijnig. En zie je toch een vage glim-
lach dan gaat het om iemand die 
een parkeerplaats heeft gevonden.” 

Een beter mens
“Hoe wij een beter mens kunnen 
worden? Tja…Had geen veertig jaar 
gewacht om mij hier naar Aalsmeer 
te halen, mensen veranderen meer 
van een halve liter jenever dan van 
duizend jaar evolutie.” 
Na de pauze was er tijd voor vragen. 
Dekkers had al eerder op de avond 
de eventuele vragenstellers gewaar-
schuwd door met voorbeelden te 
komen van eerdere bijeenkomsten 
in de provincie. Toch liet men zich 
niet onbetuigd, maar de antwoorden 
die zij kregen hoorden bij de one-
manshow. Het werd de schrijver bi-
oloog op geen enkele wijze kwa-
lijk genomen. Zij kregen waarvoor 
zij waren gekomen. Heerlijke enigs-
zins sarcastische vrolijkheid gelar-
deerd met een grote kern van waar-
heid. Ook werden er goede zaken 
gedaan, de boekenliefhebbers ston-
den in dikke rijen voor een handte-
kening van een favoriete schrijver. 
Altijd goed voor het nageslacht. 
Janna van Zon 

Expositie over platbodem boten
Veiling en demonstraties bij 
start seizoen Historische Tuin
Aalsmeer - Het belooft spectacu-
lair te worden. Zo is 2017 het Jaar 
van de Botanische Tuinen, wat ge-
vierd wordt met ludieke activi-
teiten op de Historische Tuin. Op 
dinsdag 4 april openen de deuren 
voor publiek. Tuinliefhebbers kun-
nen hun hart ophalen in de win-
kelkas die boordevol voorjaarsbloe-
men en kleurrijke planten staat. De 
landelijke Museumweek - Ontdek 
Ons Echte Goud - staat in het te-
ken van Aalsmeerse vaartuigen. Be-
zoek de expositie over deze platbo-
dem boten van 4 tot en met 9 april 
in de tentoonstellingskas. Ter gele-
genheid van de Nationale Muse-
umweek wordt zaterdag 8 april de 
eerste publieksveiling van dit nieu-

we seizoen gehouden. Om 15.00 
uur trapt de veilingmeester af. Be-
zoekers worden verzocht tijdig aan-
wezig te zijn om een plek op de ko-
perstribune te bemachtigen. Eer-
der die middag, om 13.30 uur, is er 
een demonstratie Seringen enten. 
Het openingsweekend vervolgt haar 
evenementen op zondag 9 april met 
demo’s Buxus knippen én Seringen 
enten. Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn 
belangstellenden van harte welkom 
om dit vakkundige schouwspel gade 
te slaan. De Historische Tuin is ge-
opend van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 16.30 uur. Ingang 
via de ophaalbrug op het Praam-
plein. Kijk voor meer informatie op 
www.historischetuinaalsmeer.nl

Bestuursleden Arie Stolwijk (l) en Arie de Vos van Kudelstaart voor Kudelstaart 
geven het goede voorbeeld.

Kudelstaartse veiling: 
Op naar de drie ton?
Aalsmeer - Dit is de laatste week 
waarin Kudelstaarters kunnen bij-
dragen aan de veiling voor de lo-
kale gemeenschap. Iedereen heeft 
thuis een formulier gekregen waar-
op ingevuld kan worden wat men 
wil bijdragen. Dat kan een geldbe-
drag zijn, een mooi product of een 
geinige (en toch handige) dienst. 
In te vullen op een eerder ontvan-
gen formulier dat voor maandag 10 
april moet worden ingeleverd. Dat 
kan in speciale bussen in het Win-
kelcentrum Kudelstaart. Die staan 
bij Albert Heijn, Bakkerij Van Leeu-
wen en Gall & Gall. Op de huis-aan-
huis verspreide bonnen konden Ku-
delstaarters invullen wat ze doneren 
aan de veiling. Ervaring leert tevens 
dat lokaal aangeboden diensten het 
dan erg goed doen. Maar natuur-
lijk mag een bijdrage in contanten 
ook. Dat kan op bankrekening NL-
13RABO0300107927 van Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart. 

Avond voor Moederdag
Inmiddels zijn al de nodige goede-
ren en diensten binnen. Volgende 
week start het maken van kavels 
voor de zeventiende editie van de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Die vindt plaats in het Dorpshuis op 
zaterdagavond 13 mei en begint om 
20.00 uur. De toegang tot deze ge-

zellige dorpsontmoeting is gratis.
Met nog iets meer dan een maand 
te gaan voor de veiling wordt nu be-
gonnen met het vormen van kavels 
die door de veilingmeesters bij op-
bod worden geveild. Er is voor elk 
wat wils: van speelgoed voor kinde-
ren tot een sloepvaart voor vier per-
sonen. De afgelopen jaren lag het 
aantal kavels steeds rond de 300. 
Grote trekkers zijn de fraaie boeket-
ten die op deze avond voor Moeder-
dag gretig aftrek vinden. 

Tijdens de vorige zestien edities 
van de veiling die door de stich-
ting Kudelstaart voor Kudelstaart 
werden georganiseerd, werd zo’n 
288.000 euro bijeengebracht. Voor-
zitter Arie de Vos hoopt dat in mei 
de grens van 3 ton uit alle veilingen 
tezamen kan worden overschreden. 
Uit de inkomsten van vorig jaar zijn 
inmiddels al tal van Kudelstaartse 
clubs, verenigingen en stichtingen 
blij gemaakt. Vandaar ook de naam 
van de veiling: Kudelstaart voor Ku-
delstaart. Ook dit jaar kan het lo-
kale verenigingsleven weer profi te-
ren van de opbrengsten uit de vei-
ling. Aanvragen voor fi nanciële on-
dersteuning van goed onderbouwde 
projecten kunnen tot 30 april wor-
den ingediend via een formulier op 
www.veilingkudelstaart.nl 

Workshop Handletteren
Aalsmeer - Na het kleuren voor vol-
wassenen is er een nieuwe hype los-
gebarsten: Handletteren! Het gaat 
hier om letters tekenen, een soort 
schoonschrijven op een eigentijdse 
losse manier. Zwelletters met krul-
len en eenvoudige versieringen en 
zo een eigen stijl gaan ontwikkelen. 
Docent Annefi e van Itterzon toont 
inspirerende lintletters gemaakt met 
kalligrafeer-pen, en pastelkrijt! Een 
stap verder is het illumineren met 
bloemen en patronen. De bedoe-
ling is dat je zo spreuken en wijs-

heden op een unieke manier weer-
geeft. Aan de hand van gerichte oe-
feningen ontstonden afgelopen vrij-
dag in het Boekhuis van Aalsmeer 
de mooiste handletter werken! De 
kroontjespen maar weer eens op-
zoeken, mensen leven te veel onli-
ne. Er is behoefte aan aandacht voor 
het puur ambachtelijke. Creatief 
handletteren vraagt tijd, brengt rust 
en geeft nieuwe energie. De volgen-
de workshop is op 19 mei van 20.00 
tot 22.00 uur. Opgeven kan bij Boek-
huis Aalsmeer via 0297-324454.

Op woensdag 12 april om 15.00 uur is er een klassiek                 
concert in de grote zaal van het Zorgcentrum, in samenwerking
met verpleeghuis Rozenholm. Het ensemble Trio Rodin, bestaande uit 
Carles Puig Ruscalleda - viool, Esther Garcia Calvo - cello, Jorge Mengotti 
Rodero - piano, brengt een gevarieerd klassiek programma met werken 
van o.a. Brahms, Saint-Saëns, Elgar en Piazzolla. Het programma duurt  
één uur zonder pauze. Toegang is gratis

Op donderdag 13 april is er in de grote zaal van het Zorgcentrum weer 
een verkoop van gerookte paling. Theo Rekelhof komt weer langs met 
vers gerookte paling...                                                                                                                  

Op woensdag 12 april is er in het Wijkpunt voor Elkaer weer een heer-
lijke avondmaaltijd. Als voorgerecht serveren we een Tiroler bonensoep 
met stokbrood en kruidenboter. Als hoofdgerecht komt er een wiener- 
schnitzel met remoladesaus op tafel. Als groente broccolitaartjes 
en rosti aardappeltjes en een Kudelstaartse rauwkost.  Het dessert: 
vanille ijs met vruchtjes en slagroom naar keuze. Voor meer informatie of            
reserveren kunt u  bellen met het wijkpunt 0297-820979. De kosten van 
deze maaltijd zijn 11 euro. U bent welkom vanaf 17.30 uur of vanaf 12.00 
uur als u deze maaltijd ’s middags wenst.

Voor vrijdag 14  april staat er een tropische cocktail met toast en zee-
boter op het menu. Een kalkoen cordon bleu  met paprikaroomsaus als 
hoofdgerecht,  Verder serveren wij hierbij geglaceerde worteltjes, en een 
frisse koolsalade. Als aardappelgerecht zullen wij aardappelen in room-
saus serveren. Als toetje is er een chocoladepudding met slagroom. De 
keuken is open vanaf 12.00 uur of vanaf 17.30 uur (u mag deze maaltijd 
ook ’s middags gebruiken...) De kosten van deze maaltijd zijn 10 euro. 
Voor reserveren of meer informatie kunt u bellen met onze gastheer of 

gastvrouwen op nummer 0297-820979. 
                                                                                                                                         

Cadeautip? In het wijkpunt in Kudelstaart 
kunt u ook “diner cadeaubonnen” 

kopen, leuk om eens cadeau te 
doen...  

                          

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

het zorgcentrum woont.

Maand van de fi losofi e
Joke Hermsen in bibliotheek
Amstelveen - In de maand van de 
Filosofi e is Joke J. Hermsen te gast 
in de bibliotheek op het Stadsplein. 
Zij dompelt onder in de melancho-
lie en duisternis van de onrust en 
toont tevens de veerkracht om daar 
weer uit te komen aan de hand van 
denkers als Hannah Arendt en Ernst 
Bloch. Wat is er nodig om de melan-
cholie ‘gezond’ te houden? In haar 
essay onderzoekt Joke Hermsen het 
kantelpunt waarop de mens nog net 
over voldoende moed, daadkracht 
en hoop beschikt om over het ver-
lies heen te stappen en een nieuwe 
verhouding tot de wereld en zichzelf 

te zoeken. Wat is er nodig voor deze 
veerkracht van het denken, die de-
zer dagen steeds vaker lijkt te ont-
breken?
Joke Hermsen (1961) studeerde fi -
losofi e en letteren in Amsterdam en 
Parijs. Zij publiceerde diverse arti-
kelen over contemporaine fi loso-
fi e en literatuur. Haar essaybun-
del ‘Heimwee naar de mens’ (2003) 
werd genomineerd voor de Socrates 
wisselbeker, het beste fi losofi sche 
boek van 2003. De avond met Joke 
Hermsen Melancholie van de onrust 
is op donderdag 13 april van 20.15 
tot 22.00 uur.

Vrijdag en zaterdag ‘De Woonboot’
Rijzenspelers spelen sterke 
en vlotte komedie
Rijsenhout - ‘De Woonboot’ van 
Haye van der Heijden is het nieuw-
ste stuk dat Toneelvereniging de Rij-
zenspelers heeft gespeeld. De pre-
mière van zaterdag 1 april was er 
één waar de spetters letterlijk vanaf 
vlogen. Knap, snel en overtuigend, 
zoals een komedie hoort te worden 
gespeeld!
‘De woonboot’ gaat over Nico en 
Wilma, vijf jaar getrouwd en hun hu-
welijk is in een enorme crisis be-
land. Op een avond, als de zoveel-
ste echtelijke ruzie het hoogtepunt 
heeft bereikt, wordt het besluit ge-
nomen te stoppen. Daarna volgen 
de ontwikkelingen elkaar in zeer 
snel tempo op, het publiek moet 
echt de aandacht erbij houden!
‘De woonboot’ is een snelle kome-
die van de zeer succesvolle schrijver 
Van der Heijden, over relaties en de 
onmacht van mensen met elkaar om 
te kunnen gaan. De Rijzenspelers 
hebben er, onder regie van Remco 
Brandt, een overtuigende voorstel-
ling van gemaakt.
Met zes getalenteerde spelers krijgt 
‘De woonboot’ het succes dat het 
verdient. De humor komt vooral van 
de debuterende Melina Eekhoff als 
de Thaise die Nederlands leert, ‘wat 
heeft vandaag toch weer geregend, 
die pijpestelen’ en van de furie Ma-
riska van Leeuwen die als een cyni-

sche orkaan over het podium den-
dert. Prachtig tegenspel wordt ge-
geven door Peter Maarsen die als 
overspelige echtgenoot de sympa-
thie krijgt van het publiek, omdat ze 
bijna begrijpen waarom hij een an-
der kiest.
Hoewel de vraag of beide echtelie-
den Nico en Wilma elkaar weer vin-
den voor iedereen snel duidelijk lijkt 
te zijn, boeit het stuk vanaf het be-
gin tot het eind. De snelle scenes, 
vlotte teksten en het sterke spel van 
alle spelers laat de avond geen mo-
ment verslappen. Ook de kleine-
re rollen, Robert Arendse als Fons 
die toevallig aanspoelt op de woon-
boot, Evert van Putten als Ronnie de 
sportschoolleraar en Margaret Vre-
ken in diverse personages pakken 
hun momenten overtuigend. ‘De 
Woonboot’ is een komedie waarin 
situaties voorkomen die je zult her-
kennen, die soms zelfs een spiegel 
voorhoudt, maar waar je vooral even 
heerlijk naar kunt kijken en kunt la-
chen om anders onmacht.
Er worden nog twee voorstellin-
gen gegeven op vrijdag 7 en zater-
dag 8 april in dorpshuis de Reede, 
Schouwstraat 14. Kaarten kunnen 
gereserveerd worden via de web-
site van de Rijzenspelers: www.rij-
zenspelers.nl of telefonisch: 0297-
327840.
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Ledenvergadering Oosterbad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 april, houdt zwemvereniging Het 
Oosterbad haar jaarlijkse ledenver-
gadering. De vergadering begint 
om 20.00 uur en vindt plaats in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Na de opening volgt behandeling 
van de notulen, bespreken van in-
gekomen stukken en presentatie 
van het financieel verslag 2016. Ook 

staat een bestuursverkiezing op de 
agenda. Marc Blommestijn is aftre-
dend en niet herkiesbaar. 
De vergadering wordt beëindigd 
met een toelichting van het sei-
zoen 2017 door Loekie Brommer en 
de rondvraag. Na de pauze worden 
enkele rondjes bingo gespeeld. Alle 
leden en belangstellenden zijn wel-
kom.1e Ajax vrouwen clinic bij 

FC Aalsmeer groot succes
Aalsmeer - Zondag 2 april is de 
eerste clinic voor meisjes op het 
mooie FC-Aalsmeer complex ge-
houden, verzorgd door de Vrouwen-
selectie van AFC Ajax. Het beloofde 
een fantastische zonovergoten dag 
te worden waar de meisjes tijdens 
de clinic konden gaan ervaren hoe 
er dagelijks getraind wordt bij de 
Ajax Vrouwen. Om 10.00 uur kwa-
men de 81 meisjes zich aanmelden 
en werden de laatste (onvermijdelij-
ke) mutaties nog doorgevoerd, zo-
dat iedereen in een juist trainings-
groepje kon deelnemen. Nadat de 
speelsters zich hadden omgekleed 
gingen zij onder begeleiding van 
de Ajax-mars per team één voor 
één het hoofdveld op. Aansluitend 
werden de Speelsters van de Ajax 
Vrouwen gepresenteerd door Hans 
Kwaks: Pauline Quaye en Lize Kop 
(keepsters), Daphne Koster en Loïs 
Oudemast (aanvoerders),  Lucienne 
Reichartdt (verdedigende midden-
velder), Chantal de Ridder (spits) en 
Kelly Zeeman (middenveldster). 

Iedereen werd van harte welkom 
geheten en na een fotomoment kon 
de training losbarsten. Tijdens de 
verschillende trainingsvormen kwa-

men onder andere aannemen, pas-
sen, schieten, afronden, passeerbe-
wegingen en partijvormen aan bod. 
Na twee oefeningen was er even tijd 
voor een drinkmomentje en een wa-
re persconferentie waar de meisjes 
hun brandende vragen af konden 
vuren, zoals: “Wat is jullie Neder-
lands lievelings voetbalclub naast 
Ajax?” of “Wat voor sport zou u 
naast voetbal ook willen doen?” en 
“Wat is uw lievelingsdier?” De vra-
gen bleven binnen stromen, maar 
helaas de tijd was op dat moment op 
en de training ging weer verder. Na 
het laatste onderdeel van de clinic 
werden de spullen met elkaar opge-
ruimd en verzamelden iedereen zich 
rond de middenstip. Hier werden al-
le medewerkers en deelnemers be-
dankt en was het moment aange-
broken om persoonlijk met de Ajax 
Vrouwen op de foto te gaan en een 
handtekening te scoren. Hier werd 
gretig gebruik van gemaakt.
Dit gezellige evenement ging vlie-
gensvlug voorbij en heeft tot stand 
kunnen komen met en door jullie al-
lemaal. Allemaal hartelijk dank voor 
jullie inzet en deelname en het be-
stuur van FC Aalsmeer hoopt dat 
jullie er net zoveel van genoten heb-

Staand v.l.n.r.: Wethouder Maaike Veeningen (Amstelveen), Wethouder Ad 
Verburg (Aalsmeer), Wethouder Marvin Polak (Uithoorn) en Wethouder Jac-
queline de Maa (Ouder-Amstel). Zittend v.l.n.r.: Lex Vonk en Wethouder Ap 
Reinders (Haarlemmermeer). Foto: Martine Goulmy

Nieuwe directeur AM match
Aalsmeer - Het bestuur van de ge-
meenschappelijke regeling van Am-
stelland en Meerlanden Werkorga-
nisatie heeft 30 maart besloten om 
de heer Lex Vonk te benoemen tot 
algemeen directeur van AM match.
Lex Vonk heeft bedrijfskundige eco-
nomie gestudeerd en heeft daarna 
zijn sporen verdiend in het bankwe-
zen. In verschillende nevenfuncties 
laat hij maatschappelijke betrok-
kenheid zien. De ondernemerskant 
is hem niet vreemd. Zo is Lex Vonk 
van 2005 tot 2011 medeoprichter en 
voorzitter geweest van het Haarlem-
mermeers Ondernemers Platform.
AM match is op 1 juli 2016 voort-
gekomen uit de voormalige AM 
Groep. AM match is actief in de re-
gio Amstelland en Meerlanden en 
voert in opdracht van de gemeen-

ten Aalsmeer, Amstelveen, Haar-
lemmermeer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn de nieuwe Participatiewet uit. 
AM match richt zich op de doel-
groep uit de Participatiewet met een 
loonwaarde van 40 tot 70 % met als 
doel om deze kandidaten te plaatsen 
bij reguliere werkgevers. AM match 
heeft twee belangrijke opdrachten: 
de huidige Wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw) blijven uitvoeren en 
personen uit de doelgroep Partici-
patiewet met een loonwaarde tot 70 
% naar werk gaan bemiddelen. Or-
ganisatie en bestuur van AM match 
zijn blij met de benoeming van Lex 
Vonk tot algemeen directeur en kij-
ken uit naar een vruchtbare samen-
werking ten dienste van de inwo-
ners en ondernemers van de vijf ge-
meenten. 

Parkeren boven water van 
Westeinder: 1 april!
Aalsmeer - Gelezen dit verhaal vo-
rige week in de krant? “Eerder de-
ze week was een van de redactie-
leden van Stamtafel Aalsmeer op 
het Provinciehuis. Aan het einde van 
het gesprek kreeg hij een vertrou-
welijk stuk onder ogen naar aanlei-
ding van een haalbaarheidsonder-
zoek. De Provincie had bij de om-
liggende gemeenten van Schiphol 
het verzoek neergelegd tot verdere 
ontwikkeling van parkeermogelijk-
heden. Vanwege de bekendheid van 
Greenpark als parkeerlocatie werd 
als eerste daarheen verwezen. 
Echter, daar zijn nog enkele kleine 
gebieden beschikbaar die niet ge-
makkelijk te exploiteren zullen zijn. 
Een achttal andere locaties werd 
daarom bekeken waarbij de voor-
keur werd uitgesproken voor par-
keren boven water en wel tussen 

het Westeinder Paviljoen en de Wa-
tertoren. Hier denkt men tussen de 
600 en 1000 personenauto’s kwijt te 
kunnen.”
De redactie van de krant kreeg ve-
le reacties, maar natuurlijk was het 
een 1 april grap. “Dit mooie plaatje 
kan dan nooit meer gemaakt wor-
den? Hoe krijgt iemand het ver-
zonnen!”, aldus Anna-Marie Blom-
mestein-Koudijs.

Parkeren Schiphol 2017-2022
 “Hoe vond u de voorstellen over het 
Schiphol parkeren? Die waren rond-
uit schokkend. Maar, niets is te gek 
in Aalsmeer, dus zelfs 1 aprilgrap als 
deze kan in de toekomst ooit wer-
kelijkheid worden. Vooralsnog een 
nachtmerrie, want een grap moet 
eigenlijk om te lachen zijn.
Redactie Stamtafel Aalsmeer

Wethouder Robbert-Jan van Duijn: Schiphol oké, maar

‘Nog meer overlast: Nee!’
Aalsmeer - Wethouder Robbert-
Jan van Duijn heeft Schiphol in zijn 
portefeuille en dit valt, zeker nu de 
Kaagbaan dicht is voor onderhoud 

en de overlast in de gemeente bij-
zonder groot is, niet mee. Regelmatig 
krijgt hij brieven en reacties van be-
zorgde inwoners, die dagelijks over-

last ervaren door vliegtuiglawaai en 
zich zorgen maken om hun gezond-
heid. “Ik probeer deze mensen, waar 
mogelijk, uit te nodigen om hun ver-

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Tijdens de maartver-
gadering is met de ambtelijke ver-
tegenwoordiging gesproken over de 
Evaluatie Sociale Teams. In de ko-
mende week zal overleg plaatsvin-
den over de strategische uitgangs-
punten voor de inkoop van woning-
aanpassingen en de aansluiting bij 
het aanbestedingsproces van Am-
stelveen. Tijdens de aprilvergade-
ring zal de Wmo-raad geïnformeerd 
worden over het aanbestedingstra-
ject Jeugdbeleid.
Ook in de komende maanden zullen 
weer vele momenten zijn waarop 
de Wmo-raad (gevraagd en onge-
vraagd) advies zal geven. Op woens-
dag 12 april tussen 14.30 en 15.00 
uur bestaat de mogelijkheid om le-
den van de WMO-raad deelgenoot 

te maken van uw ervaringen met de 
WMO. De Wmo-raad handelt geen 
individuele vragen en klachten over 
toekenning, weigering of uitvoering 
van hulp af, maar kan wel een luis-
terend oor bieden met als doel het 
optimaliseren van het Sociaal Loket 
en de WMO voorzieningen/dien-
sten. In voorkomende gevallen zul-
len de bevindingen van de WMO-
raad zo nodig anoniem bespro-
ken worden met het Sociaal Loket 
of desbetreffende beleidsambtena-
ren. De Wmo-raad vergadert iede-
re tweede woensdag van de maand 
in het Gemeentehuis. De eerstvol-
gende vergadering op woensdag 12 
april begint om 15.00 uur. Zie voor 
agenda en verslagen de website: 
www.wmoraadaalsmeer.nl.

Poetsbeurt voor fietsbordjes... 
Aalsmeer - “Op mijn dagelijkse 
fietstocht langs de N196 valt het mij 
op dat sommige fietsrichtingbord-
jes nodig eens aan een voorjaars-
schoonmaak toe zijn. Deze foto is 
gemaakt in de buurt van centrum 
N201 bij de Zwarteweg. Ook een 
ophaalbeurt van al het gedumpte 
afval (blikjes, flesjes en papier) zou 
een goed plan zijn. Al valt het door 

de groei van het gras in de bermen 
inmiddels iets minder op”, schrijft 
Frans Goossens uit Uithoorn. Maar 
wie dient nu het groen van deze 
bordjes af te poetsen, de gemeen-
te of de provincie? Frans heeft wel 
gelijk. Misschien eens goed om een 
schoonmaakronde te houden langs 
ietwat ‘vergeten plekjes’ in de ge-
meente. 

