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DEZE WEEK:

WATERSPORT EN RECREATIE
De watertoren
zien is terug zijn
in Aalsmeer

AANLEG MEER NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Hoogheemraadschap Rijnland helpt
waternatuur in Westeinderplassen
De ecologische waterkwaliteit in de Westeinderplassen en Bovenlanden vissen en kikkers”, aldus Claire Paap, omAalsmeer is niet in evenwicht: er zijn te weinig waterplanten en ook het aantal gevingsadviseur bij Rijnland. Claire: “Sain het water levende kleine dieren is te laag. Daarom gaat het hoogheemraad- men met gebiedspartners hebben we naschap van Rijnland er samen met gebiedspartners aan de slag.
gedacht over maatregelen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, zoals
Afgelopen maanden onderzocht Rijnland een financiële bijdrage aan de realisatie te het aanleggen van natuurvriendelijke oesamen met inwoners van het gebied, om- kunnen doen- uiterlijk in het 4e kwartaal vers. We betrekken graag de omgeving
erbij. Samen kunnen we onze creatieve
wonenden van de plassen en andere part- van 2020 gerealiseerd zijn.
denkkracht inzetten en oplossingsrichtinners welke maatregelen in de Westeingen vinden, kansen zien en elkaar adviderplassen en Bovenlanden Aalsmeer het Samen met de omgeving
meest positieve effect kunnen hebben op “Uit onderzoek blijkt dat het beter zou seren.” Natuurvriendelijke oevers hebben
de waterkwaliteit en ecologie. Een aantal zijn als er meer waterplanten en klei- een geleidelijke overgang van water naar
is inmiddels gezamenlijk uitgewerkt. De ne waterdieren voorkomen, zoals slak- land. Dat geeft (water)dieren en -planten
planning is dat de maatregelen -mits het ken en muggenlarven. Zij vormen een alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd
bestuur van Rijnland krediet verleent om belangrijke voedselbron voor dieren als leven ontstaat. Ook onderzoekt Rijnland

hoe bepaalde stukken oever die al bestaan, het best beschermd kunnen worden tegen afkalving.
Europese afspraken
De uitgewerkte maatregelen voor de
Westeinderplassen en Bovenlanden
Aalsmeer passen in het grotere plan van
de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een
verzameling afspraken die alle Europese
lidstaten met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan
strengere normen met betrekking tot
de waterkwaliteit en ecologie voldoen.
Op deze manier zorgen we samen voor
schoon en gezond water dat een gevarieerde planten- en dierenwereld mogelijk
maakt en waar ook in gezwommen kan
worden. Kortom, water waar zowel mensen als dieren volop van kunnen genieten.
Meer informatie? Kijk op de website van
Rijnland via www.rijnland.net/blawp

SURFEILAND

Topper!
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 negen 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 acht jaar geleden, is daar het

NATUURBAD OOSTERBAD

Uniek al 90 jaar lang!
Uniek in Nederland is natuurbad Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Dit
jaar precies 90 jaar bestaat dit zwembad dat ligt in de Oosteinderpoel. Menig inwoner heeft hier leren zwemmen
in (donker) water. In de zomermaanden
is Het Oosterbad een trefpunt voor vele
jongeren, maar ook ouders met kinderen
komen hier graag.
Voor de allerkleintjes is er een spetterbad, de wat grotere jongens en meisjes
kunnen zich vermaken in de twee ondiepe baden met glijbaan en de lessen worden gegeven in het diepe bad. Hier mag
overigens ook recreatief gezwommen
worden en de twee duikplanken vormen een bron van stoer vermaak voor
de wat oudere jeugd. Eens per jaar worden in Het Oosterbad waterpolowed-

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. Een topper, deze openbare recreatiegelegenheid waar in
de zomermaanden heel veel gebruik van
wordt gemaakt. Er zijn plannen om het eiland te vergroten en de recreatie rondom
te versterken. Een idee dat middels een
bijdrage van het Schipholfonds ten uitvoer gebracht kan worden.

strijden 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.

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.
Functie van juni tot september:
Open voor beklimming,
rondleidingen en tijdelijke exposities.

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 paarsrode baksteen. De betonconstructie heeft ook een tweede functie,
aangezien deze is opgenomen binnen de architectonische vormgeving van de toren, volgens de opvattingen van Art Deco. Naar boven
toe liggen de gevels in reliëf door
drie op elkaar geplaatste, naar boven toe twee keer verbredende betonnen vlakken. Vijf jaar geleden is
de watertoren ingrijpend gerenoveerd. Het betonwerk is hersteld,
er zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd en op de begane grond is
een pantry en een toiletgroep geplaatst. Er is rondom een nieuw hek
geplaatst en het voorterrein is opnieuw ingericht. De gerenoveerde
watertoren is op 10 februari in 2011
door toen burgemeester Pieter Litjens officieel heropend. In 2014 is
de toren van Sangster voorzien van
nieuwe buitenverlichting. Uiteraard
is in deze gekozen voor energiezuinige LED-lampjes.
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KORT NIEUWS:

Scooterrijder
gewond
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 31 maart heeft op de
Aalsmeerderweg een ongeval plaatsgevonden. Rond
kwart over vijf werd een
scooterrijder over het hoofd
gezien door een automobilist. Door de aanrijding is
het voorwiel afgebroken.
Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie
doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
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De nieuwe leden in de gemeenteraad, van links naar rechts: Jochem van Leeuwen (VVD), Chantal van Hilst-Dekker (AA), Greta Holtrop (AA), Ankie Harte-Fokker (CDA), Bart Kabout (CDA), Jelle Buisma (PvdA) en Willem Kikkert
(D66). In het midden burgemeester Nobel.

‘Vaderlijke’ woorden van burgemeester
bij installatie nieuwe gemeenteraad
Aalsmeer - ‘Vaderlijke’ woorden van burgemeester Jeroen Nobel afgelopen donderdag 29 maart tijdens de tweede bijzondere raadsvergadering deze week. Dinsdag was afscheid genomen
van negen raadsleden en deze avond vond de installatie van de
nieuwe gemeenteraad plaats. Allereerst werd aan alle 22 raadsleden gevraagd om voor de vergadertafels te gaan staan. Een voor
een hebben de vijftien heren en zeven dames de eed afgelegd aan
de burgemeester en beloofd hun taak in alle eerlijkheid te zullen
gaan vervullen. De installatie van het 23ste raadslid laat nog twee
weken op zich wachten. De 17-jarige Thirsa van der Meer heeft
haar raadlidmaatschap aanvaard, maar mag pas zitting nemen
op 18-jarige leeftijd. Op 13 april bereikt ze deze leeftijd en haar
installatie is nu gepland tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op donderdag 19 april.
“Voor Aalsmeer”
Burgemeester Nobel blikte terug op de uitslag van de verkiezingen. De opkomst was weliswaar hoger dan vier jaar geleden,
maar 55,5 procent vond hij best
zorgelijk. “Dit kan en moet beter.
We hebben met elkaar nog veel
te doen. In ieder geval nog meer
onze oren te luisteren leggen bij
de inwoners.” Daarna volgden de
‘vaderlijke’ woorden voor met name de ‘echte’ nieuwelingen in de
politiek. “Wees u bewust van uw
voorbeeldrol, integriteit is belangrijk, stel prioriteiten, zorg voor het
thuisfront, blijf uzelf, heb vertrouwen in elkaar en vergeet nooit
waarvoor u dit werk doet: voor de
inwoners en voor Aalsmeer.”
Politieke voorkeur
Het raadswerk noemde Nobel
boeiend en veelzijdig, maar ook
veeleisend. In deze sprak hij het
nieuwe VVD-raadslid Jochem van
Leeuwen persoonlijk aan. Het met
voorkeur gekozen raadslid is op
de avond van de verkiezingen, 21
maart, voor het eerst vader geworden. Zijn echtgenote was met
kleine Daan aanwezig. Het mannetje was heel rustig en zoet, totdat Dirk van Willegen (CDA) het
woord kreeg… Toen begon de
kleine Van Leeuwen te huilen.
Om deze nu al politieke voorkeur

deeld en natuurlijk waren er bloemen voor alle raadsleden. Na een
pauze van ongeveer een kwartier
werd de vergadering voortgezet.
Alle fractievoorzitters mochten
hun zegje doen. Als eerste mocht
Dirk van Willegen (CDA) achter de
microfoon plaatsnemen. Hij had
wel heel veel woorden nodig om
te vertellen hoe trots hij is op de
uitslag van de verkiezingen (8 zetels) en op alle nieuwe en ‘oude’
CDA’ers. De andere fracties kregen van hem allen een persoonlijke felicitatie. “We hebben allemaal
werd hartelijk gelachen door alle gewonnen.”
aanwezigen.
Allemaal winnaars
Raadsspeld
Robert van Rijn (VVD) hield het
De zeven ‘echte’ nieuwe raadsle- kort(er). Hij ging in op de uitslag
den werden vervolgens gevraagd van de verkiezingen en roemde
om weer naar voren te komen. Zij de groei van het aantal vrouwen
kregen een speciaal speldje, ge- in de politiek, ook in Aalsmeer, en
maakt door edelsmid Rob Sipkes zei tot slot te hopen op een goeuit Haarlem, die alle raadsleden bij de samenwerking met elkaar.
de start van hun politieke carrière Dick Kuin (AA) bedankte net als
krijgen. De speldjes zijn uitgereikt het CDA alle mannen en vrouwen
aan Jochem van Leeuwen (VVD), op ‘zijn’ kieslijst voor alle steun.
Chantal van Hilst-Dekker en Gre- “Ongekend in Aalsmeer, van nul
ta Holtrop (beiden van Absoluut naar vier zetels.” Hij wenste alle
Aalsmeer) en Ankie Harte-Fokker raadsleden een goede, commuen Bart Kabout (beiden CDA). De nicatieve periode toe. En dit deed
speld is niet aangebracht bij Wil- ook Ronald Fransen (GroenLinks),
lem Kikkert. Hij komt weliswaar maar niet voordat hij mede-raadsnieuw in de gemeenteraad voor lid Sunny Lakerveld ‘bombardeerD66, maar heeft deze functie al de’ tot fractievoorzitter. “We ziteerder vervuld. “Draag de speld ten met allemaal winnaars aan tamet waardigheid en trots”, aldus fel. Laten we er met z’n allen iets
burgemeester Nobel, die de ‘nieu- moois van maken, met respect
welingen’ tot slot nog aanraadde voor elkaar.”
om vooral niet met vragen te blijven rond lopen, maar deze te stel- Respect voor elkaar
len aan de griffie of aan de al meer Tot slot eveneens trotse woorervaren raadsleden.
den van Wilma Alink-Scheltema
(D66). Zij ging nog even in op de
Felicitaties
splitsing van PACT naar weer drie
Daarna werd de vergadering ge- aparte partijen. “Zonder vechtschorst om de felicitaties van scheiding verlopen.” En van Jelle
vrienden, familie en van elkaar Buisma (PvdA), die ook nog alle
in ontvangst te kunnen nemen. vrijwilligers bedankte die de peEr zijn heel wat handen geschud riode voor de verkiezingen flyers
en zoenen over en weer uitge- uitgedeeld hebben in bittere kou.
Leuk is dan om te horen dat de
warme chocolademelk gedeeld
is met de VVD. Het geeft aan dat
er respect is voor elkaar en de
wil om samen te werken aan een
mooi(er) Aalsmeer en Kudelstaart.
Burgemeester Nobel sloot de vergadering af met de wens dat de
komende raadsperiode gaat slagen. “In ieder geval vindt u het
allen de moeite waard om hier
energie in te steken.” Napraten,
onofficieel, kon tot slot met hapjes en drankjes in de burgerzaal.
En nu: Aan de slag!
Door Jacqueline Kristelijn

KLUBBHEADS

Graankorrel eerste in
reeks rookvrije scholen
Kudelstaart - Roken en kinderen
gaan niet samen. Daarom worden dit voorjaar alle primair onderwijs scholen in Aalsmeer en
Kudelstaart één voor één rookvrij
verklaard. Op dinsdag 3 april onthulden kinderburgemeester Derek Buikema en wethouder Robbert-Jan van Duijn het rookvrije
schoolplein bord op basisschool
De Graankorrel in Kudelstaart.
Daarmee is de hele school, inclusief schoolplein en buitenruimtes
rook- én mee-rookvrij voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.
Kinderburgemeester Derek: “In
januari heb ik Atletiek Vereniging
Aalsmeer rookvrij verklaard. Drie
weken geleden heb ik een eervolle vermelding gekregen tijdens de uitreiking van de Rookvrije Generatie Awards vanwege mijn inzet om alle Aalsmeer-

se scholen en sportverenigingen
rookvrij te maken. En dan nu De
Graankorrel, helemaal top. Ik blijf
mijn best doen om Aalsmeerse
kinderen gezond én rookvrij te laten opgroeien.”
Rookvrije generatie
De ‘Rookvrije generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en Longfonds.
Zij streven naar een generatie
kinderen die opgroeit zonder de
schadelijke gevolgen van (mee)
roken en vrij van de verleiding
om te gaan roken.
De gemeente Aalsmeer ondersteunt dit. Om die reden zijn wethouder Robbert-Jan van Duijn en
kinderburgemeester Derek erg
blij dat alle scholen rookvrij worden en ze roepen alle sportverenigingen op om ook rookvrij te
worden.

Het eerste rookvrije schoolplein is een feit. Kinderburgemeester Derek Buikema heeft afgelopen dinsdag 3 april het ‘rookvrije generatie’-bord geplaatst bij De Graankorrel in Kudelstaart. Aanwezig hierbij was wethouder Robbert-Jan van Duijn.

Schuur door brand verwoest
Rijsenhout - Op vrijdag 30
maart rond half tien in de
avond is brand uitgebroken in
een schuur aan de Schipperskade. Oorzaak van de brand is volgens de brandweer een scooter
die vlam heeft gevat. De schuur
is volledig door het vuur verwoest, evenals de scooter. Ook
de schutting bij de schuur is

deels zwaar beschadigd door
de vlammen. De brandweer
heeft wel kunnen voorkomen
dat het vuur zich verspreidde
naar andere panden. Twee personen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat
zij rook ingeademd hadden.
Een bezoek aan het ziekenhuis
bleek niet nodig.
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Jaarlijkse collecteweek
Hartstichting van start

INFORMATIEF
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. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
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

Vrolijk Paasfeest

Speurtocht en spelletjes
op de Kinderboerderij
Aalsmeer - Op tweede Paasdag,
maandag 2 april, waren er allerlei leuke activiteiten voor kinderen op Boerenvreugd. Het jaarlijkse Paasfeest op de kinderboerderij stond in het teken van feest.
Boerenvreugd viert tot slot dit
jaar haar 25 jarig jubileum. Er kon
bingo gespeeld worden, deelgenomen worden aan het eieren
zoeken en er kon heerlijk geknutseld worden. Verder konden kinderen met de Paashaas op de foto

en natuurlijk was er alle aandacht
voor de pas geboren dieren op
de kinderboerderij. Geit Bella is
moeder geworden van een drieling en de eerste kuikens zijn uit
het ei gekropen.
Boerenvreugd bezoeken kan,
met uitzondering van maandag,
dagelijks. Adres: Beethovenlaan
118 in de Hornmeer. Kijk voor
meer informatie op www.boerenvreugd.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Europa Kinderhulp zoekt
vakantieouders
Amstelland - Europa Kinderhulp
zoekt vakantieouders. In de grote Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder
moeilijke omstandigheden. Door
ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te
zijn, kunnen ze op adem komen.
Het gaat om kleine dingen als
buiten spelen, samen eten. Waar
iemand is die aandacht geeft,
grenzen stelt en duidelijkheid
schept. Gewoon kind mogen zijn.
U heeft de mogelijkheid iets voor

een kwetsbaar kind te doen.
Geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar gewoon meedraaien in
uw gezin. Zo’n vakantie geeft een
kind een andere kijk op het leven,
en dat pakt niemand ze af.
Als er in uw hart en huis rust en
ruimte is om één van deze kinderen een onvergetelijke vakantie aan te bieden, neem dan contact op met Carola Demmink via
023-8224647. Meer informatie is
te vinden op www.europakinderhulp.nl.

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

Kerkdiensten
Zondag 8 april

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dhr. Arno Post.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Willem Plaizier. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Nico Eveleens.
Collecte: Ouderenwerk. 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
mevr. M. Eikelenboom uit Lopikerkapel.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. E. Westerman,
Aalsmeer. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Gor Khatchikyan. Babyoppas en aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Dovenvertolking en vertaling
in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
W.J. v/d Linde uit Barneveld en
16.30u. met ds. B.J. Eikelboom
uit Rotterdam.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering
met M. van Zoelen. Zondag in
Karmelkerk om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. klein koor
en om 14u. Poolse dienst met
Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
mw. Gehrels uit Zwanenburg.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. S.
Zijlstra uit Haarlem.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Viering o.l.v.
parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 9
april met ds. Ab Agtereek.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Op
17 april met Peter Slagter over
de wijsheid van Prediker.

Voor informatie, advies en gezelligheid

Infopunt Kudelstaart open
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag 3 april heeft het Infopunt Kudelstaart haar deuren geopend.
Het Infopunt is elke dinsdag geopend van 12.30 tot 14.30 uur
en is gehuisvest in jeugdcentrum
Place2bieb aan de Graaf Willemlaan 1.
Het Infopunt Kudelstaart is voor
alle bewoners van Kudelstaart en
wordt gedraaid door vrijwilligers
met ondersteuning van professionals. Bewoners kunnen zonder
afspraak terecht voor gratis informatie en advies over en hulp bij
wonen, taal, geldzaken, vrijwilligerswerk en activiteiten in de
buurt.

Ook voor alleen een praatje, een
kopje koffie of gebruik van het
internet kunnen bewoners bij
het Infopunt terecht. Elke derde
dinsdag van de maand vindt van
12.30 tot 14.30 uur óók het Financieel café plaats in het Infopunt.
Het Infopunt Kudelstaart is een
initiatief van Aalsmeervoorelkaar,
Participe Amstelland, Mantelzorg
en Meer en Taalpunt Amstelland,
in samenwerking met Dock en
Humanitas.
Het infopunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via
0297–347510. Mailen kan naar
infopunt@aalsmeervoorelkaar.nl.

Papiercontainer
voor Con Amore

de container klaar van 10.00 tot
19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie
Koningen, telefoon 0297-323847.

Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft op de eerste
maandag van de maand een container staan op de parkeerplaats
van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden met oud papier, karton en verpakkingsmaterialen
door particulieren en bedrijven. De
opbrengst komt ten goede van de
koorkas Op maandag 9 april staat

Bingo-avond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 11 april
is de maandelijkse bingo van de
Pomp weer. De buurtvereniging
houdt meestentijds de tweede
woensdag van de maand haar
bingo in ’t Baken in de Sportlaan

Aalsmeer - Van 8 tot en met 14
april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats.
Ruim 50 collectanten gaan deze
week langs de deuren in Aalsmeer
om geld op te halen voor een bijdrage aan de realisatie van een
landelijk dekkend netwerk van
AED’s in Nederland. Dankzij giften kunnen meer levens worden
gered. De Hartstichting geeft met
de collecteopbrengsten 2018 een
stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered.
Jaarlijks worden 15.000 mensen
buiten het ziekenhuis getroffen
door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minu-

ten biedt de grootste kans op
overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s kunnen jaarlijks
naar schatting 2500 levens gered
worden. Dit jaar wordt er op drie
verschillende manieren gecollecteerd: langs de deuren met een
collectebus met QR-code, vanaf
de bank met de mobiele telefoon
en door sponsoring van een collectant. De QR-code is een goed
alternatief voor mensen die geen
kleingeld in huis hebben. De gever kan eenvoudig geld overmaken door de QR-code te scannen
met de Mobiel Bankieren App of
Tikkie App op de smartphone.
Daarnaast is het ook mogelijk om
online te doneren via www.hartstichting.nl.

Koningsdag:
Vrijmarkt Oost

COLOFON

Aalsmeer - Goed nieuws er is
weer vrijmarkt in Aalsmeer Oost
op Koningsdag 27 april. Bij en
op het grasveld voor het Middelpunt, in de Irenestraat vindt van
8.00 tot 13.00 uur de vrijmarkt
plaats. De markt is uitsluitend
voor kinderen. Handelaren mogen niet deelnemen en worden
verwijderd. Het plein wordt omgetoverd tot een echt marktplein
vol met tafeltjes, kleedjes, stukken plastic en oude lakens vol
met speelgoed en andere mooie
dingen. Van 10.00 tot 11.00 uur
geeft harmonieorkest Sursum
Corda een klein concert. Ook is
er een gezellige straattekenwedstrijd verzorgt door de Binding

Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 6 april haalt de hanbalafdeling van RKDES het oude
papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle
Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus verzamel het papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle datums, nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Oost-Inn en
peuterinstuif
Aalsmeer - Op woensdag 11 april
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting. Gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Van 9.30 tot 10.30 uur
is er ook de peuterinstuif voor
kindjes tot vier jaar. Samen met
je kindje(s) spelen, zingen, dansen, een verhaaltje voorlezen
en gymmen. Belangstellenden
zijn hartelijk welkom in de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen
van harte welkom, lid of geen lid,
jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er worden tien
rondes gespeeld met gevarieerde
prijzen en één hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft u het
niet te laten, want het rendement
is altijd hoger dan uw inleg, is het
niet qua prijzen, dan wel qua gezelligheid! Telefonische informatie kan verkregen worden bij de
secretaresse van de vereniging,
Caroline Ramp, via 0297-344107.
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Met Wolter Kroes en Het Feestteam

Aalsmeer - Na de succesvolle
Christmas Edition is het aanstaande zaterdag 7 april weer tijd voor
een reguliere editie van NO JOKE.
Het bestuur (tevens het bestuur
van de Feestweek, bestaande uit
voorzitter René Martijn, secretaris Dorine Strampel-Been, penningmeester Roland Hofman, en
overige leden Ruben Piet, Dave
Strampel en Jelle Ruesink) heeft
de volgende line-up geboekt
voor dit spektakel. Te beginnen
met Piano & Co. Zij spelen live
muziek op verzoek.
Daarna niemand minder dan
Wolter Kroes! Hij treedt om 23.00
uur op in The Big Apple. Wolter heeft veelvuldig in de feesttent gestaan, maar dat is alweer
even geleden. Na hem volgen
Het Feestteam, Captain Jack, Het
Meezingteam en De Lawineboys
en als hekkensluiter is er een ruim
anderhalf uur durend optreden
van Klubbheads, een Nederlands
productieteam van dancemuziek.
“Dat wordt een fantastisch feest
tot in de late uurtjes.” Aldus Jelle
Ruesink.
Op www.No-Joke.nl kunnen toegangskaarten worden aangeschaft à 22 euro 50 per persoon,
inclusief servicekosten, exclusief transactiekosten à 85 cent
per transactie. De minimale leeftijd is 18 jaar. Ook kunnen er
kaarten worden gekocht bij alle vestigingen van Primera. Jelle:
“In Aalsmeer zit Primera in Oost,
kaarten zijn daar wel iets duurder
in verband met een extra fee.”

Tot 19.00 uur online te koop
Jelle gaat verder: “Kaarten zijn tot
zaterdag 19.00 uur via onze site
te krijgen. Daarna alleen nog aan
de deur van de studio’s Aalsmeer
à 25 euro. Er kan met PIN betaald
worden. Er zal in de Studio’s catering aanwezig zijn, garderobe
en parkeren is tegen betaling. En
kom zoveel mogelijk op de fiets
en op tijd. De deuren gaan open
om 20.30 uur en NO JOKE duurt
tot 03.00 uur. Wij, en al onze vrijwilligers, hebben er in ieder geval weer zin in. Kijk even op onze
Facebookpagina om de foto’s van
afgelopen edities te aanschouwen en op de hoogte te blijven
van alle nieuwtjes. Graag tot zaterdag!”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De Aalsmeerse band
The Whatts is al sinds 1977 een
begrip in Aalsmeer en omstreken. Vijf jaar geleden hebben bassist George van Es, gitarist André
Alderden en drummer Peter Geleijn (de Whattsies van het eerste uur) naar aanleiding van een
muzikale reünie een herstart gemaakt en de band versterkt met
gitarist Bob Enthoven. Sindsdien
spelen de mannen weer als vanouds de pannen van het dak met
hun Whatts versie 2.0.
The Whatts is een echt live band
en de mannen weten met hun
enthousiasme hun publiek vanaf het podium altijd uiterst te
vermaken. De stijl van de band
kenmerkt zich vanaf het eer-

ste uur met supersnelle rock dat
wordt afgewisseld met stampende blues-klassiekers. Naast eigen werk worden ook bekende
en minder bekende hits door de
mannen geheel op hun eigen wijze ‘gewhattsoneerd’ (dat wil zeggen omgezet in de kenmerkende Whatts-stijl). Op de setlijst verschijnen zo de meest vreemde
titels, zoals Mystery Tiger Train,
Whole Lotta Billy, Stil Got Blues
Zweet en Tranen, Sultans of California, Poor Lonesome Papa en
meer. Nieuwsgierig geworden?
Belangstellenden zijn aanstaande zaterdag 7 april van harte welkom in cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat. Zaal open:
21.00 uur. Entree: Uw Gift.

Voorjaarsconcert Flora
en Con Amore

The Shack: Big Pete en
tribute to Fleetwood Mac
nieuw leven in te blazen. De specifieke sounds, intonaties en podiumpresentatie die zo bepalend
zijn voor het succes van de Amerikaanse super band Fleetwood
Mac worden feilloos geëvenaard.
Ook de songs worden weergaloos vertolkt. De bekende wonderschone nummers als ‘Songbird’ en ‘You Make Lovin’ Fun’ worden fantastisch neergezet En natuurlijk passeren monumentale,
emotioneel geladen nummers,
zoals ‘Tusk’, ‘Chain’, ‘Don ’t Stop’ en
‘Go Your Own Way’ ook de revue.
Eric Clapton
Op zondag 15 april staat de muziek van deze Britse zanger, gitarist en componist Eric Clapton
centraal. Een te gekke muziekbeleving met een meer dan voortreffelijke band! Claptunes neemt
je mee langs de songs van Cream,
Blind Faith, Derek and the Dominos en het solowerk van Eric
Clapton. The Shack is op vrijdag 6
april om 20.00 uur open, Big Pete
Bluesband begint rond 21.00 uur,
entree: 10 euro. Zondag 8 april
open om 15.00 uur en Mirage begint om 16.00 uur, entree 10 euro. Kijk voor alle info op www.theshack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Zaterdag 3e voorronde
Popprijs in N201
Aalsmeer - Bij de eerste twee
voorrondes op 10 en 23 maart
werd al snel duidelijk dat de lat
hoog ligt dit jaar: veel kwalitatief goede en innovatieve bands
die een gooi doen naar de hoofdprijs van de Popprijs Amstelland
2018. De derde voorronde belooft minstens zo spannend te
worden en wordt aanstaande zaterdag 7 april gehouden in N201
aan de Zwarteweg. Bij de tweede voorronde zijn de bands Moltongrove en Waltris door jury en
publiek gekozen als winnaar. Beide bands gaan door naar de finale op 4 mei in P60 Amstelveen.

The Whatts met ‘Whatts
Going On’ in Bacchus

Zaterdagavond in De Spil

Vrijdag en zondag weer livemuziek

Oude Meer - Ook het aankomende weekend hoeven de fans van
livemuziek zich niet te vervelen,
want in The Shack staan op vrijdag en zondag maar liefst twee
topbands op het podium: Big Pete & Friends en Mirage, A tribute
to Fleetwood Mac. Op vrijdag 6
april is The Shack ‘the place to be’
voor de liefhebbers van de blues.
Niemand minder dan Big Pete zal
dan zijn indrukwekkende mondharmonicaspel het publiek inblazen. Hij mag zich terecht een
van de allerbeste mondharmonicaspelers van Europa noemen.
Dat hij daarnaast nog eens in het
bezit is van een prachtig mooie
blues stem is ook allang bekend
in binnen- en buitenland. Op vrijdag 6 april wordt hij bijgestaan
door een stel geweldige muzikanten: Sander Kooiman op gitaar, Roelof Klijn op bas en Joost
Tazelaar op drums.
Ook zondag 8 april wordt het
zwaar genieten, in het bijzonder voor de fans van Fleetwood
Mac, want Mirage is op veler verzoek terug in The Shack! De band
Mirage bestaat uit vijf uitmuntende muzikanten, die uit liefde voor Fleetwood Mac de koppen bij elkaar gestoken hebben
om de gouden hits van weleer

▲

Deze zaterdag NO JOKE
in Studio’s Aalsmeer

Tijdens de derde voorronde op
zaterdag 7 april strijden Switchboard, Hammer of Dawn, Start/
Over, Charger en Tobacco Flavoured Kisses in N201 Aalsmeer voor
een plek in de grootse finale. Ook
deze avond worden twee beste
bands gekozen, één door de vakjury en één door het publiek. Er
zullen uiteindelijk zes bands deelnemen aan de grote finale. De
eerste band begint zaterdag al
vroeg, dus kom op tijd om! Meer
info en updates zijn te vinden op
de facebookpagina van Popprijs
Amstelland. De zaal is open vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis.

Kudelstaart - Zaterdag 7 april
zal muziekvereniging Flora, onder leiding van dirigent Dick-Jan
Veerbeek, aan de hand van het
thema ‘A tribute to’, muziekstukken spelen ter ere van en ter herinnering aan bijzondere artiesten
en gebeurtenissen. Bezoekers
kunnen luisteren naar ‘A tribute
to’ Amy Whinehouse en Whitney
Houston. Naar ‘Avond’ van Boudewijn de Groot met een solo van
Kees van Oorde op trombone en
het mooie, gevoelige ‘Mag ik dan
bij jou’ van Claudia de Breij staat
eveneens op het programma.
Als gast zal Aalsmeers Mannenkoor Con Amore, onder leiding
van Theo van der Hoorn, optreden, zij vertolken onder andere ‘As het effe kan’ uit My Fair Lady, een Bloemenmedly en ‘Mooi
Aalsmeer’. Fanfare en koor zullen
gezamenlijk ‘Conquest of Paradise’ laten horen.
Het concert vindt plaats in kerkelijk centrum De Spil te Kudelstaart. De zaal is vanaf 19.30

uur open en de muzikanten zullen om 20.00 uur de eerste noten
blazen.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
zaal, volwassenen betalen 7,50
euro en voor 65+-ers en kinderen
tot 12 jaar bedraagt de toegangsprijs 5 euro. Het belooft een mooi
en gevarieerd concert te worden,
waarop u van harte welkom bent.

Dansdemonstratie in Ontmoetingscentrum ouderen in
Irene, Kanaalstraat,10 tot 12u.
Kaartsoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 13.30u.
Expositie ‘Natuur in alle toonaarden’ in Oude Raadhuis,
Dorpstraat 9 tot en met 29
april. Open: donderdag tot en
met zondag 14 tot 17u.
Sjoelen in wijkcentrum Voor
Elkaer Kudelstaart van 14.30
tot 16u. (in even weken).
Eerste fietstocht dit seizoen
Pedaalridders OVAK. Vertrek
13.30u. bij zwembad aan de
Dreef.
Financieel café in bibliotheek
Marktstrat van 16 tot 18u.
Wandelen met Op Stap in Amsterdamse Bos. Start: Bosrandweg, t.o. Rietwijkeroordweg.
Van 19 tot 20.30u.
Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Expositie foto’s van Tobias Rothe in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
Expositie met werken van
Conny Fransen bij Fysiotherapieprakijk, Kudelstaartseweg.
Open: Dagelijks 8 tot 18u.

6 APRIL

Inzamelactie Voedselbank bij
AH in Kudelstaart, 13 tot 17u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis aan de
Dreef 1 vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Kaarten bij FC Aalsmeer in
kantine Beethovenlaan vanaf
20.15u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg vanaf 20u.
Big Pete & Friends live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 21u.

8 APRIL

Vogelbeurs Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje
in Rijsenhout van 9.30 tot 13u.
Tribute to Fleetwood Mac in
The Shack, Schipholdijk 253b,
Oude Meer vanaf 16u.

9 APRIL

Grote veiling bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat. Open vanaf 19.15u.
Bijeenkomst Videoclub over
muziek bij films in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

10 APRIL

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Schilderen o.l.v. Henk van
Utrecht in wijkcentrum Voor
Elkaer, Kudelstaart van 14.30
tot 16.30u.
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.

11 APRIL
7 APRIL

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

EEN WEEK LANG:

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

Optreden band Freestyle
zaterdag in Sportzicht
De band FreeStyle speelt aanstaande zaterdag 7 april in Café
Sportzicht in de Sportlaan. FreeStyle neemt de bezoekers mee
op reis door de lekkerste muziek!
Van de Vintage tachtiger jaren tot
nu. Modern en Classics van Stevie Wonder tot Mark Ronson, van
Donna Summer tot Robbie Williams en van bekende Blues Brothers hits tot swingende nummers van Avicii. FreeStyle is een
9-koppige band en bestaat uit er-

5 APRIL

Voorjaarsconcert Flora en Con
Amore in De Spil, Kudelstaart
vanaf 20u.
Derde voorronde Popprijs
Amstelland in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20u.
NO JOKE met o.a. Wolter Kroes
en Het Feestteam in Studio’s
Aalsmeer. Open vanaf 20.30u.
Aalsmeerse band The Whatts
live in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
Optreden band FreeStyle in
café Sportzicht, Sportlaan
vanaf 21u.

varen performers en muzikanten.
Op iedere party krijgen ze iedereen aan het dansen, vanaf de eerste beat tot de finale groove. Een
experience om nooit te vergeten.
Pop, funk, soul, dance en disco,
het komt allemaal voorbij. Geweldige vocalen en strakke grooves,
verpakt in een jasje van swingende medleys, zorgen ervoor dat je
niet stil kunt zitten. De toegang
is gratis en is voor iedereen die
zin heeft in een gezellige avond.

Inzamelactie Voedselbank bij
AH in Kudelstaart, 9 tot 17u.
Kwartmarathon kaarten BV
Hornmeer in buurthuis, Dreef
1 vanaf 10u.
Schoolatletiekdag bij AVA in
Sportlaan, van 10 tot 12u. en
van 13 tot 16u. Prijsuitreiking
16.30 tot 17u.
Kleding- en speelgoedbeurs
in Bindingzaal, Zijdstraat 55
van 10.30 tot 15u.
Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u. Iedere
zaterdag.
Expositie Bloemen in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg.
Open: Iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Zabo zaalvoetbal in De Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.

Inloop in Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 9.30 tot 11.30u. Ook peuterinstuif.
Financieel café in De Binding, Zijdstraat 55 van 9.30 tot
11.3ou.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.

12 APRIL

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Speelavond DES in dorpshuis
De Reede, Schouwstraat in Rijsenhout vanaf 19.30u.
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Officiële Mededelingen
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 tel.nr: 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
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 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
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
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 wijkoverleggen
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 gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering 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
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de 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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat 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.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 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 omgevingsvergunningen 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 v/a 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.
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 ingeschreven. 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 nietingezetene.
Geslachtsnaam Voorletters

GeboorteDatum
datum beschikking

Borucki
Grzesiak
Krzak
Kuczmierczyk
Rauze
Szymańska
Wantoch Rekowski

14-10-1987
23-02-2008
17-09-2015
24-11-1992
11-05-1985
19-12-1995
11-10-1981

D.P.
H.J.
O.
A.M.
K.
K.P.
L.E.

27-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
27-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 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

Geboortedatum

Datum
voornemen

El Ghzaoui

05-03-1981

27-03-2018
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M.

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 burgerzaken 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.
DEREK BUIKEMA ZOEKT OPVOLGER. WORD JIJ DE
NIEUWE KINDERBURGEMEESTER VAN AALSMEER?
De gemeente is op zoek naar een opvolger van kinderburgemeester Derek Buikema. Alle Aalsmeerse kinderen die nu
in groep zes of zeven zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat
stellen. Derek: “Het is echt leuk om kinderburgemeester te
zijn. Je doet bijzondere dingen, zo mocht ik bijvoorbeeld
Sinterklaas ontvangen in Aalsmeer en meevaren met de junior pramenrace. Je kunt ook dingen voor elkaar krijgen en je
krijgt hulp van de gemeente om dat te organiseren, zoals een
actie om scholen en sportverenigingen in Aalsmeer rookvrij
te maken.” Wil jij de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer worden? Geef je dan op via de website www.aalsmeer.
nl/kinderburgemeester en vul het formulier in vóór 7 mei!
BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN AF
WIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN UITERWEG
 PLASOEVERS 2005  KUDELSTAARTSEWEG 60,
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER Z2016/055626
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een
omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van
de bouw van 7 woningen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-2016/055626. De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van 15 maart 2018 de benodigde verklaring van
geen bedenkingen afgegeven.
Locatie
De gewenste ontwikkeling aan de Kudelstaartseweg 60 past
niet binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005. Voor dit voornemen dient door middel van een
uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan.
Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer
bekend dat zij op 1 februari 2018 een besluit hebben genomen ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond
van de Wet geluidhinder. Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting voor de woningen zal worden
overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Kudelstaartseweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. Ingevolge
artikel 76a van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor
deze geluidsbelasting hogere waarden te kunnen verlenen.
Het besluit hogere grenswaarden is opgenomen als bijlage
bij de ruimtelijke onderbouwing.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van 6 april 2018 voor 6 weken, dus t/m 17 mei
2018 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via
tel. 0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de
digitale bestemmingsplannen),
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30
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.OIAVHB09xM-VG01
Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die
tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder
zienswijzen in te dienen beroep instellen. Beroep tegen de
omgevingsvergunning kan worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Tegen het besluit hogere grenswaarden staat beroep open bij de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Ook hier is het voor burgers mogelijk om digitaal beroep in te dienen.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN
‘UITERWEG 401  WIJZIGING WONING EN
WOONARKEN’ EN 6E HERZIENING WOONARKEN 
UITERWEG 93WS4’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer tijdens zijn vergadering
van 15 maart 2018 het bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 – wijziging woning en woonarken’ en tevens het daarmee samenhangende bestemmingsplan ‘6e herziening Woonarken – Uiterweg 93ws4’ heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum
heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan
vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is
verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of
fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking
van regels te stellen.
Inhoud bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 – wijziging woning en
woonarken’ voorziet in de herinrichting van het perceel Uiterweg 401-403 (inmiddels hernummerd tot 401). Daarbij wordt
onder meer het inmiddels gesloopte dubbele woonhuis vervangen door één vrijstaande woning met bijbehorende voorzieningen en worden twee bestaande permanent bewoonde
woonarken verplaatst en vernieuwd. Aan de Uiterweg 93
liggen momenteel meerdere woonarken die permanent bewoond mogen worden op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Woonarken’. De woonark met het adres Uiterweg
93ws4 is daar één van. Deze woonark wordt ook vernieuwd
en verplaatst naar het perceel Uiterweg 401.
Om te voorkomen dat de bestaande ligplaats aan de Uiterweg 93ws4 opnieuw kan worden benut, en hierdoor feitelijk
een uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor permanente
bewoning in de gemeente Aalsmeer plaatsvindt, wordt voor
deze locatie een apart bestemmingsplan vastgesteld. Door
middel van het bestemmingsplan ‘6e Herziening Bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93ws4’ wordt deze ligplaats verwijderd.
Wijzigingen
Voor het bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning en woonarken’ is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een ambtshalve wijziging doorgevoerd. Vanwege
een discrepantie tussen de verbeelding en artikel 7 (Wonen)
zijn de aanduiding ‘maximum goot- en bouwhoogte’ op
de verbeelding van het plan en de inhoud van artikel 7.2.1
(Hoofdgebouwen), onder d met elkaar in overeenstemming
gebracht.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse 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
hebbende 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 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende 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 donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 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 burgemeester 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.

Let op
Het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit
niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
Ter inzage
Van vrijdag 6 april 2018 t/m donderdag 17 mei 2018 liggen
de vastgestelde bestemmingsplannen met bijbehorende
stukken voor een ieder ter inzage op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AD-VG01
respectievelijk NL.IMRO.0358.11G-VG01 en de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.ropubliceer.
nl, of via de website www.aalsmeer.nl;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30-20.00 uur;
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie:
maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan
binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage
is gelegd tegen de besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA, Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot
de gemeenteraad te wenden;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde
bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning en
woonarken’ in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen
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.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie 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.
- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW (Z18-001132), het gewijzigd uitvoeren van de kelder van een reeds verleende
vergunning Z-2017/026412
- Venusstraat 12, 1431 XE (Z18-001137), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Oosteinderweg 184A, 1432 AR (Z18-001141), het legaliseren van de woning tot B&B
- Legmeerdijk 235, 1432 KA (Z18-001149), het aanleggen
van een tijdelijke uitrit
- Loetenweg 1, kadastraal bekend 9882O (Z18-001159),
het oprichten van een nieuw bedrijfspand
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Berkenlaan 19, 1431 JD (Z-2018/002190), het realiseren
van een houtskelet ten behoeve van aanbouw. Verzonden: 29-03-2018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:

-

-

Stationsweg 22, 1431 EG (Z-2017/062349), het realiseren
van een aanbouw op de begane grond en het intern verbouwen van de woning. Verzonden: 27-03-2018
Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/062539), het gewijzigd uitvoeren van vergunning Z-2017/007471 m.b.t. de
indeling BG (en daardoor brand-compartimenten) en het
maken van een expeditie-inrit. Verzonden: 29-3-2018
Rozenstraat 11, 1431 BL (Z-2018/011374), het verbreden
van de dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 30-3-2018
Hornweg 105, 1432 GE (Z-2017/062715), het uitbreiden
van de woning op de begane grond en verdieping aan de
achterzijde. Verzonden: 30-3-2018
Lakenblekerstraat 41, 1431 GE (Z-2017/062041), het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. laadkuil en het kappen
van 2 bomen. Verzonden: 27-03-2018
Hornweg 64, 1432 GN (Z-2017/062532), het plaatsen van
een dakopbouw. Verzonden: 29-03-2018
Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2018/011757), het kappen van
twee kastanjebomen. Verzonden: 29-03-2018
Oosteinderweg 287 F, F01 t/m F04, 1432 AW (Z-2017/
052036), het afwijken van het bestemmingsplan voor
het wijzigen in het gebruik van de voormalige kassen
(agrarisch) naar bijeenkomstfuncties en sportfunctie,
het plaatsen van 3 tuitgevels in de rechterzijgevel en het
plaatsen van kozijnen in de linkergevel. Verzonden: 2903-2018

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 12-04-18
t/m 19-04-18

t/m 27-04-18

t/m 03-05-18
t/m 03-05-18
t/m 04-05-18

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de 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 Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

t/m 10-05-18

t/m 17-05-18

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
aangevraagd:
- Ophelialaan (Z18-000892), Ophelia’s Task Vaderdag 16
juni 2018, ontvangen 15 maart 2018

t/m 17-05-18

Concept voorontwerp inrichtingsplan VVAterrein
Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Stommeer, Zuiderkerk’
(NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbehorende stukken)
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken in
afwijking van het bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10, logiesvoorziening arbeidsmigranten deelgebied 9
Japanlaan
Het ontwerpbestemmingsplan “Green Park
Aalsmeer - deelgebied 6” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het ontwerpbestemmingsplan “Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV” met de daarop betrekking hebbende stukken.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad en de overige
daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan Oosteinderweg 2005 e.o. –Oosteinderweg 331-333
Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling
van het bestemmingsplan ligt tezamen met
de bijbehorende stukken m.b.t. vastgesteld
bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 - Hotel De
Zwerm”
Aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het
besluit hogere grenswaarden en de overige
daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg
- Plasoevers 2005 - Kudelstaartseweg 60 (Z2016/055626)
Liggen de vastgestelde bestemmingsplannen met bijbehorende stukken bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning
en woonarken’ voorziet in de herinrichting
van het perceel Uiterweg 401-403 (inmiddels
hernummerd tot 401).

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BVA gedeeld eerste na
thriller in Lisse
Aalsmeer - De U 18 van Basketbal
Vereniging Aalsmeer speelde een
bijzonder spannende wedstrijd
tegen koploper BV Lisse. Thuis had
Aalsmeer nog met 4 punten verschil verloren zodat met 5 punten
verschil moest worden gewonnen
om de leiding over te nemen. Lisse
startte de wedstrijd sterk en nam
een ruime voorsprong. Na van de
zenuwen bekomen te zijn ging
Aalsmeer steeds beter meedoen.
Enorm gesteund door de aanmoedigingen van de grote groep supportende ouders wist het team de
achterstand in het eerste kwart te
beperken tot 5 punten.
Het tweede kwart was erg slordig.
Het spel was statisch en er werd
veel balverlies geleden. Kennelijk
speelde de spanning bij Lisse ook
een rol want zij maakten niet optimaal gebruik van de fouten van
Aalsmeer. Er werd gerust met 3128 in het voordeel van Lisse. In
het derde kwart boog Aalsmeer
de achterstand om naar een voorsprong en behield deze het gehele derde kwart. Door de foutenlast
van Lisse kon Aalsmeer veel vrije
worpen nemen. Helaas was het
schotpercentage vanaf de vrije
worplijn, wellicht door de spanning, slechts 25%.
In het laatste kwart kwam Lisse sterk terug en bleef het spel
gelijk op gaan. Met nog 1:46 op
de klok was de stand 42-42. Lisse scoorde toen en stond 44-42
voor. Daarna kreeg Lisse 2 vrije
worpen en deze gingen er beide
in, wat resulteerde in een stand
van 46-42 in het voordeel van Lisse. Met een uiterste krachtinspanning wist Aalsmeer in de laatste

minuut nog 2 keer te scoren. Met
nog een paar seconden op de klok
mocht Lisse daarna zelfs nog een
keer twee vrije worpen nemen
maar deze werden beide gemist
zodat een verlenging van 5 minuten noodzakelijk was. In de verlenging was Aalsmeer duidelijk de
betere ploeg en toonde het karakter. Door goed samenspel en rust
in de aanval werd halverwege de
verlenging een voorsprong genomen. De thuisploeg bleef echter hard werken en in de laatste
minuut van de verlenging kreeg
het 4 vrije worpen waarvan er 2
werden benut. De stand was, met
minder dan een halve minuut te
spelen 48-48. In die laatste 30 seconden wist Jay Nabibaks op acrobatieke wijze te scoren en kreeg
hij ook nog eens een bonus vrije
worp. Deze gooide hij er koelbloedig in. De stand werd 48-51 in het
voordeel van Aalsmeer. Daarna
kreeg Aalsmeer nog eens 6 vrije
worpen, waarvan helaas maar één
werd benut. Lisse wist echter niet
meer te scoren, zodat Aalsmeer de
overwinning met 52-48 mee naar
huis mocht nemen waardoor beide teams de eerste plaats moeten
delen. In deze wedstrijd viel niet 1
speler alleen op, maar was het een
algehele teamprestatie en doorzettingsvermogen die het verschil hebben gemaakt. Een groot
compliment gaat uit naar alle ouders die aanwezig waren en vanaf het eerste tot het laatste fluitsignaal het team bleef aanmoedigen! Coaches Bram Buskermolen
en Ershad Yari mogen er terecht
trots op zijn dit resultaat met hun
team te hebben behaald.

Improvisatie toneel in Anna’s Hoeve

De Rijzenspelers gaan
de boer op!