Zaterdag bijeenkomst in Oude Veiling

PvdA Aalsmeer wil zichzelf 
opnieuw uitvinden
Aalsmeer - Na vier periodes sa-
menwerken binnen PACT is de tijd 
rijp dat de PvdA Aalsmeer zich-
zelf opnieuw uitvindt. PACT, het sa-
menwerkingsverband tussen PvdA, 
GroenLinks en D66, bestaat richting 
de aankomende gemeenteraadsver-
kiezingen niet meer. De PvdA is vast 
van plan om onder eigen vlag door te 
gaan richting deze verkiezingen. Dat 
is de belangrijkste conclusie van het 
lokale partijbestuur. Het bestuur wil 
samen met leden en niet-leden, jong 
en oud weer nieuwe moed, nieuwe 
energie en nieuwe inspiratie vinden 
voor de komende jaren. Een nieu-
we lente, een nieuw geluid in politiek 
Aalsmeer. De PvdA is nog steeds een 
partij met idealen om trots op te zijn. 
PvdA Aalsmeer is daarom vast van 
plan om via de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018 het herstel van in 
ieder geval de lokale PvdA gestalte 
te geven. Dat kan alleen lukken met 
steun vanuit de samenleving. Wat is 
de komende jaren van belang, waar 
moet de PvdA zich sterk voor maken 
zijn de vragen waarop de sociaal- 
democraten antwoord willen vinden. 
Het PvdA-bestuur is daarom op zoek 
naar uw ideeën, uw hulp en uw inzet. 
Leden maar ook niet-leden zijn van 
harte welkom om op zaterdag 8 april 

daar over te komen praten in de Ou-
de Veiling in de Marktstraat.
De Partij van de Arbeid heeft een 
flink pak slaag gekregen bij de ver-
kiezingen. Ook in Aalsmeer verloor 
de partij meer dan 10% van haar 
stemmers. Winnaars in onze mooie 
gemeente zijn respectievelijk CDA, 
PVV, D66 en GroenLinks. De VVD 
verloor ook flink, maar bleef toch de 
grootste met bijna 35% van de stem-
men. Getallen die alle aanleiding ge-
ven om nieuwe ruimte te scheppen 
voor een sociaal en progressief ge-
luid in deze gemeente.

Weer smoel geven
De start is op zaterdag 8 april in de 
Oude Veiling om 16.00 en de deuren 
zijn vanaf 15.30 open. De PvdA is op 
zoek naar mensen die midden in de 
samenleving staan en die de han-
den uit de mouwen willen steken om 
de PvdA in Aalsmeer op te bouwen 
en weer smoel te geven. Een loka-
le PvdA die zichtbaar is en een par-
tij die het verschil kan maken. Nodig 
die mensen uit en neem ze mee. We 
kijken uit naar uw komst en uw re-
acties. Wilt u spreektijd laat het ons 
dan even weten. Dat kan via voorzit-
ter Joop Kok, Email: joopkok@pla-
net.nl

Groen langs Brandewijnsloot weg!
Bewoners teleurgesteld 
over verdwijnen bomen
Aalsmeer - Met grote voortvarend-
heid wordt gewerkt op het nieuwe 
eigendom van de Lidl. De super-
marktketen wil snel aan de slag in 
het Centrum van Aalsmeer. Aan de 
kant van de Stationsweg is duide-
lijk te zien dat hard gewerkt wordt 
aan het laten verdwijnen van de 
twee panden van de Rabobank. Het 
kleine kantoor is nagenoeg verdwe-
nen, aan het grote gebouw is aan 
de voorzijde nog niet zoveel te zien, 
maar aan de zijkant en achterzijde 
doet de slopershamer wel degelijk 
zijn werk. Ook goed te volgen vanuit 
de Brandewijnsloot. Waren vorige 
week al diverse struiken en bomen 
langs het water weggehaald, inmid-
dels is zo’n beetje al het groen hier 
verdwenen. Zou er een aanlegstei-
ger voor bootjes gemaakt worden? 
De Lidl bereikbaar vanaf het land en 
vanaf het water… Hopelijk gaat de 
supermarktketen het grote terrein 
wel weer verfraaien met groen.
Bewoners zijn overigens behoor-
lijk teleurgesteld in de supermarkt-
keten. Bewoonster Esther Bruine 

de Bruin: “Het bos naast de Rabo-
bank is nu volledig omgekapt. In dit 
door de buurtbewoners gekoester-
de stuk bos van ongeveer 20 bij 30 
meter stonden maar liefst 100 gro-
te bomen, waarvan de meeste meer 
dan 50 jaar oud. Deze bomen trok-
ken veel vogels aan en behoorden 
nog tot een van de weinige stukjes 
natuur in het centrum van Aalsmeer. 
Op de tekeningen met het plan van 
de Lidl staat dat het stuk groen, 
waar het betreffende bos op staat, 
gehandhaafd zou blijven. Echter 
is er nooit vermeld dat de bomen 
moesten verdwijnen. Volgens de 
woordvoerder van de Lidl past het 
bos niet bij het onderhoudsbeleid 
van het bedrijf, terwijl ik zou denken 
dat een bos weinig onderhoud be-
hoeft. De Lidl pretendeert een duur-
zame onderneming te zijn en eist dit 
ook van haar leveranciers, die aan 
de hoogste mate van certificerin-
gen moeten voldoen, terwijl onder-
tussen een prachtig stukje natuur-
schoon moet verdwijnen. Ik en velen 
met mij zijn teleurgesteld.”

haal te doen en hun zorgen te de-
len”, vertelt hij. Maandag 3 april heeft 
hij nog een gesprek gehad met een 
inwoner over Schiphol. “Haar zorg 
sloot naadloos aan bij de zorgen van 
andere inwoners die ik heb gespro-
ken. De angst dat het niet meer stil 
wordt”, gaat hij verder.
In Aalsmeer weten mensen best dat 
ze vlak bij Schiphol wonen en dat dit 
overlast met zich mee brengt. Ook 
verdienen veel mensen hier (direct 
of indirect) hun boterham aan Schip-
hol. Dat is het probleem niet. Het pro-
bleem is dat Aalsmeer en Kudelstaart 
onevenredig veel overlast hebben als 
het om Schiphol gaat. “De lusten en 
de lasten zijn niet (meer) in balans”, 
vervolgt de wethouder en hij besluit: 
“Dat is precies de boodschap die ik 
in de richting van de luchtvaartsec-
tor en het rijk probeer over te bren-
gen: Schiphol: Oké. Nog meer over-
last: Nee!” Dat momenteel in alle de-
len van de gemeente geluidsoverlast 
is van vliegtuigen bleek afgelopen 
maandag 3 april tijdens de partici-
patiebijeenkomst over de mogelijke 
nieuwe woonwijk Westeinderhage. 
Een inwoner van Kudelstaart nodig-
de wethouder Gertjan van der Hoe-
ven uit om een nachtje bij hem te ko-
men slapen. “De vliegtuigen dende-
ren bij mij over.” De wethouder be-
dankte voor de uitnodiging. “Bij mij 
in Aalsmeer is het vliegtuiglawaai 
ook enorm. Ik weet wat het is. U mag 
ook bij mij komen.”

ben als dat zij dat gedaan hebben.
De eerste volgende thuiswedstrijd 
van de Ajax Vrouwen is op vrijdag 

28 april tegen PSV in de Toekomst 
en begint om 19.30 uur. Toegang is 
gratis! 
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Nog drukker op Bilderdammerweg grootste zorg

Vol Dorpshuis voor info-
avond Westeinderhage
Aalsmeer - De gemeente organi-
seerde afgelopen maandag 3 april 
samen met Van Omme & De Groot 
Projectontwikkelaars en Bouwers 
een participatieavond over de mo-
gelijke toekomstige woonwijk West-
einderhage. Het gebied Westeinder-
hage is circa 8 hectare groot en ligt 
tussen de Herenweg en de Bilder-
dammerweg. In het verleden heb-
ben hier tuinbouwkassen gestaan. 
Na sloop hiervan is het gebied nu 
grotendeels in gebruik als weiland. 
Al in 2002 zijn er door vastgoedon-
derneming Phanos plannen ontwik-
keld om in dit gebied woningbouw 
te ontwikkelen. Na het faillissement 
van Phanos in 2012 en de vastgoed-
crisis is Westeinderhage tijdelijk bui-
ten beeld geraakt. Dit tot groot ge-
noegen van veel inwoners, zo bleek 

in het overvolle Dorpshuis. Zij hou-
den het graag heel groen. Zo’n 150 
bewoners kwamen naar deze, vol-
gens de wethouder en de project-
ontwikkelaar, verkenningsavond om 
te kijken wat de bewoners hier wil-
len qua bebouwing, inrichting van 
de wijk en onder andere wat bijzon-
dere aandacht zou moeten krijgen. 
De druk op de woningmarkt is 
groot en ondanks dat de gemeente 
Aalsmeer onder de rook van Schip-
hol valt en nieuwe bewoners vlieg-
tuigoverlast gaan ondervinden, is 
de vraag naar huizen groot. Star-
ters vinden hier moeilijk een wo-
ning en er is veel behoefte aan se-
niorenhuisvesting, c.q. zorgwonin-
gen. Samen met de bewoners wil-
len de gemeente en de projectont-
wikkelaar komen tot uiteindelijk een 

startnotitie of gebiedsvisie, inclu-
sief verkeers- en stedenbouwkun-
dige plannen, als leidraad naar het 
vaststellen van een nieuw bestem-
mingsplan. Dit vergt overigens nog 
geruime tijd. Er zijn nog vele stap-
pen te gaan voordat er gebouwd 
kan en mag worden. “De participa-
tiebijeenkomsten zijn er om met el-
kaar zorgen, kansen en mogelijk-
heden te delen”, aldus wethouder 
Gertjan van der Hoeven. 
Op de vraag ‘wanneer dan bouwen’ 
zei de projectleider van de gemeen-
te geen antwoord te kunnen geven. 
“Dat wordt een glazen bol verhaal.” 
In Westeinderhage is het de be-
doeling dat iets meer dan de helft 
van de nieuwbouw gaat bestaan uit 
starterswoningen en huizen in het 
middensegment aangevuld met wat 

duurdere woningen. De Bilderdam-
merweg blijkt een heel heet hang-
ijzer te zijn. De weg met links en 
rechts fietsstroken is een veel ge-
bruikte route door bewoners en 
wordt gebruikt door veel kinderen 
om naar de sportvelden te gaan. 
Nog meer verkeer, want dat brengt 
de wijk Westeinderhage met zich 
mee, vereist een hele andere in-
richting van de Bilderdammerweg. 
“De inrichting van de Bilderdam-
merweg is een grote zorg voor ons 
college”, benadrukte de wethouder. 
“Zijn de fietsstroken nog voldoende 
of is een vrijliggend fietspad beter?” 
Het beste zou zijn als voor de wijk 
een andere ontsluiting(sweg) wordt 
gemaakt, maar is die mogelijkheid 
er? Na de eerste verkenning volg-
de een interactief gedeelte. Middels 
de smartphone of de tablet konden 
inwoners stemmen en hun visie ge-
ven op de inrichting van de toekom-
stige wijk. Het gaf een best tegen-
strijdig uiteindelijk beeld. De aan-
wezige inwoners, voornamelijk om-
wonenden van het gebied zo gaf de 
uitslag aan, willen vooral bouwen 
voor jongeren en starters (jonge 
gezinnen en samenwonenden). Wel 
nieuwe bewoners met een goed 
gevulde portemonnee, want bij de 
soort woningen werd gekozen voor 
laagbouw en bij het type huizen het 
liefst vrijstaande woningen in jaren 
dertig stijl... Groen moet een heel 
belangrijke rol gaan spelen, even-
als water. Het groen ziet men vooral 
graag voor gemeenschappelijk ge-
bruik (park) met een natuurspeel-
plek voor kinderen. 
Het wordt nog een hele opga-
ve voor de projectontwikkelaar om 
een wijk naar ieders tevredenheid 
te gaan creëren. Vooralsnog is nog 
steeds het woord aan de inwoners. 
Op maandag 1 mei vindt de twee-
de participatieavond plaats. Uitein-
delijk worden alle onderzoeken en 
de resultaten van de participatie 
samengevat in een startnotitie en 
hierop mogen weer reacties gege-
ven worden. Een van de aanwezi-
ge vroeg de inzage (reactieperiode) 
niet in de zomervakantie te doen, 
maar een kwartaaltje later. Hij kreeg 
applaus van de zaal en toezegging 
van de wethouder. Wordt vervolgd!

Onderzoek bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Uitvoeringsprogramma 
verkeer in de maak
Aalsmeer - Gelet op de uitvoe-
ring van diverse grote infrastruc-
turele projecten wenst het college 
vooruitlopend hierop onderzoek te 
doen naar korte termijn maatrege-
len ten behoeve van de bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid van en in 
Aalsmeer. De Burgemeester Kaste-
leinweg wordt gereconstrueerd en 
er zijn diverse bouwplannen in voor-
bereiding die extra verkeer aantrek-
ken. Het college wil werk maken van 

de verkeersveiligheid op een aantal 
locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Dit mede naar aanleiding van signa-
len van inwoners en bedrijven hier-
over. Wethouder Verkeer Robbert-
Jan van Duijn: “We nemen dit heel 
serieus. Daarom werken we voor de 
korte termijn in overleg met diverse 
participanten een maatregelen-pak-
ket uit. Dit zal gebeuren in de vorm 
van een uitvoeringsprogramma ver-
keer voor Aalsmeer en Kudelstaart 

voor de periode 2017-2019. De na-
druk ligt op korte termijn maatrege-
len, die we in samenspraak met in-
woners en bedrijven, gaan nemen.”

Knelpunten
Middels het uitvoeringsprogramma 
worden inwoners en ondernemers 
geïnformeerd over de grote ver-
keerskundige projecten die de ko-
mende jaren staan te gebeuren en 
de gevolgen hiervan voor het ver-

keer. In overleg met participanten 
worden plannen opgesteld om een 
aantal knelpunten op korte termijn 
aan te pakken en daarmee een aan-
tal zorgen op het gebied van bereik-
baarheid en verkeersveiligheid weg 
te nemen De probleemanalyse en 
het maatregelen-pakket worden na 
overleg met wijkoverleggen, onder-
nemersplatforms en raadsfracties 
uitgewerkt. Per dorpskern worden 
maximaal 5 maatregelen uitgewerkt.

Vier producten
Concreet zal het Uitvoeringspro-
gramma bestaan uit de volgende 
vier producten: een kaart met de 
actuele wegcategorisering en een 
globale doorkijk naar de toekom-
stige verkeersstructuur na realisa-
tie van de grote projecten; een ver-
keersagenda met maatregelen op 
de middellange tot lange termijn; 
een probleemanalyse van korte ter-

Elkaar ontmoet bij de zangvereniging in Bovenkerk

Nico en Dora Pronk-van den 
Broek 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Omdat echtpaar Pronk 
op 3 april 1957 trouwde voor de wet, 
bracht burgemeester Nobel hen op 
zondag een bezoekje voor hun Dia-
manten huwelijksdag. Deze krant is 
dinsdag in huize Pronk op visite ge-
weest om te vragen naar de erva-
ringen van het stel. “We kennen Je-
roen persoonlijk, dus het was heel 
gezellig en ongedwongen.” Begint 
mevrouw Pronk, zesentachtig jaar 
geleden geboren als Dora van den 
Broek. “Op 30 april trouwden we 
destijds in de kerk, vandaar dat we 
op 30 april pas een feestje geven.” 
Omdat de eenennegentig-jarige Ni-
co Pronk dementerend is doet zijn 
vrouw het woord. Over hoe ze el-

kaar ontmoet hebben zegt zij: “Op 
de zangvereniging in Bovenkerk, het 
Bloemenkoor. Nico komt hier niet 
vandaan, maar kwam in Amstelveen 
terecht na de oorlog. Hier was meer 
welvaart. Hij is altijd chauffeur ge-
weest van beroep en reed voor de 
gemeente Amsterdam. Ikzelf werkte 
niet, maar had genoeg om handen. 
Ik had, net als Nico, twaalf broers en 
zussen, dus heb veel op mijn nicht-
jes en neefjes gepast en in de huis-
houding gewerkt. Mijn moeder was 
blind en die heb ik lang verzorgd. 
Ik ben in het huis hiernaast gebo-
ren en getogen. Waar we nu wo-
nen was de oorspronkelijke rozen-
schuur van de kwekerij van mijn va-

der.” Vanuit het raam in het knusse 
huis aan de Aalsmeerderweg is er 
zicht op het plaatsnaambordje Am-
stelveen, maar familie Pronk woont 
in Aalsmeer. “Een ontzettende leuke 
buurt. We hebben allemaal gezellige 
mensen om ons heen.” Uit het hu-
welijk werden twee zoons geboren 
en een aantal jaren later twee doch-
ters. Ze zijn in de leeftijd van 48 tot 
59 jaar. 
Een dochter komt even aan voor een 
kop koffie en heeft een kopie van de 
trouwakte meegenomen. “Die lag 
zondag nog in de kluis van de ge-
meente, dus Jeroen had hem niet 
mee.” Mevrouw bestudeert de akte 
aandachtig (“Kijk nou, de handte-

kening van mijn moeder.”) en wijst 
op nog meer post: gelukwensen van 
zowel de provincie als van de Ko-
ning en de Koningin. “Zo leuk al-
lemaal.” Ook staat er in het huis, 
naast felicitatiekaarten en bloemen, 
een gigantische bos gekleurde ro-
zen. “Die hebben we gekregen van 
de kinderen.” Zegt mevrouw trots.

Familiemensen
Meneer Pronk gaat twee keer in de 
week naar de dagbesteding van ge-
bouw Irene. “Hij heeft niet altijd zin 
om er heen te gaan, maar je vindt 
het er best leuk, hè Nic?” Dora kijkt 
haar ‘Nic’ liefdevol aan, waarop hij 
begint te glimlachen. “Pap kon heel 
goed biljarten en heeft flink wat 
prijzen in de wacht gesleept.” Zegt 
dochterlief. En ook hierop wordt be-
amend geknikt en vriendelijk gela-
chen. “Ze hielden hier sowieso van 
spelletjes; Er werd gesjoeld en mijn 
moeder kaartte veel. Canasta!” 
“Ook deed ik vrijwilligerswerk voor 
de kerk en zit nog steeds in het 
kerkkoor.” Aldus Dora, die in eerste 
instantie dacht dat er maar weinig 
te vertellen zou zijn voor in de krant. 
Er kwamen negen kleinkinderen en 
er zijn inmiddels al drie achterklein-
kinderen geboren. Één zoon woont 
in Amerika en daar is het stel al zo’n 
keer of acht geweest. “Toen de kin-
deren klein waren gingen we met 
zomervakantie altijd naar een huisje 
op de Veluwe, later met onze vrien-
den, familie Been, eens per jaar met 
fietsvakantie. Dat waren mooie tij-
den.” 
Voor het feest dat gevierd wordt in 
een grote ruimte in Bovenkerk zijn 
alle familieleden en vrienden uitge-
nodigd. “Er zijn al meer dan hon-
derd aanmeldingen! Ik ben een echt 
familiemens, dus ik kijk er erg naar 
uit. We maken het gezellig, hè Nic?” 
Opnieuw wordt er zachtmoedig ge-
glimlacht. 
 Door Miranda Gommans 

mijn knelpunten en een uitvoerings-
programma met korte termijn maat-
regelen. Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling van het college om op dit 
moment het Aalsmeers Verkeer- en 
Vervoerplan (AVVP) te actualise-
ren. De komende jaren staan ingrij-
pende wijzigingen zoals de herin-
richting van de Burgemeester Kas-
teleinweg, de aanleg van de Nieu-
we Aalsmeerderlaan en de capaci-

teitsuitbreiding van de N231 op de 
planning. Het college kiest er daar-
om voor om het AVVP pas te actua-
liseren nadat deze projecten zijn af-
gerond en de nieuwe situatie goed 
is gemonitord en onderzocht.
Het Uitvoeringsprogramma moet 
gereed zijn in de zomer van 2017 
en zal volgens planning in septem-
ber 2017 aan de raad worden aan-
geboden.

Slopershamer ‘actief’ op 
diverse locaties
Aalsmeer - Het gaat best heel snel, 
de sloop van de beide panden van 
de Rabobank. Gestart is aan de 
achterzijde van de gebouwen. Van-
af de Uiterweg was dit goed zicht-
baar. Langs de Stationweg is een rij 
hekken met schermen geplaatst, zo-
dat geen zicht is op de werkzaam-
heden. Wel jammer dat hiervoor een 
deel van het trottoir is gebruikt en 
een smal voetpad overgebleven is. 
Maar, ondanks de hekken is nu toch 
ook zicht op de sloop aan de Stati-
onsweg. Het kleinste gebouw is na-
genoeg verdwenen. De letters ‘Ra-
bobank’ houden nog stand op het 
pand, maar vast niet lang meer.
Verder op in het Centrum, aan de 
Lijnbaan en te zien langs de Burge-
meester Kasteleinweg, is een aan-

vang gemaakt met het slopen van 
het pand van Rosenboom om ook 
hier woningen te kunnen bouwen.
In de Hornmeer zijn de opstallen, 
kleedruimten en opslag, bij de voor-
malige VVA-kantine met de grond 
gelijk gemaakt vanwege het aan-
treffen van asbest en actief vanda-
lisme.
En ook in Oost gaan de werkzaam-
heden door. Het Rooie Dorp ver-
dwijnt gestaag. Ruim de helft van 
de huizen hier zijn tot puin gemaakt, 
maar de werkzaamheden zijn nog 
niet voltooid. Er resten nog zo’n tien 
huizen. Ze wachten ietwat weemoe-
dig op de slopershamer, zo lijkt. Hoe 
snel kan het veranderen? Soms heel 
snel. Hopelijk wordt op alle locaties 
snel aangevangen met nieuwbouw.

Fracties struikelen over 
Afvalplan in commissie
Aalsmeer - Best soepel verliep 
de vergadering van de commis-
sie Ruimte en Economie afgelo-
pen dinsdag 4 april. Met de krediet-
aanvraag van het college voor op-
schonen van het voormalige VVA-
terrein aan de Dreef en de aan-
leg hier van een bouwweg gingen 
de fracties zonder veel vragen ak-
koord. “Het wordt eens tijd”, aldus 
het CDA. Ook het voorstel om een 
deel van het pand Zwarteweg 77a, 
naast de Brandweerkazerne, ver-
huurbaar te maken voor de EHBO 
en de Marokkaanse Gemeenschap 
kende goedkeuring. Op het finan-
ciële vlak waren er vragen ten aan-
zien van de kosten en de uiteindelij-
ke opbrengsten. Is investeren nodig 
en voor hoe lang is het? Wethou-
der Robbert-Jan van Duijn maak-
te duidelijk dat de investering no-
dig is om het pand verhuurbaar te 
maken. Wat de periode betreft gaf 
hij aan dat het zeker voor zes jaar 
is. Er is geen sprake van verhui-
zing van de brandweer de komen-
de jaren. De gemeente is voor ver-
huur van de ruimtes nog in ge-
sprek met een aantal partijen. “Er 
zijn meer opbrengsten te verwach-
ten”, aldus de wethouder. Even voor 
kwart voor negen werd het Afval-
plan 2017-2021 ter discussie ge-
bracht. Ondanks de betogen van 

de wethouders Jop Kluis en Ad Ver-
burg werd al snel duidelijk dat niet 
alle fracties achter het voorstel ‘om-
gekeerd afval inzamelen’ staan. De 
VVD wees op opstandige inwoners, 
vroeg om invoering van eerst vari-
ant twee of net als in de gemeen-
te Eemnes een derde container voor 
restafval. PACT vond een keuze ma-
ken nog een stap te ver, vond dat in-
woners eerst meer betrokken zou-
den moeten worden en hamerde 
op de ‘gevaren’ voor afvaltoerisme. 
“Er zijn mensen die er een sport van 
maken om hun afval creatief kwijt te 
raken.” Het CDA en AB gaven aan 
nog verdere discussie te willen heb-
ben binnen de eigen fracties, maar 
leken positief tegenover het voor-
stel van het college te staan. De op-
merking ‘het lijkt weer oppositie te-
gen coalitie’ te worden, zorgde voor 
een eigenlijk onoplosbare discus-
sie, die voorzitter Dirk van Willegen 
deed besluiten het onderwerp voor 
besproken te houden. Bij zijn voor-
stel erna om tien minuten te schor-
sen, omdat de betreffende ambte-
naar er nog niet was om wethouder 
Jop Kluis ondersteuning te geven bij 
behandeling van het project ‘De Tui-
nen van Aalsmeer’ gaf irritatie (mis-
schien opgekropte frustratie), maar 
werd geaccepteerd. En zo werd het 
toch nog een laat vergaderavondje.

Oproep gemeente aan inwoners
Blindensporen vrij houden!
Aalsmeer - Het is belangrijk dat 
blindensporen en geleidetegels 
niet worden geblokkeerd. Met de-
ze markeringen worden looproutes 
aangegeven voor blinden en slecht-
zienden. De gemeente heeft hier 
klachten over gekregen van visu-
eel gehandicapten. Ook constate-
ren de handhavers dat het voorkomt 
dat er wat op de blindenspoor staat. 
Omdat het bijvoorbeeld ook om re-
clameborden en uitgestalde koop-
waar gaat, zullen in de eerste plaats 
de ondernemers in de winkelcentra 
hierover worden geïnformeerd. De 

gemeente vraagt ook inwoners op 
te letten dat zij geen fietsen of an-
dere obstakels op een blindenspoor 
zetten 
Als de handhavers van de gemeente 
constateren dat er reclameborden 
of uitgestalde koopwaar in de weg 
staat, zullen zij het obstakel verwij-
deren en, indien mogelijk, de ‘ver-
oorzaker’ hier op aanspreken. Het 
is immers van groot belang dat in-
woners met een visuele beperking 
veilig en zo goed mogelijk aan de 
Aalsmeerse samenleving kunnen 
blijven deelnemen.
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Van vier naar honderdzestig
Traditie: De Pramenrace is een puzzeltocht 
op het water op de tweede zaterdag van 
september. In de weken daarvoor vinden 
de weegavond, de sportavond en het 
palaver plaats. Er wordt gevaren over de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer, over de 
Westeinderplassen en door Aalsmeer. Diverse 
controleposten moeten worden aangedaan. Er 
zijn ludieke prijzen te winnen in verschillende 

categorieën: de omkooptrofee, de eerbied 
voor je grijze harentrofee. Traditiedragers: 
De dragers zijn de inwoners van Aalsmeer, 
de deelnemers uit binnen- en buitenland 
en ook vele enthousiaste toeschouwers, het 
thuisfront en vrienden van de Pramenrace. 
Burgemeester en gemeenteraad zijn actief 
betrokken. Enkele bedrijven zijn betrokken als 
deelnemer of sponsor. Geschiedenis: In 1985 
vonden enkele mannen een bepaald type 

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. 
Zes 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.