Wandelen langs kunstwerken (15/16)

‘De Heksenkring’ van Wellant
Aalsmeer - De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken, die
de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn.
Maak de komende weken kennis
met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende,
diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Recreatie-eiland
Op weg alweer naar het vijftiende en zestiende kunstwerk tijdens de wandeling. Van het Centrum door Zuid, in de Jac. P. Thijsselaan beland. Bij het Wellant College staat één kunstwerk dat deel
uitmaakt van de ‘Heksenkring’ op
het recreatie-eiland in de Hornmeer.
De Heksenkring
Wie de Westeinderroute af gaat,
ziet voorbij de watertoren, rechts
bij het water, een kring van kleurrijke paaltjes. Ze zijn gemaakt
door
eindexamenkandidaten
van het Wellant College, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de middelbare tuinbouwschool in 1997. Vandaar
dat één kunstwerk bij de school
in de Thijsselaan is geplaatst. Alle objecten zijn verschillend van
kleur en vorm en versierd met
bloem- en plantmotieven. Ze
werden uitgevoerd in keramiek
en om een eenheid te verkrijgen
in een kring geplaatst. Cirkels

Rijsenhout - De Rijzenspelers
hebben zichzelf ook dit keer weer
uitgedaagd. Ze gaan de boer op!
Dat wil zeggen: ze spelen op een
andere locatie en geen stuk met
ingestudeerde teksten. Dit voorjaar spelen zij verschillende vormen van improvisatie toneel! De
voorstellingen gaan onder andere lijken op het bekende televisieprogramma ‘De vloer op’.
In de sfeervolle ambiance van de
Anna’s Hoeve boerderij zullen de
Rijzenspelers zich voor u bloot
geven. U bent welkom om suggesties te geven die de spelers

in hun spel zullen moeten verwerken. Zij gaan u meenemen in
verschillende, langere scenes. Er
zal zeker worden gelachen, maar
wellicht pinkt u een traantje weg
of wordt u aan het denken gezet.
Het wordt in ieder geval een onvergetelijke avond!
De Rijzenspelers gaan de boer op,
regie door Petra Daalman, wordt
opgevoerd op vrijdag 13, zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21
april in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout. Kaarten zijn verkrijgbaar via
de website: www.rijzenspelers.nl
of telefonisch 0297-327840.

hadden in de oudheid zowel een
beschermende als hemelse betekenis, vandaar de mystieke titel ‘Heksenkring’. Het werk heeft
een aantrekkingskracht op jonge kinderen, je ziet ze er vaak met
hun ouders spelen. Ze zien er een
sprookje, een klok, zon of maan

in, het prikkelt de fantasie. De
paaltjes hebben hier, mede door
hun vrolijke uitstraling een speelfunctie gekregen.
De wandeling gaat weer verder,
richting Kudelstaart waar ook diverse kunstwerken te ontdekken
zijn...
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Grote partijenveiling bij
Postzegelvereniging

Wandelen met het IVN
door het Thijssepark

Aalsmeer - Op maandag 9 april
houdt de Postzegelvereniging een
grote veiling in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat Er is deze
avond geen lezing of presentatie.
De avond begint om ongeveer om
20.00 uur. Om belangstellenden
extra de tijd te geven om de kavels te bekijken gaat de zaal al om
19.15 uur open. Er worden postzegels, albums, dozen, zakjes en met
zegels gevulde stockboeken op
de veiling aangeboden. Ook kun-

Amstelveen - Paaseitjes zal je er
niet meer vinden, maar het Thijssepark blijft je verrassen. De koningin onder de heemparken
laat ieder seizoen weer andere,
verrassende heemplanten zien,
maar het voorjaar blijft toch het
mooist. Winterakonieten, bosanemonen en lenteklokjes kondigen met veel fanfare de lente aan.
Tijd om het park – samen met u
– een bezoek te brengen. De gidsen van het IVN Amstelveen nodigen u uit voor een betoverende wandeling op zondag 8 april.
De wandeling start om 10.00 uur
bij de hoofdingang, die naast de
Prins Bernhardlaan 8 te Amstelveen ligt. Mocht u met de auto

nen deze avond weer lootjes gekocht worden voor een van de vele planten. Verder zijn er nog circa
115 stokboeken met zegels voor
slechts 5 cent om in te snuffelen.
Cor van Meurs laat nog een keer
zijn verzameling ‘Fruit’ zien. Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er volop gratis parkeergelegenheid. De veilinglijst met vele zegels en stockboeken alvast bekijken kan op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Leuke opdrachten en mooie route

Opnieuw Ladies Rally
op zondag 6 mei
Aalsmeer - Na het enorme succes van vorig jaar komt er dit jaar
opnieuw een Ladies Rally. En wel
op zondag 6 mei aanstaande. Organisatoren Ineke Loogman, Nils
van Beek en Kirsten Verhoef zijn
druk met de voorbereidingen. Ineke vertelt: “We pakken het dit
keer iets anders aan. Er waren wel
wat verbeterpunten. De start, onder het genot van koffie met gebak, zal bij Golfcentrum Amsteldijk zijn en de finish is dit keer
in The Beach met aansluitend de
prijsuitreiking en een barbecue.
We hebben een prachtige locatie
gevonden (met genoeg sanitaire
voorzieningen!) voor een uitgebreide lunch, iedere deelneemster ontvangt een goedgevulde
goodiebag en we verloten weer
geweldige prijzen tijdens de loterij, waar zelfs een vliegreis te winnen valt voor twee personen.”
Ons Tweede Thuis
In de jury neemt onder andere
Roel de Bruijn plaats, hij zit in de
Raad van Bestuur van Ons Tweede Thuis. Ineke: “De opbrengst
van de rally gaat namelijk ook dit
jaar naar deze geweldige stichting. Vorig jaar was het meer
dan elfduizend euro. Het terras kon worden opgeknapt en er
zijn schommelbanken en andere
tuinartikelen voor aangeschaft.
Dit jaar gaan we voor elektrische
duofietsen. De betrokkenheid zal
zelfs nog groter zijn; Er rijden bij
de start twee bussen mee met bewoners en medewerkers. Tevens
nemen we de uitdaging aan om
vrijwilligers (minstens tien) op de
been te krijgen voor Ons Twee-

de Thuis. Heb jij een uurtje in de
week (of twee weken) over, dan
kan de stichting je goed gebruiken. Wandelen of fietsen met de
bewoners, knutselen, een boodschapje doen samen of gewoon
even op visite. Net dat beetje aandacht. Ik en Nils zijn dat zelf vorig
jaar ook gaan doen en het geeft
zoveel voldoening. Kunnen wij
op jullie rekenen?”
Inschrijving
“De inschrijving van de Ladies
Rally is in volle gang. Er hebben
zich al veel dames gemeld. Maar
er kan nog meer bij. Op www.
rallyclubaalsmeer.nl zie je precies hoe dat moet. Het zou trouwens leuk zijn als op de finishplek, The Beach, mensen de ladies komen verwelkomen. De
aankomst is tussen 16.00 en 17.30
uur. Daar staat Kees Markman om
ons muzikaal te ondersteunen en
hebben wij tijdens de barbecue
(apart opgeven à 23 euro 50 per
persoon) twee geweldige artiesten gevonden die komen optreden: Rick van der Kroon en Saskia
Soulful. We gaan er weer een gezellige rally van maken met leuke opdrachten en een mooie route en fantastisch feestje. Natuurlijk kan dat niet zonder sponsoring en prijzen voor de verloting.
We roepen dan ook iedere ondernemer op om een duit in het zakje te doen. Bel daarvoor met 0630729735 of mail naar info@rallyclubaalsmeer.nl. Houd ook de Facebookpagina in de gaten voor
meer informatie”, besluit Ineke
Loogman.
Door Miranda Gommans

Website vernieuwd en
lezing Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 7 april wordt de oude website van het Crash Museum vervangen door een nieuwe en deze
voldoet volledig aan de wensen
en eisen van deze tijd. De nieuwe website geeft meer informatie aan de bezoekers online. Het
adres blijft www.crash40-45.nl. In
het museum zal zaterdag webmaster Rick Franke aanwezig zijn
voor nadere informatie. De website toont de uitgebreide collectie, geeft een uitgebreid kijkje in
het museum, geeft exposities aan
biedt de mogelijkheid om meer
te weten te komen over het verzet, onderduiken, geheim agenten en onder andere de radiokamer en is tegelijkertijd bedoeld
als platform om informatie te delen en op te vragen. De website is
dynamisch en zal in de komende
tijd worden uitgebreid en toevoegingen krijgen, zodat het een actieve site wordt met actuele informatie in aansluiting op de facebookpagina.

een Amerikaanse bommenwerperbemanning in de Tweede Wereldoorlog. De presentatie wordt
verzorgd door Erwin de Mooij. Hij
vertelt over de dag van een bombardementsmissie die begint in
de vroege ochtenduren wanneer
de bemanning wordt gewekt en
eindigt in volledige uitrusting.
Van ondergoed naar flight gear; de volledige uitrusting. Over
de kleding, die wordt getoond,
wordt uitleg gegeven en gaande
de lezing ook over andere voorwerpen.
Tijdens de lezing ‘Tussen hemel en aarde’ worden bezoekers
meegenomen naar Engeland,
september 1944, en kruipen zij
in de huid van navigator Lt. Donald Parker van de 457th Bomb
Group en worden meegenomen
naar de ochtend van een missie
naar Duitsland. De lezing begint
om 14.00 uur en duurt ongeveer
1 uur. De entree voor het museum bedraagt 3,50 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kin‘Tussen hemel en aarde’
deren tot 6 jaar is de toegang graOp zaterdag 14 april is in het tis. Het museum, dat gevestigd
Crash Luchtoorlog- en Verzets- is in het Fort bij Aalsmeer aan de
museum ’40-’45 de primeur van Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerde lezing ‘Tussen hemel en Aar- derbrug, is iedere zaterdag gede’ over een dag in het leven van opend van 11.00 tot 16.00 uur.

10.00 uur, de deur gaat om 10.15
uur dicht. De deelnemers kunnen
de ingebrachte kleding zelf ophangen.
De verkoop vindt van 12.30 tot
14.00 uur plaats. Het afhalen van
de niet verkochte artikelen is vanaf 17.00 uur. De organisatie is niet
aansprakelijk voor ongevallen en
vermissing van kleding. Van de
verkochte artikelen wordt 20%
ingehouden voor de onkosten.
Alles wat om 17.30 uur nog niet
is opgehaald gaat zondermeer
naar een goed doel. Voor verkoopnummers kan contact opgenomen worden met Tamara
via 0297-323457, met Nettie via
0172-508930 of 06-42216168 of
met Joke via 0297-323955.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag 8 april weer de altijd gezellige vogelbeurs. Deze vindt plaats
in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje
in Rijsenhout. Iedereen is van harte welkom tussen 9.30 en 13.00
uur. De toegang bedraagt slechts
50 eurocent. Kinderen onder de
tien met begeleiding mogen gratis naar binnen. Op de beurs kan
kennis gemaakt worden met een
grote variatie aan tropische vo-

gels en diverse grote en kleine
parkieten. De vogels zijn ook te
koop. Ook leden van de vereniging bieden vogels te koop aan.
En niet leden mogen eveneens
hun vogels hier te koop aanbieden. Wilt u ook aan deze prachtige hobby beginnen of misschien
wel lid worden van deze vereniging? Er zijn altijd diverse bestuursleden aanwezig om bezoekers te woord te staan. Voor vogelvoer en vogelaccessoires is de
beurs eveneens hét adres.

Zaterdag in Doopsgezinde Kerk

Kleding- en speelgoedbeurs
voor The Pearls of Africa

Aalsmeer - Op zaterdag 7 april
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de
jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs plaats in de Bindingzaal bij
de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55. De opbrengst van de
kledingbeurs is dit jaar bestemd
voor The Pearls of Africa. Deze
organisatie heeft als doel in de
stad Jinja in Oeganda arme families met jonge kinderen zowel financieel als adviserend te ondersteunen zodat de kinderen naar
school kunnen. De ouders van de
Kudelstaart - Na de noodoproep een medaille te verdienen. Wan- geselecteerde gezinnen worden
voor extra vrijwilligers om de neer zij een dagje meelopen, financieel geholpen bij het betaavondvierdaagse in Kudelstaart kunt u uw kind bij de start aan- len van schoolgeld, de aanschaf
mede te organiseren, is er een melden en dan krijgen zij aan het van schoolboeken en -uniformen
nieuw en enthousiast team sa- eind een dagmedaille. De kosten en andere benodigdheden. Hiermengesteld. Achter de schermen bedragen per dagmedaille 2,50 naast wordt medische steun verwordt er al hard gewerkt om dit euro, contant en gepast afreke- leend door advisering over Malawandelfeest ook dit jaar weer tot nen bij de start.
ria, HIV, medische kosten en hygieen succes te maken. Op 28, 29, Via de Facebookpagina (Avond- ene. Soms wordt de hulp uitge30 en 31 mei vindt de avondvier- vierdaagse Kudelstaart) wordt ie- breid tot vergoeding van reparadaagse van Kudelstaart plaats en dereen op de hoogte gehouden. tiekosten aan de woning, de aanhier nemen al 18 jaar heel veel Van voorbereidingen tot routes,
leerlingen van de drie basisscho- weersvoorspellingen, wijziginlen aan deel.
gen, etc.
De lopers kunnen kiezen uit twee
afstanden, 5 of 10 kilometer. Na Klaarovers gezocht
vier avonden wandelen is de be- Om iedereen veilig te kunnen laloning die felbegeerde medaille, ten oversteken is de organisafeestelijke ontvangst en genieten tie nog op zoek naar klaarovers.
van het eindfeest. Welke medaille Wilt u/jij helpen? Stuur dan een
neem jij mee naar huis op 31 mei? mail naar avondvierdaagsekuOok dit jaar krijgen de allerklein- delstaart@gmail.com of meld je
sten weer de mogelijkheid om aan via de facebookpagina.

schaf van matrassen of muggennetten en maatregelen ter verbetering van de hygiëne. Als hoofddoel wordt er uiteindelijk naar gestreefd dat gezinnen zichzelf kunnen redden. Zo worden ze gestimuleerd en begeleid om te proberen zelf een redelijk inkomen
op te bouwen.
Momenteel worden zestig kinderen van twintig families gesteund. Hoe mooi is het dan dat
de opbrengst van de Kledingbeurs echt goed terecht komt.
Zie ook www.thepearlsofafrica.nl
Bij de OSA (Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer) is een aanvraag tot verdubbeling van de
opbrengst ingediend.
Iedereen is van harte welkom
aanstaande zaterdag 7 april, tussen 10.30 en 15.00 uur, de koffie
en thee staan klaar! Voor nadere
informatie kan contact opgenomen worden via 06-53912921.

Victor. De leden van de stichting
Tsjernobyl Aalsmeer gingen tijdens hun bezoek aan Rusland altijd even bij haar op bezoek en
brachten dan wat voor hen mee.
Nog altijd is er contact met hen.
De diaconie en de ZWO hebben
aan het meisje, wat op bezoek
was bij de familie Poortvliet, een
envelop met inhoud meegegeven. Van de week kreeg Ada Mosselman de volgende mail toegestuurd uit Rakin. Deze is vrij vertaald uit het Wit-Russisch: “Allemaal goedenavond! We hebben
nu niet de beste tijden, maar we
geloven dat alles wel goed zal komen. Bedankt voor de gave We
zijn hier erg blij mee. Met liefde
en respect, Nina, Victor, Natasha
en Toma.”
Een poos geleden zijn ook privé

giften meegegeven naar Rakin
in Wit-Rusland. Vanuit dit plaatsje
zijn in de jaren negentig veel kinderen naar Aalsmeer gekomen
en hebben hier gedurende twee
maanden op school gezeten. Hier
woont ook de gehandicapte Natasja.

Avondvierdaagse in
Kudelstaart gaat door!

Lente- en zomerkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Zaterdag 14 april is
de lente- en zomerkledingbeurs
in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat 14. Het betreft de
in- en verkoop van (kinder)kleding (vanaf maat 80 tot en met
maat S/XL), speelgoed en kinderbenodigdheden. De enige voorwaarden hiervoor zijn dat de ingebrachte kleding wel voor deze tijd van het jaar bestemd zijn,
en de kleding en andere spullen
heel, modieus en schoon zijn. Er
kan één verkoopnummer aangevraagd worden per persoon
waarop maximaal 30 kledingartikelen, 15 stuks speelgoed en
3 paar schoenen of laarzen vanaf maat 30 verkocht mogen worden. De inbreng is van 9.00 tot

komen: er is ruimte om te parkeren. De wandeling duurt circa 1,5
uur, is kosteloos en u hoeft zich
niet vooraf op te geven. Toch nog
meer weten? Bel of sms dan: 0625083910. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.
Foto: Carla de Bruijn

Blij met gift uit Aalsmeer
voor verzorging Natasja
Aalsmeer - In december was er
een meisje uit Rakin, Wit-Rusland,
over in Aalsmeer. In dit dorpje woont ook Natasja een meisje

van ongeveer 20 jaar. Ze is geestelijk en lichamelijk gehandicapt
en ligt altijd op bed. Zij wordt verzorgd door haar oma Nina en opa
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Bloemen inspiratie voor
2e expositie Sous-Terre

‘Abel Blom, van architect tot molenaar’

ina ie fil van an an
en Henk Westerhof
Aalsmeer - De Aalsmeerse filmers Henk Westerhof en Jan Ran
behaalden met hun documentaire film ‘Abel Blom, van architect
tot molenaar’ een nominatie voor
het regionale filmfestival van
Noord Holland. Deze film, deels
opgenomen bij Korenmolen De
Leeuw, behaalde voldoende punten om 28 april tijdens het Noord
Hollands filmfestival voor amateurfilmers mee te doen om de
prijzen. Mogelijk ligt zelfs een nominatie voor het Landelijk NOVA
filmfestival in het verschiet. Een
unieke groep goed opgeleide juryleden, als enige binnen Nederland actief, bezoekt jaarlijks op
verzoek alle videoclubs in Noord
Holland, op zoek naar door amateurs gemaakte films die geschikt
zijn voor vertoning op het jaarlijkse filmfestival.
Juryvoorzitter Kees Tervoort: “De
strekking van deze film is kort
maar krachtig: Passie. We leren
Abel Blom kennen als een man
die zijn dromen waarmaakt. Zijn
verhaal om te kiezen voor het architectenvak en het vak van molenaar komt mooi tot uitdrukking.
Hij vertelt het verhaal met passie
van A tot Z. Alle waardering voor
de vormgeving van de film en de
casting van de hoofdpersoon.
Daar waar in veel documentaires
de keuze wordt gemaakt om het

verhaal te ondersteunen met een
voice over, is hier gekozen voor
een hoofdpersoon die zelf zijn
verhaal vertelt. En hoe, de man is
een plezierige verteller, en dat is
een groot compliment. En het is
ook nog goed in beeld gebracht.”
Muziek bij film
Maandag 9 april komt gastspreker
Herman Rammers in Aalsmeer op
bezoek. Herman, zelf een succesvol amateurfilmer, behaalde vorig jaar met een door hem zelf gemaakte speelfilm het laureaat van
het NH’63 filmfestival in Noord
Holland. Dat hij bij deze film ook
de onderliggende muziek en begeleidende geluiden zelf componeerde en tot in detail in een geluidmix heeft samengesteld is op
zich uitzonderlijk te noemen. Op
deze avond zal Herman hierover
zijn verhaal vertellen en uitleg geven met welk computer programma hij dit voor elkaar krijgt.
Het belooft een zeer informatieve
avond te worden, over het maken
van geluid en muziek bij film. De
avond wordt gehouden in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 en
begint om 20.00 uur. Belangstelling om hierbij aanwezig te zijn?
Kom langs. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Laat secretaris
Susan Griekspoor dit alleen wel
even weten: Tel: 0297-327490.

Regio - In de zomer van 2018
maakt Galerie Sous-Terre in
Aalsmeer plaats voor het Flower
Art Museum. In de aanloop daar
naartoe organiseert de galerie als
voorproefje een tweetal exposities met kunstenaars die in hun
werk worden geïnspireerd door
bloemen en planten. Bezoekers
van de eerste expositie reageerden enthousiast. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is een term die bij
velen opkomt.
Ook deze tweede expositie bevat werk van een groot aantal
kunstenaars die hun sporen in de
kunstwereld als ‘bloemenkunsteRijsenhout - Tijdens de alge- ging en gaat dit ook voor steeds naar’ hebben verdiend. Tezamen
mene ledenvergadering van 26 meer organisatorische proble- bieden zij een veelkleurig en uitmaart hebben zowel bestuur als men zorgen.
eenlopend palet aan beeldende
leden van drumfanfare Melo- Voor nu is besloten dat de Drum- kunst. Van klassieke stillevens tot
manie besloten om te stoppen. fanfare alle geplande activiteiten modern werk, van uitdagende foDoor het teruglopend aantal le- tot de zomervakantie door laat tografie tot symbolisch design.
den kwam het steeds vaker voor gaan. Op 29 juni zal Melomanie Welkom in de wereld van bloedat optredens niet meer aange- voor een laatste keer tijdens een men en planten.
nomen konden worden. Op vele de jaarlijkse presentatie te zien
manieren is de vereniging actief en te horen zijn. Het oud papier, Schilderijen en foto’s
bezig geweest om te proberen dat de leden van de vereniging Tijdens de nieuwe expositie kan
nieuwe leden te werven. Dit door maandelijks huis aan huis in Rij- kennis gemaakt worden met
workshops op scholen te organi- senhout ophaalt, zal gewoon tot schilderijen en foto’s van Jos Aanseren, het meedoen aan vereni- einde van 2018 doorgaan.
raad, Margot Bévort, Lily van Biegings-markten en het deur aan Over de overige afsluitende ac- nen, Fransje Steins Bisschop,
deur flyeren in Rijsenhout. He- tiviteiten worden belangstellen- Wilfried van den Boorn, Ton Calaas is hier geen respons op geko- den via de media, website en famen. Daarbij lukt het de vereni- cebook op de hoogte gehouden.
ging niet om een voltallig bestuur Voor vragen of meer informatie
te hebben. Na een jaar zonder se- kan contact opgenomen worden
cretaris en het aankomende af- met het bestuur via drumfanfaretreden van de voorzitter in 2019 melomanie@quicknet.nl.

Activiteiten drumfanfare tot einde dit jaar

Doek valt voor Melomanie

bret, Martin Copier, Pierre van Hemert, Peter Heij, Xiaoling Huang,
Nol Reuser, Tom Senders, Zhou le
Sheng en Hedwig Smulders.
Sculpturen
Verder worden sculpturen tentoongesteld van Renate Berk,
Wim van Grinsven, Diana Harteveld, Xiaoling Huang, Jantine
Kroeze, Mari Meszaros, Monique
Swinkels en Ghislaine van Tongeren.
Sieraden
Tenslotte worden schitterende
sieraden getoond van Ann Blommaart, Hajnalka Fazekas, Diana
Harteveld, Marleen Hengeveld,
Els Hoekstra, Maja Houtman,
Alexander van den Hoven, Corinne van Kamp, Etoile Maastricht,
Marc de Regt, Monique Swinkels,
Ingebourg Sturre en Joost Vlemmix.
Galerie Sous-Terre nodigt belangstellenden van harte uit om een
kijkje te komen nemen. De expositie is tot en met 20 mei te iedere zaterdag en zondag te bezichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur in
de galerie in de pompkelder tegenover de watertoren.

Nu aanmelden voor 3e
A
el
en a

Magie van middeleeuwse
miniaturen in bibliotheek
Amstelland - Een boek met geschilderde miniaturen was in de
middeleeuwen een kostbaar bezit. Ze waren familiebezit van
welgestelde burgers, gingen
over van generatie op generatie
en werden getijdenboeken genoemd. Kunsthistoricus dr. Anne Margreet W. As-Vijvers geeft
op donderdag 12 april in bibliotheek Stadsplein Amstelveen uitleg over het doel, het gebruik en
de inhoud van deze bijzondere
middeleeuwse kunstwerken.
Dr. Anne Margreet W. As-Vijvers is
specialist in de Zuid-Nederlandse boekverluchting en werkzaam
als freelance kunsthistoricus. Zij
is een van de auteurs en de eindredacteur van het boek ‘Zuid-Nederlandse miniatuurkunst’ dat
ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Magische Miniaturen’ in
Museum Catharijneconvent in
Utrecht is verschenen. Pas in de
vijftiende eeuw werden verluchte handschriften voor een grotere groep bereikbaar.
Als welgestelde burgers zich een
boek aanschaften, dan was dat
meestal een getijdenboek, waar-

van de teksten bestemd waren
voor persoonlijke devotie, maar
dat dankzij de geschilderde illustraties en fantasievolle randversieringen tevens als pronkstuk
diende. Zo’n getijdenboek werd
van generatie op generatie, vaak
via de vrouwelijke lijn, overgedragen. Op de schutbladen werden
de geboorte- en sterfdata van
kinderen en ouders geschreven.
Een stukje familiebezit dat werd
gekoesterd.
In deze lezing van dr. A.M.W. AsVijvers kom je meer te weten over
getijdenboeken en de prachtige
miniaturen die ze bevatten. Verder wordt aandacht besteed aan
de manuscripten die de adel liet
vervaardigen: naast getijdenboeken, bezaten zij werken met literaire en geschiedkundige inhoud, vaak op groot formaat en
overvloedig geïllustreerd. Adellijke opdrachtgevers schakelden
de beste kunstenaars van hun tijd
in voor de verluchting van deze
boeken. De lezing donderdag 12
april is van 19.30 tot 21.00 uur in
de Bibliotheek Stadsplein Amstelveen.

a i Aal ee
a i
echt en wat is nep?
Aalsmeer - Na enkele speciale programma’s tijdens de Paasdagen, is er deze week uiteraard weer de reguliere programmering te beluisteren op Radio
Aalsmeer.
‘Echt Esther’ over nep
Is het nu kunst of is het geen

kunst? Wie bepaalt dat? Zijn daar
regels voor. Nepnieuws, fake berichten en hoaxes bestaan al heel
lang, maar de verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van sociale media. Iedereen kan tegenwoordig berichten plaatsen op internet. Daardoor lijken de kaders tussen

Amstelland - Wil jouw koor de
gelegenheid krijgen om op te treden op een A-locatie? Dat kan op
7 oktober bij de derde editie van
de Amstel Korendag!
Na inmiddels twee succesvolle edities maakt organisator The
Amstel Gospel Choir zich weer
op voor dit fantastische korenfestival. De deuren van poppodium P60, in het drukke Stadshart
van Amstelveen, gaan open voor
bruisende optredens van misschien wel jouw koor.
De locatie zal zeker helpen jullie
optreden tot een groot succes te

maken. De organisatie biedt een
super podium, goede belichting,
prachtig geluid en natuurlijk enthousiast publiek! Alle soorten
koren zijn welkom, zodat 7 oktober in het kader staat van stampende ritmes, close harmonies,
popsongs, klassieke zang, wereldmuziek, gospel en wat al niet
meer.
Je kunt jullie koor vanaf nu inschrijven voor deze dag. Ga naar
www.amstelkorendag.nl
en
schrijf je in. Zorg ervoor dat je op
tijd bent, want er is nog plaats
voor een beperkt aantal koren.

Mooie prijsvraag
De Mark & Eric Show komt met
een unieke actie! Omdat Mark Simoons, mede-presentator van de
show, twee maanden op reis is,
heeft het team van de show besloten de luisteraars de kans de
geven óók een onvergetelijke vakantie mee te maken. Via Facebook kunnen luisteraars tussen
18 en 26 jaar zich aanmelden om
maar liefst 250 euro reistegoed te
Zangtalent bij ‘Let’s Go’
winnen. En of één cheque in de
Afgelopen vrijdag zong Maud de prijzenpot nog niet gek genoeg
sterren van de hemel in ‘Let’s Go’ is, zijn er zelfs twee beschikbaar
en deze week is Luna Baraya The gesteld. Vrijdag zal live op Radio
Voice of Let’s Go kandidaat. Lu- Aalsmeer de uitslag bekend worna is 9 jaar en gaat een lievelings- den gemaakt door middel van loliedje zingen van Kim zelf. Luna ting. Naast de bekendmaking van
is niet de enige gast in de studio, de winnaar van de reischeque,
de atleten van Atletiek Vereni- geven Mark en Eric ook twee
ging Aalsmeer komen ook langs. No Joke tickets weg en komt de
Want aankomende zaterdag is er nieuwste escape/lasergameroom
weer de Scholenatletiekdag bij Turf langs. De Mark & Eric Show is
AVA. Kim is deze week ook weer vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur te
op pad geweest en wel bij de op- beluiseren.
names van de Nickelodeon serie
De Ludwigs. Dit is een spannende Zeilmaker in ‘Door de
serie die gaat over Benny, die in Mangel’
een pleeggezin terecht komt, de Op Tweede Paasdag ontving de
familie Ludwig. Maar natuurlijk is Aalsmeerse talkshow ‘Door de
er vrijdag ook tijd voor muziek en Mangel’ Henk de Rooij als 206e
ook DJ Faystje komt voorbij.
gast. De schietinstructeur bij de

Toonderkenners in de bibliotheek

n enaa a en
als verhalenverteller
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Amstelveen - Toonderkenners
Dick de Boer en Amstelvener
Klaas Driebergen belichten de
veelzijdigheid van kunstenaar
Marten Toonder met verhalen en
sfeerbeelden op woensdag 11
april van 19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek Stadsplein Amstelveen.
Het oeuvre van Marten Toonder, de bedenker van Olivier B.
Bommel en Tom Poes, is bijzonder veelzijdig: het omvat talloze
strips, cartoons, illustraties, tekenfilms, verhalen, essays, gedichten
en een autobiografie. Maar ten
diepste beschouwde Toonder
zichzelf als een ‘verhaaltjesverteller’, die daarbij al deze verschillende vormen gebruikte. In deze lezing wordt die veelzijdigheid ge-

toond (ook door middel van veel
mooi beeldmateriaal), met speciale aandacht voor de nieuwe essay- en verhalenreeks ‘Het complete proza van Marten Toonder’.
De sprekers op deze avond zijn
Toonderkenners Dick de Boer
en Klaas Driebergen. Dick maakte samen met Loek Donders het
boek De tekentafel wiebelde een
beetje: De beginjaren van Marten
Toonder 1933-1943. Klaas schreef
eerder Bommel en Bijbel en het
‘Schrijversprentenboek’ Marten
Toonder: Een dubbel denkraam.
Samen bundelden zij ook de gedichten van Toonder in Nu is de
moen gevangen: Alle poëmen
van Marten Toonder. Meer informatie: www.klaasdriebergen.nl

Amsterdamse politie omschreef
zichzelf als rustig, handig en streberig. Naast het omgaan met wapens en bedreigende situaties, is
Henk een fervent fietser en borduurt hij in zijn ‘vrije tijd’. Uiteraard is de Kudelstaartse politiemedewerker ook opzoek gegaan
naar een volgende gast. Hij heeft
Arjan Buis gevraagd komende
maandag achter de microfoon
plaats te nemen. Arjan heeft zijn
seringenkwekerij vaarwelgezegd
en is een zeilmakerij begonnen.
Het presentatieduo Mylène en

Elbert Huijts zullen Arjan vragen
voorleggen. Luister dus komende maandag vanaf 19.00 uur naar
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer
is s te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

nieuws, nepnieuws en advertenties te vervagen. Hoe deze zaken van elkaar scheiden? Daarover praat Esther Sparnaaij vandaag, donderdag 5 april, met Peter Maarsen (journalist), Constantijn Hoffscholte (journalist en auteur), Janna van Zon (kunstkenner) en Ada Gons Goosen (kunstenares) tijdens het programma
‘Echt Esther’.
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tot 17.00 uur, op zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur. Op de zaterdag zorgt de SOW-gemeente de
Spil uit Kudelstaart voor de vrijwilligers.

Voedselbank houdt dit
weekend inzamelactie
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6
en zaterdag 7 april zal er bij de Albert Heijn Alders in Kudelstaart
een boodschappeninzamelingsactie worden georganiseerd door
Voedselbank Aalsmeer. De voorbereidingen zijn gedaan en met
bedrijfsleider Alders zijn op een
prettige manier goede afspraken
gemaakt. De Voedselbank is extra
benieuwd naar de opbrengst omdat deze winkel altijd garant staat
voor een topresultaat. De vrijwilligers delen bij de ingang kleine
boodschappenlijstjes uit, waarop
ongeveer 20 artikelen vermeld

staan, waarmee de basis-voedselpakketten voor de cliënten van
de Voedselbank worden samengesteld. In de supermarkt is een
speciale plaats ingericht voor een
flink aantal van deze houdbare
dagelijkse boodschappen. Bij de
uitgang kan het winkelend publiek dan de voor de Voedselbank
aangeschafte artikelen doneren.
De regelmatige inzamelingen bij
supermarkten zijn heel hard nodig om de klanten van de voedselbank wekelijks van een pakket te voorzien. Op vrijdag 6 april
wordt er ingezameld van 13.00

Uitgifte medewerker gezocht
De Voedselbank Aalsmeer zoekt
een vrolijke vrijwilliger als uitgifte
medewerker voor de donderdagmiddag! Ruim 30 huishoudens
(meer dan 100 personen) halen
wekelijks een voedselpakket bij
de Voedselbank. De kratten worden door het uitgifte team gevuld en uitgereikt op donderdagmiddag in Aalsmeer.
Voor dit team zoeken de Voedselbank een nieuwe uitgifte medewerker. De uitgifte medewerker is iedere donderdagmiddag
werkzaam van 14.30 tot 18.00 uur
in Aalsmeer. Je helpt met het vullen en uitreiken van de voedselpakketten. Je zorgt ervoor dat dit
goed verloopt en hebt ook een
vriendelijk woord en een luisterend oor voor onze klanten. Heb
je (aantoonbaar) affiniteit met
de klanten van de Voedselbank?
Ben je fysiek in staat om kratten te tillen? En ben je een vrolijke doorzetter? Dan is de Voedselbank op zoek naar jou! Reacties graag aan vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl of info@voedselbankaalsmeer.nl of telefonisch
onder nummer 06-37471838.

Ter beschikking van de wetenschap na overlijden?
Lize (76) was tijdens het klaverjassen onwel geworden.
De ambulance was snel ter
plaatse en in eerste instantie
leek de reanimatie geholpen
te hebben. Toch overleed ze
een aantal dagen later in het
ziekenhuis. Haar man, Gerard,
nam contact met ons op.
Bij de familie thuis vond het
gesprek plaats. We zaten aan
de keukentafel toen Gerard
zei: “Lize wilde altijd haar
lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Ze
vond het belangrijk dat er onderzoek gedaan kon worden,
zodat de mensheid daar in de
zou kunnen hebben.”
Dringend vroeg ik of zij hierontvangen van een anatomisch instituut van een
universiteit. Na overlijden
moet
iemand
namelijk
direct overgebracht worden.

Anna Joore-Dekkers 100 jaar:
“Ze vindt alles nog leuk”
Aalsmeer - Een gezellige drukte afgelopen zaterdag 31 maart
in de kamer van mevrouw Anna
Joore-Dekkers in zorgcentrum
Aelsmeer. De honderdste verjaardag van deze lieve en vrolijke inwoonster werd gevierd. Haar kinderen hadden een prachtige taart
hadden laten maken en de kamer
versierd met ballonnen met de
tekst ‘100’. En wie honderd wordt,
krijgt bezoek, ook op zaterdag.
Burgemeester Jeroen Nobel verraste de 100-jarige met bloemen.
Mevrouw Joore kreeg in haar leven vier kinderen, waarvan twee
jongens en een meisje (inmiddels heren en dames) nog in leven zijn. In de loop der jaren is zij
verrijkt met 14 kleinkinderen, 6
achterkleinkinderen en onlangs
mocht zij haar eerste achterachterkleinkind in haar armen houden.
Al vijftien jaar woont mevrouw
Joore in het Zorgcentrum, eerst
met haar partner Piet (“Ze waren
niet getrouwd, maar hokten samen”) in een appartement met
uitzicht op de Historische Tuin
en sinds enkele jaren op de begane grond met uitzicht op het
parkeerterrein voor het tehuis.
“Ik kan de hele dag zwaaien als ik
wil. Ik ken alle zusters”, vertelt Anna Joore. “Ik ga af en toe gewoon
expres met m’n rug naar het raam
zitten”, verklapt ze lachend.

een nadere uitleg door de burgemeester. “In kassen glas zetten en
afkitten.” Lang bleef Anna niet alleen. Ze vond in Piet, de beste
vriend van Maarten en ook net
weduwnaar geworden, een nieuwe partner. Hij had ook vier kinderen, dus over gezelschap hoeft
de 100-jarige niet te klagen. Ook
zijn (klein)kinderen komen regelmatig op bezoek. En allemaal zijn
ze dezelfde middag feest gaan
vieren in het Dorpshuis. “Ik denk
dat er zo’n tachtig personen komen”, aldus het feestvarken.

Fanatiek bridgen
Tot haar 94ste jaar ging Anna
Joore nog wekelijks bridgen. “Gestopt op m’n hoogtepunt, ik was
ook zo fanatiek. Ja, als ik iets doe,
doe ik het goed.” Vroeger was
handwerken ook een hobby en
trots is de 100-jarige op het feit
dat ze tien jaar leidster is geweest
van de bloemenmeisjes die in de
beginjaren altijd het Bloemencorso opvrolijkten. Ze is nu weliswaar minder actief, maar heeft
nog een brede interesse, kijkt
graag schaatsen en mag graag in
een rolstoel door het dorp gereden worden door haar (klein)kinderen. “Ze komt overal, vindt alles
leuk en gaat overal mee naar toe”,
zeggen haar kinderen.
Geweldig om met zoveel dierbaren om je heen je honderdste verjaardag te mogen vieren. HopeFeest in het Dorpshuis
lijk nog wat jaartjes in deze geGeboren is deze vrolijke 100-jari- zondheid! Naast bezoek van de
ge in Oude Meer en eenmaal ge- burgemeester en felicitaties van
trouwd met Maarten werd een heel veel inwoners en bewoners
huis betrokken in de Hortensia- en medewerkers van het tehuis
laan en later in de Primulastraat. heeft mevrouw Joore-Dekkers
De man van Anna is op 66-jarige ook een gelukwens ontvangen
leeftijd overleden. Hij was per- van Zijne Majesteit de Koning.
maniter en dit beroep vraagt om Door Jacqueline Kristelijn

De genoemde papieren bleken
er niet te zijn. Gerard en Lize
waren er niet van op de hoogte, dat iemand zich al bij leven
moet aanmelden om in aanmerking te komen voor een
ter beschikking stelling van de
wetenschap.
Zonder aanmelding en zonder
papieren wees het anatomisch
instituut het verzoek van de
familie af. Nu moest er alsnog
een uitvaart komen en hier
was niet op gerekend.

daarom altijd rekening te houden met de kosten van een
eventuele uitvaart.
Hoe is uw situatie?
U kunt nu al regelen hoe u
straks uw uitvaart wilt, hoe
het betaald wordt en ook wie
dan uw opdrachtgever is.
Benader ons vandaag nog
voor een afspraak, wij zijn u
graag van dienst:
•
023 - 563 35 44
•
Dunweg.nl

Gelukkig hebben we toch
een mooi afscheid kunnen
regelen en Gerard kunnen helpen door hem de uitvaartnota
in maandelijkse termijnen te
laten voldoen.
Wist u dat personen die aangemeld zijn bij een anatomisch instituut, alsnóg geweigerd kunnen worden? Het
aanbod van aanmeldingen is
namelijk heel groot. U dient

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Financieel café voor hulp
bij belastingaangifte

“Ik was echt een man van de weg”

Gerardus Schijf 100 jaar
Kudelstaart - Gerardus Johannes Schijf werd honderd jaar geleden geboren op de Kudelstaartseweg. Gerrit, zoals de roepnaam
van de jubilaris luidt, kreeg op
zijn verjaardag, woensdag 28
maart, hoog bezoek van de burgemeester. Ook had hij per post
een gelukwens ontvangen van
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. De bloemen waar
Jeroen Nobel mee binnenkomt
worden door dochterlief in een
vaas gezet en de taart, namens
de gemeente, wordt aangesneden. Gerrit oogt kwiek en een
tikkeltje ondeugend. De burgemeester moet hard praten, want
de heer op leeftijd is een beetje
doof. “Verder ben ik gezond hoor.
Ik heb nog niet eens een zwerende vinger. En pijn? Wat is dat eigenlijk?”
Dochter vertelt echter wel dat papa een pacemaker heeft en suikerpatiënt is. “Maar hij is een bikkel hoor en zo sterk als een beer!”
Meneer woont nog zelfstandig
en krijgt regelmatig hulp van de
buurtjes. Mevrouw en meneer
Dekker zijn ook aanwezig en mevrouw vertelt dat hij gek is op
haar pannenkoeken en dat ze
wekelijks een pannetje soep voor
hem kookt. “Tafeltje dekje komt
drie keer in de week en er is hulp
van de thuiszorg voor de medicijnen, maar wij helpen waar we
kunnen.”
De vrouw van Gerrit werd 87 jaar
oud. Hij komt uit een gezin van
twaalf kinderen, waar er, naast
hem, nog twee van in leven zijn.
“Mijn zus is negentig en mijn
broer vijfennegentig, geloof ik.”
Humor houdt Gerrit op de been.
Er worden over en weer grapjes
gemaakt. Hij geniet zichtbaar van
de visite.
Op de vraag wat zijn lievelingseten is zegt meneer schijf: “Rijstepap. Mmmh. En vroeger at ik iedere dag een haring. Vanavond
gaan we lekker uit eten in Ter Aar.
Restaurant De Oude School. Ken

je dat niet? Moet je toch eens
heen gaan.”
Buschauffeur en conciërge
Gerrit Schijf was buschauffeur bij
Maarse & Kroon. “In de zomer had
ik de lijndienst Haarlem-Utrecht,
in de winter deed ik personenvervoer over de hele wereld. Ik was
echt een man van de weg. Toen
de directeur van de Rabobank
vroeg om conciërge te worden
heb ik daar lang over nagedacht.
Want hoe kun je nou een man die
altijd buiten is, in een gebouw
zetten?! Toch heb ik het gedaan
en daar heb ik een goed pensioen aan overgehouden. Ik deed
dan ’s morgens personenvervoer
bij Centraal Nederland en werkte
’s middags bij de bank. Het pand
is nu plat. Mijn vrouw werkte bij
mijn baas in de huishouding. Zo
hebben we elkaar leren kennen.”
Tot twee jaar geleden reed meneer nog zelf, maar helaas is dat
nu niet meer mogelijk. Daar baalt
hij stevig van.
“Ik ben een chauffeur in hart en
nieren en ben nog steeds gek op
vrachtwagens en bussen. Momenteel rijd ik een elektrische
scootmobiel. Ik kan niet wachten
totdat het mooi weer wordt, dan
kan ik weer de Poel in de rondte.” De buren en dochter vinden
dat hij eigenlijk veel te hard gaat,
maar zelf vindt Gerrit: “Twintig
kilometer per uur? Noem je dat
hard? Laat me niet lachen. Ik heb
trouwens wel het nieuwste model met goeie vering.”
Iedere dag leest de honderdjarige De Telegraaf, kijkt graag naar
voetbal (liefst Ajax) en natuurfilms op televisie en volgt ‘s zondags de Katholieke kerkdienst op
televisie. Elke maand drinkt hij
koffie in De Spil. Op de slotvraag
van Jeroen Nobel hoe hij toch zo
oud kon worden, antwoordt Gerrit: “Ik ben nooit een echte roker
of drinker geweest. Zal dat het
zijn?”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Heb je vragen over
je aangifte Inkomstenbelasting
2017? Kom dan naar het Belastingspreekuur in Aalsmeer en
Kudelstaart. Je kunt zonder afspraak binnenlopen en je kunt
terecht voor al je vragen over
de aangifte. De medewerkers
vullen de aangifte niet voor je
in, maar geven wel gratis advies over hoe je de aangifte op
de juiste manier kunt invullen.
Voor informatie over aftrekposten en andere zaken rondom de aangifte kun je ook bij
hen terecht. Mocht je de aangifte online willen doen en heb
je geen computer of internet?
Dan kun je in de bibliotheek

Aalsmeer gratis gebruik maken
van een computer met veilige
internetverbinding. Het Belastingspreekuur is een samenwerking tussen de Bibliotheek
Amstelland, Participe Amstelland, Humanitas en Dock.
De belastingspreekuren in de
bibliotheek in de Marktstraat
zijn op de donderdagen 5 en
26 april van 16.00 tot 18.00 uur.
In de Binding in de Zijdstraat
zijn vrijwilligers van het Financieel café aanwezig op woensdag 11 april van 9.30 tot 11.30
uur en in Kudelstaart, in Place2Bieb in de Graaf Willemlaan,
op dinsdag 17 april van 12.30
tot 14.30 uur.

Plaatsing in de meivakantie

Liefst 555 zonnepanelen
op dak van de Rietpluim
Kudelstaart - Dat zonnestroom
groen is, goedkoop en duurzaam,
is algemeen bekend. Het is ook
belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden van
duurzame energie en verstandig
leren omgaan met het milieu. Reden voor de gebruikers van de
Rietpluim (Antoniusschool, OBS
Kudelstaart, Solidoe en ESA) om
over te gaan tot het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van het
gebouw. In de meivakantie worden er maar liefst 555 zonnepanelen geplaatst, waardoor het
een van de grootste zonnepanelen-project van de omgeving is.
En daar zijn alle betrokkenen best
trots op.

maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Leeraspect
Het opwekken van zonne-energie geeft voldoende stof voor lessen aan de leerlingen. Via het digitale schoolbord kunnen kinderen in de klas het effect van zonne-energie volgen en bijvoorbeeld zien wat er per paneel aan
zonne-energie is behaald en is
bespaard. Zo leren de kinderen
dat door middel van het opvangen van zonnestralen stroom verkregen wordt. Uiteraard leren kinderen ook om verstandig om te
gaan met het milieu door bijvoorbeeld afval te scheiden en geen
rommel op straat te gooien. De
SDE+ subsidie
voorbereidingen voor het plaatVorig jaar mei zijn de eerste ge- sen van de zonnepanelen worsprekken hier al over geweest. den momenteel al getroffen op
Marcel Pannekoek, eigenaar van het gebouw De Rietpluim aan de
Energie Aalsmeer, is benaderd Zonnedauwlaan in Kudelstaart.
om het traject te begeleiden. Zijn Na de meivakantie zullen de paervaring met energievraagstuk- nelen feestelijk ‘welkom worden
ken bij klanten komt goed van geheten’ door de kinderen, hun
pas om te helpen het project tot ouders en leerkrachten.
een succes te maken. Zo heeft hij
onder andere geholpen bij het
verkrijgen van de SDE+ subsidie
Voor méér lokaal
(stimulering duurzame energieproductie) van de overheid. Dit nieuws uit de regio!
wordt twee keer per jaar verdeeld
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om zo
de ontwikkeling van duurzame
energievoorziening in Nederland
te stimuleren. Volgens de overheid is het beter voor het milieu,
goed voor de economie en het

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Aletta van Oostveen: ‘Zaai
haalt angel uit groeipijn’
Aalsmeer - Inmiddels is het Zaai
coach-traject geïnitieerd door de
gemeente afgerond. Aan de 19
Zaailingen zijn de certificaten uitgereikt. Aletta van Oostveen van
YogAletta vertelt als laatste in de
serie over haar ervaring.
Een beloonde pitch
Op een recent door de gemeente georganiseerde pitch bijeenkomst in The Beach, was het aan
een aantal VMBO leerlingen van
het Wellant College, studenten
van Wellant College Amsterdam
en enkele Zaalingen om onder
het toeziend oog van een deskundige jury hun pitch te houden. Aletta van Oostveen was één
van hen. ’s Morgens had zij nog
geen idee wat zij precies moest
zeggen. Zij was wat gespannen;
het moest een goed verhaal worden. Zij wilde duidelijk maken dat
yoga niet zweverig is, integendeel. Wel hoe goed yoga voor de
mens is en de persoonlijke aandacht en kwaliteit in haar studio
benadrukken, dát is wat zij wilde!
Zij hield een bevlogen verhaal
waarbij zij het kwartet juryleden
wist te overtuigen van haar vakmanschap en ondernemerschap.
Voor haar was de beloning!
Go with the flow
Om van de bank af te komen is
Aletta van Oostveen gaan sporten. Maar liefst vier keer per week
was zij in de sportschool te vinden. “Het bracht mij zoveel beweging en sociale contacten.” Wat
begon met één cursus, mondde uit in heel veel cursussen zoals steps, bodyshape, spinning.
“Als ik iets leuk vind, dan wil ook
meteen alles weten en kunnen.”
Door die gepassioneerde instelling werd haar al snel gevraagd:
‘Wil jij niet zelf les gaan geven?’
En dat is Aletta naast haar werk
als officemanager gaan doen. “Ik
ben er letterlijk ingerold.” Aletta
ging voor zichzelf nog een stap
verder en dat werd een eerste
kennismaking met bewust bewegen, oftewel ‘Body and Mind’ lessen; zij schoolde zich in de methode Pilates (flexibel maken van
de wervelkolom) Genoemd naar
de grondlegger - de Duitser Joseph Pilates.
Yoga als reddingsboei
“Ik had echter al met al te veel
hooi op mijn vork genomen en
op advies ben ik yoga gaan doen.
Het bleek voor mij de reddingsboei in het leven. Als je teveel bezig bent met het hoofd, dan ga
je jezelf verliezen. Je moet oppassen dat je niet te veel geeft.
Je moet niet alleen maar willen
pleasen maar op zoek gaan naar