De Pramenrace van Aalsmeer is geplaatst op de Lijst van Tradities in Nederland. 
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is bezig met het inventariseren 
van het immaterieel erfgoed in Nederland. Iedereen kan zijn immaterieel erfgoed 
hiervoor aanmelden en mogelijk dan op de Lijst van Tradities geplaatst worden. Onder 
immaterieel erfgoed worden tradities en gebruiken verstaan die mensen overnemen 
van hun ouders en grootouders en op hun beurt weer doorgeven aan hun kinderen en 
kleinkinderen. Dat kunnen kleine plaatselijke tradities zijn, zoals de havenfeesten in 
Lage Zwaluwe of grote landelijke tradities als Moeder- en Vaderdag. 

buitenboordmotor in een schuur, de Penta 
U21. Na met zijn vieren te hebben geprobeerd 
wie hoe snel was, deden het jaar daarna al 
30 boten mee en is het aantal nu gegroeid 
tot 160. Houten boten worden langzaam 
vervangen door aluminium exemplaren die 
gemakkelijker te onderhouden zijn. Sinds 
2005 is er een Juniorenrace. Jongeren nemen 
ook onderhoud van de motoren meer en 
meer over. 

WK Snertkoken en Koeiemart
Ook onder andere op de lijst: Sint 
Piterfeest in Grou, Kermiscultuur in 
Nederland, Spitsenvaart op de Noord-Zuid 
scheepvaartroute, Strao (paardenoptocht 
op Schouwen-Duiveland), de Friese 
Elfstedentocht, WK Snertkoken in Groningen, 
Intocht Driekoningen in Den Bosch, Shanty of 
Maritieme volksmuziek, Schuttersboogroute 

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 Sidonia hebben inmiddels 
vier eieren. In mei hoopt het stel 
gezinsuitbreiding te krijgen.
Functie van juni tot september: Open 
voor beklimming, rondleidingen en 
tijdelijke exposities.

Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed Nederland

Pramenrace Aalsmeer op ‘Lijst van Tradities’
in Didam, Postduivensport, Fries 
tegelschilderen, tingieten, Abrahamdag, 
Stads- en Dorpsomroepers, Hubertusjacht 
in Someren, Koeiemart in Woerden, 
Poff ertjesdag, Kievitseieren rapen, 
Merklappen borduren, vlasserij, 1 april 
viering in Brielle, Paardenmarkt Ameide, 
Schrijven met de hand, Holland Bloemenland, 
Straatexploitatie van draaiorgels, 
Orgelbouwen, TT Assen, Kinderpostzegelactie, 
Klassiek Marionettentheater en onder andere 
Hoeden maken.

Héél trots
Het bestuur van SPIE is uiteraard terecht trots: 
“Stap één gezet. SPIE is héél trots dat wee op 
de lijst staan met tradities van het Nationaal 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Koninklijk Nederland. We worden er een 
beetje verlegen van.”

Varende boswachter van start op de Westeinder!
In het coalitieakkoord van dit college was het 
onderzoek naar de aanstelling van een ‘varen-
de boswachter’ opgenomen. In samenspraak 
met belanghebbende partijen in het gebied 
is deze mogelijkheid onderzocht en vervol-
gens is in de Programmabegroting 2017 geld 
beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018 voor 
een pilot varende boswachter. Dit geld is door 
de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor-
uitlopend op een onderzoek naar bekostiging 
na 2018.

Natuurbeheer
De taken van de varende boswachter gaan 
vooral bestaan uit toezicht houden op de 
Aalsmeerse wateren en het uitvoeren van lich-
te beheertaken in het mooie plassengebied 
dat Aalsmeer rijk is. Zo valt bijvoorbeeld het 
weghalen van overhangende takken en na-
tuurbeheer onder hun taak. Daarnaast mag 
de boswachter ook misstanden signaleren en 
deze melden aan eilandeigenaren en de ge-
meentelijke handhavers. Naast de aanstelling 
van de twee varende boswachters denkt de 

gemeente ook aan de inzet van mensen uit de 
sociale werkvoorziening die, onder aansturing 
van de varende boswachter, werkzaamheden 
in het gebied kunnen verrichten. Voor de be-
kostiging van de varende boswachter na de 
pilot periode van twee jaar onderzoekt de ge-
meente of het mogelijk is om in Aalsmeer een 
vaarvignet in te voeren.

Positieve impuls
Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg blij dat er nu 
een varende boswachter is. De voornaamste 
taak van deze boswachter is het bewaken van 
onze kostbare Aalsmeerse natuurwaarden in 
en rond het water. We hebben een prachtig 
plassengebied in Aalsmeer, maar dit moet wel 
op een goede manier beheerd worden. Met 
de aanstelling van de varende boswachter ge-
ven we hier een positieve impuls aan.”
Via het Twitteraccount (@Aalsmeer_NL) en Fa-
cebookaccount (@Gemeente.Aalsmeer) wor-
den er regelmatig updates gegeven van de 
werkzaamheden in het Aalsmeerse plassen-
gebied.

Maandag 3 april is de varende boswachter van start gegaan. Verantwoordelijk wethouder 
Jop Kluis voer op deze eerste werkdag een stukje mee met de twee boswachters, die 
elkaar gaan afwisselen op de Westeinderplassen en de andere waterrijke (natuur) 
gebieden in Aalsmeer.

Evenementen op het water
Jaarlijks worden op de Westeinderplassen diverse evenementen georganiseerd. De 
meeste activiteiten door watersportverenigingen, maar ook andere verenigingen 
‘gebruiken’ de Poel voor hun evenement. De belangrijkste op een rij:

 Zaterdag 18 juni: Junior Pramenrace
 26 Juni t/m 2 juli: Westeinder Water Week
 30 Juni t/m 2 juli:  Eredivisie Zeilen 2017
 Zaterdag 8 juli:  Plaspop
 Zaterdag 2 september: Vuur en Licht op het water (verlichte botenshow en vuurwerk)
 Zaterdag 9 september: Pramenrace, thema ‘Zoek het uit’

Voor deelnemers aan de Pramenrace, die voor een ‘leuke prijs’ willen deelnemen, tot slot 
een tip. Inschrijven tot en met 31 augustus kost 60 euro per team, hierna tot en met 2 
september stijgt de prijs naar 80 euro per team en wie op het laatste moment (tussen 2 
en 8 september) inschrijft krijgt een rekening van 100 euro en de leden van deze teams 
moeten helpen opruimen na het praamontbijt. 
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Watersportvereniging 
Schiphol

Verjaarmarkt
Op 11 juni 2017 vieren we de 
verjaardag van Watersportvereniging 
Schiphol. Op dezelfde dag wordt 
vanuit onze vereniging ook de 6 uur 
van de Westeinder georganiseerd.

We organiseren op die dag een 
veelzijdige ‘verjaarmarkt’ met onder 
andere watersport gerelateerde 
informatie en demonstratie 
mogelijkheden voor alle 
belangstellenden. De verjaarmarkt zal 
om 12.00 uur beginnen en om 16.00 uur 
gaan we opruimen. De prijsuitreiking 
van de 6 uur van de Westeinder zal 
namelijk aansluitend plaatsvinden in de 
loods van de WVS. Voor meer informatie 
over deelname aan de verjaarmarkt of 
sponsor mogelijkheden voor de 6uurs, 
kunt u mailen naar: info@wvschiphol.nl

Daarmee is een langgekoesterde wens van 
Henk van Leeuwen in vervulling gegaan. ‘ 
Fluistersloepen waren in Aalsmeer nog niet 
te huur en vormt een prachtige aanvulling op 
ons rondvaartbedrijf’: aldus de Aalsmeerse 
rondvaartondernemer. ‘ Je kunt op alle 
manieren proberen uit te leggen hoe het is 
elektrisch te varen, maar het beste is het zelf 
te ervaren”. Deze sloepen zijn 550 cm lang en 
biedt plaats aan maximaal 10 personen en 
hebben een elektrische aandrijving van 3,5 
kW. De vaarduur van de sloepen is ca. 7 uur 
afhankelijk van vaargedrag en bemanning. 
Voor de inwendige mens is de samenwerking 
met het Tuinhuis ideaal. Hihg tea, picknick 
of borrelarrangement naar gelang de wens 
van de klant. De sloepen zijn te huur per 
dagdeel en per dag met en zonder schipper. 
De boten zijn luxe uitgevoerd, met zwemtrap, 
kussenset en een anker om voor anker te 
gaan, dus niet zomaar een huurbootje!. Meer 
informatie op de website: huureensloepje.nl 
of een mailtje naar: info@huureensloepje.nl. 
Vanaf 1 mei varen we ook weer dagelijks met 
onze rondvaartboten vanaf de Historische 

Tuin aan het Praamplein. De eerste weken 
starten in ieder geval prima. De prijzen zijn 
ook dit jaar weer gelijk gebleven. € 7,00 voor 
een enkele vaartocht en € 4,00 voor kinderen 
tot 12 jaar. De combikaart met de Historische 
Tuin is ook qua prijs gelijk gebleven. € 9,50 
voor een bezoek aan het tuinbouwmuseum 
en een aansluitende rondvaart. Voor groepen 
zijn er verschillende van arrangementen: een 
bezoek aan de beroepsvisser Theo Rekelhof 
met het ophalen van de fuiken en een smeuïg 
verhaal, een bezoek aan verschillende tuinen 
op de Westeinder, en een langer verblijf op 
het onbewoonde eiland van de Westeinder 
Rondvaart al dan niet gecombineerd met 
barbecue, lunch, high tea of borrel. Ook de 
‘combinatiekaart Aalsmeer’ is populair met 
een bezoek aan FloraHolland Aalsmeer, de 
Historische Tuin en een rondvaart over de 
Westeinder. Kortom: Laat je verrassen op de 
Westeinderplassen! 

Informatie over rondvaarten en 
arrangementen info@westeinderrondvaart.nl. 
U bent van harte welkom!

Huureensloepje.nl

Aftrap vaarseizoen met 
elektrische sloepen
Met de 2 elektrische sloepen, Piet Sterk en Arie Mak start de Westeinder Rondvaart het 
rondvaartseizoen op de Westeinderplassen. Deze milieuvriendelijke en fl uisterstille 
sloepen nemen hun ligplaats weer in aan het terras van Het Tuinhuis op de Historische 
Tuin. 

De mensen van de zeilschool willen hun 
enthousiasme en liefde voor het zeilen en 
surfen overbrengen op anderen. Niets geeft 
zo’n voldoening als wanneer iemand de 
smaak te pakken krijgt van deze geweldige 
én gezonde buitensporten. Kwaliteit, plezier 
en verbondenheid staan hierbij centraal. 
De Westeinderplassen bestaat uit het 
grootste binnenmeer van Nederland wat 
met een netwerk aan slootjes, eilandjes en 
binnenpoelen verbonden is met een kleinere 
plas. Het is een prachtig natuurgebied waar 
je niet op uitgekeken raakt, ook bijzonder 
geschikt voor avontuurlijke kano-, surf- en 
suptochten. 

Enkele feiten over deze dynamische en 
inspirerende vaarschool:
- landelijk erkend door het CWO, VDWS, NPJ, 

HISWA en ANWB
- 18 bootsoorten; meer dan 100 zeilboten, 

surf- en SUPboards, motorboten en kano’s
- zeil-, surf- en catamarancursus voor 

volwassenen, jeugd en kinderen, met 
ook ’s avonds en in de weekenden veel 
mogelijkheden

- verhuur van bijna alle bootsoorten, kano’s, 
SUPboards etc

- feestlocatie (met of zonder BBQ) met 
verwarmbaar terras aan de haven

- voor particulieren, scholen en bedrijven
- landelijk erkend opleidingscentrum tot 

zeil- en surfi nstructeur
Op topdagen zijn er wel 160 cursisten en 40 
instructeurs actief en ook dan is de zeilschool 

één en al gezelligheid. Hoe krijgen ze dit voor 
elkaar? Misschien omdat iedereen verbonden 
is door de liefde voor de watersport? 
De nadruk ligt hier op ‘samen’, het lijkt één 
grote, gezellige familie. Met deze sfeer en alle 
persoonlijke aandacht varen medewerkers en 
gasten wel. Er wordt ‘op maat’ gewerkt, en het 
maakt daarbij niet uit of het om een cursus, 
verhuur of een klein of groot feest gaat. 
De zeilschool doet er van alles aan om de 
kwaliteit en de goede sfeer op peil te houden 
én te verbeteren. Zo worden er teamuitjes, 
bijscholingen en trainingen georganiseerd en 
wordt al het materiaal goed onderhouden en 
tijdig vervangen. De omvangrijke vloot kent 
verschillende type kielboten zoals Randmeer, 
Flytour en Valk, geschikt voor volwassenen 
en kinderen (vanaf 9 jaar). Op hoogtijdagen 
worden alle 42 optimisten ingezet. Het is een 
feestelijk gezicht om deze blauw-gele bootjes, 
bemand door 5 tot 10-jarigen, over de plas 
te zien varen. Op 10 juli starten bij Zeilschool 
Aalsmeer de 5-daagse zomerweken voor 
zeilen, surfen en combi’s, dit zijn cursusweken 
van maandag t/m vrijdag (10.00-17.00 uur) 
met op woensdag een overheerlijke 
cursistenbarbecue. Er valt dus voor iedereen 
veel te beleven; ervaar dé unieke combinatie 
van ontspannen en actief buiten zijn. Ook als 
je niets met watersport hebt ben je welkom 
voor een drankje, hapje of ijsje op het zonnige 
haventerras aan de plas.

Voor meer informatie en boekingen kijk op 
www.zeilschoolaalsmeer.nl

Welkom op het water met 
Zeilschool Aalsmeer
Zeilschool Aalsmeer, gelegen aan de prachtige Westeinderplassen, is al 48 jaar dé 
zeilschool voor plezier en kwaliteit. Deze veelzijdige vaarschool voor volwassenen, jeugd 
en kinderen is inmiddels een begrip in de wijde omgeving van Aalsmeer.

Natuurbad Oosterbad: Uniek!

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.

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. 

Ondernemer, muzikant en watersporter Leen Mulder:

“Varen op de Westeinder blijft 
avontuurlijk”

Slierten met bootjes
“Vroeger wel veel meer”, vertelt Leen. “Ik 
ben opgegroeid langs de Ringvaart en in de 
zomer kwamen dagelijks rijen met bootjes 
uit Amsterdam naar Aalsmeer. De mensen 
ontvluchtten de drukke stad. Honderden 
bootjes in slierten, fascinerend om naar te 
kijken.” Op z’n veertiende of vijftiende jaar 
ging Leen zelf op avontuur op het water. 
Hij had z’n eigen bootje, later een houten 
Aalsmeerse punter (“gebouwd bij Van Dam”), 
gevolgd door kajuitboten. Veel van zijn 
vrienden hadden ook bootjes. “Je leefde 
op en om de Poel, zomers en in de winter”, 
gaat Mulder verder. In de winter heb ik veel 
geschaatst op de Ringvaart en de Poel. Thuis 
deed ik m’n schaatsen aan en weg. En in de 
zomer voor de deur van mijn huis zwemmen. 
Doken we onder bootjes door. Dat was 
natuurlijk niet zonder risico’s, heb heel wat 
spannende momenten meegemaakt. De 
vissers, en dat waren er vroeger ook veel 
meer dan nu, waren niet zo blij met ons 
herriemakers.” 

Feestjes bij de Blauwe Beugel
Met zijn punter en de sleepboot van vriend 
Henk heeft Leen van alles beleefd op de Poel. 
Veelal werd met elkaar afgesproken bij De 
Blauwe Beugel. Overdag voor een patatje 
en ‘s avonds voor een drankje. “De Blauwe 
Beugel was zo’n beetje 24 uur per dag open. 
Diverse feestjes gevierd hier, veel tot in de late 
uurtjes. Bij de Beugel zat dagelijks een vaste 

groep Aalsmeerders aan de bar. Wij vaarden 
dan ‘s nachts terug met de boot. En donker, 
dan moet je echt de weg weten door de vele 
smalle slootjes.” Op het Starteiland zat vroeger 
ook een snackbar. “Een houten keetje hoor. 
Ze hadden patat, frisdrank en ijs. Hier zaten 
wij ook vaak. Heel gezellig altijd.” In de zomer 
vaarde Leen elke dag, op avontuur door de 
slootjes, naar de luwte van de landtongen om 
te zonnen of te vissen. 

Baggeren
“De Poel was echt een belevenis”, gaat Mulder 
verder. Was, zegt hij met klem. De tijden zijn 
veranderd. De Blauwe Beugel is weg, het 
Starteiland heeft geen tentje meer en de 
landtongen zijn nauwelijks meer bereikbaar 
door de vele bagger. Leen Mulder zegt het 
onbegrijpelijk te vinden dat de gemeente de 
Poel met haar schitterende natuur eigenlijk 
aan het verwaarlozen is. “Bij het weg varen uit 
de jachthaven komt nu modder naar boven 
en niet zo’n beetje. In veel slootjes kan ik 
met mijn boot niet meer varen, te ondiep. 
Jammer hoor.” In de jachthavens drijven her 
en der stukjes bagger, die opborrelen vanaf de 
bodem en voor vertroebeling zorgen. Maar, 
ondanks de vele bagger blijft Mulder zich op 
en rond de Westeinder ophouden. “De Poel 
is te mooi om links te laten liggen. Hier varen 
blijft avontuurlijk. Hopelijk gaat de gemeente 
extra baggeren.” Eigenlijk wel een vereiste om 
Aalsmeer bloemendorp aan het water meer te 
promoten!

En zo vaar je zomaar al zeker vijftig jaar op de Westeinderplassen. Leen Mulder muzikant 
en ondernemer, is een fervent watersporter en de Poel kent hij op z’n duimpje. Zijn 
verhalen over zijn belevenissen op de Westeinder klinken als een jongensdroom. De 
Westeinder met haar mooie eilandengebied is een ontdekkingsreis waard. En de Grote 
Poel wordt bejubeld om haar geweldige zeil- en surfcapaciteiten. Niet alleen door 
inwoners, in de diverse jachthavens liggen boten van mensen uit allerlei plaatsen in de 
verre omtrek. In de zomer komen ook diverse bootjes naar Aalsmeer. 

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 acht 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 zeven 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.





Vleermuizen vertragen 
renovatie van ‘t Fort

En ja hoor, hieruit is gebleken dat een vervolg-
onderzoek nodig is. Er kunnen vleermuizen 
en marterachtigen aanwezig zijn op het ter-
rein. In verband met de zorgvuldigheid moe-
ten de vleermuizen in de verschillende seizoe-
nen worden onderzocht. Dit onderzoek duurt 
daarom in ieder geval tot eind van het jaar. 

Wat de uitkomst is van dit vervolgonderzoek 
is natuurlijk niet bekend. Toch hoopt de 
gemeente de restauratiewerkzaamheden 
medio 2018 af te kunnen ronden. De 
vertraging van de restauratie heeft volgens 
de bestuurders overigens geen invloed op 
de planning van de aanbesteding.

Westeinderplassen: 

10 vierkante kilometer 
recreatief plezier!

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. 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 maximaal 2 keer 
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.

Tal van recreatie aan/op de 
Westeinderplassen

De meeste boten liggen bij de ongeveer 
veertig jachthavens aan de randen van met 
name de Kleine Poel. De Westeinder biedt 
diverse mogelijkheden. Volgens zeilers is 
de Poel, zoals inwoners veelal liefkozend 
zeggen, het beste zeilwater van Nederland. 
Wedstrijdzeilers komen graag naar Aalsmeer 
en dat zullen ook dit jaar weer velen doen. 
De Westeinder is met haar ontelbare 
eilandjes ook heerlijk om in een motorboot 
of sloep op ontdekking te gaan. Ook surfen, 
waterskiën, kanoën en zwemmen behoren tot 
de mogelijkheden. Op warme zomerdagen 
komen de bootjes veelal massaal uit de 
stalling en kan bijna ‘over de boten gelopen’ 
worden, zo druk kan het zijn. In de avond is 
de Poel vervolgens weer een ‘zee van rust’, 
waar menig inwoner nog even van profi teert 
door nog heerlijk een rondje te gaan varen. 
Met de boot ‘op stap’ naar het Centrum kan, 
heel goed zelfs. Op het Praamplein achter de 
winkelstraat is een prachtige lange steiger 
gemaakt en zijn er ‘insteekvakken’ voor 
bootjes gerealiseerd en er zijn voorzieningen 
(stroom, douches en toiletten) gemaakt voor 
boottoeristen. Ook in de nabijheid van het 
Centrum, nog geen vijf minuten lopen, ligt 
de Kolenhaven voor jachthaven Nieuwe Meer 

en kleine boten kunnen door varen, onder de 
brug door, naar het Stokkeland waar eveneens 
aangemeerd kan worden. Even de benen op 
vaste land zetten is hier een aanrader. Een 
rustiek groen parkje met diverse beelden 
om te bekijken vanaf de bankjes. Ook niet-
bootbezitters genieten iedere zomer weer van 
de Westeinderplassen. Het surfeiland heeft 
een mooie zonneweide en een fi jn strand waar 
kinderen heerlijk kunnen spelen en zwemmen. 
Met bakens wordt zomers een zwembad 
gemaakt waar het water langzaam dieper 
wordt. Op het eiland staat een ‘klimboot’ voor 
kinderen, er zijn picknicktafels en restaurant 
Het Westeinder Paviljoen biedt tal van 
gerechten en drankjes en natuurlijk ijsjes. 
Op het eiland hebben tevens de Windsurf 
Vereniging en de Waterski Vereniging hun 
clubhuizen. In Kudelstaart is bij de loswal een 
recreatieplaats gebouwd, waar ook heerlijk 
genoten kan worden van en verkoeling 
gezocht worden in de Westeinderplassen. 
En geen boot, toch het water op? Er zijn 
diverse jachthavens, die sloepen, zeil- en 
motorboten verhuren en Aalsmeer heeft 
haar eigen Westeinder Rondvaart. Aalsmeer: 
Bloemendorp aan het water!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Watersportvereniging Westend 
viert 100-jarig bestaan

Negentien watersportliefhebbers richtten op 
5 mei 1917 watersportvereniging Westend 
op. Dat gebeurde in de woonark van 
Hein Kersken, in de buurt van het huidige 
surfeiland. De ark werd ook het voorlopige 
onderkomen van de vereniging. Vanaf 
het begin waren er nauwe banden tussen 
Westend en Jachthaven Dragt. Een belangrijke 
fi nancier van Dragt was J. Kaptein, die 
behoorde tot de oprichters van Westend. Ook 
huurden verschillende leden een ligplaats in 
de jachthaven. 

Clubgebouw
Toen bij Westend de behoefte ontstond 
aan een eigen thuishonk, was de stap naar 
de jachthaven aan de Stommeerweg snel 
gezet. In 1927, tien jaar na de oprichting, 
betrok Westend een eigen clubgebouw dat 
speciaal voor dit doel was gebouwd in de 
jachthaven. Tot op de dag van vandaag is 
dit het thuis van de vereniging. Het houten 
gebouw werd ontworpen door clublid 
Ernst Ruhwandl, een Duitse architect die in 
Nederland verzeild was geraakt. Hij ontwierp 
een vierkant gebouwtje van 10 bij 10 meter 
in de stijl van de Amsterdamse School. Een 
uniek gegeven is dat het clubhuis in de 
Kleine Poel werd gebouwd, op 198 houten 
palen zodat het water er onderdoor stroomt. 
Vanaf het land is het alleen bereikbaar via 
een steiger. Door het terras aan alle zijden 
kan er altijd in de luwte worden aangelegd. 
Het werd geschilderd in de kleuren van 
de Aalsmeerse vlag, die terugkeren in de 
verenigingsvlag. Het clubgebouw neemt 
in de geschiedenis van Westend een 

markante plaats in. Niet alleen heeft het 
de status van gemeentelijk monument, 
het is ook de plaats waar in vroeger jaren 
vele wedstrijden begonnen en eindigden. 
Westend was de dertiende vereniging die 
zich aansloot bij het Watersportverbond, dat 
tegenwoordig zo’n vierhonderd leden telt. 
Het was destijds een prominente vereniging 
die regelmatig wedstrijden organiseerde, 
ook met internationale deelnemers. Een 
bekend lid was H.C.A. van Kampen, de 
hoofdredacteur van de Waterkampioen. In de 
jaren tachtig werden de houten palen onder 
het clubgebouw vernieuwd. Het monument 
vereist regelmatig onderhoud, waarbij alles 
zoveel mogelijk in originele staat wordt 
gehouden. Het clubgebouw wordt nog altijd 
intensief gebruikt door de ongeveer 75 leden. 
Het is een hechte club, waarin gezelligheid 
en elkaar ontmoeten de belangrijkste 
ingrediënten zijn. 