de juiste balans tussen geven en
Dineren in Voor Elkaer
ontvangen. Het durven leren ontin Kudelstaart
vangen. Yoga geeft je dat zelfinWoensdag 11 april, een heerzicht, het is één van cadeau’s van
lijk 3-gangen diner met o.a.
de yoga. En dat inzicht wilde ik
meer gaan toepassen en delen.
een lente cocktail, kipspies,
Via verschillende docentenoppepersaus, Kudelstaartse
leidingen ontwikkelde ik mij tot
rauwkost, sperzieboontjes
yogaleraar. Kreeg een grotere en
met spek en ui, pommes
dynamische wisselwerking met
wedges en een twee kleuren
Henny van Kessel toont met trots de gouden kurkentrekker en de huiswijn
mijn cursisten.”
die hij bij de eerste slok al herkend.
chocoladebavarois voor
Verborgen pareltje
maar € 12,- Voor reserverinVanaf 2002 is Aletta zelfstandig
gen tel. 0297-820979.
les gaan geven, eerst in opdracht
van verschillende bedrijven. In
Vrijdag 13 april kunt u
2015 vond zij na een gedegen
zoektocht een eigen ruimte. Zij
genieten van een 3-gangen
speelde toen nog niet met de gediner bestaande uit:
dachten dat het ging om een eiHollandse tomatensoep met
gen studio maar het filterde zich
balletjes, procureur rollade
wel zo uit. “Ik ben van go with the Aalsmeer - Restaurant Centen- afgelopen week in ontvangst.
met tutti frutti, romige kerrieFlow”, lacht zij. Als een stroomver- nial aan de Oosteinderweg heeft
snelling kwam het succes. “Mijn de wisseltrofee Beste wijnproever Beleving centraal
saus, gestoofde prei, krieltjes
studio in The Beach zie ik als een uit de regio Amstelland gewon- Henny van Kessel is bijzonder
in roomsaus, tomatensalade
verborgen pareltje - een rustpunt nen en mag zich één van de bes- trots op de prijs en de waardering
en bosvruchtenkwark voor
te horecazaken van 2017 uit de voor Restaurant Centennial en rein het roerige leven.”
maar € 12,-. Voor reserverinregio Amstelland noemen.
ageert: “Geweldig dat we als eergen tel. 0297-820979.
De Gouden kurkentrekker is on- ste zijn geëindigd! Voor ons is het
Volgend seizoen weer
Kirsten Verhoef stimuleerde Alet- derdeel van het kwaliteitspro- winnen van de Gouden Kurkenta om mee te doen aan Zaai. Het gramma Wijnhandel Bart Neder- trekker een erkenning van ons
Schilderles in Voor Elkaer
eerste jaar heeft Aletta aan de zij- land, waarbij verschillende mys- goede proeven in het afgelopen
Op
dinsdag 10 april kunt u
lijn meegekeken wegens druk- tery guests gedurende het jaar jaar.
weer schilderen met acrylverf
te in de studio. Toen het gevoel horecazaken beoordelen op de Het enthousiasme dat onze gasvan 14.30 - 16.30 uur onder
ontstond de trein te hebben ge- kwaliteit van gastheerschap, ser- ten iedere dag met zich mee
brengen, heeft ons extra gestimist, meldde Aletta zich voor het vice en wijnbehandeling.
leiding van Henk van Utrecht
tweede jaar aan en ging in deze Henny van Kessel, die voorop muleerd om elke dag de beste
Graag van te voren opgeven
trein zitten. Na het afronden van loopt bij het proeven van wijn, beleving in de zaak te bieden. We
bij een van de gastvrouwen/
de Zaai periode beseft zij zich dat en vanuit 20 wijnsoorten de huis- hebben het echt samen met onheer. Consumpties zijn voor
zij het ondernemerschap van bin- wijn Chardonnay Mazal des Garri- ze gasten gedaan, dat maakt het
eigen rekening.
nen naar buiten is gaan beleven. gues kon ontdekken nam de prijs extra mooi!”
“Zakelijk deed ik maar wat en eigenlijk doe ik dat nog steeds,
maar wel met veel meer zelfvertrouwen. Ik heb veel herkenning
gevoeld en erkenning en steun
gekregen. Zaai heeft voor mij de
angel uit de groeipijn gehaald.”
Ook volgend seizoen is er voor
startende ondernemers weer
een Zaai coach-traject. Neem
voor meer informatie contact op
met project-organisator Kirsten
Verhoef via 0297- 366182 of via
Aalsmeer - Op 1 april 1988 richtkirsten@syltsupport.nl
te Ingrid van den Broek rijvereniJanna van Zon
ging Funny Horse op. Ze was negentien en het kwam op haar
pad. “Mijn buurman, Henk van
DOV-coördinator Thomas Visser en Ingrid Smit-Oostra en Eduard Bies- der Schaft, had toen een kwekerij leeg staan en zei ‘joh, maak er
heuvel van Bridgeclub ‘t Rondje.
maar wat van’, dus met een clubje vriendinnen zijn we een manege/rijvereniging gestart. We hebben dat vijftien jaar zo gedaan.
Hadden toen ongeveer tachtig
leden en tien stalletjes. Daarna
moest er een beslissing genomen
worden en heb ik dit land kunAalsmeer - Terwijl de verbouwing Nieuwe coördinator
nen kopen. Dat was in 2002. Invan De Oude Veiling nog in volle Per 1 maart is er een nieuwe co- middels hebben we veertig stalgang is, wordt er al hard gewerkt ordinator van De Oude Veiling len, een binnenbak, twee buitenaan de invulling van ‘De huiska- aangesteld: Thomas Visser. Deze rijbakken, een longeerkraal, veel
mer van Aalsmeer’. En er is mooi 25-jarige Aalsmeerder is met veel pensionpaarden en in totaal zo’n
nieuws: de eerste vaste gebruiker is enthousiasme begonnen aan de honderdzestig leden. Je kunt het
een feit. Bridgeclub ’t Rondje gaat functie. Hij heeft na het beha- wel een uit de hand gelopen hobvanaf september iedere maandag- len van zijn opleiding Marketing by noemen, ja.” Ingrid runt de veravond kaarten in De Oude Veiling. en Human Resource Manage- eniging samen met haar ex-man
Voorzitter Ingrid Smit-Oostra is blij ment gewerkt bij de Dutch Flo- Martin Reurekas en veel vrijwildat de club terecht kan in dit cen- wer Group aan een project over ligers die altijd voor hun klaartraal gelegen pand in Aalsmeer: duurzame inzetbaarheid. Hierna staan. “Het is echt een passie. Mijn
“We hebben er zin in om in de gro- was hij toe aan iets nieuws: “Het hart ligt bij de paarden en kindete zaal te gaan spelen. Voor veel le- is voor mij een mooie uitdaging ren die bij ons willen rijden. Ik ben
den is het een stukje nostalgie: ze en een eer om verantwoorde- instructeur en ben trots op alle
middels zijn al de nodige goede- hebben vroeger hier gedanst.” De lijk te zijn voor dit Aalsmeers ju- talenten die bij ons vandaan koren en diensten binnen. Volgen- bridgeclub bestaat al meer dan 25 weeltje.”
men. Het leuke is dat nu de tweede week start het maken van ka- jaar en heeft op verschillende locade en soms zelfs derde generatie
vels voor de achttiende editie van ties gezeten. Op de huidige locatie, Planning
bij ons lessen. Dat is toch uniek. Ik
de veiling Kudelstaart voor Ku- De Studio’s Aalsmeer, moeten ze Voor meer informatie over De heb plakboeken vol met foto’s en
delstaart. Die vindt plaats in het weg, omdat de activiteit niet past Oude Veiling, de invulling daar- verhalen.”
Dorpshuis Podium op zaterdag- binnen het nieuwe beleid van de van en mogelijkheden om te huavond 12 mei en begint om 20.00 huidige eigenaar. De club bestaat ren kan contact opgenomen wor- Agenda
uur. De toegang tot deze gezelli- uit 56 leden, maar nieuwe leden den met Thomas via info@deou- Het grote feest van het dertigjazijn zeker van harte welkom. Ge- deveiling.nl. Op de website www.
ge dorpsontmoeting is gratis.
interesseerde spelers kunnen con- deoudeveiling.nl staat het laatste
tact opnemen met de voorzitter via nieuws omtrent de verbouwing
Sloepvaart en boeketten
Met nog iets meer dan een ingridsmito@hotmail.com of bel en opening. Volgens de planning
maand te gaan voor de veiling, 0297-327300. Bij veel animo kan er is de verbouwing eind juli klaar
wordt nu begonnen met het vor- een cursus worden opgezet om het en wordt het pand opgeleverd. In
men van kavels die door de vei- bridgespel onder de knie te krijgen. augustus worden de puntjes op
lingmeesters bij opbod worden De eerste speelavond is maandag 3 de i gezet, zodat in september de
opening kan plaatsvinden.
geveild. Er is voor elk wat wils: van september om 19.30 uur.
speelgoed voor kinderen tot een
sloepvaart voor vier personen.
De afgelopen jaren lag het aantal stichting Kudelstaart voor Ku- delstaart. Ook dit jaar kan het lokavels steeds rond de 300. Grote delstaart werden georganiseerd, kale verenigingsleven weer profitrekkers zijn de fraaie boeketten werd ruim 300.000 euro bijeen- teren van de opbrengsten uit de
die op deze avond voor Moeder- gebracht. Uit de inkomsten van veiling. Aanvragen voor financivorig jaar zijn inmiddels al ze- ele ondersteuning van goed ondag gretig aftrek vinden.
ventien Kudelstaartse clubs, ver- derbouwde projecten kunnen tot
enigingen en stichtingen blij ge- 5 mei worden ingediend via een
Clubs en verenigingen
Tijdens de vorige zeventien edi- maakt. Vandaar ook de naam van formulier op de website www.
ties van de veiling die door de de veiling: Kudelstaart voor Ku- veilingkudelstaart.nl

Laatste week voor een bijdrage

Kudelstaartse veiling
krijgt al vorm
Kudelstaart - Dit is de laatste
week waarin Kudelstaarters kunnen bijdragen aan de veiling voor
de lokale gemeenschap. Op 3.700
Kudelstaartse adressen is vorige maand thuis een formulier in
de brievenbus gedaan met het
verzoek daarop in te vullen wat
men wil bijdragen. Dat kan een
geldbedrag zijn, een mooi product of een geinige (en toch handige) dienst. Uiterlijk volgende
week dinsdag 10 april worden die
formulieren opgehaald. Tot dan
toe kunnen ze tevens gedropt
worden in de speciale bussen in
het Winkelcentrum Kudelstaart.
Daarna wordt begonnen met het
vormgeven van de veiling. Op de
huis-aan-huis verspreide bonnen
konden Kudelstaarters invullen
wat ze doneren aan de veiling. Ervaring leert tevens dat lokaal aangeboden diensten het dan erg
goed doen. Maar natuurlijk mag
een bijdrage in contanten ook.
Dat kan op bankrekening NL13RABO0300107927 van Veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart. In-

Activiteiten overzicht

Wisseltrofee beste wijnproever

Gouden kurkentrekker
voor Centennial

Optreden in Zorgcentrum
Op woensdag 11 april is er
een optreden van zangeres
Jo-Ann, ze zingt herkenbare
Nederlandse en Engelse liedjes. U bent van harte welkom
om 15.00 uur in de grote zaal
van Zorgcentrum Aelsmeer.
Kleding verkoop
in Zorgcentrum Aelsmeer
Op maandag 16 april is er van
10.00 - 15.00 uur een kleding
verkoop door de firma
H en A Mode in Zorgcentrum
Aelsmeer.
Multi Media in ‘Voor Elkaer’
Inloopcentrum Kudelstaart
Bij Multi Media kunt u met al
uw vragen/problemen over
uw mobiel, laptop of tablet
bij ons terecht. U bent van
harte welkom op 18 april van
9.30 - 11.45 uur. We hopen
tot ziens!
Weet u dat ?
U ook uw verjaardag kunt vieren in Wijkpunt Voor Elkaer!
Voor meer informatie kunt
u bellen met een van onze
gastvrouwen Tel. 0297820979

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Groots jubileumfeest in oktober

Rijvereniging Funny Horse
bestaat dertig jaar

Bridgeclub eerste vaste
gebruiker Oude Veiling

rig jubileum wordt gevierd op 27
oktober. “Een gezellige party voor
alle betrokkenen, maar ook oudleden zijn dan ook welkom.” Naast
paardrijlessen en officiële wedstrijden voor de KNHS, worden
er ook diverse evenementen georganiseerd bij Funny Horse. Van
knutselmiddagen tot bingo in de
gezellige kantine en ieder jaar
ponykamp. “Dan zetten we tenten op in de binnenrijbak voor alle kinderen. Dat is zo leuk.” Aldus
Ingrid. Kijk op www.funnyhorse.
nl voor meer informatie over tarieven, activiteiten en alle foto’s
van de paarden en pony’s van de
betrokken en persoonlijke rijvereniging Funny Horse aan de Oosteinderweg 555b.
Door Miranda Gommans
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bieden aan zo’n 75 personen en
naast het genieten van een kop
koffie of thee met verse appeltaart van Ons Tweede Thuis wordt
het ook mogelijk om hier te lunchen en te dineren. De menukaart zal eenvoudige gerechten
bevatten, zoals stamppotten, gehaktballen en onder andere rotti.
Binnen wandelen kan straks zeven dagen per week vanaf tien
uur in de ochtend. De pachter van
het restaurant is overigens nog
niet bekend, er worden onderhandelingen gevoerd. Op de bovenverdiepingen (de nieuwe lift
doet alle drie de lagen aan) krijgt
het Cultuurpunt meer ruimte en
is een zaaltje beschikbaar voor lezingen, vergaderingen. etc. Nog
wel even geduld, want de verbouwing is nog in volle gang. De
planning is eind juli opleveren,
augustus inrichten en half september officieel open.

De verbouwing tot Huiskamer van Aalsmeer is in volle gang. Foto: ESA

Voorlopig laatste wijkoverleg De Dorper

Suggesties voor verdere invulling
van ‘De Huiskamer’ welkom
Aalsmeer - Op woensdagavond
28 maart werd er – temidden
van de interne verbouwing van
de toekomstige Huiskamer van
Aalsmeer – een voorlopige laatste
wijkoverleg vergadering van De
Dorper gehouden. De opkomst
was boven het gemiddelde en dat
had zeker te maken met de aangekondigde presentatie over de
toekomstige functie van De Oude Veiling waarin ondergebracht
Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt,
ESA en de bibliotheek. Aan de
hand van een aantal impressies
was te zien hoe het interieur van
het monumentale pand er na een
ingrijpende renovatie vanaf half
september uit gaat zien.
Ambitieus plan
Thomas Visser – de nieuw aange-

stelde coördinator – 25 jaar jong
bruisend en een echte Aalsmeerder – gaf nader uitleg. Zijn verhaal gaf aan dat het gebouw
zijn naam lijkt te gaan waarmaken: Een Huiskamer voor iedere Aalsmeerder! De aanwezigen
werden behoorlijk enthousiast.
Ze kwamen met ideeën die zeker meegenomen worden om
het scala aan activiteiten te vergroten.
Denk aan lekker walsen of een
quickstep voor ouderen, de Favofilm avonden terug, evenals the
talk of the town. Pieter Groenveld is bereid om zijn goed bezochte muziekmiddagen weer
voort te zetten, er kan weer worden geschaakt, gebridged of geklaverjast. Er staat een piano.
Ook workshops, lezingen en cur-

sussen worden in het toekomstige aanbod meegenomen. Er ontstond een stemming bij de aanwezigen van: ‘Dit kon wel eens interessant worden!’ Aan Thomas
en het team zal het niet liggen. Zij
hebben er zin in, geloven heilig in
het welslagen van het project en
staan voor alle suggesties open.
Deze kunnen gestuurd worden
naar t.visser@esa-aalsmeer.nl.
Centrale entree
De Huiskamer krijgt een centrale
entree aan de kant van de Marktstraat. Dit wordt dus ook de toegang tot de bibliotheek. Vanuit
de centrale ruimte in De Oude
Veiling kan door de aangebrachte ramen in de bibliotheek gekeken worden en natuurlijk andersom. Het restaurant gaat ruimte

Nut van een wijkoverleg
Na ooit te zijn begonnen met een
bestuur bestaande uit zes leden is
de voormalige wijkraad De Dorper uitgedund tot één persoon.
Voorzitter Dick de Geus pleit al
maanden voor een nieuwe lichting maar het blijft akelig stil.
“Jammer”, vindt Helma Keesom
(buurtverbinder Aalsmeer). “Een
wijkoverleg kan juist zoveel betekenen. Naar de gemeente toe is
er een directere verbinding waardoor wensen, verbeteringen,
ideeën of klachten eerder kunnen
worden gehoord en eventueel
opgelost. Ook Louis van Nimwegen – namens de gemeente aanwezig – wees er op dat het wel
heel jammer zou zijn wanneer de
Dorper niet meer eens in de drie
maanden bijeenkomt. ‘’Wij willen
altijd helpen.”
De hoop is nu gevestigd op de
Huiskamerkamer van Aalsmeer
wie weet dat vanuit dit ontmoetingscentrum er mensen opstaan
die wel een paar uurtjes per week
(meer is het echt niet wordt verzekerd) de belangen van hun wijk
willen gaan behartigen. Overigens blijft het mailadres van De
Dorper bestaan.
tuur en milieu”, aldus wethouder
Verburg. Op vrijdag 23 februari
waren de kinderen van de groep
5 van OBS Kudelstaart al begonnen met het maken van een
boompaspoort.
Hiervoor gingen zij naar het park
in Kudelstaart. Voordat zij een ‘eigen’ boom hadden uitgezocht
hadden ze op school veel informatie gekregen over verschillende bomen. Hoe zijn ze te herkennen? Hoe weet ik hoe oud een
boom is?

Presentatie
Terug op school hebben de kinderen alle informatie verwerkt
en een presentatie in elkaar gezet over hun favoriete boom. Ook
hebben zij nog een lied geleerd
en een wensboom van klei gemaakt. De kinderen hebben op
woensdag 28 maart, in de speelzaal van de OBS, het lied laten hoKudelstaart - Op woensdag 28 Een groepje kinderen heeft sa- Boomfeest lied
ren en hun presentatie gepresenmaart hebben de kinderen van men met de wethouder een vaan- “Wat ik leuk vind aan deze Boom- teerd aan ouders, wethouder Vergroep 5 van OBS Kudelstaart sa- tjesboom geplant. Het was een ge- feestdag, is dat OBS Kudelstaart burg en de werknemers van de
men met wethouder Ad Verburg weldig en zeer leerzaam project. rondom de dag zo veel aandacht gemeente.
7 bomen bij de Proosdijhal in Ku- De kinderen kunnen nu een eigen besteed aan het onderwerp Nadelstaart geplant. Het planten van kruidentuin gaan kweken, want als tuur en Milieu. De leerlingen haddeze bomen was in het kader van dank voor hun bijdrage voor de den allemaal een presentatie over
de Boomfeestdag. Op de locatie is natuur kregen ze van de gemeen- bomen gemaakt. En de leerlingen
een aantal bijzondere bomen ge- te Aalsmeer een eigen kasje. Groep hadden zelfs een Boomfeest lied
plant, waaronder een tulpenboom, 5 van de OBS Kudelstaart blijft zor- gemaakt. Het is goed als kinderen
een steeneik en een bijenboom. gen voor de natuur.
op jonge leeftijd al leren over na-

Kudelstaart groener door Boomfeestdag

Gewonde na steekincident
in woning in Oosteinde
Aalsmeer - Op zaterdag 31 maart
rond twee uur in de middag zijn
de hulpdiensten gealarmeerd
voor een steekincident in een
woning in de Willem Alexanderstraat. In het huis wonen meerdere personen. De politie is met
een groot aantal eenheden ter
plaatse gegaan. Ook de ambulancedienst is met twee voertuigen
naar het ongeval gesneld en de

Overval op tankstation
met een broodmes
Bovenkerk - Op vrijdag 30 maart,
even voor 11.00 uur in de ochtend, is het BP tankstation aan de
Noordammerlaan in Bovenkerk
overvallen door een persoon. Een
man van rond 40 jaar heeft enkele medewerkers bedreigd met
een broodmes. De overvaller had
zijn gezicht deels bedekt met een
zwarte sjaal.
Na de overval is de man er lopend vandoor gegaan richting
Aalsmeer. De politie is direct met

Aalsmeer - Bij een aanrijding op
de Legmeerdijk (N231) op maandag 2 april rond drie uur in de
middag is een persoon gewond
geraakt. Twee auto’s kwamen ter
hoogte van de Lakenblekerstraat
door nog onbekende oorzaak
met elkaar in botsing. Een van de
inzittenden is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.
De verkeersongevallendienst van
de politie doet onderzoek naar
de oorzaak van het ongeval. Beide auto’s moesten weggesleept
worden. Foto: Marco Carels

Aalsmeer - De politie Aalsmeer
Uithoorn heeft opnieuw bij een
verdachte van meerdere strafbare feiten een zestal fietsen aangetroffen en in beslag genomen.
De politie is nu op zoek naar de
rechtmatige eigenaren. Te wachten op zijn of haar eigenaar staan:
Een blauwe damesfiets met een
bruin zadel waarvan het stuur
vrij hoog staat, een donkerblauwe herenfiets, een zwarte damesfiets van het merk Batavus met
blauwe snelbinders, een witte, lage opstapfiets van het merk Stokvis, een rode racefiets met witte
handgrepen van het merk Concorde (zie foto) en een herenfiets
van het merk Pelikaan met een
bruin zadel en bruine handgre-

meerdere eenheden een zoekactie gestart, maar de overvaller
is niet aangetroffen. Omdat de
overvaller er vandoor ging richting Aalsmeer werd ook aan inwoners gevraagd om uit te kijken naar de man. Alarm was uitgezet door de politie via burgernet. Er is nog niets bekend over
de buit. Het onderzoek is nog in
volle gang.
Foto: Davey Photography/
Davey Baas

Schade aan meerdere
auto’s na kettingbotsing
Aalsmeer - Op de Bosrandweg
heeft donderdag 29 maart rond
kwart over vier in de middag een
kettingbotsing plaatsgevonden.
Ten minste drie voertuigen raakten hierbij betrokken. Door nog
onbekende oorzaak reed een
vrachtwagen achterop een andere auto.
Meerdere auto’s hebben schade
opgelopen door de aanrijding.
De politie, ambulancedienst en

Politie opnieuw
op zoek naar
ei ena en fie en

Gewonde na
aanrijding

traumaheli is in de nabijheid geland.
Bij het steekincident is een man
gewond geraakt. Hij is met spoed
overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nader onderzoek over de toedracht van het
ongeval. Volgens omwonenden
was er regelmatig overlast en ruzie in de woning.
Foto: Marco Carels

pen. Wie zijn of haar fiets herkent,
wordt gevraagd zoveel mogelijk
informatie van de fiets mee te nemen en aangifte te komen doen
bij het politiebureau in Aalsmeer
of in Uithoorn. Vermeld daarbij
dat het om één van de zes fietsen
gaat die door de politie Aalsmeer
Uithoorn op facebook zijn gezet.

brandweervoertuigen waren snel
ter plaatse.
Een aantal mensen is nagekeken
door het ambulancepersoneel.
Bij het ongeval is gelukkig uiteindelijk niemand gewond geraakt.
De Bosrandweg is geruime tijd
afgesloten geweest voor al het
verkeer. Dit leidde tot flinke verkeershinder.
Foto: Davey Photography/
Davey Baas

WATERSPORT EN RECREATIE
De watertoren
zien is terug zijn
in Aalsmeer
AANLEG MEER NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Hoogheemraadschap Rijnland helpt
waternatuur in Westeinderplassen
De ecologische waterkwaliteit in de Westeinderplassen en Bovenlanden
Aalsmeer is niet in evenwicht: er zijn te weinig waterplanten en ook het aantal
in het water levende kleine dieren is te laag. Daarom gaat het hoogheemraadschap van Rijnland er samen met gebiedspartners aan de slag.

Europese afspraken
De uitgewerkte maatregelen voor de
Westeinderplassen en Bovenlanden
Aalsmeer passen in het grotere plan van
de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een
verzameling afspraken die alle Europese
lidstaten met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan
strengere normen met betrekking tot
de waterkwaliteit en ecologie voldoen.
Op deze manier zorgen we samen voor
schoon en gezond water dat een gevarieerde planten- en dierenwereld mogelijk
maakt en waar ook in gezwommen kan
worden. Kortom, water waar zowel mensen als dieren volop van kunnen genieten.

men met gebiedspartners hebben we nagedacht over maatregelen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, zoals
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. We betrekken graag de omgeving
Afgelopen maanden onderzocht Rijnland kunnen doen- uiterlijk in het 4e kwartaal erbij. Samen kunnen we onze creatieve
denkkracht inzetten en oplossingsrichtinsamen met inwoners van het gebied, om- van 2020 gerealiseerd zijn.
gen vinden, kansen zien en elkaar adviwonenden van de plassen en andere partseren.” Natuurvriendelijke oevers hebben
ners welke maatregelen in de Westein- Samen met de omgeving
derplassen en Bovenlanden Aalsmeer het “Uit onderzoek blijkt dat het beter zou een geleidelijke overgang van water naar
meest positieve effect kunnen hebben op zijn als er meer waterplanten en klei- land. Dat geeft (water)dieren en -planten
de waterkwaliteit en ecologie. Een aantal ne waterdieren voorkomen, zoals slak- alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd
is inmiddels gezamenlijk uitgewerkt. De ken en muggenlarven. Zij vormen een leven ontstaat. Ook onderzoekt Rijnland
planning is dat de maatregelen -mits het belangrijke voedselbron voor dieren als hoe bepaalde stukken oever die al bebestuur van Rijnland krediet verleent om vissen en kikkers”, aldus Claire Paap, om- staan, het best beschermd kunnen wor- Meer informatie? Kijk op de website van
Rijnland via www.rijnland.net/blawp
een financiële bijdrage aan de realisatie te gevingsadviseur bij Rijnland. Claire: “Sa- den tegen afkalving.

SURFEILAND

Topper!

NATUURBAD OOSTERBAD

Uniek al 90 jaar lang!
Uniek in Nederland is natuurbad Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Dit
jaar precies 90 jaar bestaat dit zwembad dat ligt in de Oosteinderpoel. Menig inwoner heeft hier leren zwemmen
in (donker) water. In de zomermaanden
is Het Oosterbad een trefpunt voor vele
jongeren, maar ook ouders met kinderen
komen hier graag.
Voor de allerkleintjes is er een spetterbad, de wat grotere jongens en meisjes
kunnen zich vermaken in de twee ondiepe baden met glijbaan en de lessen worden gegeven in het diepe bad. Hier mag
overigens ook recreatief gezwommen
worden en de twee duikplanken vormen een bron van stoer vermaak voor
de wat oudere jeugd. Eens per jaar worden in Het Oosterbad waterpolowed-

strijden 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.

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 negen 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 acht 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. Een topper, deze openbare recreatiegelegenheid waar in
de zomermaanden heel veel gebruik van
wordt gemaakt. Er zijn plannen om het eiland te vergroten en de recreatie rondom
te versterken. Een idee dat middels een
bijdrage van het Schipholfonds ten uitvoer gebracht kan worden.

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.
Functie van juni tot september:
Open voor beklimming,
rondleidingen en tijdelijke exposities.

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 paarsrode baksteen. De betonconstructie heeft ook een tweede functie,
aangezien deze is opgenomen binnen de architectonische vormgeving van de toren, volgens de opvattingen van Art Deco. Naar boven
toe liggen de gevels in reliëf door
drie op elkaar geplaatste, naar boven toe twee keer verbredende betonnen vlakken. Vijf jaar geleden is
de watertoren ingrijpend gerenoveerd. Het betonwerk is hersteld,
er zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd en op de begane grond is
een pantry en een toiletgroep geplaatst. Er is rondom een nieuw hek
geplaatst en het voorterrein is opnieuw ingericht. De gerenoveerde
watertoren is op 10 februari in 2011
door toen burgemeester Pieter Litjens officieel heropend. In 2014 is
de toren van Sangster voorzien van
nieuwe buitenverlichting. Uiteraard
is in deze gekozen voor energiezuinige LED-lampjes.

DE BOVENLANDEN AALSMEER

Werk aan de winkel
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer bestaat bijna 25 jaar en heeft als taak om
het karakteristieke Aalsmeerse landschapspatroon te bevorderen en in stand
te houden. Van Amstelveen tot Leimuiden. In dit bovenlandengebied heeft de
stichting 155 percelen grond of akkers in eigendom. Mensen die Aalsmeer per
boot bezoeken, varen du altijd wel langs een aantal akkers van de stichting.
Veel percelen zijn afkomstig van kwekers die in de loop der tijd gestopt zijn
met het kweken van seringen en sneeuwballen. De stichting koopt hun percelen aan met subsidiegeld, de laatste jaren vooral afkomstig van de provincie
Noord-Holland, en maakt van het grootste deel natuur.

ZEILSCHOOL AALSMEER

Zeilen, suppen, windsurfen
en zoveel meer!
Zeilschool Aalsmeer neemt al ruim 48 jaar een belangrijke positie in binnen het
geliefde watersportleven van Aalsmeer. Inmiddels ook regionaal een begrip,
krijgt deze veelzijdige vaarschool landelijk steeds meer bekendheid. Op topdagen zijn er 160 cursisten en 35 instructeurs actief.
Wat is de succesformule van dit goedlopende bedrijf? Een vraag die niet zo 1-23 te beantwoorden valt. In ieder geval is
het duidelijk dat zonder de hulp en inzet van alle medewerkers de zeilschool
niet zou zijn wat het nu is. Instructeurs,
horecakrachten, ‘manusjes van alles’ en
het organisatieteam staan telkens weer
met raad en daad klaar. Er zijn zelfs instructeurs die elders een vaste baan hebben en dan een week in de zomer vrij nemen om les te geven. De verbondenheid
is groot!
Het motto van de zeilschool is ‘plezier en
kwaliteit’. Niets geeft zo’n grote voldoening als wanneer iemand de smaak te
pakken krijgt van deze geweldige buitensporten. Je kunt er alle kanten mee
op: recreatief en wedstrijd varen. Ben je
een Einzelgänger dan trek je er alleen op
uit, ben je een gezelschapsdier dan ga je
met een groep het water op. Het is afwisselend en leerzaam, je raakt nooit uitgeleerd. Als je ziet hoe mensen na een dagje zeilen uitgewaaid en ontspannen terug op de wal komen... die ervaring gunnen ze bij Zeilschool Aalsmeer iedereen! Ook wordt er alles aan gedaan om
de kwaliteit van de lessen op peil te houden én te verbeteren, onder meer via bijscholingen en trainingen. Het materiaal
wordt goed onderhouden en tijdig vervangen. Zeker zo belangrijk is dat het hele team gericht is op maatwerk, persoonlijke aandacht en een goede sfeer, daar
vaart iedereen wel bij. Het is een uitdaging om er voor te zorgen dat iedere bezoeker tevreden naar huis gaat, ongeacht of het om een cursus gaat of het verzorgen van een feest(je).

Deze dynamische onderneming neemt
deel aan allerlei activiteiten, zoals de:
Q-cup Aalsmeer
Dit is een laagdrempelige, vriendschappelijke competitie om kinderen, met het
diploma Optimist CWO 2 (of vergelijkbare ervaring), te laten kennismaken met
het wedstrijdzeilen in een Optimist. Met
ondersteuning van het Watersportverbond en het Nederlands Platform Jeugdwedstrijdzeilen organiseert de zeilschool
in samenwerking met de Aalsmeerse
zeilverenigingen Nieuwe Meer en Schiphol op de Westeinder drie gezellige en
leerzame dagen: 27 mei, 8 juli en 15 juli.
De kinderen krijgen deskundige begeleiding. De 3 meest talentvolle zeilertjes
mogen meedoen aan de landelijke afsluitingswedstrijd in Harderwijk!
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per dag;
het gebruik van de zeilschool Optimist
en lunch zijn inbegrepen. Voor meer informatie: www.qcup.nl of www.facebook.com/qcupaalsmeer
Zeilschool Aalsmeer organiseert op 8 juli de derde Q-cup in Aalsmeer, geef je op
via www.zeilschoolaalsmeer.nl
Westeinder Waterweek Aalsmeer
Tijdens de Westeinder Waterweek
van 5 t/m 8 juli organiseert Zeilschool
Aalsmeer gratis zeillessen in Optimist
en kielboot, iedereen, volwassenen en
jeugd zijn welkom.

Optimist on Tour in Aalsmeer
Dit grote landelijke evenement, geïnitieerd door het Watersportverbond, vindt
tijdens de Westeinder Waterweek plaats
van 5 t/m 8 juli. Deze promotie voor het
Optimistzeilen wordt verzorgd door de
instructeurs van Zeilschool Aalsmeer in
Deze mooie zeilschool heeft ook een boten van de zeilschool.
functie als landelijk erkend opleidingscentrum en leidt op tot professioneel Mooi hoe Zeilschool Aalsmeer integreert
zeil-, surf- en supinstructeur. Grotendeels binnen het watersportleven en daarmee
zijn het jonge mensen die aan het begin Aalsmeer een extra dimensie verleent
van hun carrière als instructeur staan. Het als watersportcentrum. Belangrijk in dearsenaal aan technische én sociale vaar- ze tijd, zeker nu het toeristenbeleid van
digheden wordt vergroot en verdiept. Je Amsterdam zich meer en meer richt op
ervaart hoe het is om onderdeel te zijn onze regio.
van en verantwoordelijkheid te dragen
voor een groter geheel. Vaak een boei- Kom eens langs en drink wat op het haend proces waarbij de mensen in oplei- venterras van Zeilschool Aalsmeer.
ding in de loop der jaren doorgroeien tot www.zeilschoolaalsmeer.nl
professionals, die op hun beurt anderen info@zeilschoolaalsmeer.nl
weer opleiden. De zeilschool als levens- tel. 0297-320122
school… Oudere deelnemers volgen een
op hun leeftijd afgestemd traject.
Voor degenen die Zeilschool Aalsmeer
nog niet kennen, enkele feiten over deze veelzijdige vaarschool:
- ruim 48 jaar jong
- landelijk erkend door oa. Het CWO,
VDWS, HISWA en Watersportverbond
- 18 bootsoorten en meer dan 100 boten, surfplanken, kano’s en supboards
- zeil-, surf-, sup- en catamarancursus
voor jong en oud
- verhuur, feestlocatie, BBQ
- voor particulieren, scholen en bedrijven

De stichting heeft geen watersport functie, maar haar rol in het op peil houden
van het landschap is indirect wel degelijk belangrijk voor de watersport. Wie wil
immers niet varen in een landschappelijk
mooie en ontspannende omgeving? Om
de bijdrage van de stichting meer onder
de aandacht van het bredere publiek te
brengen is enkele maanden geleden een
feuilleton in de Nieuwe Meerbode gestart onder de naam Bob in de Bovenlanden. Inmiddels zijn er zes afleveringen van Bob in de Bovenlanden verschenen en de reacties zijn erg positief. In het
feuilleton wordt iedere keer een praktisch onderwerp of ding besproken om
duidelijk te maken wat de stichting doet.
In de tweede aflevering werd de quaggamossel behandeld. Dat zijn die mossels
die in grote hoeveelheden aan de onderkant van onze boten plakken. Ze nemen
algen uit het water op en maken het water helderder. Rijnland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in ons gebied
en volgt de snelle opmars van de quaggamossel op de voet. Met Rijnland heeft
de stichting goede contacten en er staan
een zestal projecten op stapel om samen
uit te voeren.

se landschap. Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer bemoeit zich om samen met
de kwekers de seringenteelt in Aalsmeer
nog lang overeind te houden.
Dit soort praktische voorbeelden maken duidelijk wat de stichting doet. Voor
het landschap, voor de natuur, voor de
seringenkwekers, maar ook voor de bezoekers van Aalsmeer per boot. Of, zoals een lezeres van Bob in de Bovenlanden het zei: “Als geboren en getogen Kudelstaartse had ik geen idee waar die
Aalsmeerders het over hadden als het
om De Bovenlanden ging maar door Bob
in de Bovenlanden is het nu eindelijk duidelijk.” Lees dus Bob in de Bovenlanden,
iedere 3 of 4 weken in de Nieuwe Meerbode, om beter te begrijpen wat Stichting De Bovenlanden Aalsmeer doet om
het de bezoekers naar de zin te maken.

In een andere aflevering van Bob in de
Bovenlanden werd ingegaan op de sering. De seringenteelt is hard achteruit
gelopen in voorbije jaren, maar de sering is nog steeds een visitekaartje voor
Aalsmeer. En de akkers met seringenstruiken zijn voor bezoeker per boot een
prachtige afwisseling in het Aalsmeer-

PLASPOP 2018

Wordt weer groots muzikaal
spektakel
Weer een groots muzikaal spektakel op
de Westeinderplassen wordt PlasPop
2018. De voorbereiding van dit reeds
diepgewortelde culturele, muzikale
Aalsmeerse evenement loopt op rolletjes, alhoewel er nog wel enkele struikelblokjes zijn. Met de Dippers aan het roer
worden de artiesten gescreend. En dat is
een hele klus dit jaar: 16 aanmeldingen
en slechts 5 podia beschikbaar! De locaties worden wederom onder de loep genomen en het ziet er naar uit dat er weer
een extra locatie ingezet gaat worden.
Dat betekent ook dat er weer veel vrijwilligers nodig zullen zijn. Bijvoorbeeld:
schippers met vaartuigen die de artiesten van en naar de podia zullen brengen. De aggregaten zullen weer geritseld moeten worden en de partytenten
moeten weer uit het vet gehaald. En ga
zo maar door….Het verkrijgen van de
vergunning was dit jaar een aalenvelletje, alles is wat dat betreft in kannen en
kruiken! Het fenomeen sponsoring heeft
een nieuwe dimensie gekregen.
Ondanks het feit dat De Dippers proberen om het evenement low budget te
creëren, is het krijgen van steun uit onverwachte hoek zeer welkom. Dankzij vrijwillige bijdragen (in allerlei vorm)
kunnen nu zaken worden gerealiseerd
die normaliter niet mogelijk waren geweest. Dippers zijn ook slechts mensen
en de bodem van de schatkist is zichtbaar.

Wurgcontract der Dippers
Deze week worden er nog potentiële
kandidaten bezocht en beoordeeld. Er
is veel talent in en om Aalsmeer. En ook
van internationale zijde is reeds belangstelling getoond. Rond 15 april zullen alle artiesten die in 2018 gaan optreden
het wurgcontract der Dippers voorgelegd krijgen. Zodra dat rond is, verschijnt
de lijst van artiesten en locaties in de media.
Voor de zekerheid nog even de datum
van PlasPop: 7 juli 2018
De acts op de locaties beginnen exact
om 20.30 uur, om 21.30 uur en om 22.30
uur. De optredens duren 25 minuten. Na
de optredens verplaatst het publiek zich
varend naar een volgende locatie en dus
naar een ander optreden. En dan natuurlijk nog de slotact!
De uitsmijters van deze avond op de
Koddespoel. Daar wordt vanaf 23.15
uur tot circa middernacht opzwepende,
swingende en meezingbare muziek ter
afsluiting van deze avond ten gehore gebracht. Ziet u het voor zich? De hele Koddespoel vol met broederlijk naast elkaar
gelegen bootjes met swingende, vrolijke mensen die luisteren naar muziek, uit
volle borst meezingend. Het gehele evenement is natuurlijk geheel gratis. Een
Aalsmeers evenement voor de Aalsmeerders. Musica omnia vincit!

VEDETTE JACHTBOUW

Staat voor constante innovatie
De schepen binnen de Vedette-lijn hebben zeer kenmerkende eigenschappen.
Achterovervallend boeisel, zeer goede vaareigenschappen, stabiel en fluisterstil. De Vedettes zijn met hun stoere, robuuste en elegante vormgeving echte blikvangers op het water! De schepen zijn verkrijgbaar in afmetingen vanaf 8.30 meter tot en met de 12.30 meter en er is zelfs een Vedette 14.30 in ontwikkeling.

VARION JACHTVERHUUR

Varion Jachtverhuur, werkt nauw
samen met Vedette Jachtbouw
Houdt u van varen? De vrijheid, onafhankelijkheid, het buiten zijn, ‘kamperen’ op het water met de luxe van thuis?
Huur dan eens een écht schip! De Cantia
31 Launch van Varion Jachtverhuur biedt
slaapplaats voor 4 volwassenen, of 2 volwassenen en 2 kinderen met eventueel een kinderbed op de bank voor een
3e kind. De hut is voorzien van een keuken met gasstel, koelkast en toilet, zelfs
verwarming en een eigen douche aan
boord! En het is zeker geen slagschip. In
tegendeel. Met de 9,5 meter, voorzien
van boegschroef, vaart u met een gerust hart overal heen. Ter Aar is een uitstekend vertrekpunt voor hele afwisselende vaarroutes. Er zijn er op maar enkele uurtjes varen prachtige plassen én
steden. Denk aan de Braassemmermeer,
de Westeinderplassen, de Kagerplassen,
maar ook vaart u gemakkelijk naar het
Markermeer en de randmeren. Steden
als Delft, Haarlem, Amsterdam maar ook
Katwijk, Lisse, Muiden, Weesp en verder… Een plaats vanaf het water aanvaren is niet te vergelijken met aanrijden
over de weg. Nederland is niet voor niets
koploper op het gebied van de pleziervaart, we hebben ongelooflijk veel waterwegen en aanlegplaatsen. Bij Varion
Jachtverhuur kunt u het uzelf zo comfortabel maken als u wilt. Huur alleen het
schip en neem beddengoed, handdoeken en boodschappen mee óf Varion re-

gelt alles (of een deel) voor u! Vraag naar
de mogelijkheden. Huiverig om te boeken omdat u nooit weet wat het weer
doet? Als u op het water bent zult u merken hoe wéinig het eigenlijk maar regent
in ons land. Bovendien wordt de kuip helemaal afgesloten met een tent en zodra het zonnetje maar heel even schijnt
is het daar onmiddellijk heerlijk. Mocht
het echter nodig zijn dan is er ook verwarming in de kuip. Daarnaast biedt Varion de mogelijkheid om uw vaarvakantie
te verzekeren. Te veel wind? U krijgt de
dagen die u niet kunt varen vanwege de
wind uitgekeerd als u deze speciale vaarvakantieverzekering afsluit. Bovendien
bent u dan ook verzekerd tegen verlies
van uw borg, mocht u onverhoopt schade varen. Kortom aan alles is gedacht bij
Varion en als u wel de lusten maar niet de
lasten van varen wilt, dan is dit absoluut
een aanrader. Vedette Jachtbouw en Varion Jachtverhuur werken nauw samen.
Vedette bouwt alle Cantia schepen. Vroeger heette dit model de ‘Kent’. De Cantia
is nieuw leven ingeblazen door een samenwerking tussen Adel Polyester en
Vedette. De polyesterbouw wordt dus
door het Nederlandse kwaliteitsbedrijf
‘Adel’ uitgevoerd. Vedette verzorgt het
timmerwerk, het interieur en alle techniek. Varion Jachtverhuur, Smidskade 16,
2461 TR Ter Aar, 06 54 737 975, www.varionjachtverhuur.nl

Ook in de jachtbouw zijn trends te zien.
In huis ontwerpt Vedette Jachtbouw
nieuwe modellen en wordt er uiteraard
met de wensen van de klant meegedacht en tegelijk nieuwe trends gezet!
Deze constante innovatie is niet alleen
terug te vinden in de lijn van de schepen, maar ook in de zeer hoogwaardige
techniek. De Vedette Comfort Line is zo’n
schip die met haar elegante lijnen, dubbelwandig, voorovervallend boeisel, extra luxe afwerking en indeling flink in het
oog springt.
Deze zomer zal de eerste Vedette 33 Trust
de werf verlaten. Dit jacht heeft een heel
ander uiterlijk dan de andere type schepen van Vedette. De Trust heeft een steilsteven en dat geeft de boot een stoer uiterlijk. De vaareigenschappen, mede veroorzaakt door de steven in combinatie
met een sprayrail, zijn uitmuntend. Deze Vedette Trust heeft dan ook een flink
ontwikkelingstraject doorlopen, waarbij geen concessies zijn gedaan aan ontwerp, functionaliteit, vaareigenschappen en comfort.
De Navigator is het grootste en meest
luxe schip binnen Vedette Jachtbouw.
Dit schip biedt alles wat een kritische
watersportliefhebber maar wenst. Prachtig vormgegeven met hoogwaardige af-

werking, zeer goede vaareigenschappen
en een luxe interieur volledig naar wens
van de klant. Zeer geschikt om te varen
op zee en de grotere binnenwateren en
rivieren.
Vedette bouwde tot voor kort alleen stalen schepen, maar er is inmiddels ook
een polyester jacht in de lijn opgenomen. Dit polyester jacht, de Cantia, is
een robuust schip met verrassend goede vaareigenschappen. Met deze Cantia kan zelfs op zee gevaren worden. Ook
voormalig zeilers kiezen voor de Cantia,
vanwege de uitstraling en de ruimte in
de kuip en de kajuit. Varion Jachtverhuur
werkt nauw samen met Vedette en verhuurt de Cantia. Op deze manier kan er
voor een langere periode proefgevaren
worden. Als na een huurperiode besloten wordt om een nieuwe Cantia te bestellen dan krijgt u de huur van Vedette
ook nog eens terug!
Bent u geïnteresseerd in één van de modellen? Er liggen er in Ter Aar altijd wel
meerdere in de afbouwfase.
Smidskade 18
2461 TR Ter Aar
Tel. 0172 6900495
info@vedette.nu
www.vedette.nu

DRAKENZEILERS

Rustig zeilweer bij start seizoen
Tijdens de Paasdagen openden de Drakenzeilers met de eerste serie van de
Grand Prix d’ Aalsmeer met rustig zeilweer het nieuwe zeilseizoen. Zaterdag
en zondag was er weinig wind en voorWATERSKI VERENIGING AALSMEER
al zondag moest daardoor de baan enige
keren worden verlegd, maar maandag
was het met iets meer wind prima zeilen,
ondanks overwegend bewolkte en wat
miezerige dagen. De organisatie was als
Aalsmeer - Op 4 april is het wakeboard te wakeboarden bij de vereniging. Vrij- gebruikelijk in handen van Westeinder
en waterskiseizoen weer begonnen. willigers met eigen boot en instructeurs Zeilwedstrijden en vanaf de haven van
Deze zomer heeft Waterski Vereniging zijn beschikbaar om iedereen van deze de Watersport Vereniging Aalsmeer. Deze vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en
Aalsmeer weer verschillende activitei- mooie sport te laten genieten.
ten op de agenda staan, waaronder een Wil je ook een keer komen waterskiën of heeft een generatielange band met de
open dag, een kindermiddag, een wake- wakeboarden? Kom dan op woensdag Drakenklasse. Prominente Drakenzeilers
board clinic en de Waterski Vereniging avond naar het clubgebouw van de Wa- en oud-Olympische deelnemers maakdoet mee aan de Westeinder Waterweek. terskivereniging, gelegen op het recrea- ten in de zestiger jaren al internationale
Elke woensdag avond vanaf 19.00 uur is tie-eiland aan de Kudelstaartseweg. Kijk furore. Tijdens de Grand Prix wordt er onder meer gezeild om de Cor Groot-wiser de mogelijkheid om te waterskiën of voor meer informatie op http://wsva.nl.
seltrofee, de Flevo-wisselbeker uit 1939
die door Cor Groot, toenmalig voorzit-

Seizoen geopend

ter, ooit definitief werd gewonnen. Het
is de vraag of de Nederlandse zeilers dit
jaar in staat zijn deze beker in Nederland
te houden. Het eerste weekend voer de
Lets/Russische combinatie van Dmititry Bondarenko met de GER408 een sterke serie, won drie van de negen races
en hield met slechts 19 punten het Belgische team van Ben van Cauwenberg
met de BEL80 knap achter zich. Van Cauwenberg op zijn beurt was met 25 punten het Aalsmeerse team van Jan Bakker
nipt de baas. Bakker kwam tot 27 punten, scoorde weliswaar 3 eerste plaatsen maar had net een mindere wedstrijd
te veel. De races worden de komende
weekends vervolgd. Via Drakenclub.nl
zijn alle foto’s te zien, weliswaar met weinig wind niet zo spectaculair, maar ze geven een goed beeld van deze prachtige
wedstrijdboten.
Theo van Mierlo

WV SCHIPHOL EN WZW

Het nieuwe zeilseizoen gaat
weer beginnen!
HUUREENSLOEPJE.NL

Varen zonder dampen en
lawaai
Mensen die Aalsmeer echt willen ontdekken gaan het water op! Aalsmeer bestaat tenslotte voor bijna een derde uit bevaarbaar water. En gek genoeg zijn
de Westeinderplassen vrij onbekend, zelfs in de regio!
Reden te meer om eens een fluistersloep
te huren en zelf op ontdekkingstocht te
gaan. Onze nieuwe fluistersloepen zijn
zeer kompleet te noemen. Ze zijn voorzien van luxe kussenset, vaarkaart, anker, zwemplateau en zwemtrap en bieden plaats aan maximaal 10 personen.
De vaarduur is minimaal 7 uur. Het varen zelf is zeer eenvoudig en voor u vertrekt krijgt en tekst en uitleg. Wilt u wel
het water op maar niet zelf varen? We
hebben ervaren rondvaartschippers paraat die graag met u een rondje varen op
de plas. Dan krijgt u tevens tekst en uitleg over wat er zoal speelt op de Westeinderplassen. Naar wens kan er een
picknickmand of borrelgarnituur mee op

de boot en de beleving is kompleet. Tevens hebben we voor klanten een eigen
onbewoond eiland met schuilhut op de
Westeinderplassen om te picknicken of
wat dan ook. Een fluistersloep huren in
Aalsmeer was nog nooit zo eenvoudig.
Elektrisch varen is de toekomst en wij
doen daar graag aan mee. Geen motorgeronk of problemen met starten van de
motor en bovenal geen benzinedampen
aan boord en dus zeer veilig! Laat u verrassen op de Westeinderplassen! HuurEensloepje. nl is onderdeel van de Westeinder Rondvaart die dit jaar het 20 jarige bestaan viert.
Contact: Telefoonnummer 0297-341582
of info@huureensloepje.nl

6-uurs van de Westeinder 2018
De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door Watersport Vereniging
Schiphol (WV Schiphol) in samenwerking met de Stichting Westeinderzeilwedstrijden (WZW) en wordt gezeild op
“de Grote Poel” van de Westeinderplassen. De geplande start is om 10.00 uur
op zaterdag 9 juni 2018 en is vlakbij het
“starteiland” aan de Grote Poel van de
Westeinderplassen. Om 8.15 uur is het
zeilerspalaver in het clubhuis van WV
Schiphol. Deelname is mogelijk voor alle klassen kajuitboten en open zeilboten.

len, zodat er altijd een frisse bemanning
aan boord kan zijn. Na afloop van de
wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats
en is er de mogelijkheid om gezellig te
blijven eten.
Wil jij meedoen met de volgende editie als zeiler? Alle informatie en inschrijvingsmogelijkheden zijn te vinden op de
website van de wvschiphol.nl of westeinderzeilwedstrijden.nl
Organisatie 6-uurs 2018

Na het succes van vorige jaren is de
6-uurs van de Westeinder nu een terugkerend evenement. Het is een leuke zeilwedstrijd en voor iedereen goed te doen.
Het principe van een 6-uurs race is heel
eenvoudig: het schip dat in 6 uur tijd de
grootste afstand heeft afgelegd is de
winnaar van de race. Uiteraard wordt de
gezeilde afstand gecorrigeerd met een
handicapfactor die per type zeilschip
wordt vastgesteld. Tijdens de race is het
toegestaan om van bemanning te wisse-

THE BOATHOUSE

Verkoop, stalling, zeilmakerij
en onderhoud
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.
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 uvstraling.