Jubileumviering
De jubileumcommissie bestaande uit Bob 
Verburg, Joost Hoff scholte, Tom Kramer, 
Robbert Reijn en Raymond Dwinger 
organiseert op 5 mei 2017, precies honderd 
jaar na de oprichting, een jubileumviering 
voor de leden. Op 27 mei is er een receptie 
voor relaties en belangstellenden in het 
clubgebouw. Ook verschijnt in mei een 
gedenkboek over de clubgeschiedenis, 
samengesteld door Frits Koopman en Huib 
de Vries. Behalve voor leden is het boek ook 
verkrijgbaar voor belangstellenden. Voor meer 
informatie over Westend: www.wvwestend.nl.
Foto: Ton Kramer

Op 5 mei is het precies honderd jaar geleden dat de Aalsmeerse watersportvereniging 
Westend het levenslicht zag. Dat wordt gevierd met een gedenkboek en speciale 
jubileumactiviteiten.

 Het landschap van Aalsmeer wordt gekenmerkt door drie elementen: De hoger gelegen 
Bovenlanden, de laag gelegen droogmakerijen en de Westeinderplassen.

De restauratiewerkzaamheden aan het Fort Kudelstaart zijn na het toekennen van 
de subsidie vorig jaar begonnen. De loodsen op het terrein zijn gesloopt en er is een 
verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de wet Natuurbescherming.

In het centrum van het Hollandse Plassengebied liggen de Westeinderplassen, het 
grootste aaneengesloten vaarwater van de Randstad. Redelijk onbekend bij velen, maar 
geliefd bij de inwoners en regiobewoners en de thuishaven voor zo’n 6.000 bootbezitters. 

We hebben ze al 74 
jaar aan boord!

Watersport 
Vereniging 
Aalsmeer
Op het balkonterras bij de watersport 
vereniging ontmoeten we voorzitter 
Con Struycken. 

De vloerdelen zijn dit voorjaar door 
eigen leden totaal vernieuwd, het ziet 
er werkelijk gelikt uit en samen met 
het nieuwe balkonmeubilair zou je er 
wel de hele middag willen zitten en 
bijna niet meer aan varen denken. “We 
hebben inderdaad een geweldige inzet 
van onze leden”, verhaalt Struycken. 
“Er gebeurt van alles om het voor 
zeiler en motorbootvaarder, voor 
jong en oud, zo goed mogelijk naar 
het zin te maken. Onze haven en 
opstallen zien er zeer goed verzorgd 
uit. De inzet van commissies voor 
havenonderhoud, het hijsen voor 
de winterstalling, de jeugdzeilerij, 
woensdagavondzeilwedstrijden, 
lezingen en niet te vergeten de 
bediening in de ledenzaal is enorm. 
Bovendien werken wij samen met de 
WesteinderZeilwedstrijden. Jaarlijks zijn 
er wedstrijden in de Drakenklasse (rond 
Pasen openen zij traditiegetrouw het 
seizoen) en het Combi Weekend voor 
de jeugd waar meer dan 100 jongens en 
meisjes in hun Optimistjes aan meedoen; 
met een overgezellige barbecue en 
bingo met nautische prijzen op de haven 
zelf. De grotere klassieke scherpe jachten 
hebben met Pinksteren hun evenement 
en de allerkleinste zijn de Micro Magics. 
Zij varen radio controlled vanaf de 
steiger hun scheepjes rond. Ik kan zo 
nog wel even doorgaan als ik denk aan 
de motorboot- en zeilbotentocht en 
onze nautische lezingen ‘s winters. Maar 
het hele verhaal komt volgend jaar. Dan 
bestaat de vereniging 75 jaar en om 
alle activiteiten vast te leggen is onze 
jublileumcommissie nu al een full colour 
jubileumboek aan het voorbereiden. 
Dan zijn we 75 jaar “aan boord” bij 
Watersport Vereniging Aalsmeer.” Kijkend 
over de haven zien we dat inmiddels de 
ligplaatsen weer gevuld raken, het begin 
van het seizoen. Zijn er nog plekjes vrij? 
“Nu zijn er nog een paar beschikbaar, 
maar dan moet je wel snel zijn, ‘t vult 
zich zo maar in. Snel kan, gewoon even 
melden via info@wvaalsmeer.nl; nieuwe 
leden zijn altijd welkom. En surf eerst 
even naar www.wvaalsmeer.nl voor een 
eerste kennismaking, besluit Struycken 
enthousiast.” 









Gas heeft als voordeel ten opzichte van 
benzine, dat het niet verouderd, de 
carburateur vervuilt dus niet. Ook kun je 
met gas niet morsen, stinkt het niet en 
is het minder vervuilend voor het milieu 
dan benzine. Kortom de ideale brandstof 
voor een motor die op onze mooie 
Westeinder plassen gebruikt wordt. De 
LEHR buitenboord motoren zijn er in 2.5pk, 
5pk, 9.9pk en 15pk uitvoeringen, natuurlijk 
allemaal viertakt motoren met wel 3 jaar 
garantie! Bij ons in de showroom vindt u alle 
modellen. U kunt bij Watersport Centrum 
Aalsmeer ook terecht voor nieuwe boten 
van de merken Yam, Ribeye en Vortex, 
ook alle onderdelen voor deze boten en 
overige merken, zijn veelal uit voorraad 
leverbaar. 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 & LEHR 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, Boss Marine Audio, 
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. Voor meer informatie kunt u ook 
altijd de speciale webshop bezoeken: www.
waterdichteaudio.nl. 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 
op de Aalsmeerderweg 173 voor advies of om 
eens rond te kijken! 

WSVA viert dit jaar haar 40-jarige jubileum en zet zich al jaren in om de waterski/
wakeboard sport op de Westeinderplassen laagdrempelig te houden en te promoten. Van 
april tot en met september is het iedere woensdagavond mogelijk om kennis te komen 
maken met de prachtige waterski en wakeboard sport. Onder deskundige begeleiding 
van gediplomeerde instructeurs en ruim ervaren leden worden zowel beginners als aan 
ver gevorderde leden (en niet leden) les gegeven. Voor kinderen tot en met 15 jaar zijn er 
van half mei tot half september kinderlessen vroeg op de woensdagavond. Om te kunnen 
waterskiën of wakeboarden ben je van meerdere factoren afhankelijk Daar waar surfers 
en zeilers juist vragen om zoveel mogelijk wind verlangen waterskiërs en wakeboarders 
naar zo min mogelijk wind. Glad water is essentieel om goed te kunnen waterskiën. De 
wind is dus meestal de spelbreker.

Clubhuis zelfgebouwd
WSVA is net zoals alle andere verenigingen 
afhankelijk van vrijwilligers. Deze mensen 
maken tijd vrij om de clubavond in goed 
banen te leiden. Zo is het ook goed om even 
te noemen dat circa tien leden hun privé 
boot inzetten tegen slechts een brandstof 
vergoeding om leden te kunnen laten skiën/
boarden. Waterskivereniging Aalsmeer is 
gevestigd op surfeiland Vrouwentroost. Het 
prachtige zelfgebouwde clubhuis is te vinden 
links naast het Westeinder Paviljoen. Vanuit 
het clubhuis gebeurt het allemaal, als skiër/
boarder koop je aan de bar een muntje welke 
je voor het skiën aan de bootbestuurder 
overhandigd. De bootbestuurder ontvangt 
voor dit muntje een brandstof vergoeding. In 
het clubhuis heeft de vereniging kleedruimtes 
met douches. Tevens kan er gebruik gemaakt 
worden van een locker. Als de juiste wetsuit 
met bijbehorend zwemvest zijn aangetrokken 
(deze heeft WSVA ook beschikbaar) en je 
klaar bent voor de beleving, loop je naar 
het einde van de aanliggende steiger vanaf 
waar het avontuur gaat beginnen. WSVA 
heeft een eigen corridor om de afstand van 
de startsteiger naar de snel-vaar-baan te 
overbruggen. In dit gedeelte mag normaal 
namelijk niet snel gevaren worden. 

Uniek systeem
Tevens is WSVA in het bezit van een 
slalombaan voor de gevorderde mono skiër. 
Deze wordt veelvuldig gebruikt door de 
leden, maar dient ook om de jeugd te trainen. 
Als de watertemperatuur is gestegen wordt 
gestart met de jeugdlessen. Deze lessen, 
tijdens de clubavonden, worden veel bezocht 
door de jeugd. In deze lessen wordt vanaf 

de basis gewerkt om de basistechnieken in 
een vroeg stadium eigen te kunnen maken. 
Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van 
‘de boom’. Dit is een speciale stang, zodat 
er naast de boot kan worden geskied om 
eenvoudiger te starten en sneller te kunnen 
communiceren. Ook worden de kinderlessen 
ondersteund door communicatie helmen. In 
deze helm (die de skiër/boarder op krijgt) zit 
een koptelefoon en een microfoon waarmee 
met de instructeur gecommuniceerd kan 
worden. De skiër kan dus tijdens het skiën 
gecorrigeerd worden. Dit systeem is uniek in 
Nederland.

Kinderkamp
Verleden jaar heeft WSVA een kinderkamp 
georganiseerd. Dit was zo’n groot succes dat 
dit 2017 wederom gehouden gaat worden. 
Tijdens het kamp staat waterskiën centraal 
en zijn er meerdere waterskisessies over 
het weekend verdeeld, kortom het perfecte 
leerweekend. 

Feestelijke dag
Dit jaar bestaat de waterskivereniging 40 jaar 
en dat is natuurlijk reden voor een feestelijke 
dag. Deze zal later in dit seizoen plaats 
vinden met veel leuke activiteiten en een 
barbecue met borrel om de dag af te sluiten. 
Geïnteresseerd? Belangstellenden zijn altijd 
op de clubavonden op woensdag welkom 
voor meer informatie en kennismaking met de 
leden van WSVA die met veel enthousiasme 
over hun sport zullen spreken. 

Kijk voor informatie op www.wsva.nl 
of bezoek de facebook pagina 
@waterskivereniging aalsmeer 

Waterskivereniging Aalsmeer 
viert 40-jarig jubileum

The Boathouse: Verkoop, stalling, 
zeilmakerij en onderhoud

Onderhoud
Zowel technisch als optisch onderhoud en 
reparaties aan boot en motor verzorgen wij 
graag voor u. Motoronderhoud. Ziet uw boot 
er na een vaarseizoen niet meer zo schoon 
uit? Het zorgvuldig wassen, polijsten en 
poetsen van een boot is een tijdrovende klus. 
Echter is grondig reinigen noodzakelijk om de 
levensduur van uw boot te verlengen.
Laat uw boot of sloep wassen, polijsten en 
poetsen door The Boathouse. Zo is uw schip 
beschermd tegen weersinvloeden en uv-
straling.
 
In- en verkoop boten
Bent u op zoek naar een nieuwe of 
tweedehands boot? Of wilt u uw boot van 
de hand doen? The Boathouse in Leimuiden 
bemiddelt in de in- en verkoop van sloepen 
en motorboten. Ga naar het bootaanbod op 
de website als u op zoek bent naar een boot 
of neem telefonisch of per mail contact op. Wij 
zijn op zoek naar gebruikte boten dus wilt u 
uw boot verkopen laat het ons weten. 
 
Full-service bootstalling
Wilt u er zeker van zijn dat uw boot ’s winters 
veilig gestald staat? In de bootstalling van 
The Boathouse staat uw sloep in een schone, 
goed geïsoleerde en geventileerde stalling, 
of op het buitenterrein. Tijdens de stalling 
kan uw boot gereed gemaakt worden voor 
het volgende vaarseizoen. Denk daarbij 
aan het reinigen en poetsen van uw boot, 

maar ook aan onderhoud van de binnen- of 
buitenboordmotor.
 
Zeilmakerij
Voor het vervaardigen van een nieuwe nieuwe 
bootkap, dekzeil, bimini top, sprayhood, 
verandazeil en boot of lounge kussens.
Tevens kunt u bij ons terecht voor het reinigen 
en impregneren van uw bootkap of zonwering.
 
Bootonderdelen
The Boathouse is dealer en installateur 
van Tek-Dek, een fantastisch alternatief 
voor teak houten dekken dat op bijna 
ieder oppervlak toegepast kan worden. 
Tek-Dek is bijna niet te onderscheiden 
van zijn traditionele teakhouten 
voorganger. Op zoek naar bootonderdelen 
voor uw jacht? The Boathouse levert 
eveneens kwaliteitsonderdelen voor 
de jachtbouwindustrie, maar ook voor 
particulieren. Het aanbod van Onmar bevat 
producten van Mobella, Southco, Orcas en 
Marine Town. The Boathouse is centraal 
gelegen tussen de Westeinderplassen en 
de Kagerplassen, op een steenworp afstand 
van het Braassemermeer. Vanuit het hele 
vaargebied van het Groene Hart, met onder 
meer de Vinkeveense en Nieuwkoopse 
Plassen, de Amstel en de Kromme Mijdrecht, is 
de locatie goed bereikbaar. Adres: Westerdijk 
20b in Leimuiden. Meer informatie: www.
boat-house.nl, info@boat-house.nl of bel 071-
3310293

Op uw boot, jacht, sloep of schip bent u trots. Zoek daarom voor het stallen en 
onderhouden van uw boot een partij die zorgt voor uw eigendom. The Boathouse in 
Leimuiden is gespecialiseerd in het stallen van sloepen en motorboten tot 10 meter. 
The Boathouse repareert, reinigt en onderhoud boten en motoren. Daarnaast heeft The 
Boathouse een eigen zeilmakerij.

Ook de showroom in Oegstgeest is er 
helemaal klaar voor. Hier is een ruim 
assortiment sloepen en tenders van Antaris 
en Maril te zien. Poelgeest heeft een mooie 
serie boten in voorraad genomen en deze 
zijn direct uit voorraad leverbaar. Van de 
Friese sloepenbouwer Maril is de succesvol 
geïntroduceerde Maril 6Nxt in diverse 
uitvoeringen te bezichtigen. De 6Nxt is 
qua uiterlijk een echte sloep gebleven en 
meegegaan met de eisen van deze tijd. 
Een hoge aanvangstabiliteit, heerlijke 
vaareigenschappen, veel zitcomfort en 
een koelkast onder handbereik. Eén van 
de opvallendste details van de Maril 6Nxt 
is het deurtje in de spiegel dat toegang 
biedt tot het ruime zwemplateau. Ook de 
brede instaptreden, met daaronder een 
koelkast en spoelbakje, maken de sloep 

makkelijk toegankelijk. Het polyesterwerk 
is van zeer hoge kwaliteit en met enkele 
opvallende stijldetails komt het Nederlandse 
vakmanschap prachtig boven. Ook de 
topmodellen van Antaris, de Fifty5, Sixty6 en 
Seventy7 zijn bij Poelgeest te bezichtigen. 
Deze sportief ogende boten blinken uit in 
ruimtegebruik, vaareigenschappen en design. 
In de showroom zijn de 2017 modellen in 
diverse uitvoeringen en kleurstellingen te 
bewonderen. Maar naast de nieuwste sloepen 
en tenders zijn er ook diverse occasion en 
demo sloepen aanwezig.
Kortom; een bezoekje aan Poelgeest is 
voor elke watersporter een groot plezier. 
De showroom aan de Hugo de Vrieslaan 
in Oegstgeest is zeven dagen per week 
geopend. Het gehele assortiment is ook te 
zien op www.poelgeest.nl.

Lente bij Jachthaven Poelgeest!
Na de eerste mooie lente dagen is het voorjaar goed los gebarsten bij Jachthaven 
Poelgeest in Oegstgeest. Al een groot gedeelte van de boten uit de winterstalling is te 
water gegaan en ook zijn er al veel nieuwe boten aan eigenaars afgeleverd.

Watersport Centrum Aalsmeer, het adres voor 
uw Yamaha & LEHR buitenboordmotoren

Specialist op het gebied van 
opblaasboten en Marine Audio 
Watersport Centrum Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg 173 te Aalsmeer is de specialist 
op het gebied van Yamaha en LEHR Buitenboordmotoren. De kwaliteit van Yamaha 
buitenboordmotoren is natuurlijk bij iedereen bekend, maar Watersport Centrum 
Aalsmeer is ook dealer en specialist van de Amerikaanse LEHR Buitenboordmotoren, 
motoren die specifi ek geproduceerd zijn om op gas (Propaan of LPG) te werken. 

Nieuwsgierige 
zwaan...
 Ria Scheewe heeft een rondje rond de 
Historische Tuin gemaakt. De fotografe 
zette de Brandewijnsloot op de ‘kiek’ 
met sinds een jaar alweer het Tuinhuis 
aan het water. Haar activiteiten werden 
opgemerkt door een zwaan, die dicht 
bij de steiger kwam om de actie van 
dichtbij gade te slaan. Grappig, deze 
nieuwsgierige zwaan...

Bijzondere dieren en vogels

Casarca’s op de 
Westeinder

Bijzondere dieren herbergt de 
Westeinderplassen. Regelmatig 
worden deze gespot door 
natuurliefhebbers. Veelal betreft het 
vogels. 

Vorige week is deze ‘Casarca Tadorna 
Ferruginea’ gespot door Jan Jongkind 
bij de loswal in Kudelstaart. Deze 
kastanjebruine eend met bijna witte 
kop broedt van origine in moerassen en 
rivierdalen van Zuidoost-Europa tot in 
China, alsmede in Marokko en Algerije. 
De laatste paar jaren heeft de Casarca 
zijn leefgebied uitgebreid naar Engeland, 
België, Duitsland en ook Nederland. 
Deze eendsoort bevindt zich graag in 
zoetwatermeren met een weelderige 
oevervegetatie. Buiten de broedtijd 
verblijven tegenwoordig zeker 30 tot 50 
Casarca’s in Nederland, met name in en 
rond het IJsselmeergebied. Deze twee 
Casarca’s hebben in ieder geval (ook) 
de Westeinderplassen ontdekt. Of ze 
vakantie vieren of blijvertjes zijn, zal de 
tijd leren. 
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Foto: Marco Carels

Politie zoekt getuigen
Dode man aangetroffen 
in de Turfstekerstraat
Aalsmeer - Donderdag 30 maart in 
de ochtend, is een dode man gevon-
den op het industrieterrein Horn-
meer. De hulpdiensten kregen een 
oproep om te gaan naar de Turfste-
kerstraat voor een reanimatie. Toen 
de politie en de ambulancedienst 
ter plaatse kwamen bleek de man al 
overleden te zijn. Volgens een getui-
ge zijn er zakken wiet in de buurt 
van de man aangetroffen. De poli-
tie gaat uit van een niet-natuurlijke 

dood. De straat is enige uren afge-
zet geweest voor onderzoek. 
De politie hoopt dat er getuigen zijn. 
Wie iets gezien of gehoord heeft 
tussen woensdag 29 maart om-
streeks 23.00 uur en donderdag 30 
maart rond 06.30 uur wordt verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844 of anoniem 0800-
7000. Het onderzoek is nog in vol-
le gang. De politie doet vooralsnog 
geen verdere mededelingen.

Van links naar rechts: Burgemeester Nobel, Ardi Verbrugge en zijn vrouw 
Brenda Calandt en Paul Fasseur van MRD.

Onderscheiding voor Ardi 
voor redden fietser
Aalsmeer - Afgelopen maandag 3 
april is Ardi Verbrugge, buschauf-
feur bij Connexxion, onderscheiden 
met een oorkonde van de Vereni-
ging tot Redding van Drenkelingen 
(MRD). Verbrugge ontving de on-
derscheiding uit handen van bur-
gemeester Nobel als blijk van waar-
dering van de MRD voor zijn red-
dingsactie afgelopen december. Op 
de koude 5 decemberochtend zag 
Ardi Verbrugge op zijn route door 
Kudelstaart een fiets op het fiets-
pad liggen. Hij zette de bus aan de 
kant, ging kijken en zag een man in 
het water liggen. Onmiddellijk belde 
hij 112 en hielp de man in de cruci-
ale minuten totdat de hulpdiensten 
kwamen. De man was onderkoeld, 
maar werd op tijd gered dankzij de 
oplettendheid van Ardi Verbrugge 
en de goede samenwerking tussen 
hem en de Aalsmeerse brandweer.
De Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen wil zo veel mogelijk 
verdrinkingsdoden voorkomen. Dat 
doen zij door voorlichting te geven 
over het redden en reanimeren van 
drenkelingen en door de helden die 
een drenkeling gered hebben te on-
derscheiden. Daartoe speuren zij 
dagelijks de media af op zoek naar 
heldhaftige reddingen, maar niet al-
le reddingsacties halen het nieuws. 
Daarom vraagt de stichting ieder-
een die iemand kent die het leven 
van een drenkeling heeft gered dit 
te melden bij de stichting. Elke mel-
ding is welkom! Lees meer op http://
www.drenkeling.nl.

Burgerplicht
Over zijn reddingsactie is Ardi Ver-
brugge nuchter. “Het is je burger-
plicht. Het hoort bij je werk en bij 
je sociale leven.” Volgens Paul Vas-
seur, secretaris van de Vereniging 

tot Redding van Drenkelingen, is dit 
echter niet zo gewoon. Uit onder-
zoek is gebleken dat mensen veel-
al afwachtend reageren voordat 
hulp verleend wordt. Burgemees-
ter Jeroen Nobel blijkt overigens 
ook een held te zijn. Hij heeft in Ne-
derland iemand geholpen die in een 
zwembad gewond raakte en in Bel-
gië langs de snelweg kinderen uit 
een gekantelde auto gehaald. Ar-
di Verbrugge heeft enige tijd bij de 
brandweer gezeten en hij heeft hier 
goed opgelet bij het geven van eer-
ste hulp, zo kreeg hij later van en-
kele brandweerlieden te horen. Hij 
heeft de man in het water gelaten, 
met hem gepraat en direct 112 ge-
beld. Als hij de man uit het water 
had gehaald was onderkoeling eer-
der opgetreden. 

“Duurde en duurde maar”
Dat Arti de fiets zag liggen, het was 
nog donker op 5 december, wijt hij 
aan zijn beroep. “Als chauffeur kijk 
ik altijd om mee heen.” Het moment 
staat hem nog vers in het geheu-
gen. “Het duurde en duurde maar.” 
Het horen van de aankomende si-
renes zorgde voor opluchting. En de 
aanwezigheid van zoveel hulpdien-
sten ervaart hij als indrukwekkend. 
“Je vraagt één ding en er komt zo-
veel hulp.” De man maakt het overi-
gens weer goed. 
Echtgenote Brenda Calandt herin-
nert zich 5 december ook nog heel 
goed. Ook zij is buschauffeur en was 
een half uur na Arti vertrokken om 
dezelfde route te rijden. Ze kreeg 
een melding dat ze moest omrijden. 
Gelukkig was er ook snel de aanvul-
ling van de centrale dat er niets was 
met haar man.” Brenda werd getrak-
teerd door de burgemeester op een 
mooie bos bloemen.

Containerbrand snel geblust
Aalsmeer - Dinsdag 28 maart om 
zeven uur in de avond kreeg de 
brandweer een melding dat een 
container vlam had gevat op het 
Poldermeesterplein. Brandweerlie-
den waren snel ter plaatse en heb-

ben de ondergrondse container vol 
gespoten met water. Het brandje 
was snel geblust. Er zijn geen ge-
wonden gevallen. De oorzaak van 
de brand is nog onbekend.
Foto: Yvonne van Doorn

Heftruck klem, geen gewonden
Amstelland - Zaterdag 1 april even 
voor half twaalf in de avond wer-
den de hulpdiensten met spoed 
opgeroepen om te gaan naar de 
Meerlandenweg in Amstelveen, bij 
Aalsmeer. Er was een heftruck tus-
sen een vrachtwagen en loods ter-
recht gekomen. Omdat het nog on-

duidelijk was of er gewonden wa-
ren, werden meerdere politie een-
heden erop af gestuurd. Gelukkig 
viel het allemaal mee. Er zijn geen 
gewonden gevallen. De brandweer 
is een behoorlijk tijd bezig geweest 
om de heftruck los te krijgen.
Foto: Davey Baas

Huisafval in Rijsenhout: 
“Het is een proef”
Rijsenhout - Van het stukje over 
huisafval in Rijsenhout klopt niet 
veel. Er is wel inspraak gehouden 
door een studiegroep van bewo-
ners en er worden proeven in de-
ze buurt gehouden. In de rode zak-
ken dient geen GFT (Groente, fruit, 
tuinafval) afval aangeleverd te wor-
den, maar restafval. Restafval is blik 
en alles dat niet in de andere zak-
ken gaat, cq geen tuinafval is. In de 
groene minicontainers (met papie-
ren zakken) gaan de etensresten. 
Er zijn geen blauwe zakken! Plastic 
en drinkpakken dienen in de groe-
ne zakken aangeleverd te worden. 
Voor tuinafval zijn metalen ‘boxen’ 
geplaatst op diverse plaatsen, waar 
je je tuinafval in kwijt kan. Papier 
mag, mits netjes in dozen of gebun-
deld, aangeleverd worden op de in-
zamelplekken. De vuilnis wordt niet 
om de vijf dagen opgehaald, maar 
op maandag en donderdag. Als 

meneer Meijer nou die twee zak-
ken netjes had opgehangen (zoals 
de andere bewoners dat doen) in 
plaats van een foto nemen dan had 
het er al meteen minder rommelig 
uitgezien.
“Voetgangers moeten goed kijken 
waar ze lopen.” Dat is altijd handig, 
maar de voetpaden zijn breed in dit 
deel van Rijsenhout dus de gewekte 
suggestie slaat nergens op. En ge-
lukkig wordt niet zoals in Aalsmeer 
(volgens artikel) dat heilloze betalen 
per klik ingevoerd In de informatie 
die verstrekt is wordt daar ook geen 
melding van gemaakt.
Kortom een tendentieus artikel waar 
geen hout van klopt! Of de heer Me-
ijer woont in een heel ander deel van 
Rijsenhout. Sommige zaken kunnen 
handiger, maar het is een proef.
Ben de Leur
Kleine Poellaan 10
Rijsenhout

ingezonden

Brand in berm bij tunnel
Aalsmeer - Zondag 2 april na half 
zes in de middag werd de brand-
weer gealarmeerd voor een berm-
brand bij de Waterwolftunnel in de 
N201. Ter plaatse bleek een klein 
gedeelte van het gras boven op de 
Waterwolftunnel ter hoogte van de 

Oosteinderweg in brand te staan. 
De brandweer had het vuur snel on-
der controle. Er zijn geen gewonden 
gevallen. De schade is nihil. Hoe 
de brand is ontstaan, wordt onder-
zocht.
Foto: Davey Baas

Brandweer redt paard uit 
sloot bij Bosrandweg
Aalsmeer - Maandag 3 april om-
streeks half tien de avond is er bij 
een manege aan de Bosrandweg 
een paard in de sloot geraakt. 
De brandweer is met meerde-
re voertuigen uitgerukt. Er is met 
man en macht gewerkt om het dier 
weer op het droge te krijgen. Onge-

veer een uur later heeft de brand-
weer met veel moeite het paard uit 
de sloot gekregen. Een dierenarts 
is ter plaatse gekomen om het dier 
na te kijken. Het is onbekend of het 
paard iets heeft overgehouden aan 
zijn zwemavontuur.
Foto: Vivian Tusveld, KaWijKo media

Stuk bossage in de brand
Kudelstaart - Donderdag 30 maart 
rond tien over acht in de avond is 
de brandweer gealarmeerd voor 
een brand op de Legmeerdijk bij 
Kudelstaart. Een stuk bossage had 
door nog onbekende oorzaak vlam 
gevat. De brand zag er best heftig 
uit, maar bleek voor de vrijwilligers 
van de Aalsmeerse brandweer geen 
probleem. Het vuur was binnen en-
kele minuten geblust. 
Door de snelle actie heeft het vuur 
zich niet kunnen verspreiden. Het 

mooie weer is heerlijk, maar geeft 
veel droogte. 
In bosrijke gebieden in Nederland 
wordt aangeraden geen open vuur 
te maken, niet met vuurwerk te 
gooien en sigaretten of sigaren niet 
achteloos weg te gooien. Dit geldt 
natuurlijk ook voor bermen en bos-
sages in alle gemeenten. Hoe de 
brand aan de Legmeerdijk is ont-
staan, is niet bekend. Er wordt on-
derzoek naar gedaan.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Politieheli zoekt inbrekers
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 29 op donderdag 30 maart 
is geprobeerd in te breken bij het 
zwembad aan de Dreef. De dieven 
hebben om binnen te komen een 
raam vernield. Hierdoor is het alarm 
van het zwembad afgegaan. Het ka-

potte raam heeft schade veroor-
zaakt aan enkele tafels in de hore-
caruimte. Het alarm deed de inbre-
kers besluiten zich snel uit de voe-
ten te maken.
De politie was snel ter plaatse, maar 
de dieven waren reeds gevlogen. 

Hulpdiensten rukken groots 
uit voor brand in CV ketel
Aalsmeer - Dinsdag 4 april even 
voor acht uur in de avond werden 
de hulpdiensten gealarmeerd voor 
een woningbrand aan de Oostein-
derweg. De melding was dat er een 
schoorsteen in brand zou staan. De 
politie, de brandweer en de ambu-
lancedienst zijn met groot materieel 
ter plaatse gegaan.
Er bleek brand te zijn ontstaan in 
de CV ketel. De brandweer had het 

vuur snel onder controle, waardoor 
schade aan de woning beperkt is 
gebleven. De Oosteinderweg is eni-
ge tijd afgesloten geweest voor het 
verkeer. Er is niemand gewond ge-
raakt. Wel is een bewoner behan-
deld door medewerkers van de am-
bulance omdat rook ingeademd 
was.
Bron: Brandweer Aalsmeer.
Foto: Davey Baas

Sloep gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 29 op donderdag 30 
maart is een sloep gestolen bij 
een jachthaven aan de Oostein-
derweg, rond de 100 numme-
ring. De boot heet „Emma" en is 
een lifestyle 600. De sloep was 
net uit de winterstalling gehaald 
en in het water gelegd. De die-
ven moeten richting de Ringvaart 
weggevaren zijn. De diefstal werd 
zaterdag 1 april ontdekt. Mogelijk 
zijn er getuigen of mensen die de 
sloep hebben zien varen, zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Naar ziekenhuis 
na valpartij

Kudelstaart - Op zondag 2 april 
rond elf uur in de ochtend kre-
gen de hulpdiensten een melding 
van een onwel geworden per-
soon aan de Kudelstaartseweg. 
Er werd niet open gedaan bij be-
zoek van een familielid. Deze is 
rond het huis gaan lopen en zag 
de bewoonster op de grond lig-
gen, ze bewoog niet. De politie en 
de brandweer hebben een raam-
pje ingeslagen en zijn het huis in-
gegaan. De 82-jarige bewoon-
ster bleek de avond ervoor, rond 
elf uur, te zijn gevallen en had 
niet meer op kunnen staan. Am-
bulancemedewerkers hebben de 
vrouw, die aanspreekbaar was, 
onderzocht en voor verder onder-
zoek vervoerd naar het Amstel-
land ziekenhuis. 

Overleden in 
woning

Kudelstaart - Op dinsdag 4 april 
rond negen uur in de ochtend 
kregen de hulpdiensten een mel-
ding te gaan naar de Kudelstaart-
seweg. Er werd niet open gedaan 
door de bewoonster terwijl ze een 
afspraak had. De bezoekster is 
rond het huis gaan kijken en zag 
op de bovenverdieping een raam 
open staan. De vriendin heeft een 
ladder gepakt en is het huis in-
geklommen. Op bed trof ze de 
35-jarige bewoonster aan. Ze 
bleek overleden. De doodsoor-
zaak heeft een medische grond-
slag. Er was in de loop van vol-
gende week een afspraak bij een 
cardioloog.

Prent openbare 
dronkenschap

Aalsmeer - Op zondag 2 april 
om vijf uur in de ochtend heb-
ben drie inwoners van 18 jaar 
een boete gekregen voor open-
bare dronkenschap. Het drietal 
liep nogal luidruchtig over de Van 
Cleeffkade richting het Centrum.

Boete na rijden 
onder invloed

Aalsmeer - Op zondag 2 april 
om kwart voor zes in de middag 
is in de Ophelialaan een auto tot 
stoppen gemaand door de poli-
tie. Tijdens de controle werd al-
cohol geroken. De bestuurder, 
een 38-jarige man uit Amster-
dam, bleek teveel gedronken te 
hebben. Hij blies 475 Ugl. Er is 
proces-verbaal opgemaakt, een 
rijverbod gegeven en een boete 
uitgeschreven van 550 euro.

Direct is ook de politiehelikopter in-
gezet om de daders op te sporen. 
Menig inwoner in de Hornmeer en 
het Centrum heeft het ‘gebrom’ van 
de heli gehoord. Er is een link ge-
legd met de dode man die donder-
dag in de vroege ochtend is gevon-
den in de Lakenblekerstraat, maar 

daar was de heli dus niet voor in-
gezet. De inbraak in het zwembad 
heeft de dieven niets opgeleverd. 
Er is niets ontvreemd. De inbre-
kers zijn, ondanks de zoektocht op 
het land en in de lucht, niet aange-
troffen. Het onderzoek door de po-
litie loopt.
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Oervolk Stoervolk 
in het bos

Regio - Wentel je op zondagmiddag 
9 april tussen 12.00 en 16.00 uur in 
het stoere leven van het Oervolk. In 
het Oerdorp waar Igor de Wolf woont, 

Jantje Beton en Nickelodeon
10e Buitenspeeldag 14 juni
Aalsmeer - De inschrijving van de 
grootste buitenspeelactie van Ne-
derland is van start. Het aftellen 
naar de Buitenspeeldag op woens-
dag 14 juni is begonnen. Initiatief-
nemers Jantje Beton en Nickelode-
on roepen iedereen op mee te hel-
pen om van Nederland één grote 
speelplek te maken en de activiteit 
in de landkaart aan te melden, zodat 
100.000 kinderen tijdens deze tien-
de editie onbezorgd kunnen spelen.

Niet saai of onveilig
Op woensdag 14 juni is buitenspe-
len allesbehalve saai of onveilig. In 
heel Nederland worden straten af-
gesloten en plekken omgetoverd tot 
speelplek. Jantje Beton en Nicke-
lodeon roepen gemeenten, ouders 
en verzorgers, speeltuinen, scho-
len, jeugdclubs, belangenorganisa-
ties en het verenigingsleven op te 
helpen om van Nederland één gro-
te speelplek te maken. Dat kan, door 
bij voorkeur samen met kinderen, 
een leuke activiteit te bedenken en 
deze aan te melden op de landkaart.

Niet vanzelfsprekend
Tijdens de Buitenspeeldag kun-
nen kinderen ervaren hoe leuk het 

is om buiten met buurtgenootjes lol 
te hebben. Buitenspelen is tegen-
woordig niet meer zo vanzelfspre-
kend. Eén op de vijf kinderen speelt 
niet of slechts één keer per week vrij 
buiten, dat is behoorlijk alarmerend. 
Daarom organiseren Jantje Beton 
en Nickelodeon de jaarlijkse Bui-
tenspeeldag. De twee willen kinde-
ren massaal laten ervaren hoe leuk 
het is om de wereld buiten te ont-
dekken. 
Buiten is ook dé plek voor hen om 
hun batterij op te laden of juist te 
ontladen. En dat is niet alleen leuk, 
maar ook erg noodzakelijk. Boven-
dien is buitenspelen essentieel voor 
de fysieke, mentale en sociale ont-
wikkeling. Kinderen leren spelen-
derwijs het best. Iets dat in de hui-
dige, prestatiegerichte maatschap-
pij niet genoeg onder de aandacht 
gebracht kan worden.
 
Aanmelden activiteit 
Of het nu om een activiteit voor 
een straat, een school of een hele 
buurt gaat. Iedere activiteit is wel-
kom. Surf voor meer informatie over 
aanmelden, organisatie- en promo-
tietips naar www.jantjebeton.nl/bui-
tenspeeldag.

Voor kinderen 6 tot en met 12 jaar
Kijkdozen en zandsculpturen 
maken tijdens combifun
Aalsmeer - Ook in de aankomende 
vakantie organiseren Cultuurpunt 
Aalsmeer, Sportservice Aalsmeer 
en De Binding weer leuke activi-
teiten voor alle kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Ook dit keer is de combi-
fun in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Er kan deelgenomen 
worden aan drie workshops: begin-
selen van zand-sculpturen maken, 
Expeditie Robinson en professione-
le kijkdozen maken. 

Expeditie Robinson
Onder leiding van de mensen van de 
Werkschuit gaan kinderen een pro-
fessionele kijkdoos maken. Tijdens 
de workshop leren ze van alles over 
lichtinval en diepte. Na afloop van 
de workshop krijgen de deelnemers 
hun kunstwerk natuurlijk mee naar 
huis om daar te showen! Heb jij al-
tijd al een keer mee willen doen aan 
Expeditie Robinson? Dit is je kans. 
Ga samen met je vriendjes of vrien-

dinnetjes de strijd aan tegen ande-
re teams. De uitdagingen bestaan 
uit snelheid, behendigheid, kracht, 
samenwerken, denken, maar voor-
al ook doen. Welk team gaat er win-
nen en mag zich winnaar van deze 
editie van Expeditie Robinson noe-
men? Voor het maken van de zand-
werkstukken heeft de organisa-
tie kunstenares Ingrid Vente weten 
te strikken. Het is voor deze work-
shop handig als de kinderen, schep-
jes, emmers, lepels, blikjes, pot-
jes en dergelijke meenemen (voor-
zien van naam), waarmee prachti-
ge werkstukken gemaakt kunnen 
worden in het zand. De vakantie-
activiteit is op dinsdag 25 april, be-
gint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 
uur. Tussendoor krijgen alle kinde-
ren een gezond tussendoortje en 
water met dank aan JOGG. Mee-
doen? Schrijf je dan in via www.de-
binding.nl/agenda. De kosten zijn 6 
euro bij voorinschrijving en 8 euro 
aan de deur. 

Vrijdag 7 april in Feesterij de Bok
De achtste groepers mogen 
nog een keer feesten!
Aalsmeer - Na het overweldigen-
de succes van het tiende Groep 8 
Feest in februari, kon een vervolg 
niet uitblijven. Vrijdag 7 april opent 
Feesterij de Bok nog een keer zijn 
deuren voor de achtste groepers uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
DJ’s Bink en Eric hoefden maar heel 
even te overleggen tijdens het eer-
ste feest om te beslissen dat zij nog 
een feest gingen geven. Dit nieuws 
werd met luid gejuich ontvan-
gen door de 11- en 12-jarigen van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Organisa-
tor Eric Spaargaren verwacht in april 
weer een geweldig feest waarbij het 
dak eraf zal gaan.

Tropical
Bij de uitgang van het eerste feest 
kregen de kinderen een flyer voor 

het volgende en laatste Groep 8 
Feest voor deze lichting. Vrijdag 7 
april doen de achtste groepers het 
dus nog een keer dunnetjes over. Ze 
mogen nog één keer los voordat zij 
de Eindtoets maken in de week voor 
de meivakantie, die dit jaar in april 
valt. Het thema is Tropical, de tem-
peraturen 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 be-
talen aan de deur de entreeprijs van 
6 euro. Het feest begint ‘s avonds 
om half 8 en duurt tot half 11. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.groep8feest.nl. Op de-
ze site staat ook foto’s van het vori-
ge feest en een hele gave aftermo-
vie.

Thema ‘voor altijd jong’
Dansproject Cultuurpunt op 
OBS Kudelstaart groot succes
Kudelstaart - Het is donderdag-
middag 30 maart, gespannen lo-
pen de leerlingen van de OBS Ku-
delstaart over het schoolplein. 
Nog een klein halfuurtje en ze zul-
len de dans laten zien die zij deze 
week hebben geleerd. Onder bege-
leiding van docenten van Cultuur-
punt Aalsmeer hebben de leerlin-
gen de hele week geoefend op een 
heuse choreografie. Het thema van 
het dansproject, wat de OBS en Cul-
tuurpunt Aalsmeer samen hebben 
bedacht, is ‘voor altijd jong’, gelijk 
aan het thema van de Kinderboe-
kenweek 2016. 
Om klokslag half drie is het zo ver. 
Ouders, opa’s, oma’s, vriendjes en 
vriendinnetjes hebben zich verza-
meld rondom het schoolplein van de 
OBS. Nadat juf Kim iedereen wel-
kom heeft geheten, komen de eer-
ste beats uit de boxen. De leerlin-
gen uit de onderbouw komen op in 
hun zelf ontworpen t-shirts. De af-
gelopen week leerdenzij een dans 
op het nummer ‘Black and White’ 

van Michael Jackson. Vol enthousi-
asme laten de kinderen nu aan ie-
dereen zien wat zij allemaal heb-
ben geleerd. Na een daverend ap-
plaus stellen de leerlingen van de 
middenbouw zich op. Het nummer 
‘Ease on Down the Road’ van Dia-
na Ross schalt uit de boxen. Een 
strakke dans, fanatieke leerlingen 
en zelfs strijdkreten worden tijdens 
dit nummer tentoongesteld. Weder-
om daverend applaus.
En dan is het tijd voor de oudste kin-
deren. De bovenbouw komt op. Ook 
zij hebben zelf kleding gemaakt, he-
lemaal in jungle stijl. En dat is niet 
voor niets. Zij doen een dans op het 
nummer ‘Jungle’ van Broederliefde. 
Zelf de stoerste jongens en meisjes 
gaan helemaal los op dit nummer. 
Het publiek zingt lekker mee en de 
sfeer zit er goed in.
Als de bovenbouw klaar is, volgt er 
een gejuich voor alle leerlingen. Wat 
een succes was deze voorstelling en 
het hele dansproject. Volgend jaar 
weer?

Aalsmeer - Tekenen kinderen van nu minder goed dan 20 jaar geleden? Nee 
hoor, meent Annefie van Itterzon, docent bij onder andere De Werkschuit in 
Aalsmeer. Zij stuurde een aantal voorbeelden van kindertekeningen uit 2017 
met veel zeggingskracht. “Talent is immers van alle tijden”, besluit Annefie De 
tekeningen zijn gemaakt door de jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar van de 
kinderkunstklas. De Werkschuit organiseert diverse creatieve- en teken- en 
schildercursussen en -workshops voor kinderen. 

“Talent is van alle tijden”

11 Bevers Tiflo geïnstalleerd
Aalsmeer - Op zaterdag 1 april zijn 
er elf nieuwe bevers, jongens en 
meisjes van 5 tot en met 7 jaar, of-
ficieel geïnstalleerd bij scoutingver-
eniging Tiflo. 
Het installeren is een traditione-
le ceremonie. Het nieuwe lid draagt 
zijn uniform of trui, komt naar voren 
en zegt met zijn of haar hand op de 
vlag de gelofte op. Hierna krijgt het 
kind de scoutingdas van Tiflo en is 

een officieel lid van de vereniging.
Nadat alle kindjes geweest zijn is 
het tijd voor klein feestje. Bij het in-
stalleren worden alle ouders, opa’s 
en oma’s uitgenodigd om getuige 
te zijn van dit gebeuren. Ook deze 
keer was het een gezellige en leu-
ke ochtend. Scouting ook iets voor 
jou? Meer informatie is te vinden op 
www.tiflo.nl of neem een kijkje op 
de facebooksite van Tiflo.

Jeugdatletiek, baanseizoen van start
Ryan, Djuna en Sophie 
winnen in Purmerend
Aalsmeer - Op zondag 2 april be-
gon het baanseizoen 2017. Tien AVA 
pupillen deden mee aan een vier-
kamp bij NEA Volharding in Purme-
rend. Een junior liep een 1000 me-
ter in Purmerend en een junior deed 
mee aan een Meerkamp bij AAV’36 
in Alphen a/d Rijn. Een mooiere start 
van dit baanseizoen had niemand 
zich kunnen wensen, wellicht min-
der warm dan aan het einde van de-
ze week, maar wel de hele dag volop 
zon. Niets stond mooie prestaties en 
een gezellige dag baanatletiek in de 
weg. Bij de meisjes C pupillen haal-
den Jennecy Prokop en Linn Smit-
huis samen maar liefst 7 persoon-
lijke records op acht onderdelen. Ze 
haalden daarmee niet het podium, 
maar het belooft wel heel veel voor 
de komende wedstrijden. Linn liep 
op de 600 meter maar liefst 300 me-
ter op kop, dat was misschien wat 
te hard, maar ze haalde uiteindelijk 
wel 25 seconden van haar persoon-
lijk record af. Ryan Waasdorp start-
te bij de jongens C pupillen. Op al-
le onderdelen haalde hij persoonlij-
ke records. Net zoals Linn haalde hij 
ook op de 600 meter een hele hap 
van maar liefst 15 seconden van zijn 
persoonlijk record af. Tot zijn eigen 
verrassing werd hij hiermee eerste. 
Sophie Lucas, regio kampioen bij de 
meisjes C pupillen in 2016, startte 
nu een groep hoger bij de meisjes B 
pupillen. Ook Sophie haalde op al-
le onderdelen een nieuw persoon-
lijk record. De mooiste was wellicht 
de 110 centimeter bij het hoogsprin-
gen. Sophie werd met vlag en wim-
pel eerste. Nils Smithuis deed het bij 
de jongens B pupillen heel erg goed 
bij de sprint, op de 1000 meter en 
bij het kogelstoten haalde hij mooie 

Jeugdronde voor 
wielrenners

Aalsmeer - Volgende week zondag 
9 april is de tweede NK selectiewed-
strijd, voor regio Noord-Holland, bij 
UWTC in Uithoorn. Tijdens de jeugd-
ronde van Uithoorn zullen ongeveer 
120 wielrenners van start gaan op 
de baan van UWTC rondom sport-

Kom jij voetballen bij de 
mini’s van FC Aalsmeer?
Aalsmeer - Voor de Champignons 
League zoekt voetbalvereniging 
FC Aalsmeer nieuwe spelertjes. De 
Champignons League (CL), binnen 
de KNVB ook wel bekend als de mi-
ni-pupillen, spelen bij FC Aalsmeer 
op woensdag en zaterdag. Het gaat 
hier om 5- en 6-jarige jongens en 
meisjes die graag de eerste stappen 
op het voetbalveld willen maken. 
FC Aalsmeer is de nieuwe voet-
balclub aan de Beethovenlaan 120 
waar je vanaf 4 of 5 jaar kan star-
ten in een interne competitie, wat 
de Champignons League genoemd 
wordt. De woensdag krijgen de spe-
lers verschillende oefeningen voor-
geschoteld en zaterdag worden vier 
tegen vier wedstrijden gespeeld en 

worden er periodiek nieuwe teams 
gemaakt. Ook mogen de spelers 
een penalty nemen. Heb je net je 
zwemdiploma gehaald en wil je 
graag kijken of voetballen iets voor 
jou is? Kom dan gratis meetrainen 
op de woensdag of zaterdag. Dit 
kan tot zaterdag 13 mei, want dan 
is de laatste training en dan start 
pas weer in september het volgen-
de seizoen. 
De CL-trainer is Nico Boere en bij 
hem kunnen kinderen zich melden. 
De training start op woensdag om 
14.00 uur. De vier tegen vier wed-
strijdjes op zaterdag beginnen om 
09.30 uur. Kom de eerste keren op 
tijd, zodat je kennis kan maken met 
de trainer en de andere spelers.

Drukke ‘boel’ in Proosdijhal 
bij F-jeugdhandbaltoernoei
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
2 april werd in de Proosdijhal voor 
de tweede keer het Hoekwater-RK-
DES F-jeugdhandbaltoernooi geor-
ganiseerd. De allerjongste spelers 
van verenigingen uit de regio waren 
afgereisd naar Kudelstaart om een 
toernooi te spelen. Teams waren op-
gedeeld in drie poules en verdeeld 
over drie handbalvelden. Alle kinde-
ren spelen wedstrijdjes op hun ei-

gen niveau. Het was een drukte van 
belang! Er werd gestreden om de 
bal, er werden spannende wedstrij-
den gespeeld en mooie doelpunten 
gemaakt. Voor het massaal mee-
gereisde publiek was er genoeg te 
zien. Na afloop van het toernooi was 
er een prijsuitreiking. Alle kinderen 
werden beloond voor hun inzet en 
deelname met een aandenken aan 
deze geslaagde dag!

park Randhoorn. Publiek is van har-
te welkom om alle jeugdrenners aan 
te moedigen. De UWTC jeugdleden 
Siem, Jasmijn, Mike, Nees en Lars 
gaan deze wedstrijd van start en 
zullen hun best doen om NK plaat-
singspunten te scoren. Om 10.30 
uur wordt gestart met categorie 1, 
aansluitend zullen de categorieën 
2 tot en met 7 ook starten. De ver-
wachting is dat de wedstrijden rond 
15.30 uur weer zijn afgelopen.

AVA pupillen na afloop van de wed-
strijd in Purmerend

persoonlijke records. Hij eindigde 
op een mooie vijfde plaats. Djuna 
Gersen haalde ook persoonlijke re-
cords op alle onderdelen. Haar 1000 
meter was heel goed opgebouwd 
en daarmee liep ze voor het eerst 
onder de 4 minuten. Mede door 
het winnen van drie van de vier on-
derdelen werd Djuna eerste bij de 
meisjes A1 pupillen. Bij de jongens 
A pupillen starten Steven Waasdorp 
en Justin Alewijnse. Steven vergooi-
de zijn kansen op het podium bij 
het balwerpen, ondanks een super 
snelle sprint en een verre sprong. 
Justin Alewijnse stond nog naast 
het podium toen de 1000 meter be-
gon. Door de 1000 meter de lopen in 
3.40 minuten schoot hij omhoog in 
het klassement en werd heel knap 
tweede. Mette Smithuis begint aan 
haar laatste seizoen als pupil bij de 
meisjes A2 pupillen. Mette deed het 
heel goed bij het hoogspringen en 
liep een super 1000 meter in een 
nieuw persoonlijk record van 3.48 
minuten. Hiermee werd zij zesde. 
Ook voor Colin Alewijnse is het zijn 
laatste seizoen als pupil. Colin ein-
digde na een sprong over 120 cen-
timeter bij het hoogspringen en een 
super persoonlijk record op de 1000 
meter van 3.30 minuten op de vier-
de plaats. Bij de jongens junioren 
C was Milan Biesheuvel uitgeno-
digd door zijn NEA Volharding ma-
tje Angelo Visser. Helaas voor Mi-
lan won Angelo de strijd op de 1000 
meter, maar werd Milan toch mooi 
tweede met een tijd onder de 3 mi-
nuten. Voor de AVA pupillen een su-
per start van het baanseizoen met 
meer dan 30 persoonlijke records 
op één dag.