JACHTHAVEN POELGEEST

Ruim assortiment sloepen en
tenders
In de showroom van Jachthaven Poelgeest is weer een grote sortering sloepen en tenders te zien! Uit het topsegment zijn de luxe Antaris en Maril sloepen en tenders in verscheidene uitvoeringen te bezichtigen. Deze boten worden geheel in Nederland gebouwd en
onderscheiden zich door een zeer hoog
afwerkingsniveau, uitmuntende vaareigenschappen en praktische oplossingen.
De Antaris Fifty5 & Sixty6 zijn de populairste modellen van de Friese sloepenbouwer, de modern gelijnde boten zijn
door hun breedte en uitgekiende onderwaterschip super stabiel. Beide modellen
bieden een zee aan ruimte, zijn zeer onderhoudsvriendelijk en uitermate praktisch ingedeeld.
Van Maril is de in 2016 geïntroduceerde
6Nxt het topmodel. Dit model heeft de

karakteristieke sloepkenmerken maar is
volgens de modernste methode ontworpen en gebouwd. De ingenieuze instap
achterin, praktische koelkast en het superieure zitcomfort maken de 6Nxt net
zo populair als haar voorgangers.
In het middensegment sloepen en tenders heeft Poelgeest het nieuwe merk
Maxima Boats binnengehaald. Inmiddels
zijn ook van dit merk de populairste modellen in de showroom te bezichtigen.
De Maxima’s zijn leverbaar met Honda
buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in afmetingen van 4,85 tot 7
meter. De gehele serie wordt gelanceerd
voor scherpe introductieprijzen.
De showroom aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest is zeven dagen
per week geopend, meer informatie op
www.poelgeest.nl.

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 worBoten verkoop nieuw en gebruikt
Nieuw in het assortiment is dit jaar het den. Tek-Dek is bijna niet te onderscheimerk Moonday. Naast de aluminium mo- den van zijn traditionele teakhouten
dellen van het merk Frappant is er nu voorganger. Op zoek naar bootonderdeeen breder aanbod met consoleboten en len voor uw jacht? The Boathouse levert
sloepen van het merk Moonday. Ga naar eveneens kwaliteitsonderdelen voor de
het bootaanbod op de website als u op jachtbouwindustrie, maar ook voor parzoek bent naar een boot of neem telefo- ticulieren. Het aanbod van Onmar bevat
nisch of per mail contact op. Wij zijn op producten van Mobella, Southco, Orcas
zoek naar gebruikte boten dus wilt u uw en Marine Town.
boot verkopen laat het ons weten.
The Boathouse is centraal gelegen tussen de Westeinderplassen en de KagerFull-service bootstalling
Wilt u er zeker van zijn dat uw boot ’s plassen, op een steenworp afstand van
winters veilig gestald staat? In de boots- het Braassemermeer. Vanuit het hele
talling van The Boathouse staat uw sloep vaargebied van het Groene Hart, met onin een schone, goed geïsoleerde en ge- der meer de Vinkeveense en Nieuwkoopventileerde stalling, of op het buitenter- se Plassen, de Amstel en de Kromme
rein. Tijdens de stalling kan uw boot ge- Mijdrecht, is de locatie goed bereikbaar.
reed gemaakt worden voor het volgen- Adres: Westerdijk 20b in Leimuiden. Meer
de vaarseizoen. Denk daarbij aan het rei- informatie: www.boat-house.nl, info@
nigen en poetsen van uw boot, maar ook boat-house.nl of bel 071-3310293

Snoeiboot
gemeente vaart
zaterdag uit!
De snoeiboot, een begrip op de
Aalsmeerse wateren, vaart aanstaande zaterdag 7 april weer uit
om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te bieden snoeihout gratis en op verantwoorde manier af te voeren. Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht overhangend groen boven
het water van sloten en vaarwegen te snoeien. Om hen daarbij van
dienst te zijn, biedt de gemeente de
mogelijkheid om op drie zaterdagen per jaar snoeiafval gratis af te
voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten, neemt de snoeiboot niet mee. De snoeiboot ligt
tussen 9.00 en 12.00 uur bij schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 16.00 uur
bij het baggerdepot van Otto aan
de doorgang van de Grote Brug. Is
de boot op de aangegeven tijd niet
aanwezig, dan is deze waarschijnlijk
even aan het lossen en is even later
weer terug. Voor meer informatie
over takkeninzameling en de snoeiboot kan contact opgenomen worden met de servicedesk Amstelveen
en Aalsmeer vraag naar afdeling VH,
vaarwegbeheer en boswachter, via
020–5404911. De andere inzameldata zijn 6 oktober en 17 november.

gen bij het fort een podium in een historische en natuurlijke omgeving.

JACHTHAVEN, HOTEL, RESTAURANTS EN PARKEREN ONDER DE GROND

Parkeren onder het maaiveld
De toegankelijkheid van het forteiland
voor het publiek gaat gewaarborgd worden door de verborgen aanleg van een
grote parkeergarage onder het maaiveld (in het water). Maximale parkeercapaciteit wordt bereikt, zonder dat dit
zichtbaar is op het eiland. De oorspronkelijke contouren van het fort worden
in ere hersteld, niet alleen worden buiten de cultuurhistorische en monumentale waarden gerespecteerd, maar ook
aan de binnenzijde. Zo worden de manschapslokalen als logies in hun oorspronkelijke functie hersteld en zal de
duurzaamheid van het fort onder andere worden ondersteund door het weer in
gebruik nemen van de reinwaterkelders
voor het grijswatercircuit.

Nationaal zeilcentrum
Het onderbrengen van nieuwe functies
in de oorspronkelijke dijklichamen waarborgt een exploitatie zonder het aanzicht te schaden. De watersportevenementen geven het fort extra aantrekHet voormalige militaire fort in de fortbocht gaat omgetoverd worden tot Zeil- ten over en door de beoordelingscom- kingskracht. Ze vormen de unieke bafort Kudelstaart met naast een grote jachthaven voor zeilboten en plek voor missie is gekozen voor het plan van Mar- sis voor de verbinding met het hotel, het
passanten, tevens een klein hotel met spa wellnes, een restaurant, een bar, een tijn en Hedde.
restaurant en de overige evenementen
clubhuis voor de zeilsport, multifunctionele zalen en lokalen voor onder andie hier georganiseerd gaan worden. De
dere (zeil)-trainingen en vergaderingen, een zeilerslounge en museum als ont- Passie en ambitie
locatie, direct gelegen aan de Grote Poel,
moetingsplaats voor watersporters met veel cultuurhistorische evenementen “Fort Kudelstaart zal in onze plannen alsmede de aanwezige faciliteiten, zoals
en tevens het centrale punt voor educatie over de Stelling van Amsterdam en, worden gerevitaliseerd tot een bruisend parkeren, horeca, sanitair, kleedlokalen,
en grensverleggend watersportfort. Zei- zonneterras, maken Zeilfort Kudelstaart
uniek, parkeervoorzieningen onder de grond.
len en verblijven vormen de verbinden- tot een bijzondere bestemming. Dit
de elementen van het fort. Het fortei- maakt het forteiland buitengewoon geHet plan van Martijn de Liefde en Hed- voor watersport minnend publiek.
land zal permanent worden opengesteld schikt als nieuw nationaal zeilcentrum
de Stegenga heeft de inschrijving van
voor publiek en evenementen van cul- met alle kansen die daarbij horen. Maar
de Europese aanbesteding voor Fort Militaire jachthaven
Kudelstaart gewonnen. Afgelopen vrij- Vele jaren geleden is fort Kudelstaart een turele en sportieve aard. Met onze pas- in eerste instantie biedt het fort een platdag 30 maart vond de ondertekening militaire jachthaven geweest. Toen de- sie en ambitie wordt het fort in originele form voor lokale zeil- en watersportverplaats van de samenwerkingsovereen- fensie enkele jaren geleden aangaf van staat teruggebracht en behouden voor enigingen. De potentie van het forteiland zal verder worden versterkt door de
komst tussen de gemeente en Zeilfort het fort af te willen had de gemeente het de toekomst.”
Kudelstaart BV. En het met zetten van ve- recht van eerste koop en deze mogelijk- Zeilfort Kudelstaart wordt dus een multi- samenwerking met lokale ondernemers
le handtekeningen en bezegeling met heid paste perfect in de plannen van de functioneel watersportcentrum. De aan- en organisaties. Daarmee zal Zeilfort Kuchampagne en bloemen is de start gezet gemeente om de waterrecreatie te ver- trekkingskracht wordt gevormd door het delstaart een krachtige stimulans betevoor de voorbereidingen van de plan- sterken. Zo vertelde wethouder Jop Kluis in ere herstelde cultuurhistorische ka- kenen voor Aalsmeer! Martin de Liefde is
vorming. Zeker twee jaar is nodig om al- bij de overdracht, evenals dat hij mede- rakter van het fort en een brede verbin- overigens een fervent zeiler, als kind zeille benodigde vergunningen rond te krij- deelde dat nu reeds zo’n 1.200 personen ding met de zeilsport. De sfeer van het de hij als inwoner van Leimuiden regelgen. Daarna kan de ontwikkelingsfa- fulltime in de recreatiesector werken. Be- eiland, de directe ligging aan de West- matig met zijn broer op de Westeinderse beginnen en hoopt Martijn de Lief- sloten werd om partijen in te laten schrij- einderplassen en de faciliteiten vormen plassen en is in zijn jeugd twee keer Nede ‘zijn’ Zeilfort Kudelstaart in 2021 of- ven en hun plannen voor het verder ont- een magneet voor de eenheidsklassen derlands kampioen zeilen geworden. Hij
ficieel te kunnen openen. Zo lang hoe- wikkelen van watersport bij het fort ken- van het Nederlandse zeilwedstrijdcircuit. is super-enthousiast en staat te popelen
ven belangstellenden overigens niet te baar te maken. Er werden kaders gesteld: Zeilfort Kudelstaart kan zich, volgens om aan de slag te gaan en in contact te
wachten om het terrein te mogen betre- Denk om parkeren en het mag de ge- Martijn en Hedde, meten met wedstrijd- komen met inwoners die ideeën en sugden. Zeilfort Kudelstaart is voornemens meente niets kosten. Drie partijen ble- havens, zoals Medemblik en Schevenin- gesties hebben: info@zeilfort.nl.
het forteiland regelmatig open te stellen ven uiteindelijk als mogelijke kandida- gen. Lokale culturele evenementen krij- Door Jacqueline Kristelijn

Fort Kudelstaart wordt omgetoverd tot
bruisend en dynamisch Zeilfort

procent uit tot volwassen paling en dit
duurt zo’n zeven tot tien jaar. Dan pas
mag en gaat beroepsvisser Theo Rekelhof naar hen op jacht. Mocht hij ze eerder vangen, dan gaan de jonge palingen
terug het water in.

gaf een ‘bak’ aaltjes de vrijheid, net als
voorzitter Cees van Oorde van Vislust
en wethouder Jop Kluis van de gemeente, met recreatie in de portefeuille. Allen
vervulden deze bijzondere ‘klus’ met veel
plezier.

De visser uit Kudelstaart acht grote waarde aan een goeie visstand in de Westeinderplassen en met hem ook de leden
van visvereniging Vislust. De aankoop
van de glasaaltjes is weliswaar een persoonlijk initiatief van Rekelhof, maar een
belangrijke financiële partner in deze is
Vislust en de gemeente heeft een bijdrage in geld geleverd. Vislust is overigens de grootste vereniging in Aalsmeer
met liefst 2.100 leden. Wie wil vissen in
de Aalsmeerse wateren heeft niet alleen
een vergunning nodig, maar lidmaatschap van Vislust is eveneens een vereisAls het ze zelf niet lukt naar Nederland te komen, dan maar een handje hel- te. De vereniging heeft hart voor de vispen. Dat doen vissers in Nederland om de palingstand in Nederland op peil te sen. Daarom worden jaarlijks jeugdleshouden. Door de aanwezige dammen en sluizen lukt het deze vissen niet tot sen georganiseerd en zijn er intense connauwelijks om Nederland in te zwemmen. Ze kwamen nu afgelopen vrijdag 30 troles langs de slootkanten om illegaal
maart per bestelbus uit Frankrijk aan bij beroepsvisser Theo Rekelhof aan de vissen tegen te gaan. Wie denkt even een
Herenweg in Kudelstaart. Dit bijzondere transport werd met respect en blij- hengeltje uit te gooien in Aalsmeer, is bij
heid welkom geheten. De honderdduizenden glasaaltjes, met heel veel in do- deze gewaarschuwd!
zen verpakt met water en een ijsbekertje, worden uitgezet in Nederlandse wateren. Vijf vissers, uit onder andere Reeuwijk en Krommenie, waren aanwezig Voor het uitzetten van de glasaaltjes
werd vrijdag 30 maart de vissersboot geom hun ‘buit’ in ontvangst te komen nemen.
start. Er werd niet heel ver gevaren. GeBest een kostbare aankoop, bijna 250 is ongeveer 1.000 hectare groot, dus per kozen is de visjes voor een deel uit te zeteuro per kilo, maar deze kilo bestaat wel hectare uitzetting van zo’n 60 glasaal- ten langs de oevers van de Herenweg
uit totaal zo’n 3.000 glasaaltjes. Beroeps- tjes. Overigens wordt bij aanvang al re- en wel langs natuurlijke oevers van stevisser Theo Rekelhof heeft 20 kilo glas- kening gehouden met het feit dat ve- nen (niet bij dichte houten of stalen beaaltjes gekocht, totaal dus zo’n 60.000 le glasaaltjes het slachtoffer gaan wor- schoeiingen). Van het uitzetten van de
palingen in de groei. Bewust is voor dit den van vogels en vissen. Volgens ken- glasaaltjes werd een officieel moment
aantal gekozen. De Westeinderplassen ners groeit uiteindelijk slechts zo’n 10 gemaakt. Beroepsvisser Theo Rekelhof

En nu maar zeven tot tien jaar wachten
tot dat deze kleine glasaaltjes zijn uitgegroeid tot volwassen palingen die gevangen mogen worden.
Theo Rekelhof, die later op de dag nog
een keer uitgevaren is om de rest van
de glasaaltjes te water te laten, toont tot
slot nog even enkele volwassen palingen. Wat een verschil: Ook deze ooit superdunne doorzichtige visjes zijn uitgegroeid tot ‘dikke zwarte jongens’. Al met
al een mooie en leerzame uitzetting, die
Theo Rekelhof overigens gemiddeld om
de twee jaar laat plaatsvinden. Het vaartochtje werd bezegeld met een heerlijk
zonnetje. Mooi dat dit in Aalsmeer gedaan wordt!

Westeinder 60.000 glasaaltjes rijker!

Door Jacqueline Kristelijn

kinder- en jeugd

Schiphol - De Polderbaan is drie
weken in onderhoud en daarmee niet in gebruik voor vliegverkeer. Helaas ondervinden directe buren extra hinder op dagelijkse basis, omdat vluchten van andere banen vertrekken of landen.
Daarom wil Schiphol alle jonge
directe buren betrekken bij het
onderhoud en ze een interessante en leuke ervaring bieden. Ben
jij tussen de 6 en 12 jaar en vind jij
het leuk om naar de Polderbaan
te komen? Dat kan op zaterdag 7
april.
Tijdens de Polderbaan Experience worden kinderen meegenomen in de wereld van de luchthaven en het onderhoud aan
de Polderbaan. Hoe en waarom

Op vrijdag 13 april in N201

Voor zestiende keer
Na een gezamenlijk start gingen
alle groepen apart aan de slag.
De kinderen hadden er veel plezier in en werden steeds slimmer
in het uitrekenen van volumes.
Iedere jaar is er een dergelijke rekendag. Dit jaar was het de zes- Aalsmeer - Alle groep 8 leerlintiende keer dat de school deel- gen van Aalsmeer en Kudelstaart
opgelet! Op vrijdag 13 april zijn
nam.
jullie voor de tweede keer dit jaar
aan de beurt om te gaan feesten. Club N201 opent zijn deuren voor een feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle tien de
basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd om samen te komen feesten.

Tweede groep 8 Feest
met thema tropical

Polderbaan experience
voor buurkinderen
wordt een landingsbaan onderhouden? Hoe werkt de brandweer op Schiphol? En wat doet
bijvoorbeeld een marshaller? De
medewerkers van de luchthaven laten kinderen zo veel mogelijk zien en vertellen over hun
werk. En dat allemaal óp de Polderbaan!
De experience is voor alle directe
buren van Schiphol. Per boeking
mogen maximaal twee volwassenen en drie kinderen aangemeld
worden. Via de website kunnen
kaarten gereserveerd worden.
Let op, er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar, wees er snel bij,
want vol is vol. Aanmelden kan
via www.schiphol.nl/baanonderhoud

krant

Derek zoekt opvolger!

Graankorrel doet mee
aan grote rekendag
pakkingsmateriaal. De leerlingen
moesten leren systematisch na te
denken over logistiek. Ze deden
onderzoek naar wat in een verhuisdoos past, zoals doosjes voor
potloden, scharen en lijm. Ze leerden ook hoe je goed kunt stapelen en handig tellen.
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Verkiezingen nieuwe kinderburgemeester

Thema: De school als pakhuis

Kudelstaart - Op woensdag 28
maart waren de kinderen van
basisschool de Graankorrel druk
met wiskunde. Het was namelijk
de grote rekendag, een dag waarop de leerlingen aan een andere
vorm van rekenen werken dan ze
zijn gewend. Het thema was: De
school als pakhuis.
De school werd omgetoverd tot
pakhuis en de jongens en meiden kinderen gingen aan de slag
met bijbehorende activiteiten: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.
Het was een drukte van belang
in de school die gevuld was met
allerlei dozen zoals verhuisdozen, bananendozen en ander ver-

5 april 2018

Het vorige feest in februari was
een groot succes. Ditmaal, de dertiende editie, belooft ook weer
een topfeest te worden. Bij binnenkomst van het feest wordt
aan de deur de entreeprijs van 6
euro betaald. In deze kosten zit
een consumptie en wat lekkers.
Ook de kluisjes zijn dit jaar nog

inclusief. Verdere consumpties
worden voor 2 euro verkocht.
Het Groep 8 Feest begint op 13
april om 19.30 uur en de deur
sluit al om 20.30 uur. Tot 22.30 uur
wordt er gefeest in de discotheek
langs de Zwarteweg. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer
ophalen bij de deur van de N201.
Het thema is Tropical. Zorg dus
voor een tropische outfit, slippers
zijn voor de veiligheid verboden.
Ouders worden ogeroepen om
rekening te houden met de beperkte parkeerruimte ter plaatse. Parkeren kan aan de overkant
van de weg. Meer informatie (ook
voor ouders) is te vinden op de
website www.groep8feest.nl.
Foto: Laurens Niezen

Aalsmeer - De gemeente is op
zoek naar een opvolger van kinderburgemeester Derek Buikema. Alle Aalsmeerse kinderen
die nu in groep zes of zeven zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Derek: “Het is echt
leuk om kinderburgemeester te
zijn. Je doet bijzondere dingen,
zo mocht ik bijvoorbeeld Sinterklaas ontvangen in Aalsmeer en
meevaren met de junior pramenrace. Je kunt ook dingen voor elkaar krijgen en je krijgt hulp van
de gemeente om dat te organiseren, zoals een actie om scholen en
sportverenigingen in Aalsmeer
rookvrij te maken. Dit gaat super.
In januari verklaarde ik de eerste Aalsmeerse sportvereniging,
AVA, rookvrij. Dus, zit je in groep
6 of 7 en wil je de nieuwe kinderburgemeester worden? Geef je
op, ga naar www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester en vul het formulier in vóór 7 mei.”

De verkiezing
De kinderverkiezingen zijn zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 14.00
uur tijdens het Flower Festival bij
The Beach aan de Oosteinderweg. Alle kinderen uit Aalsmeer
en Kudelstaart in de basisschoolleeftijd kunnen stemmen op hun
favoriete kandidaat. Eind juni
bij ‘Bouw een bootje’ tijdens de
Westeinder Water Week, wordt
afscheid genomen van Derek Buikema en is de installatie van de
nieuwe kinderburgemeester.

Wethouder jeugd Gertjan van der
Hoeven: “De gemeente Aalsmeer
wil kinderen actief betrekken bij
het ontwikkelen van beleid en
activiteiten. Tot nu toe waren er
drie fantastische kinderburgemeesters en we merken dat ze
echt invloed hebben. Kijk maar
naar de campagne van Derek
om Aalsmeerse scholen en sportverenigingen rookvrij te maken.
Daarmee verdiende hij zelfs een
Zes kinderen kandidaat
eervolle vermelding tijdens de
Deze weken bezoekt wethouder Rookvrije Generatie Awards. We
Gertjan van der Hoeven, soms nemen de kinderburgemeesters
samen met kinderburgemeester serieus in wat ze willen bereiken
Derek, alle groepen 6 en 7 van en proberen ze overal bij te bede tien basisscholen in Aalsmeer. trekken als het kinderen aangaat.”
Hij vertelt wat het inhoudt om
kinderburgemeester te zijn en
maakt ze enthousiast om zich
kandidaat te stellen.
Woensdagmiddag 23 mei nodigt de gemeente alle kandidaten uit voor een middag in het
gemeentehuis waar ze zichzelf
én hun plannen aan een jury mogen presenteren. Deze selecteert
maximaal zes kandidaten, die tussen 28 mei en 16 juni campagne
voeren om kinderen te vragen op
hen te gaan stemmen.

Zaterdag weer jaarlijkse
schoolatletiekdag
Aalsmeer - Zaterdag 7 april is
weer de jaarlijkse schoolatletiekdag voor alle basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart. Op deze
sportieve dag wordt er weer naar
hartenlust gesprint, gelopen, gesprongen en gegooid. Het Olympische motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ staat zeker
weer hoog in het vaandel, maar
desondanks zullen heel veel jonsjoeld voor een goed doel. Deze gens en meisjes er op gebrand
keer was dat voor sponsorkind- zijn om een van de 144 beschikje Woodmania. Er werd een be- bare medailles in de wacht te sledrag van ruim 267 euro bij elkaar pen! Sowieso is er voor iedere
gesjoeld. Voor elke groep was er deelnemer een mooie prestatieeen beker voor de winnaar. Sofie, kaart. En ook dit jaar zal de meest
Tom, Levi, Jens, Alexander, Jurre, succesvolle school beloond worEmma en Renzo (110p) gingen
met een mooie beker naar huis.
Alles bij elkaar een prachtig feest.

Prachtig feest op de Graankorrel

Paasviering en sjoelen
voor een goed doel
Kudelstaart - Op donderdag 29
maart was het groot feest op de
Graankorrel. Matthijs Vlaardingerbroek gaf een prachtige voorstelling door middel van trucjes,
buikspreken en goochelen over
het paasverhaal. Alle kinderen en
ouders keken vol verwondering
toe hoe hij alles deed. Na de viering werd er in de hele school ge-

den met een mooie beker. Vind
u het leuk om eens te komen kijken naar ‘de moeder aller sporten’, twijfel dan niet en kom zaterdag 7 april naar de atletiekbaan
aan de Sportlaan. U kunt dan vast
en zeker genieten van de sportiviteit, het enthousiasme en talent van de Aalsmeerse en Kudelstaartse jeugd. Het programma begint ’s morgens om tien uur
met de drie oudste groepen van
de basisschool. ’s Middags om
13.00 uur zijn vervolgens de groepen drie, vier en vijf aan de beurt.
Zo tussen 16.30 en 17.00 uur zal
de dag afgesloten worden met de
laatste prijsuitreikingen.