Alphen a/d Rijn en Uithoorn
Roanna Geleijn startte haar seizoen 
met een driekamp bij AAV’36 in Al-
phen a/d Rijn. Voor Roanna is dit 
haar eerste seizoen als junior. Met 
persoonlijke records op de 60 meter 
sprint en bij het hoogspringen werd 
Roanna negende. Heel knap als D1 
junior in een wedstrijd met D1 en D2 
junioren. Komende zaterdag 8 april 
doen meer dan veertig AVA pupil-
len mee aan de pupillen regiocom-
petitie in Uithoorn. De week daarna 
is het feest voor alle basisscholieren 
in Aalsmeer. De leukst sportdag van 
het jaar staat dan op het program-
ma, de schoolatletiekdag: Jij doet 
toch ook mee?

gaat oerpesto gemaakt worden, wordt 
een hut gebouwd en staan diverse 
oerspelletjes op het programma. Voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders/
begeleiders. Start is bij de Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Aanmelden via 020-
5456100 of www.amsterdamsebos.nl.



WWW.FCAALSMEER.NL

Restaurant Centennial
OOSTEINDERWEG 243
AALSMEER
TEL. 0297-388144
WWW.CENTENNIAL.NL

Reserveren voor
1ste & 2de paasdag

Rondvaart met aansluitend
een heerlijke paasbrunch

per persoon € 22,50
kinderen tot 12 jaar € 17,50

 Krabsoep of uiensoep 
 Een saladebuff et met huzarensalade
 en groene salade 
 Een vleesbuff et met verschillende soorten
 luxe vleeswaren en gerookte vis 
 Tevens is er een uitgebreid assorti ment aan
  luxe broodsoorten en heerlijke zoete
 lekkernijen. 
 Verschillende verse sappen en vers fruit 
 Verschillende desserts en koffi  e, thee met
 friandises (zoeti gheden)

�
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�

�
�

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1.  Vertrek rondvaart: 10.00 uur  
  aansluitend Brunch van 11.00-14.30 

2. Vertrek rondvaart: 11.00 uur
  aansluitend Brunch van 12.00-14.30

Ron Noordman | Oosteinderweg 174 | 1432 AR Aalsmeer
0297 36 71 18 | www.noordmanservice.nl

ONDERHOUD & REPARATIE
APK EN IN & VERKOOP

AIRCO  EN BANDEN SERVICE

Raadhuisplein 16
1432 EH Aalsmeer
Tel. 0297-325551
Fax. 0297-343069

www.dejongeheertjes.nl
info@dejongeheertjes.nl

Ophelialaan 155 • telefoon 0297-324059

KEURSLAGER
KRUYSWIJK

AMOVATIEBEDRIJF
AALSMEER

Konnetlaantje 18
1435 HW Rijsenhout
Tel: 0297-342315
Fax: 0297-342391
www.aasloop.nl
info@aasloop.nl

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto, inclusief opties, 
op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt tot en met 30 juni 2016. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifi eke verkoopvoorwaarden op fi at.nl of kom langs.

We introduceerden de Fiat 500 in 1957. Je betaalde toen geen btw. Geen kwartje, geen stuiver, geen rooie cent. Fiat laat nu deze oude tijden herleven 
met de actie btw-vrij op alle voorraadauto’s. Scheelt je mooi 21 procent in echte euro’s. Dus start met een glimlach en kom vóór eind juni bij ons langs. 

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 7,0 l/100 km (1 op 14,3 – 26,3). CO2: 88 – 157 g/km.

21% korting op alle voorraadauto’s!

btw van de auto inclusief opties

Klokkenbergweg 13-15, 1101 AK Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp  Tel. 023 - 554 29 29www.frankvaneman.nl

KOM OOK PROEVEN EN PROEFRIJDEN.
VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 JUNI IN AMSTERDAM EN 24 EN 25 JUNI IN HOOFDDORP.

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto, inclusief opties, 
op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt tot en met 30 juni 2016. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifi eke verkoopvoorwaarden op fi at.nl of kom langs.

We introduceerden de Fiat 500 in 1957. Je betaalde toen geen btw. Geen kwartje, geen stuiver, geen rooie cent. Fiat laat nu deze oude tijden herleven 
met de actie btw-vrij op alle voorraadauto’s. Scheelt je mooi 21 procent in echte euro’s. Dus start met een glimlach en kom vóór eind juni bij ons langs. 

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 7,0 l/100 km (1 op 14,3 – 26,3). CO2: 88 – 157 g/km.

21% korting op alle voorraadauto’s!

btw van de auto inclusief opties

Klokkenbergweg 13-15, 1101 AK Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp  Tel. 023 - 554 29 29www.frankvaneman.nl

KOM OOK PROEVEN EN PROEFRIJDEN.
VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 JUNI IN AMSTERDAM EN 24 EN 25 JUNI IN HOOFDDORP.

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279
1432 AV Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax 0297-345099
info@hartelust.nl

Elektrotechniek
    Datanetwerken
       Audio Installaties

R. Spaargaren | tel. 06 23 21 20 83

Aalsmeer
Alphen a/d Rijn

Amsterdam
Nieuw-Vennep

www.antennagroep.nl

Jouw
nieuwe baan
is ons doel!

HEB JE ZIN OM NAAR
EEN WEDSTRIJD

VAN FC AALSMEER
TE KOMEN KIJKEN?

JE VINDT ONZE CLUB OP HET
SPORTPARK IN DE HORNMEER,

BEETHOVENLAAN 120

Zaterdag  speelt FC Aals-
meer op het eigen sportpark 
de thuiswedstrijd tegen SVL 
uit Langbroek. De ploeg van 
scheidend trainer Jan Gaas-
beek (hij gaat naar streek - en 
competitiegenoot JSV Nieu-
wegein) vinden we terug op 
de zesde plaats met 5 punten 
meer dan FC Aalsmeer. Het 
zit allemaal vrij dicht op el-
kaar, maar dan is het wel zaak 
dat er zo af en toe weer een 
driepunter tevoorschijn komt. 
Zaterdag dus weer nieuwe 
kansen.
De gasten uit Langbroek ken-
nen een behoorlijk wisselval-
lig seizoen. Maar de ploeg uit 
Langbroek heeft met de hui-
dige positie op de ranglijst nog 
altijd zicht om in de top 4 te 
eindigen. Dat betekent nacom-
petitie voor de blauw-witten 
die vorig jaar uit de hoofdklas-
se degradeerden.
Voor Aalsmeer is het zaak 
om na twee nederlagen niet 
verder weg te zakken. Een 
overwinning vandaag betekent 
dat de ploeg van Cor naar alle 
waarschijnlijkheid ook volgend 
seizoen weer eersteklasser 
is. De eerdere ontmoeting 
tussen SVL en FC Aalsmeer 
eindigde in november van het 
vorige jaar in een bloedeloos 
gelijkspel (0-0). Topscorer bij 
de eersteklasser uit Lang-

broek is Selcuk Albayrak met 
10 treffers.
Vorige week was voor beide 
ploegen een weinig succes-
vol weekend.  FC Aalsmeer 
zakte door het ijs in Leusden 
bij Roda’46 (2-0) en SVL deed 
het al niet veel beter. De Lang-
broekers werden door het be-
zoekende HSV de Zuidvogels 
op hun nummer gezet. (0-4) 
Dus er is voor zowel de gas-
ten als FC Aalsmeer wat recht 
te zetten. 
Het zal in ieder geval weer een 
bijzonder interessante ont-
moeting gaan worden tussen 
deze twee teams. SVL kreeg 
in de laatste twee ontmoetin-
gen 9 doelpunten tegen, dus 
daar liggen wellicht kansen 
voor de Aalsmeerders. 
Bij de thuisclub zijn Sander Az-
nar Martinez en Lilinho Mar-
tins geschorst maar is Burak 
Sitil na zijn schorsing van vo-
rige week wel weer speelge-
rechtigd. Verder is de selectie 
fi t.
De scheidsrechter bij de wed-
strijd FC Aalsmeer – SVL is 
de heer E. Dam uit Waarland. 
Volgende week staat er overi-
gens voor FC Aalsmeer weer 
een thuiswedstrijd op het pro-
gramma. Dan komt DTS uit 
Ede op bezoek.

Arno Maarse

Voorbeschouwing:
Zaterdag 8 april 2017, 14.30 uur

Eerste Klasse A

In de schijnwerper
 FC AALSMEER - SVL LANGBROEK

Aalsmeer-Amstelveen

Voor reparatie en restauratie

www.schadevandenberg.nl - 020 6450 792

Aalsmeer-Amstelveen

Voor reparatie en restauratie

www.schadevandenberg.nl - 020 6450 792

Zijdstraat 90   Aalsmeer   Tel. 0297-324213
www.sparnaaij-juweliers.nl

GROTE COLLECTIE
KAMERPLANTEN

Aalsmeerderweg 393 • Aalsmeer
tel. (0297) 32 40 26

www.tuincentrumhetoosten.nl

Aalsmeerderweg 393 • Aalsmeer
tel. (0297) 32 40 26

www.tuincentrumhetoosten.nl

GROTE COLLECTIE
KAMERPLANTEN



 
32   Nieuwe Meerbode  •  6 april 2017

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbalwedstrijd tegen Kickers’69
FC Aalsmeer zondag pakt 
winst in tweede helft
Aalsmeer - FC Aalsmeer zon-
dag moest het 2 april opnemen te-
gen een moeilijk te bestrijden te-
genstander: Kickers ‘69 uit Lei-
muiden, vorige week nog de ver-
rassing tegen KDO, 2-0 winst. De 
mannen van trainer Marco Bragon-
je waren dus gewaarschuwd. En na 
het eerste fluitsignaal van de pri-
ma leidende scheidsrechter B. van 
der Laar trokken de bezoekers van 
leer. Ook voor de Kickers’69 was het 
van het grootste belang deze wed-
strijd winnend af te sluiten in ver-
band met de derde periode. Bei-
de clubs stonden gelijk, negen uit 
drie. Na de eerste aanvallen afge-
slagen te hebben, trok FC Aalsmeer 
ten aanval. De eerste kans was voor 
Joost van de Zwaard, maar zijn in-
zet was voor doelman Jeroen Tent 
een makkie. De Kickers probeerden 
het nu met lange halen de verdedi-
ging van FC Aalsmeer te ontregelen, 
maar Damian Veldman, Erik Jan-
sen en vooral Karol Mirowski hiel-
den het hoofd koel en hielden de 
voorwaartsen van de bezoekers in 
toom. Veel brachten de beide ploe-
gen er niet van terecht. En dat bleek 
wel met een blik op het score bord, 
deze had er de brui aangegeven, of 
had geen zin meer om naar het ge-
pruts te kijken, en dat al na twee en 
twintig minuten! Het waren wel de 
mannen uit Leimuiden die meer en 
meer de aanval op zochten, maar de 
aanvallen waren te doorzichtig, veel 
gevaar zat er niet in. Was er spra-
ke van een kansje dan was er al-
tijd nog de absolute sluitpost bij de 
thuisclub, Jeremaih Veldman. Toch 
in de dertigste minuut was het de 
opkomende Jim van Vliet die een 

niet te missen kans had op de 0-1, 
maar zijn inzet ging meters over. Het 
grootste hiaat bij de thuisclub was 
wel dat het middenveld totaal ver-
waarloosd werd. Er gaapte een te 
groot gat tussen voorhoede en de 
rest en daar maakte juist de Kickers 
goed gebruik van. Tot de rust bleef 
de stand 0-0. Ofschoon het haast 
nog 1-0 had geworden. Remigiusz 
Pasternak kreeg, na aangeven van 
Joost van der Zwaard, de kans om 
te scoren, maar zijn inzet ging rake-
lings langs de reeds verslagen doel-
man Jeroen Tent.
De tweede helft gaf een meer aan-
vallender FC Aalsmeer te zien, ook 
het middenveld werd nu goed in de 
gaten gehouden, en dat resulteerde 
in meer en meer pressie op het Kic-
kers doel. Conditioneel was de FC 
Aalsmeer in de tweede helft beter, 
en dat bleek wel uit het feit dat de 
bezoekers meer en meer op eigen 
helft werden terug gedrukt. In de vijf 
en zeventigste minuut was het raak. 
Remigiusz Paternak probeerde het 
vanaf rand strafschopgebied, maar 
zijn inzet kwam tegen de staan-
der en kwam terug in het veld. De 
meegekomen Joost van der Zwaard 
had geen moeite de bal in het le-
ge doel te plaatsen: 1-0. In de vijf 
en tachtigste minuut werd het toch 
nog 2-0, een perfecte combinatie 
tussen Lennart Eberharter en Bar-
ry Springintveld werd door Elias El 
Hadji succesvol afgerond, doelman 
Jeroen Tent was kansloos. Dat zijn 
weer drie punten voor periode drie.
Komende zondag 9 april speelt FC 
Aalsmeer uit bij de Nicolaas Boys. 
Aanvang: 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

RKDES tegen Moordrecht. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal: Winst voor FCA 
zondag en RKDES 
Aalsmeer - Een mooi sportweek-
end heeft Aalsmeer weer achter de 
rug. De voetbal begon helaas voor 
FCA zaterdag met 2-0 verlies te-
gen Roda’46 in Leusden. Zondag 2 
april twee krakers om dezelfde tijd. 
Aan de Beethovenlaan hadden zich 
veel kijkers rond het hoofdveld ge-
schaard voor de streekderby FCA 
zondag tegen De Kickers uit Lei-
muiden. Het vele publiek kon jui-

chen, 2-0 voor Aalsmeer. Ook in 
Kudelstaart konden de handen de 
lucht in. Rond het hoofdveld aan de 
Wim Kandreef eveneens veel fans. 
Wat zou RKDES deze week doen? 
De miskleun vorige week stond me-
nigeen nog vers op het netvlies, 
maar deze keer hielden de mannen 
de koppen erbij. Met rechte rug het 
veld in tegen Moordrecht. En met 
succes 2-0 winst.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 april:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – S.V.L. 1 14.30 u
F.C.A. 2 – Volendam 3 11.45 u
F.C.A. 3 - DEVO’58 2 14.30 u
F.C.A. 4 – Schoten 2 14.30 u
Arsenal 6 - F.C.A. 5 16.00 u
D.C.G. 2 - F.C.A. 6 11.00 u
F.C.A. 7 - GeuzenM’meer 6 14.30 u
F.C.A. 8 – Germaan/Eland 3 14.30 u
RKAVIC 45+1 - FCA 45+1 14.30 u
Vrouwen
’t Gooi V3 - F.C.A. V1 11.00 u
A.M.V.J. V2 - F.C.A. V2 14.45 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
D.Z.S. V1 - R.K.D.E.S. V1 14.30 u
S.C.W. 

S.C.W. 3 – Hillegom 3 14.30 u 
Argon 10 - S.C.W. 5 15.00 u 
R.C.Z. 45+1 - S.C.W 45+1  12.00 u
S.C.W. 35 +1 - AMVJ 35+1 14.30 u

Zondag 9 april:
F.C. AALSMEER
Nicolaasboys 1 - F.C.A. 1 14.00 u
S.D.Z. 3 - F.C.A. 2 13.30 u 
Terrasvogels 3 - F.C.A. 3 13.00 u
A.F.C. 7 - F.C.A. 4 13.00 u 
Sp.Martinus 4 - F.C.A. 5 12.00 u 
D.S.O.V. 5 - F.C.A. 6 10.30 u
R.K.D.E.S.
Taurus 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u 
A.G.B. 2 - R.K.D.E.S 2 12.00 u 
R.K.D.E.S. 3 – Hillegom 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Roda’23 6  12.00 u

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
FC Aalsmeer onnodig 
onderuit in Leusden
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft af-
gelopen zaterdag 1 april in Leus-
den tegen laagvlieger Roda’46 en 
slechte beurt gemaakt. De 2-0 ne-
derlaag zorgt ervoor dat de eerste-
klasser toch weer schuin naar be-
neden moet blijven kijken. Gezien 
de overige resultaten viel de scha-
de nog mee voor FC Aalsmeer. De 
thuisploeg had maar één opdracht 
en dat was de punten in eigen huis 
houden. Met veel strijd ging men 
het duel aan met de formatie uit 
Aalsmeer. Tot echte kansen leid-
de dat niet. De bezoekers moes-
ten het doen met een licht veldover-
wicht en wat halve kansjes. Rond 

de 25ste minuut hielp FC Aalsmeer 
de gastheer enigszins in het juis-
te zadel. Rechtsback Mark Rues-
sink gunde de bal zomaar aan spits 
Maas van Roda’46 en die zei dank 
je wel: 1-0. Na de thee een storm-
loop op het doel van Roda’46, maar 
het was allemaal niet even door-
dacht. Daardoor kon de thuisclub 
redelijk makkelijk stand houden. 
In de blessuretijd, toen ook doel-
man Nick van der Wiel mee naar vo-
ren was gekomen, maakt de gast-
heer uit een counter ook nog de ge-
flatteerde 2-0. Aalsmeer miste in 
Leusden de geschorsten Burak Si-
til en Sander Aznar Martinez. Door 

Korfbal
VZOD hervat veldcompetitie 
met winst op Korbatjo
Kudelstaart - Na een gedegen en 
intensieve voorbereidingsperiode 
stond op 1 april de hervatting van 
de veldcompetitie op het program-
ma voor VZOD/FIQAS 1. In Oud-Be-
ijerland trof VZOD de ploeg die ook 
op de tweede plaats stond voor een 
treffen op het natuurgrasveld. Na 
een slordige eerste helft toonde de 
ploeg uit Kudelstaart veerkracht en 
trok de partij overtuigend naar zich 
toe. Met 21-25 laat VZOD zien dat 
zij beter waren dan tegenstander 
Korbatjo. 

Slechte start op gras
Er wordt niet vaak meer op natuur-
gras gekorfbald. Maar in het Zuid-
Hollandse Oud-Beijerland werden 
de lijnen neergelegd voor een in-
teressante pot korfbal. Nadat in 
Mijdrecht het derde team met 1 
punt verschil Atlantis versloeg en 
het tweede won van de reserves 
van Korbatjo mocht VZOD 1 aantre-
den. In het begin van de wedstrijd 
waren de ploegen aan elkaar ge-
waagd tot de 4-4, waarna Korbat-
jo tot 13-7 kon uitlopen. Bij VZOD 
vielen de schoten niet door de korf 
en waren er teveel plaatsfouten om 
goed in het spel te komen. Daarna 
begon de inhaalslag. Bij een 13-9 
ruststand mocht coach Cor Loef de 
manschappen vertellen dat ze niet 
het hele eind hadden gereden om 
zonder punten in de tas te kunnen 
vertrekken. De donderspeech werk-
te, want de inhaalrace van voor de 
rust werd na de rust gecontinueerd.

VZOD zet achtervolging in
Van 13-7 werd het 15-15. De mee-
gereisde supporters gingen er eens 
goed voor zitten, want er brak een 
spannende periode aan. VZOD bleef 
geconcentreerd en waar de spe-
lers van Korbatjo niet gefocust wa-
ren, gaf VZOD een lesje in scherpte. 
VZOD zat nu aan de goede kant van 
de score en Korbatjo moest aanha-
ken. Dit lukte ze tot de stand van 19-
19. VZOD rook bloed en begeleidde 
de Korbatjo spelers vakkundig naar 
het hakblok. Met het ene doelpunt 
wat nog mooier was als de andere 
kon VZOD uitlopen naar 21-25. Een 
hoop doelpunten door alle spelers 
gescoord, VZOD liet zien veelzij-
dig te zijn en veerkracht te kunnen 
tonen op het juiste moment. Een 
schreeuw van euforie na het laat-
ste fluitsignaal en zo kan VZOD al-
leen de achtervolging gaan inzetten 
op koploper Twist. Coach Loef na de 
wedstrijd: “We zijn nu als team drie 
weken bezig om het 3-1 spel te per-
fectioneren en als je team dit in de 
eerste veldwedstrijd laat zien, dan 
mag je allen maar heel trots zijn.”

Klundert en Ziggo Dome
Aanstaande zaterdag 8 april speelt 
VZOD/FIQAS 1 om 14.00 uur thuis 
aan de Wim Kandreef tegen het la-
ger geplaatste DSO uit Klundert. In 
de namiddag zijn de ogen gericht 
op de Ziggo Dome waar de lande-
lijke korfbalfinale gespeeld wordt. 
Helaas treedt VZOD daar alleen op 
als toeschouwer. 

Heren 3 in actie. Foto: www.kicksfotos.nl

Nacompetitie handbal
Belangrijke punten FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben zaterdag 1 april 
een zeer belangrijke overwinning 
behaald bij Koorn/Quintus. Het le-
verde namelijk niet alleen twee pun-
ten op, maar ook definitieve plaat-
sing voor de kruisfinales later de-
ze maand én een plaats in de Be-
Ne League volgend seizoen. Mak-
kelijk ging het echter niet. De thuis-
ploeg gaf zich namelijk niet zomaar 
gewonnen en was strijdbaar vanaf 
minuut één. Dat leverde in eerste in-
stantie ook een voorsprong op voor 
Quintus: 5-3, 7-5 en even later 8-6. 
Marco Verbeij verrichtte een mooie 
stop en via een strafworp van Rem-
co van Dam was er bijna aanslui-
ting: 8-7. Nog één keer werd de mar-
ge twee in het voordeel van Quin-
tus (9-7), daarna wist de thuisploeg 
niet meer te scoren tot de rust en 
FIQAS wel: Rob Jansen, een break 
van Michael Kamsteeg en opnieuw 
Van Dam zorgden er onder meer 
voor dat de ploegen gingen rusten 
bij 9-11. In de tweede helft wisten 
de Aalsmeerders de voorsprong, die 
schommelde tussen de één en drie 
punten, vast te houden. Dat wil zeg-
gen: tot 19-22. In de slotfase leek 
het namelijk alsnog mis te gaan toen 
Quintus via een enorme tussensprint 
de stand wist om te buigen naar 23-
22. FIQAS hield echter het hoofd 
koel en maakte er gedisciplineerd 
alsnog 23-24 van, mede dankzij een 
snelle tegenaanval in de allerlaats-
te minuut. Met nog één wedstrijd te 
gaan staat FIQAS Aalsmeer op een 
solide, tweede plaats met hetzelfde 
aantal punten als Lions, maar een 
minder goed doelsaldo. Wie num-
mer één wordt is dus nog niet he-
lemaal zeker, net zo min als wie de 
tegenstander wordt in de kruisfina-
les: Hurry Up en Volendam hebben 
daarvoor de beste papieren. 

Naar Swift Arnhem
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
hebben nog één wedstrijd te gaan 
in de nacompetitie en die spelen ze 

uit. Voor aanstaande zaterdag 8 april 
staat een treffen bij Swift Arnhem op 
het programma. De thuiswedstrijd 
werd een paar weken geleden met 
35-20 gewonnen, maar dat is uiter-
aard nog geen garantie voor suc-
ces. De wedstrijd, in Sports Planet 
in Westervoort begint om 19.00 uur. 

Halve finale beker! 
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
hebben zich geplaatst voor de hal-
ve finale van het NHV bekertoer-
nooi. Daarin moeten ze het aan-
staande dinsdag 11 april opnemen 
tegen JMS/Hurry Up uit het Drent-
se Zwartemeer. Bovendien lootten 
de Aalsmeerders een uitwedstrijd. 
Het bekerduel, dat wordt gespeeld 
in sporthal de Eendracht, begint om 
20.00 uur en is waarschijnlijk te vol-
gen via het livestreamkanaal van 
Hurry Up.

Bert Bouwer nieuwe trainer 
Oud bondscoach Bert Bouwer wordt 
de nieuwe trainer van de mannen 
van FIQAS Aalsmeer. De zeer erva-
ren Bouwer speelde zelf jaren bij Sit-
tardia, was international en bonds-
coach van het Nederlands Dames-
team. Met dat Oranje schreef hij des-
tijds geschiedenis toen hij z’n speel-
sters uit de competitie haalde. Mo-
menteel is hij trainer/coach van de 
dames van het Amsterdamse VOC, 
die bovenaan staan in de eredivisie.

Winst Dames 1
Dames 1 van handbalvereniging FI-
QAS speelde afgelopen zaterdag 1 
april de laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen. Fortissimo was 
thuis in De Bloemhof de tegenstan-
der in deze Eerste Divisie. Uit had-
den de Aalsmeerse dames met een 
klein puntenverschil van deze ploeg 
gewonnen, dus het zou een span-
nende ‘pot’ worden. En dit werd het 
ook. De teams waren weer aan el-
kaar gewaagd. Maar het was op-
nieuw FIQAS Aalsmeer dat (nipt) de 
winst pakte: 24-22. 

Handbal week-
programma

Zaterdag 8 april, veld:
10.00 u:  FIQAS F1 – HSV
10.20 u:  FIQAS D2 – Havas
10.50 u:  FIQAS E4 – RKDES
11.10 u:  FIQAS D1 – Hellas
14.05 u: KDO – FIQAS E2 
 in De Kwakel.
Dinsdag 11 april:
20.00 u:  JMS/Hurry Up - 
 FIQAS Heren 1 
 (NHV bekertoernooi) 
 in Zwartemeer, Drenthe

Basketbalcompetitie
B.V. Aalsmeer Heren 1 op 
koers voor kampioenschap
Aalsmeer - De Heren 1 van Bas-
ketball Vereniging Aalsmeer speel-
de zaterdagavond om 20.00 een 
wedstrijd tegen de Alkmaar Guar-
dians. Een wedstrijd die gewonnen 
moest worden om de kampioens-
dromen van de Heren 1 in leven te 
houden. 
De afgelopen wedstrijden zijn voor 
de mannen een mooie repetitie ge-
weest aangezien deze met mooie 
uitslagen gewonnen werden, maar 
met Alkmaar had de heren uit 
Aalsmeer toch een tegenstander 
van een ander kaliber te pakken. Dit 
liet Alkmaar dan ook meteen mer-
ken door in het eerste kwart fel te 
verdedigen, wat op hun beurt be-
antwoord werd door een verdedi-
ging van Aalsmeer die ook niet mis 
was. Na een periode van standhou-
den begonnen de ervaren mannen 
van Alkmaar de verdediging ech-
ter door te krijgen. Er werd soms te 
makkelijk overgespeeld waardoor 
er makkelijke punten gemaakt kon-
den worden en Alkmaar liep hier-
door uit op Aalsmeer. Aalsmeer wis-
selde daarom de verdediging naar 
een man-op-man verdediging, wel-
ke lastiger bleek voor de Alkmaar-
ders, maar wel voor een flink fysie-
ke wedstrijd zorgde aan beide kan-
ten van het veld. Door fysieke ver-
dediging hadden de scheidsrech-
ters hun handen vol, want er wer-
den veel overtredingen gemaakt, 
waardoor beide ploegen een enorm 
aantal strafworpen mochten schie-
ten en de ploegen al vroeg in de 
foutenlast kwamen te zitten.
Na een tijdje begon de aanval van 
Aalsmeer zijn ritme te vinden, er 
werd goed ingesneden en overge-
speeld, wat zorgde voor aardig wat 
kansen. Deze kansen werden he-
laas bijna niet in een keer verzil-
verd, aangezien de acties van de 
Aalsmeerders bijna altijd stuiten op 
een overtreding van de Alkmaar-
se kant. Vooral de acties van Valen-
tijn Stokman en Dennis Zijlstra le-

Mike Multi Foundation ook 
sponsor G-Waterpoloteam
Aalsmeer - Er zijn de afgelopen 
maanden al twee projecten gestart, 
die gesteund worden door de Mike 
Multi Foundation: Ruben Spaarga-
ren (tennis) en Jetze Plat (triatlon). 
Daar is nu het G-Waterpoloteam bij-
gekomen.
Onder leiding van Christa Busker-
molen en Sabine Terlouw kunnen 
sporters met een verstandelijke be-
perking nu ook waterpolo spelen. 
Christa en Sabine komen uit de ge-
handicaptenzorg en beoefenen zelf 
ook waterpolo. Er zijn redelijk veel 
mogelijkheden voor sporters met 
een beperking om te sporten, maar 
een G-Waterpolo team was er nog 

niet en dus besloten de dames dit 
op te zetten. Sinds september 2015 
is het G-Waterpolo team actief in de 
Waterlelie. Hier wordt iedere vrij-
dagavond tussen half 8 en half 9 
getraind. Om waterpolo te kunnen 
spelen, hebben de spelers een uit-
rusting nodig, zoals caps, tassen, 
shirts en een jas. Deze zijn door 
Mike Multi Foundation gesponsord. 
Iedereen met een verstandelijke be-
perking die van zwemmen houdt, 
minimaal in het bezit is van een A-
diploma en een teamsport wil uit-
proberen, is van harte welkom om 
mee te doen of een keertje te ko-
men kijken. 

dit zwakke resultaat is het weer alle 
hens aan dek bij FC Aalsmeer. Za-
terdag 8 april wacht een thuiswed-
strijd tegen SVL uit Langbroek. De-
ze ploeg heeft 5 punten meer op de 
ranglijst. Een overwinning zou bete-
kenen dat de Aalsmeerders zich na-
genoeg veilig spelen. 
Arno Maarse

verden hierop erg veel strafworpen 
op, welke gelukkig wel bijna alle-
maal geraakt werden. Deze ma-
nier van aanvallen, gecombineerd 
met een aantal prachtige driepun-
ters van Tijs Buskermolen (hij mis-
te er geen een) zorgde ervoor dat 
Aalsmeer de wedstrijd naar zich toe 
trok. De Alkmaarders gaven echter 
maar niet op en bleven ook op het 
eind de strijd nog spannend maken, 
maar de heren uit Aalsmeer hielden 
hun hoofd koel waarna het laatste 
fluitsignaal klonk met een stand op 
het bord van 49-57. 
Door deze knappe overwinning is 
de Heren 1 van Aalsmeer nog maar 
één wedstrijd verwijderd van het 
kampioenschap. Met 2 punten min-
der dan de koploper zullen ze ko-
mend weekend in een allesbeslis-
sende strijd met meer dan 8 pun-
ten verschil van de koploper D.E.D. 
uit Amsterdam moeten winnen om 
zicht tot kampioen te mogen kro-
nen. Deze wedstrijd vindt aanstaan-
de zondag 9 april plaats om 12.00 
uur in de Proosdijhal in Kudelstaart. 
Kom allemaal kijken en moedig de 
heren aan naar het kampioenschap!
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Vergroot veiligheid en zelfvertrouwen

Krav Maga les van Martijn 
Bos in de Proosdijhal
Aalsmeer - Martijn Bos gaat op 21 
mei in Israël examen doen voor Krav 
Maga Expert level 4. Krav Maga is 
een zelfverdedigingssysteem dat in 
het Israëlisch leger is ontwikkeld 
en wereldwijd in meer dan tachtig 
landen wordt onderwezen. Ieder-
een kan Krav Maga leren en hier-
mee zijn of haar veiligheid en zelf-
vertrouwen vergroten. Krav Maga 
groeit enorm in populariteit in Ne-
derland.
“Als ik voor het examen slaag be-
hoor ik als Nederlander tot één van 
de hoogst gecertificeerde instruc-
teurs in de wereld. Buiten Israël is 
er nog nooit door iemand een ho-
ger level behaald. Een unieke aan-
gelegenheid waar ik hard voor 
moet werken.” Omdat Martijn ge-
looft dat iedereen kan leren om fy-
siek en mentaal sterker te worden, 
heeft hij besloten om zijn voorberei-
ding op het examen met zoveel mo-
gelijk mensen te delen. “Zo kan ik 
laten zien hoe ik dat doe en ik hoop 
hierdoor anderen te inspireren. Ik 
deel mijn ervaringen en kennis als 

Krav Maga expert en als mental 
coach.” Martijn’s bedrijf Trainings-
centrum Helena verzorgt op maan-
dag en woensdag Krav Magales in 
de Proosdijhal Kudelstaart
Om een indruk te geven van wat 
Krav Maga is, heeft Martijn vorig 
jaar met actrice Loes Haverkort een 
reeks video’s opgenomen voor Lin-
da TV waar de video’s nog steeds te 
zien zijn. Onlangs heeft hij de eerste 
video over zijn voorbereiding op het 
examen geplaatst, die binnen een 
dag door ruim 2000 mensen beke-
ken is.
“Ik ben heel blij met de vele reac-
ties, maar zou graag mijn uitdaging 
met nog meer mensen delen en la-
ten zien dat iedereen kan leren zijn 
of haar eigen fysieke en mentale 
kracht te vergroten om een steeds 
betere versie van zichzelf te wor-
den”, besluit Martijn. Interesse? Kijk 
op www.road2e4.nl of www.trai-
ningscentrumhelena.nl of neem te-
lefonisch contact op met Martijn 
Bos van Trainingscentrum Helena 
via 023-8445093.

Trampolinespringen
Veel medailles SV Omnia 
op 1e plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdag 1 april 
sprong de CDE-wedstrijdselectie 
van SV Omnia 2000 de eerste plaat-
singswedstrijd individueel en syn-
chroon in Hoogland. Bij de C Jeugd 
meisjes eindigde Lisa Wolterman op 
de eerste plaats en kreeg goud uit-
gereikt. Sabine Boegman eindigde 
op een mooie derde plaats en kreeg 
de bronzen medaille. Bij de C Pupil/
Jeugd jongens won Fenno van Beek 
goud, Sem van Tol, zilver en Teun 
van der Schilden brons. Finn-Julien 
Falk eindigde op de zesde plaats.
Amber Rademaker won goud bij de 
C Junior meisjes. Een knappe pres-
tatie. Anne Wessels werd vierde.
Marlies Kok won goud, Lucinda 
de Graaff brons en Denise Bartling 
werd vierde bij de C Senior Dames.
Casper Dokter, Matthias de Jong, 
Job van der Knaap en Duncan Lem-
stra werden respectievelijk eer-
ste, tweede, derde en vierde bij de 
C Junior Senior Heren. Bij de D Pu-
pil meisjes eindigden Ayanna Hard-
joprajitno en Ilse Naber op de vier-
de en vijfde plaats. Kiki Frederiks, Ile 
Bom en Sarah Wisse kwamen uit op 
een respectievelijke vijfde, negende 
en veertiende plaats bij de D-jeugd 
meisjes. In de categorie D Jeugd 
jongens wonnen Jay Roelfsema, 
Joey Visser respectievelijk goud en 
zilver. Jessy Mulhuyzen werd zesde.

Muriël Coppens werd vierde bij de 
D junior Gemengd. Fabiénne Ver-
schueren en Laura Ostendorf ein-
digden als tiende en elfde. Fay van 
Rijn werd zevende bij de E Pupil II 
Gemengd en bij de E Pupil I Ge-
mengd werden Alyssa Visser, Fenne 
van der Zwaard, Kathelijn van der 
Avoird, Alyssa Winkelaar en Eliana 
Candido respectievelijk vierde, zes-
de, twaalfde, dertiende en viertien-
de. Bij de E Jeugd Gemengd kwa-
men Nicky Schijveschuurder en Re-
na Sack uit op een vierde en negen-
de plaats. Prachtige individuele re-
sultaten! Bij het synchroonsprin-
gen wonnen in hun eigen catego-
rieën Fenno van Beek en Teun van 
der Schilden, Amber Rademaker en 
Lucinda de Graaff, Casper Dokter en 
Duncan Lemstra, Jay Roelfsema en 
Joey Visser gouden medailles. Het 
zilver was voor Lisa Wolterman en 
Sabine Boegman, Finn-Julien Falk 
en Sem van Tol, Anne Wessels en 
Marlies Kok, Job van der Knaap en 
Matthias de Jong en tot slot Muri-
el Coppens en Ilse Bom. Zeer goe-
de prestaties waarmee allen met 
een goede uitgangspositie aan de 
tweede en derde plaatsingswed-
strijd kunnen starten. Daarna wordt 
bepaald wie er door mogen naar de 
Nederlandse Kampioenschappen 
Trampolinespringen in juni 2017.

Goud, zilver en promotie 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Op zondag 2 april na-
men Demi, Rachel, Julia, Mireil-
le en Selina van SV Omnia deel 
aan een twirlwedstrijd in Maars-
sen. De meisjes lieten twaalf rou-
tines zien in verschillende leeftijd- 
en niveauklassen. Demi’s eerste on-
derdeel verliep niet helemaal naar 
wens. Ze had meer drops dan ze 
wilde. Bij het onderdeel 2-baton liet 
ze een heel goed optreden zien. Ze 
won hiermee de zilveren medaille en 
behaalde plaatsingspunten voor het 
NK. In een sterk deelnemersveld liet 
Demi een goede show zien bij het 
onderdeel solo dance twirl.
Rachel liet bij de onderdelen 1-ba-
ton en dance twirl twee nette rou-
tines zien. Ze werd door de jury be-
loond met een zilveren en een gou-
den medaille en plaatsingspunten 
voor het NK voor haar dance twirl.
Het dans -duo Julia en Rachel liet 
hun piratenshow voor de tweede 
keer zien. Ze waren zelf ietwat te-
leurgesteld na hun optreden. Niet 
alles ging goed. Aan het einde van 
de dag was de verrassing groot toen 
het duo werd beloond met een eer-
ste plaats en als klap op de vuurpijl: 
promotie!
Voor Mireille en Selina was de-
ze wedstrijd een verplichte bonds-
wedstrijd. Zo vlak voor het EK kwam 
de hele Nederlandse equipe op de 
vloer om alle routines nog eens te 
laten zien aan de bondscoach. Mi-

reille is reserve bij de onderde-
len 2-baton en dance twirl bij de 
preteens. Selina komt uit bij de juni-
oren met de solo onderdelen 1-ba-
ton, 2-baton en dance twirl. Samen 
met duomaatje Daisy is ze reser-
ve bij duo twirling. Mireille en Se-
lina gaan Nederland ook vertegen-
woordigen met het junior twirling 
team en het senior Large team. Af-
gelopen zondag is gebleken dat ze 
er helemaal klaar voor zijn. Het EK 
twirlen is van 13 tot en met 16 april 
in Kroatië. Na een lange en vermoei-
ende dag gingen de twirlsers en de 
coaches Maaike en Valerie tevreden 
huiswaarts.

Boven: Mireille en Selina. Onder: De-
mi en Rachel.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Joris Voorn gooit 158 uit en 
wint finales bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Het twaalfde single 
toernooi van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
werd goed bezocht (48 deelne-
mers). Kilian Broeren won voor de 
derde keer ooit het Hoogste Niveau, 
Erik Jan Geelkerken werd twee-
de. De hoogste eer op het twee-
de niveau ging naar Martin Bax, 
hier werd Ilona van Emden tweede. 
Eerder op de avond was er al enig 
vuurwerk in de poules. De nummers 
twee (Erik Jan), drie (Remco Maar-
se) en vier (Moreno Blom) van de 
stand stonden bij elkaar in de poule. 
Minimaal één van deze drie toppers 
zou dus in de B ronden (derde en 
vierde niveau) terecht komen, maar 
waar er drie vechten om één been 
gaat de vierde (Huib Gootjes) ermee 
vandoor. Erik Jan werd eerste, maar 
Remco en Moreno belandden uit-
eindelijk in het derde niveau. Uiter-
aard gingen zij tegelijk op jacht naar 
de overwinning, maar Rob Broekhof 
voorkwam een finale tussen deze 
twee toppers. Rob (zelf ook een top-
per met drie speelavond overwin-
ning ooit) hield Remco uit de fina-
le, en wist uiteindelijk ook knap Mo-
reno van de overwinning op het der-
de niveau af te houden. Op het vier-
de niveau wist Esther van de Vlugt 
knap de halve finale te bereiken, net 
als Luc van de Meer. De finale ging 
echter tussen Joris Voorn en San-
der Molenaar. Niet alleen won Jo-
ris deze finale, maar ook de Hoog-

ste uitgooi van de avond kwam met 
een zeer knappe worp van 158 op 
zijn naam te staan. Op de website 
www.poelseye.nl. is allerlei informa-
tie over de dartclub Poel’s Eye terug 
te vinden. 
De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 7 april, met hopelijk weer 
veel nieuwe dart liefhebbers. Jong, 
oud, man en of vrouw, iedereen is 
welkom in het Dorpshuis. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Joris Voorn had een 158 finish en 
won een finale.

Einde Wintertennis Seizoen
Jeanette, Ron en Rinus 
winnen OVAK toernooi
Aalsmeer - Dinsdag 28 maart vond 
weer het jaarlijkse Einde Winter-
tennis Seizoen Toernooi plaats van 
de OVAK. Dertig spelers speelden 
in wisselend samengestelde duo’s 
dubbelpartijen, aan het eind van het 
toernooi was het gemiddeld aantal 
punten behaald per persoon bepa-
lend voor de prijzen.
Bij de dames werd Jeanette Blom 
eerste met gemiddeld 6 punten. 
Tweede werd Thea Roeleveld met 5 
punten. Bij de heren werd de eerste 
plaats gedeeld door Ron de Ruiter 
en Rinus de Jong met 7 punten. De 
derde plaats was voor Dirk Piet met 
gemiddeld 6,5 punt. Een bijzondere 
troostprijs was bedacht (en geho-
noreerd) door Jeannette Blom. De-
ze was voor de speler die de groot-

ste nederlaag leed door toedoen 
van zijn of haar partner. Die ‘eer’ 
viel Wim van Zwieten ten deel, als 
troost voor het feit dat zijn gemid-
delde daardoor geruïneerd werd. 
Met een grote glimlach accepteer-
de zijn present. Dankzij een bijdra-
ge van het OVAK bestuur was er 
een traktatie bij de koffie, daarvoor 
hartelijk dank. De muzikale omlijs-
ting werd verzorgd – als vanouds – 
door Ally Maarse. Hij offerde daar 
naar zijn zeggen graag een ochtend 
tennis voor op. Hulde! Om 12.15 uur 
kwam voorzitter Mosselman de prij-
zen uitreiken. Zo kwam een gezellig 
einde van het seizoen.
Vermeld mag nog worden dat de 
OVAK tennismorgens op dinsdagen 
gewoon doorgaan.

Schakers AAS 1 winnen 
weer, nu in Leiden
Aalsmeer - Na zware strijd heeft 
AAS I verdiend de punten binnen 
gehaald tegen Oegstgeest 1 in het 
Denksport Centrum te Leiden. De 
Oegstgeesters hadden zich tac-
tisch opgesteld met hun Internati-
onale Meesters op de borden 3 en 
4 en Gert-Michiel de Niet op 1. Ad 
van den Berg overspeelde op bord 5 
Ed Wagemans volkomen en kon al 
naar een paar uur spelen het punt 
binnenhalen. Ook Paul Schrama 
op bord 6 overspeelde in het mid-
denspel zijn tegenstander Bert van 
Brussel en bracht de Azen op 2-0. 
Jeffrey van Vliet (FM) kreeg remise 
aangeboden door IM Nebosja Niko-
lic, overlegde met teamleider Ben de 
Leur en de Azen besloten tot door-
spelen. Dit bleek een terechte be-
slissing, Jeffrey schoof de IM lang-
zaam maar zeker van het bord en 
uit ellende liet Nikolic zich door zijn 
vlag gaan en was de 3-0 binnen. 
Ben de Leur en JW van Drunick 
speelden in een Engelse opening 
15 zetten theorie en hadden op dat 
moment net zoveel tijd als toen ze 
begonnen. Op de 16e zet speelde 
van Drunick een nieuwtje dat Ben in 
diep peinzen stortte. Na 10 minuten 
denken besloot wit om op de com-
plicaties in te gaan en een kwaliteit 
te winnen. De strijd bleef lang com-
plex maar Ben wist naar een eind-
spel van Toren en 3 pionnen vs Lo-
per en 3 pionnen af te ruilen, het-
geen vaak remise is, maar dan moet 

je het wel goed doen. Zwart vergist-
te zich en Ben gaf de kwaliteit te-
rug en won daardoor op studieach-
tige wijze de partij, 4-0! 
Maar het leek dat het hiermee wel 
over was, de andere Azen stonden 
onduidelijk of minder. In wederzijd-
se tijdnood was Johannes Rudolph 
toch handiger dan GM de Niet en 
wist een spectaculair eindspel van 
2 dames tegen 1 dame te bereiken 
en dat was wel besteed aan de Aas-
meester, snel werd het bevrijdende 
punt binnen gehaald. 
Op bord 2 had AJ Keessen een stuk 
weggeven en verdedigde zich met 
de moed der wanhoop, maar AJ is 
hardnekkig en wist een eindspel 
te bereiken waarin zijn tegenstan-
der Leeuwenburgh alleen maar re-
mise kon voorstellen, hetgeen werd 
gepakt. Nu streed alleen nog Peter 
Poncin op bord 8 tegen de oude Pi-
ket. Met een pion achter verdedigde 
Peter zich goed en Piket ging te ver. 
Het gehele publiek zag een gefor-
ceerd mat in 3 voor zwart, alleen Pe-
ter zag het niet en ging na lang den-
ken de verkeerde kant op waarna 
Piket netjes het eindspel uitschoof.
Daarmee was de uitslag 5,5–2,5 voor 
AAS en is een gelijkspel in de laat-
ste ronde voldoende. Maar Spijker-
nisse is een sterke club, dus het is 
nog niet gedaan, maar het zou mooi 
zijn in het dertigste jaar van AAS.

Door Ben de Leur

Winst en remise schakers 
AAS in 4e ronde SGA
Aalsmeer - Tijdens de vierde ronde 
SGA Open 50+ wist Rob van Haaf-
ten in Groep D zich weer terug te 
vechten door een nette overwinning 
op Jelle Bottema. In Groep C speel-
de Hans Pot jammer genoeg met wit 
remise tegen Tom Smit. Jan van Wil-
ligen won knap met zwart van Vic-
tor Bartman en staat daarmee twee-
de op slechts een half punt van de 
koploper. In Groep B won Ferry We-

verling met zwart van de altijd las-
tige Klaas Been. In groep A speel-
de Ben de Leur met zwart remise te-
gen de sterke Aad Roemersma. Ben 
stond na zware strijd wel beter maar 
had nog 3,5 minuut voor de rest van 
de partij waar zijn tegenstander nog 
10 minuten had. Ben besloot daar-
om tot zetherhaling en werd er op 
voorstel van Wit tot remise besloten.
Door Ben de Leur

Nils Eekhoff dag in jongerentrui
Owen Geleijn en Leon Buijs 
prijsrijders in ‘klassieker’
Aalsmeer - Envelopje met inhoud, 
afgelopen zaterdag voor de wielren-
ners Owen Geleijn en Leon Buijs na 
afloop van de klassieke Omloop van 
Noord-West Overijssel. Geleijn (Rij-
senhout) mocht naar de prijzentafel 
als tiende aankomende bij de nieu-
welingen, Aalsmeerder Leon Buijs fi-
nishte op de zestiende plek bij de ju-
nioren, zijn eerste prijsgevend resul-
taat in een grote nationale wedstrijd. 
Eerstejaars nieuweling Tristan Geleijn 
debuteerde in de topkoers en klas-
seerde zich als 83ste. De nieuwelin-
genrace werd beslist in de sprint van 
een omvangrijk peloton, bij de junio-
ren werd het rennersveld in brokken 
gereden: slechts 44 van de 143 star-
ters kwamen in Genemuiden over de 
eindstreep. Achter zeven koplopers 
volgde Leon Buijs, rijdend voor De 
Volharding, in een eerste achtervol-
gende groep.

Triptyque
Vorig jaar was de race in Overijssel 
bij de junioren gewonnen door Rij-
senhouter Nils Eekhoff. Hij is intus-
sen gepromoveerd naar het semipro-
fessionele talententeam van Sunweb 
en kwam afgelopen weekeinde aan 
de start van de Triptyque des Monts 
et Chateaux in Belgisch Henegou-
wen, een categorie 2-wedstrijd op 
de internationale kalender. Vooral in 
de openingsrit en de tijdrit viel Eek-
hoff in positieve zin op. In rit één over 
166 kilometer trok hij met twee an-
dere renners in de aanval. Het avon-
tuur duurde honderd kilometer, maar 
daarna had Eekhoff nog kracht over 
voor een sterke eindsprint naar de 
dertiende plek. Hij was daarmee de 

beste eerstejaars in de uitslag en 
mocht de leiderstrui van het jonge-
renklassement aantrekken. Een dag 
later was hij het kledingstuk echter 
alweer kwijt na een val zonder veel 
schade op 20 klometer van de streep. 
In de zondagmorgen verreden tijd-
rit over ruim 10 kilometer eindigde 
Eekhoff knap als zestiende, 24 se-
conden achter de Amerikaanse win-
naar Powless. In het eindklassement 
werd hij 17de, 49 seconden na win-
naar Jasper Philipsen uit België. Door 
zijn aanvallende manier van koersen 
verzamelde Eekhoff in de driedaag-
se ook veel punten voor de neven-
klassementen: derde bij de jongeren, 
tweede bij de klimmers en 27ste in de 
puntenstand. Aan de Triptyque werd 
door 144 renners deelgenomen.

Jeugdronde
Komende zondag 8 april houdt de 
UWTC Uithoorn wedstrijden in de 
jeugdcategoriën tot 15 jaar. De eer-
ste start op sportpark Randhoorn is 
om 10.30 uur, de finish van de laatste 
wedstrijd wordt verwacht om 16.00 
uur.

Biljartvereniging Aalsmeer
Team Wil Piet dé nieuwe 
nummer 1 in competitie
Aalsmeer - In Poule B van de Dag-
competitie is het team van Wil Piet 
met een klein punten voorsprong de 
nieuwe nummer één. Piet de Ridder 
won met een minimaal verschil van 
Jan Baas. Flip Eskes wist wat hem 
te doen stond en versloeg Piet Ver-
hoeff in 34 beurten. Wijnand Knol 
kon niet achter blijven tegen Kees 
Hommenga en won in 29 beur-
ten. Teamleider Wil had minder ge-
luk en moest de winst aan Piet San-
ders laten. Eindstand: BV Plas 35 en 
Aalsmeer 43 punten. Arnold Heuzen 
en zijn team speelde de uitwedstrijd 
tegen ‘t Scheepje. Fred Pol maak-
te in 25 beurten het Arie van Dorp 
zo moeilijk dat Aalsmeer de 12 pun-
ten kon bijschrijven. Wim Berghoef 

en Klaas Vonk maakten er een lan-
ge partij van 46 beurten en deelden 
de punten, beide 11 punten. Wim 
Nederstigt vond zijn Waterloo te-
gen Aad van Marwijk die wel 13 ca-
ramboles meer moet maken waar-
door uiteindelijk Wim 6 caramboles 
tekort kwam. Eerste speler Arnold 
Heuzen tegen Hans van Aalst, die 
vorige week Henk Bos nog versloeg. 
Nu was het Arnold die zijn 75 ca-
ramboles in 20 beurten en een se-
rie van 19 liet noteren, veel te sterk 
voor Hans van Aalst. Eindstand: ‘t 
Scheepje 38 en Aalsmeer 43 pun-
ten. Henk Bos incasseerde de twee-
de nederlaag in 1 week tijd, vorige 
week van Hans van Aalst en nu van 
Jan Wesselman die had er 25 beur-

ten voor nodig en liet Henk met een 
groot tekort aan caramboles. Harry 
Batenburg kon geen goed doen te-
gen Cor Turk die in 18 beurten zijn 
70 caramboles liet noteren en Harry 
met een heel groot tekort achter liet. 
Dorus v/d Voort deed het anders 
en won van Leen Schrijvers, Henk 
v/d Sluis had veel beurten nodig 
om tot winst te komen tegen Chiel 
Castelijn. Eindstand: Roac 41 en 
Aalsmeer 30 punten. Avondcompe-
titie: Het C1 team van Wim Bessel-
se had een makkelijke avond, de te-
genstander De Plas kwam niet op-
dagen. Dat betekende een gemak-
kelijke overwinning en konden er 36 
punten worden bij geschreven. De 
zelfde avond speelde Team Plasme-
ijer een volledige team winst tegen 
De Plas 54 door alle drie de partijen 
te winnen. Wim Berghoef deed dat 
in 20 beurten tegen Arie Sanders. 
Joop Houtman had in 25 beurten de 
winst te pakken tegen Wil v/d Meer 
en Jan Plasmeijer had meer beurten 
nodig tegen Arie v/d Hoorn. Eind-
stand: Aalsmeer 36 en De Plas 16 
punten. Na enkele weken met over-
winningen thuis te komen was het 

BV De Pepersteeg die roet in eten 
gooide door het team van Hans 
Spaargaren met een nederlaag 
naar huis te sturen. Hans Spaarga-
ren won van Egbert Elsgeest en dat 
was de enige winst de partij. Paul 
v/d. Aar verloor in 20 beurten van 
Loek Turk. Hennie Karssen tegen 
Theo Hoogenboom, beide spelers 
zijn aan elkaar gewaagd. In een ge-
lijk opgaande strijd lukte het Hen-
nie niet om de partij naar zich toe te 
trekken en moest de winst aan Theo 
Hoogenboom laten. Eindstand: Pe-
persteeg 31 en Aalsmeer 25 punten. 
Een dikke nederlaag tot slot voor 
het team van Henk v/d. Sluis in de 
uitwedstrijd tegen Harago. Jan Gan-
zevles was het slachtoffer van Har-
ry van Lith. Ook Henk v/d Sluis liet 
het liggen in 30 beurten met een te-
kort van 16 caramboles tegen Pe-
ter van Aasten. Invaller Harry Baten 
burg was ondanks het verlies te-
gen Jack Vermeulen degene die de 
meeste punten scoorde. Eindstand: 
Harago 36 en Aalsmeer 21 punten. 
Voor het Aalsmeer driebanden team 
zit de competitie er op. Het team is 
als negende geëindigd.



Rijsenhout - Afgelopen zondag 
2 april hebben Eefke en Nikkie de 
laatste voorbereidende wedstrijd 
met het pomponteam gehad. De 
wedstrijddag was in de Safarihal in 
Maarssen. De dag begon al vroeg 
met de solo onderdelen voor alle EK 
deelnemers.
Pas als laatste onderdeel was het 
pomponteam aan de beurt. De 28 
twilsters liepen in strakke forma-
tie op en lieten een routine zien die 
iedere wedstrijd weer beter wordt. 
Bij de opmars voor de prijsuitrei-
king kwamen alle 70 deelnemers 
voor het EK in trainingspak van het 
Nederlands equipe, de vloer kleur-
de er oranje van. De jury beloonde 
het pomponteam met 85,5 punten 
en een gouden medaille. Na de lan-
ge wedstrijd dag kwamen de twirl-
sters nog bij elkaar en kregen zij de 
laatste informatie voor het EK, ook 
kregen zij nog een t-shirt uitgereikt 
van de bond. Als laatste werd de 
opmars voor de openingsceremo-
nie voor het EK geoefend, op mu-
ziek, twee aan twee, al zwaaiend en 
kijkend naar het publiek. 
Aanstaande zondag 9 april gaan 
de Rijsenhoutse zusjes Eefke en 
Nikkie en de andere leden van het 
pomponteam nog de laatste punt-

jes op de i zetten tijdens een lan-
ge trainingsdag en kan maandag 
10 april de reis naar Porec te Kroa-
tië beginnen. Woensdag zal de ope-
ningsceremonie zijn en dan volgen 
er vier dagen competitie tussen de 
14 deelnemende landen. Zaterdag-
avond 15 april zullen Eefke en Nik-
kie dan eindelijk de vloer op mogen 
om samen met de ander 26 ‘pom-
mers’ hun show neer te zetten en 
dan in afwachting op de prijsuitrei-
king op zondag.

Nikkie (links) en Eefke bijna klaar 
voor EK twirl Kroatië.

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren klaar 
voor nieuw seizoen
Aalsmeer - John van Duren heeft 
laten zien dat hij klaar is voor het 
nieuwe postduivenseizoen en won 
de trainingsvlucht vanuit Gorin-
chem. Zaterdag was de aftrap voor 
het seizoen 2017, dit gebeurt al-
tijd met een trainingsvlucht, ditmaal 
vanuit Gorinchem, een afstand van 
rond de 50 kilometer. Het was wel 
lang wachten alvorens de duiven 
gelost konden worden vanwege het 
weer, maar om 13.15 uur werd dan 
toch het startschot gegeven. 
Met een Zuidwesten wind op de 
staart wist de 15-727 van John van 
Duren om 13.50.15 uur op het hok 
terug te keren, na een snelheid van 
gemiddeld 1408,325 meter per mi-
nuut, en dat was goed voor de 
overwinning. Aad van Belzen werd 
tweede en Gerard en Lies v.d. Ber-
gen derde. 

De uitslag is als volgt:
1.  J.H. van Duren Amstelveen
2.  A.J. van Belzen Kudelstaart
3.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
6.  A.M. Duivenvoorde De Hoef
7.  Darek Jachowski Mijdrecht
8.  D. Baars Kudelstaart
9.  A. v.d. Wie Aalsmeer
10. C. van Vliet Kudelstaart
11. V. Leeuwen & v. Grieken 
 Aalsmeer
12. J. Vijfhuizen De Kwakel
13. W. Wijfje De Kwakel
14. D. de Klerk Nieuw Vennep
15. J.A. van Dijk Aalsmeer
16. M. de Block Aalsmeer
17. E. Wiersma Amstelveen
18. Th. v.d. Wie Aalsmeer
19. Tim Rewijk De Kwakel

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust teams weten 
niet te winnen
Aalsmeer - Hekkensluiter Bloe-
menlust 1 kreeg de sterke num-
mer twee Diemen 1 op bezoek. Uit 
in Diemen werd nog een ruime 9-1 
nederlaag geleden. Maar nu kwam 
Diemen in een iets gewijzigde op-
stelling naar Aalsmeer, met onder 
andere een invaller. Daar wisten 
Bart Spaargaren, Ed Couwenberg 
en Johan Berk alle drie van te win-
nen. Ed schreef daarnaast nog een 
andere partij overtuigend op zijn 
naam, waarmee een 4-6 eindstand 
werd bereikt. Op een haar na werd 
een 5-5 gelijkspel gemist, omdat 
Johan na een 9-6 voorsprong in de 
vijfde game de wedstrijd alsnog met 
9-11 verloor. Bloemenlust 2 speelde 
uit tegen de koploper Amsterdam 
’78 9. De gewezen Nederlandse 
kampioene Judy Williams van Am-
sterdam’78 verloor al haar partijen 
tegen Danny Knol, Dirk Biesheuvel 
en Horst Krassen. De partij tussen 

Eefke en Nikkie bijna klaar 
voor EK twirl in Kroatië

Zaalvoetbal
ZABO ronde 11 
in de Bloemhof

Aalsmeer - Zaterdagavond 8 april 
wordt de ZABO zaalvoetbalcompe-
titie voortgezet met de elfde speel-
ronde. De zaalvoetballers komen in 
actie in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg. Het programma begint 
om 19.00 uur met de wedstrijd IBH 
Aalsmeer tegen LEMO. Om 19.45 
uur begint Atlas Lions aan de partij 
tegen Polonia Aalsmeer. Vervolgens 
om 20.30 uur neemt Koning Nieu-
wendijk het op tegen Met & Co en 
om 21.15 uur tot slot Amsec Piller 
tegen koploper Sportcafé de Midi’s. 
De toegang is gratis bij de ZABO. 
Publiek is welkom.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
10-27, Polonia Aalsmeer 10-25, At-
las Lions 10-15, Koning Nieuwen-
dijk 10-13, Met & Co 10-13, IBH 
Aalsmeer 10-10, Amsec Piller 10-8, 
LEMO 10-6. Meer informatie op de 
website: www.zaboaalsmeer.nl

Victor van Schie 
1e bij ‘t darten

Aalsmeer - Het liep bij Victor van 
Schie in het begin van de dart-
avond niet zo lekker, maar later op 
de avond hervatte hij zich en be-
gon een steeds hogere score te ma-
ken. Hij kwam ook nog op een pri-
ma uitgooi. Zo won hij van Sebasti-
aan Dolk, die op de tweede plaats 
kwam, omdat hij de dubbel twintig 
miste. Peter Bakker is derde gewor-
den, die een goede tegenstander 
bleek tegen Kees de Lange, die vier-
de werd, maar wel een goed spel 
had, met prima scores en regelmaat 
in z’n spel. Ben van Dam had pech 
met z’n flights en een paar keer een 
bountser, daar was hij echt niet blij 
mee. Toch nog de vijfde plaats voor 
hem. Er is iedere dinsdagavond dar-
ten in ’t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. De zaal is vanaf half 
acht open, de competitie begint om 
20.00 uur. Deelname kost 2,50 per 
persoon per keer. Iedereen vanaf 16 
jaar is welkom.

Kees en Huub op 
1 bij ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Graag 
zouden de vaste kaarters er nog en-
kele jokeraars bij willen. Belangstel-
ling? Kom een keer meekaarten of 
eerst even kijken. Op donderdag 30 
maart is het jokeren gewonnen door 
Kees van der Meer met 102 pun-
ten. Op twee is Gerard de Wit ge-
eindigd met 111 punten en op drie 
Trudy Knol met 120 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Huub 
Bouwmeester veruit de beste met 
6067 punten en Jan Weij eindigde 
met 5268 punten op plaats twee en 
Marga da Silva met 5058 punten op 
drie. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, telefoon: 0297–340776.

Piet Straathof 
wint bij OVAK

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 12 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 29 maart is gewonnen door Piet 
Straathof met 5380 punten. Op twee 
Piet Voorn met 5255 punten, op drie 
Rita Pannekoek met 5249 punten en 
op vier is Gerrit van der Geest ge-
eindigd met 5009 punten.

Woensdag weer 
AVA baanloop

Aalsmeer - Op woensdag 12 april 
kan iedereen meedoen met de re-
creatieve baanloop bij Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer aan de Sportlaan 
43a. Belangstellende hardlopers en 
hardloopsters kunnen kiezen uit de 
afstanden 3 of 5 kilometer. Deel-
name kost drie euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 
gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico-loopchip die aan 
de deelnemers wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Ook supporters zijn van har-
te welkom. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl 

Sjoelcompetitie 
in De Reede

Rijsenhout - De voorlaatste com-
petitie avond is afgelopen donder-
dag 30 maart gehouden bij Sjoel-
club Rijsenhout. De hoofdklasse is 
gewonnen door Thomas van Bra-
kel, op twee Rien Ravensbergen en 
drie Riet Schijf. In klasse A was Elly 
Lanser de sterkste voor Til Vermeer 
en Gert Lanser als twee en drie. Jan 
Joore was in de B klasse nummer 
één voor Plonie Verdel als tweede 
en Marjo Sym op plaats drie. Ans 
Borawitz werd eerste in de C klasse 
met op plaats twee Femmy Korte en 
als nummer drie Annie van ‘t Zelfde.
De laatste competitie avond is van-
avond, donderdag 6 april in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Aanvang is 19.30 uur

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 7 april 
is er weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 
koppelkaarten op 31 maart is ge-
wonnen door: Chris van Wijhe en 
Gerard Presser met 5117 punten. Op 
twee Guda en Bert Kluinhaar met 
4999 punten en op drie Wil ter Horst 
en Ans Doeswijk met 4991 punten.
De poedelprijs was voor het koppel 
Paolo Molia en Marja van de Burg 
met 3894 punten.

Paasdrive bij 
Kleine Poel

Bovenkerk - IJsclub De Kleine 
Poel organiseert op vrijdag 7 april 
een paasdrive in het Noorddam-
centrum in Bovenkerk. Vanaf 19.30 
uur is de zaal open. Op 20.00 uur 
wordt met de eerste kaartronde be-
gonnen. Er kan deze avond gekla-
verjast en bij voldoende belang-
stelling gebokst worden. Geheel in 
de paassfeer wordt het prijzenpak-
ket gevormd door eieren. Het motto 
‘geen van de kaarters gaat zonder 
eieren naar huis’ geldt ook dit jaar 
weer. De kaartavond wordt beslo-
ten met een verloting met een keur 
aan prijzen.

Kaarten bij Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 11 april 
gaat buurtvereniging Ons Aller Be-
lang weer gezellig kaarten. Het kla-
verjassen is in het Parochiehuis, 
bij de Katholieke kerk, in de Ger-
berastraat. De zaal gaat open om 
19.30 uur. Na drie spellen klaverjas-
sen wordt een leuke loterij gehou-
den. Kaartliefhebbers zijn van har-
te welkom.

Judy en Horst werd door Dirk geteld 
en duurde zo lang dat Dirk tijdens 
de partij twee keer moest plassen. 
Dirk en Danny wonnen heel knap 
het dubbelspel. De rest van de par-
tijen werden helaas verloren door 
Bloemenlust. Jammer dat Dirk zijn 
eerste partij verloor, terwijl hij twee 
games voorstond. Maar daarna de 
volgende drie games, waaronder 
de beslissende vijfde game, nipt 
verloor. Einduitslag 6-4. In de race 
om de koploper te achterhalen ver-
slikte Bloemenlust 3 zich in HBC 7. 
Jan Spaargaren en Dirk Biesheuvel 
wonnen allebei slechts één wed-
strijd en samen het dubbelspel en 
Irene Gerritsma wist niet te winnen, 
waardoor HBC na een 3-3 tussen-
stand uiteindelijk met een 3-7 zege 
terug naar Heemstede vertrok. Wel 
wat geflatteerd, want maar liefst vier 
verkiespartijen gingen in de maxi-
male vijf games.

Van schaatsen naar inline-
skaten bij VZOD
Kudelstaart - Het voorjaar is aan-
gebroken en ook in Haarlem vriest 
het niet meer. De IJsbaan is gesloten 
en het vaste uitje op de zaterdag-
middag gaat daardoor voorlopig niet 
meer door. Dat is jammer, want het 
schaatsen ging net zo lekker en het 
plezier was nog lang niet op. Waar-
om is er toch niet jaarrond ijs? Op 
het middenterrein van de IJsbaan 
heeft schaatstrainingsgroep VZOD 
vanaf september tot maart iedere 
zaterdagmiddag geschaatst met ge-
zellig veel kinderen. Als je 5 of 6 jaar 
oud bent, kun je al mee schaatsen 
bij VZOD en dan zit je meestal in de 
blauwe groep voor de beginners. En 
dat waren er dit jaar wel bijna 20 aan 
het begin van het seizoen! 
Marlous en Lisa hadden armen en 
benen te kort om al die kinderen 
de eerste les vast te houden. Ge-
lukkig duurde het echte krabbelen 
maar heel kort en al na een paar 
weken konden alle beginnende kin-
deren een beetje rijden. Rond de pi-
onnetjes leerden ze sturen, en ook 
het vaart maken en remmen stond 
op het programma. En natuurlijk 
speelden ze het kat en muis spel-
letje met de staartjes na het snoep-
je om kwart over vijf. Er waren ook 
een paar kinderen bij de blauwe 
groep die al wat ouder waren, of die 
al veel hadden geskeelerd. Die wer-
den door Marlous en Lisa dan rap 
naar de rode groep gebracht, waar 
een beetje harder wordt gereden, en 
waar ze de schaatsslag dan tech-
nisch gingen verbeteren.
Maarten en Paulien hadden een vro-
lijke, gemêleerde groep. Hele lange 
jongens, hele kleine jongens, hele 
blonde meisjes, meisjes met zwar-
te vlechtjes, echte durfals die-vaak-
vallen en voorzichtigen, die wel po-
tje over kunnen, maar het eigen-
lijk nog niet durven… Het was weer 
verbazend om te zien hoe snel de 
kinderen vooruitgaan als ze iedere 
week naar de training komen. Wat 
aan het begin van het seizoen nog 
veel te moeilijk leek (pootje over) 
was rondom de kerst wel te doen 
en aan het eind van het seizoen kon 

Voetbal jeugd
RKDES JO8-2 op weg naar 
plek in de top drie!
Kudelstaart - Zaterdagochtend 1 
april weer lekker vroeg vertrokken. 
Zoals altijd hebben de sterspelers 
van RKDES JO8-2 nooit te klagen 
over meereizende supporters. He-
laas begon de voorbereiding rom-
melig, afsluiting van afrit, kleedka-
mer zoeken en delen en het veld 
nog opruimen en zoeken. Tijdens 
de wedstrijd was al gauw te mer-
ken dat de jongens van RKDES niet 
in hun beste doen waren. Zo zie je 
maar dat de voorbereiding heel be-
langrijk is. Voetballend waren de 
Kudelstaartse jongens wel beter, 
maar AFC kon dit goed compen-
seren door hard te werken. Pascal, 
Coen en Lars hielden achterin al-
les goed dicht. Hierdoor had Koen 
de eerste helft niets te doen op doel. 
Door een mooi afstandsschot van 
Mark kwam RKDES toch op 0-1. 
Tijdens de rust probeerden de trai-
ners de jongens iets scherper te 
krijgen. Vooral Mathijs en Joep gin-
gen de duels in de tweede helft wel 
goed in. De supporters zagen dat 
ook. De 0-2 moest gemaakt wor-
den, anders kon het wel eens las-
tig worden. Pascal pakte achter-
in weer eens de bal af en zag Pieter 
voorin goed vrij staan. Daar was dan 

eindelijk de verlossende goal: 0-2. 
Pieter plaatse de bal heel beheerst 
langs de keeper. Mees kwam in de 
tweede helft ook beter in zijn spel. 
Mede hierdoor kon RKDES de 0-3 
maken. Mathijs kreeg de bal voor 
zijn voeten en schoot zo hard dat 
het doelnet bijna stuk ging. 
Deze zaterdag de belangrijke wed-
strijd tegen Pancratius. Als de jon-
gens deze winnen, kan de doelstel-
ling van de trainers: een plek in de 
top 3, bijna niet meer fout gaan. Tijd 
voor de supporters en leiders om na 
te gaan denken over een feestje.

bijna iedereen het. Vooral na het 
schaatskamp waren er ineens een 
paar die heel goed gingen! Ze oe-
fenden het starten, het remmen en 
de noodlanding. En ze gingen uiter-
aard ook fors harder rijden! Dat le-
verde een mooie strijd op als ze aan 
het einde van het lesuur de esta-
fette deden. Dat niet iedereen even 
hard kon was geen enkel probleem, 
de trainers hielden de allersnelsten 
gewoon even aan hun jasje vast bij 
de start. Dat was altijd lachen en 
dan bleef de wedstrijd spannend. 
De estafette werd een groeiend fe-
nomeen, want ook de kinderen van 
de groene groep sloten steeds weer 
aan in de rijtjes voor de wedstrijd. 
De groenen zijn de snelsten van de 
binnenbaan, vaak kinderen van 8, 9 
of 10 jaar oud. Bij Richard en Ro-
gier hebben deze kinderen tijdens 
schaatslessen de techniek verfijnd: 
De schaatshouding, diep zitten, 
vloeiend een bocht lopen, zijwaarts 
afzetten en mooie lange slagen ma-
ken. En dan pas heel hard en nog 
harder!

Clubkampioenschappen
Hoogtepunt in het schaatsseizoen 
zijn voor VZOD de clubkampioen-
schappen. Daar hebben alle kin-
deren van de binnenbaan (behalve 
degene die op vakantie waren) aan 
mee gedaan! Het publiek van opa’s 
en oma’s, familie en vrienden stond 
rijendik bij de finishlijn te swingen 
bij het dweilorkest. Eén voor één 
kwamen alle kinderen aan de start 
om te proberen een persoonlijk re-
cord te rijden, wat meestal ook wel 
lukte natuurlijk. Juichend stonden 
ze na hun eigen ritten langs de kant 
toen ook de trainers tegen elkaar 
moesten rijden. Het was een super-
leuke avond! Na nog een paar trai-
ningen zat het seizoen er al weer 
op. Met de kinderen is het seizoen, 
net als voorgaande jaren, afgesloten 
met een feestelijke middag in Ku-
delstaart. Ja, het schaatsen is voor 
dit seizoen echt over. Nu komt de 
lente, dat betekent fietsen en skee-
leren. Voor de kinderen van VZOD 
en ook voor hun vrienden en vrien-
dinnen. Want medio mei is er weer 
inline-skaten op de baan in Ku-
delstaart. Op de dinsdagavond voor 
basisschooljeugd om half zeven. Wil 
je daar aan mee doen? Geef je even 
op via de site : www.STGVZOD.nl. 
Iedereen is welkom: op de skeelers, 
met helm!

Spannend gevecht bij AAS 
om plaats twee en drie
Aalsmeer - Het gevecht om de 
tweede en derde plaats is weer 
spannender geworden de jeugd-
competitie schaken bij AAS. Jasper 
wist in een strakke partij van Wil-
lem te winnen en Christiaan won 
van Tim. Hierdoor staan Jasper en 
Christiaan beiden op 13 punten en 
nog maar twee punten achter op 
Willem, de nummer twee. Luuk, nog 
steeds op één, was weer hersteld 
van zijn dip van vorige week en ver-

sloeg met veel concentratie en ge-
weld vriend Sam. Hiermee zijn voor-
sprong op Willem weer op 4 pun-
ten brengend. De koppositie heeft 
hij weer veilig gesteld. Robert blijft 
dit geweld nog enigszins volgen 
door van Rune te winnen. In het pe-
loton won Ruben van Ryan en was 
Stijn uitgeloot. Onderaan de ladder 
speelden Kevin en Flora een vreed-
zame remise. 
Door Ben de Leur

Clinic inline-skaten VZOD
Kudelstaart - Op vrijdag 21 april or-
ganiseren de schaatsclubs VZOD, 
Nut & Vermaak en Ter Aar een cli-
nic inline-skaten op de skeelerbaan 
in Kudelstaart, aan de Wim Kand-
reef. Iedereen is vanaf 18.30 uur wel-
kom om onder deskundige leiding de 
basis van het inline-skaten te leren 
of zijn/haar techniek te verbeteren. 
Bovendien hebben de organiseren-
de verenigingen een leuk program-
ma samengesteld waarbij iedereen 
veel aandacht krijgt. Neem je eigen 

inline-skates mee! Helm en bescher-
ming dragen is verplicht op de Skee-
lerbaan. Schaatstraininggroep VZOD 
organiseert vanaf dinsdagavond 9 
mei wekelijks inline-skate lessen voor 
de basisschooljeugd. Meer informatie 
over de clinic en de lessen inline-ska-
ten zijn te vinden op www.stgvzod.nl. 
Ter Aar en Nut & Vermaak organise-
ren de inline-skate lessen op vrijdag-
avond vanaf 12 mei. Kijk voor meer 
informatie op www.teraarseijsclub.nl 
en www.ijsclubnutenvermaak.nl.

Springen, sprinten en gooien
15 April: Schoolatletiekdag
Aalsmeer - Zaterdag 15 april vindt 
de jaarlijkse schoolatletiekdag voor 
alle basisscholen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart weer plaats. De in-
schrijving is geopend en ook dit jaar 
hoopt de organisatie op veel deel-
nemers.
Op deze sportieve dag wordt er 
weer gesprint, gelopen, gesprongen 
en gegooid. Het Olympische mot-
to ‘deelnemen is belangrijker dan 
winnen’ staat zeker weer hoog in 
het vaandel, maar desondanks zul-
len heel veel jongens en meisjes er 
op gebrand zijn om één van de 144 
beschikbare medailles in de wacht 
te slepen! Sowieso is er voor iede-
re deelnemer een mooie prestatie-

kaart. En ook dit jaar zal de meest 
succesvolle school beloond worden 
met een mooie beker.
Kom kijken naar ‘de moeder aller 
sporten’ op zaterdag 15 april op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan. Ge-
noten kan worden van de sportivi-
teit, het enthousiasme en talent van 
de Aalsmeerse en Kudelstaartse 
jeugd! Hen aanmoedigen mag uiter-
aard ook. 
Het programma begint om 10.00 
uur met de drie oudste groepen van 
de basisschool en ’s middags vanaf 
13.00 uur zijn de groepen drie, vier 
en vijf aan de beurt. Zo tussen 16.30 
en 17.00 uur wordt de dag afgeslo-
ten met de laatste prijsuitreikingen.
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