Activiteiten aanmelden nu mogelijk!

Buiten spelen op de
11e Buitenspeeldag
Landelijk thema: De school als pakhuis

Grote rekendag op OBS
Samen Een
Aalsmeer - De aftrap van de grote rekendag was op basisschool
Samen Een met de hele school
op het schoolplein. Er waren daar
verhuisdozen verzameld en daarmee is gepuzzeld. Het was een rebus en er verscheen door na te
denken met elkaar de rekendag
slogan: ‘Niet x niet – niet +, de
rekendag wordt een leuke klus!’
De verhuisdozen werden de hele ochtend verder als hulpmiddel ingezet door de groepen van
de bovenbouw. Er is mee geteld
en gestapeld, gemeten en bekeken hoeveel er in een doos past
en hoeveel dozen er in een ruim-

te gaan. Met vouwen een aanpassen werd de doos ruimtelijk gebruikt om deze aan te passen aan
situaties. Verrassende resultaten
met tekening en uitwerking zijn
in de hal van de school te bekijken.
In de onderbouw was de rekendag gevuld met ‘slim tellen’. Met
opdrachten is op verschillende
manieren geteld waarbij met samenwerking werd gekeken wat
het handigst was. De school als
pakhuis was het thema van deze
editie van de landelijke rekendag;
Door Samen Een is daar een leuke
invulling aan gegeven!

Amstelland - Initiatiefnemers
Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op om van de bank
te komen en in hun buurt speelactiviteiten voor kinderen te organiseren. Op woensdag 13 juni
wordt van Nederland één grote
speelplek gemaakt tijdens de Buitenspeeldag. Na de record-editie van vorig jaar met meer dan
105.000 spelende kinderen willen
Jantje Beton en Nickelodeon dit
jaar nog meer kinderen laten buitenspelen. Laat zien wat jij doet
op de 11e editie van de Buitenspeeldag. Meld je speelactiviteit
aan op www.buitenspeeldag.nl.
Jantje Beton en Nickelodeon roepen speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven,
gemeenten en iedereen die spelen leuk en belangrijk vindt op
om een Buitenspeeldag te organiseren. Zodat zoveel mogelijk
kinderen op 13 juni buitenspe-

len. De beide organisaties hopen
dat iedereen een buitengewoon
leuk en actief programma organiseert, waarbij kinderen een gat in
de lucht springen.
Knikkeren en stoepranden
De Buitenspeeldag is voor veel
kinderen dé kans om in hun
buurt gewoon buiten te spelen!
Organiseer samen met kinderen
een knikkertoernooi, tover de
straat om tot een hindernisbaan,
bouw hutten of ga stoepranden.
Van grote tot kleine activiteiten
en van knutselen tot hinkelen. Op
de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Meld nu je activiteit aan op
jantjebeton.nl/buitenspeeldag
en ontvang een gratis ‘Stop nooit
met spelen’ spandoek! Alle aangemelde activiteiten komen op
de landkaart te staan, zodat kinderen kunnen zien waar wat te
doen is.

Sarah vindt het gouden ei!

Stokstaartjes zoeken
eieren bij Qui Vive
De Kwakel - De paashaas is zondagmorgen 1 april ondanks het
weer in alle vroegte gezellig langs
gekomen bij hockeyvereniging
Qui Vive.
Heel veel stokstaartjes kwamen
op deze eerste paasdag naar het
veld om eerst eitjes te zoeken en
daarna lekker te trainen. Er mocht
op en rondom veld 1 gezocht
worden naar heel veel verschillende eitjes: grote, kleine, choco-

lade, hardgekookte en er lag er
zelfs eentje van goud verstopt.
Wie dit gouden paasei vond
kreeg een verrassing. Sarah was
de gelukkige en kreeg een lekkere chocolade paashaas.
Ondanks de regen hebben de
kinderen verder nog heerlijk getraind en daaruit blijkt maar weer
dat het kinderen niet uit maakt
wat voor weer het is: hockey is altijd leuk!

28

5 april 2018

Voetbal: FCA gelijk en
winst, RKDES verliest
Aalsmeer - De eerste teams
van voetbalverenigingen FC
Aalsmeer en RKDES hebben het
afgelopen weekend wisselende
prestaties geleverd. FCA zaterdag heeft een leuk en knap visitekaartje afgegeven. De Aalsmeerse voetballers kregen Forumsport op bezoek in de Beethovenlaan. Forumsport staat hoog in de
competitie en kwam voor winst.
Dit pakte anders uit. De ongeveer
200 bezoekers zagen een moeizame wedstrijd en geen doelpunten. Het werd of bleef 0-0. Forumsport teleurgesteld, Aalsmeer
best tevreden.
RKDES Kudelstaart wachtte Paaszondag 1 april een thuiswedstrijd
tegen Altior. Zo’n 300 toeschouwers hadden zich verzameld rond
het hoofdveld aan de Wim Kandreef. Het werd een spannende
wedstrijd, die RKDES niet wist te
winnen. De bezoekers mochten
naar huis met 2-1 winst. Voor Kudelstaart wist Rutger Spaargaren
te scoren.

FCA zondag had 1 april vrij, maar
de voetballers moesten maandag
2 april (2e Paasdag) aantreden.
In Roelofarendsveen was WVC
de tegenstander. Er is volop gescoord. FCA wist liefst vier keer de
doelman te passeren en WVC wist
‘slechts’ drie keer de bal in het net
te schieten. Een heel attractieve
wedstrijd en winst voor Aalsmeer
(4-3). Er volgde een vrolijke terugreis naar Aalsmeer.
Rob de Vries overleden
De voetballers van FC Aalsmeer
speelden zaterdag en zondag
met rouwbanden. Ook werd zaterdag voor aanvang van de wedstrijd een minuut stilte gehouden. Dit vanwege het overlijden
van Rob de Vries, vroeger sterspeler en later voorzitter van Voetbal Vereniging Aalsmeer (VVA) en
ere-lid van FC Aalsmeer, op vrijdag 30 maart. Rob de Vries is 74
jaar geworden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Biljartteam Spaargaren
op koers: Weer winst!
Aalsmeer- Weer de volle winst
voor het Aalsmeer team van
team Spaargaren nu was Westerhaven het slachtoffer van de dadendrang van het team. Hans
Spaargaren speelde een perfecte wedstrijd en had 15 beurten
nodig om Chris Koot een nederlaag te bezorgen, die meer dan
de helft van de te maken caramboles te kort kwam. Anne Ensing,
die sinds kort deel uitmaakt van
het team, drukte direct zijn stempel op de wedstrijd door Piet van
Zelst een nederlaag toe te brengen. Het ging ook even minder
deze avond. Paul van der Aar had
teveel beurten nodig tegen Lowie Rombouts om de 12 punten na zich toe te halen wat uiteindelijk wel lukte. Paul die deze
competitie 24 wedstrijden speelde, wist er totaal 20 te winnen en
slechts 4 keer te verliezen. Eindstand: Aalsmeer 36 en Westerhaven 20 punten.
Het Aalsmeer team van Jan Plasmeijer ging in de uitwedstrijd
tegen Jacobswoude een zware
avond tegen moet. Dat bleek ook
later aan de uitslag. Wim Berghoef, die regelmatig de 12 punten voor het team liet noteren,
kwam tegen Piet Witteman niet
in zijn spel en moest genoegen
nemen met 3 punten. De teamleider zelf deed het niet veel beter
tegen Loek Turk en nam 5 punten
mee. Ook Joop Houtman kon de
winst niet pakken tegen Aad van
Holstein. Eindstand: Jacobswoude 36 en Aalsmeer 16 punten.
Dagcompetitie
Een klein beetje lucht voor de
drie teams die in de dagcompetitie spelen. Twee teams behaalden
winst en één team leed een klein
verlies, niet dat ze kunnen degraderen maar toch zijn een paar
overwinningen altijd goed voor
de sfeer. Het Team van Wil Piet
speelde hun thuiswedstrijd tegen
één van de twee teams van De
Plas en zette dat om in een winst
partij tegen Simon van Capel. Jacco v/d Laarse speelde een nette
wedstrijd en liet zijn winst punten bijschrijven tegen Cor Groenint Woud die drie caramboles te

kort kwam. Ook Wijnand Knol
liet zijn 12 punten in 30 beurten
bij schrijven tegen Sjaak de Haan.
Martin v/d. Laarse had het als
laatste speler erg moeilijk tegen
Jan Smoorenburg en moest dan
ook de winst aan Jan Laten. Eindstand: Aalsmeer A 41 en De Plas C
33 punten.
Ook het team van Harry Batenburg behaalde de winst tegen De
Plas A. Henk Bos als eerste speler had veel beurten nodig tegen Willem van Vliet. Joost Dekker had genoeg aan 19 beurten
tegen Henk Kouwenhoven. Ook
Harry Batenburg liet 12 punten
noteren tegen Kees Hommenga.
Reservespeler Jaap van Leeuwen
trof het niet deze middag tegen
Frans Turk en verloor zijn partij.
Eindstand: Aalsmeer C 40 en De
Plas 32 punten.
Het Aalsmeer B team van Arnold
Heuzen was te gast bij De Plas
in Langeraar. Aalsmeer, dat zijn
thuiswedstrijd normaal aan de
Oosteinderweg 287 speelt, moest
door omstandigheden uitwijken naar Langeraar. Wim Berghoef pakte de 12 punten tegen
Bert Ubink die uiteindelijk twee
caramboles te kort kwam. Eerste speler Arnold Heuzen nam
het op tegen Aart Plaisier. Beide
spelers hielden elkaar in evenwicht, uiteindelijk was de winst
voor Arnold. Teamgenoten Fred
Pol en Wim Nederstigt verloren
beide hun wedstrijd. Eindstand:
Aalsmeer B 39 en De Plas B 42
punten.
Piet Maarsen

Voetbal

Prima overwinning FCA
zondag tegen WVC

Handbal bekercompetitie

FIQAS in halve finale na
winst op Volendam
Aalsmeer - Wat was het spannend afgelopen donderdag 29
maart. In de bekercompetitie
speelden de handballers van FIQAS Aalsmeer tegen Kras Volendam. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en gaven beiden
honderd procent voor dit belangrijke duel. De wedstrijd was in De
Bloemhof en thuis spelen geeft
toch altijd iets meer energie. Echter, de rust gingen de teams in
met 12-13, een puntje achterstand dus voor Aalsmeer. Maar
hiermee was voor FIQAS de toon
niet gezet. De mannen van coach
Brouwer waren gebrand om de
Volendammers te verslaan. Op
het puntje van de stoel voor de
aanhangers van Aalsmeer, want
wat een spektakel. Een heftige strijd die uiteindelijke door
Aalsmeer gewonnen werd met
29-26.
De ontlading was groot, wat waren de spelers blij en begrijpelijk. Wekelijks wordt tot slot keihard getraind om bij de top te behoren. De halve bekerfinale is bereikt door Aalsmeer en de volgende tegenstander is Hellas Sports.
Het andere duel in deze halve fi-

nale gaat tussen Bevo en OCI Lions. Super spannend!
Thuis gelijk tegen Bevo
De mannen van Heren 1 hadden
maar kort dag om te genieten van
de overwinning op Volendam, de
volgende wedstrijd wachtte alweer. Zaterdag 31 maart kwam Bevo op bezoek in De Bloemhof voor
de tweede play-off wedstrijd om
de landstitel. Ook dit werd een bijzonder spannende wedstrijd. Een
hele volle tribune (vanwege het Jac
Stammes Toernooi) zag Aalsmeer
met winst (13-12) de rust ingaan. In
de tweede helft wist FIQAS verder
uit te lopen en leek de wedstrijd te
gaan winnen. Echter bij de stand
van 25-21 kwam Bevo sterk terug,
tot zelfs 27-27 en 27-28. Aalsmeer
wist de stand toch weer gelijk te
trekken en 28-28 werd de eindstand. FIQAS Aalsmeer staat nu op
de derde plaats voor de landstitel,
op één OCI Lions, op twee Kras Volendam en op vier Bevo. Op zaterdag 14 april is Volendam daarom
opnieuw de tegenstander van FIQAS. Deze wedstrijd wordt ook in
De Bloemhof gespeeld en begint
om 19.15 uur.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Een wedstrijd op 2e
Paasdag is de zondag tak van
FC Aalsmeer goed bevallen. In
de uitwedstrijd tegen WVC gebeurde er wel heel erg veel. FC
Aalsmeer zonder Karol Mirowski,
Pawel Kocon en Stender Piet, allen op vakantie. Mark Schut op
de bank, deze week niet getraind
wegens ziekte, en Damion Veldman niet aanwezig. Kortom het
was weer puzzelen voor Marco
Bragonje, Joost van der Zwaard
op de spitspositie, Sebastiaan
Huygsloot op de linksback positie, Alexander Goes achter in centrum en Elias el Hadji op het middenveld. Al gauw bleek dat WVC
niet scherp aan de wedstrijd begon. Als Joost van der Zwaard
goed naar de bal had gekeken na
een paar minuten had hij de bal
er zo in kunnen koppen. Maar in
de 9e minuut was he wel raak.
Na een fantastische bal van Joeri v/d Schraaff (wat speelde deze speler een dijk van een wedstrijd) in de diepte op Joost van
der Zwaard die met een prachtig
schot de keeper van WVC kansloos liet: 0-1, een lekkere opsteker. Hierna was het woord aan
WVC die twee keer achter elkaar
kansjes kreeg, maar er nog niets
mee kon. Ook de FC liet zien er zin
in te hebben, op rechts een mooi
aanvalsspel waarbij de gehele
voorhoede en middenveld betrokken waren. In de 20e minuut
een corner van Aalsmeer, genomen door Joeri v/d Schraaff en
het was Nick Sluys die er met een
prachtige kopbal 0-2 van maakte.
FC Aalsmeer rook kansen bij dit
WVC en het was Alexander Goes
die met zijn vrije trap op 30 meter afstand verdediging en keeper verschalkte en de 0-3 binnen
tikte. Kortom, op rozen. Rem Pasternak was even later heel dicht
bij een doelpunt, maar zijn harde schot verdween via een speler zijn rug naast. Even later was
het weer Rem Pasternak die na
een mooi actie Triston Jongkind
heel mooi aanspeelde maar zijn

lob over keeper van Ruiten van
WVC belandde helaas op de lat.
In de 38e minuut was het toch de
hard werkende aanvoerder van
WVC Roy Weerman die de bal er
mooi inkopte en de stand op 1-3
bracht. In de 40e minuut was het
weer Joeri v/d Schraaf die met
een mooie breedtebal Elias El Hadji vrij voor de keeper zette en dat
betekende 1-4. En rust. Wat een
heerlijke stand. Bij WVC werden
door trainer Hendriks drie spelers vervangen en dat bleek een
goede ingreep te zijn. Het was
voor FC Aalsmeer absoluut niet
lekker dat Rem Pasternak na een
blessurebehandeling niet verder
meer kon. Zijn vervanger was de
jonge en eindelijk weer van een
blessure af Rudger Brusse. WFC
trok met zijn wisselingen het spel
naar zich toe en het was Arne van
Klink die van dichtbij keeper Jeremaih Veldman kansloos liet na
een hard schot. De ploeg kwam
steeds meer onder druk te staan
en het was Jeremaih Veldman die
zijn fantastische kunsten liet zien
met enkele mooie reddingen.
De ploeg van de FC zat er doorheen. Sebastiaan Huygsloot werd
vervangen door Jeroen Ezink die
op linksbuiten positie ging spelen en Daan Vaneman nam op
linksback plaats. In de 77e minuut geknoei in de achterhoede
en dat betekende dat Roy Weerman zijn tweede er kon inschieten en dat was 3-4. Mark Schut
erbij in de verdediging voor de
leeg gespeelde Tristin Jongkind.
Een devies was er ruimen de bal
uit de achterhoede en dat gebeurde dan ook. Eindstand 3-4,
een prima overwinning voor FC
Aalsmeer en een compliment
voor de gehele ploeg. Scheidsrechter R. Ditz floot een prima
wedstrijd. Dat blijft naar meer
smaken. Aanstaande zondag 8
april thuis aan de Beethovenlaan
tegen ASC vanaf 14.00 uur. Heel
benieuwd of het niveau van zeker de eerste helft weer gehaald
kan worden.

Wedstrijden veldvoetbal

Handboogschieten

Johan nieuwe trainer bij
HBV Target

Kudelstaart - Afgelopen maandag 26 maart is Johan Ruhe geslaagd voor zijn diploma handboogtrainer. Deze cursus wordt
gegeven door de Nederlandse
Handboogbond. Johan is al bijna 25 jaar lid van Target en vindt
het leuk om training te geven aan
beginnende
handboogschutters. De interesse voor de handboogsport neemt enorm toe dus
het is voor Target een goede zaak
dat er weer een trainer bijgekomen is. Totaal zijn het nu vijf gecertificeerde trainers die les geven aan beginnende schutters,
maar ook de gevorderde schutters kunnen van hun diensten gebruik maken. Tevens zijn deze trainers beschikbaar voor de handboogarrangementen die bij Target worden georganiseerd voor
bedrijven en andere groepen. JoRijsenhout - Op donderdag han Ruhe werd op de clubavond
12 april wordt de laatste speel- na afloop van de Paasverschieavond van dit seizoen gespeeld ting namens het bestuur en de lebij buurtvereniging DES in dorps- den gefeliciteerd met zijn prestahuis De Reede aan de Schouwstraat vanaf 20.00 uur. Deze
avond worden dan tevens de punten en op drie de heer K. Tencompetitie winnaars bekend ge- sen met 5577 punten. Bij het domaakt. Het kaarten op 15 maart mineren was de hoogste eer voor
is gewonnen door mevrouw M. mevrouw G. Hogenkamp met 8
Spaargaren met 5696 punten, op schrappen. Op twee mevrouw F.
twee de heer T. Brozius met 5591 Korte met 9 schrappen.

tie waarbij tevens de inzet van alle trainers van HBV Target werd
benoemd. De vrijwillige inzet van
deze trainers maar ook van alle
andere vrijwilligers is onontbeerlijk voor een vereniging en wordt
enorm gewaardeerd door het bestuur en de leden van HBV Target.
Meer informatie over handboogschieten: www.hbvtarget.nl

Zaterdag 7 april:
F.C.AALSMEER
F.C.Breukelen 1 - F.C.A. 1
F.C.Breukelen 2 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 - W.V.C. 5
F.C.A. 4 - F.C.A’dam 3
V.V.A./Spartaan 6 - FCA 5
F.C.A. 6 - V.V.C. 7
H.Y.S. 4 - F.C.A. 7
F.C.A. 8 - D.V.V.A. 14
F.C.A. 45+1 - D.C.G. 45+1
Vrouwen
D.E.V.O.’58 V1 - F.C.A. V1
F.C.A. V2 - Zeeburgia V2
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Kadoelen V1 - RKDES V1
S.C.W.
S.C.W. 1 - Zandvoort 1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Ouderenreis
Op 9 mei organiseert DES de jaarlijkse ouderenreis. Opgeven kan
tot 1 mei bij een van de bestuursleden van buurtvereniging DES,
Door Eendracht Sterk.

14.30 u
11.30 u
12.00 u
11.00 u
14.30 u

Zondag 8 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – A.S.C. 1
14.00 u
F.C.A. 2 - Ouderkerk 2
11.30 u
F.C.A. 3 – K.D.O. 3
11.30 u
F.C.A. 4 - Badh.dorp 2
14.00 u
F.C.A. 5 - Hertha 2
11.30 u
R.K.D.E.S.
Rijnland 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 - S.D.Z. 3
11.00 u
H.B.C. 4 - R.K.D.E.S. 4
14.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Swift 8
12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Parkstad 3 12.00 u

Verschillende scores bij
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - De speelavond op
28 maart van Bridgeclub Onder
Ons bracht – net als de weken er
voor – een scala aan verschillende eindcontracten en dus verschillende scores. Hieruit blijkt
maar weer hoe divers er geboden
wordt met soms verrassende resultaten zowel positief als negatief. In de C-lijn waren het weer de
‘oudjes’ die het heel goed deden!
In de A-lijn enkele verrassende
scores en in de B-lijn weinig opvallende dingen. Er zijn nog twee
zittingen te gaan en tot slot op 18
april de einddrive.

Speelavond DES

S.C.W. 2 - Kennemerl. 2
S.C.W. 3 – Legm.vogels 4
S.C.W. 4 – Roda’23 3
S.C.W. 5 - IJmuiden 8
SCW 35 +1 – AMVJ 35+1

De Uitslag: In de A-lijn: 1e Bep
Heijtel en Anita Martens met
61.25%, 2e Ria Slagboom en Kees
Brockhoff met 52.08% en 3e Rita
Ritzen en Ben van Herk met 51.67.
Opvallend feit: Maar liefst drie pa-

ren op plaats 4! In de B-lijn: 1e
Peter Prochazka en Martin van
der Laarse met 57.08%, 2e/3e
Wil Stokman met Francoise Daudel en Wil Jongkind met Agneet
van der Goot met 55.83%. In de
C-lijn: Jan en To Overwater met
58.85%, 2e Jan en Jelly Breetvelt
met 56.25% en 3e Oege de Jong
en Jan Eveleens met 53.13%.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

30
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Waterpoloclinic voor
jeugd van Oceanus

Kennismakingsdag voor
jeugd met triatlon

Aalsmeer - De Jeugdtrainingsgroepen van Oceanus hebben de
afgelopen weken getraind voor
de waterpoloclinic. Aan bod kwamen onder andere de waterpoloslag, hoe gooi ik al zwemmend
een bal en nog veel meer oefeningen die je bij de waterpolo
moet gebruiken. En die kwamen
goed van pas afgelopen week, tijdens de waterpoloclinic! De dames en heren van de waterpolo
namen de training eenmalig over,
zetten doeltjes in het water en
gingen aan de slag. Je kon duidelijk zien dat de voorgaande trainingen de jeugd goed had voorbereid op de waterpoloclinic. De
trainers draaide met gemak en
veel plezier een volledige waterpolo training met als laatste oefening: Op het doel schieten! Dit
was natuurlijk het leukste van de
training, en iedereen scoorde uiteraard een schitterend doelpunt!
Bij de Jeugdtrainingsgroepen
van Oceanus leren kinderen van
5 tot 12 jaar al spelendewijs alle
zwemslagen aan en maken ken-

Aalsmeer - Triatlon is een van de
snelst groeiende sporten in de afgelopen jaren. Niet vreemd als je
weet dat juist de combinatie van
zwemmen, fietsen en lopen de
balans in je lichaam brengt. En
na het voltooien van jou eerste of
zoveelste Triathlon, de kortste afstand is 250 meter zwemmen, 10
kilometer fietsen en 2 kilometer
lopen, is het geluksgevoel onbeschrijfelijk!
Oceanus organiseert op 29 april
een kennismakingsdag voor
jeugd vanaf 12 jaar. Kom kennis

Korfbal

nis, door middel van clinics, met
de diverse takken van sport welke binnen zwemsportvereniging
Oceanus worden gegeven. Wil jij
beter leren zwemmen en kennis
maken met de vereniging? Kom
twee keer gratis mee zwemmen!
Meld je aan via www.komzwemmenbijoceanus.nl
Viggo Jongkind in actie tijdens de
waterpoloclinic.

Hoogste eer voor jongens A FIQAS
en meiden A Quintus winnen

Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond het Jac Stammestoernooi
plaats. Aan dit treffen voor jeugdige handballers doen heel veel
teams uit diverse plaatsen in Nederland mee. Een hele organisatie voor FIQAS Aalsmeer en dankzij vele vrijwilligers kan weer terug gekeken worden op een geweldige toernooi met spectaculaire wedstrijden. Zaterdag 31
maart werden vele wedstrijden
gespeeld en zondag 1 april stonden de finales op het programma.
Het leuke aan het Jac Stammestoernooi is de saamhorigheid en
het onderlinge plezier. De bezoekende handbalteams worden in
de watten gelegd en krijgen ieder
jaar weer iets extra’s aangeboden.
Dit jaar een rolstoelhandbal demonstratie en zaterdagavond de
de korf. Het team ging al om 7.45 tweede play-off wedstrijd om de
uur op weg naar Alphen aan de landstitel tussen FIQAS en Bevo.
Rijn met taart en kinderchampagne. Maar, er moest natuurlijk
wel eerst gewonnen worden. Het
was nog spannend, want de eerste helft was best wel slecht. Toch
wist VZOD overtuigend te winnen met liefst 1-11. Het was jammer genoeg voor coach Jesper de
laatste wedstrijd, omdat hij voor
een baan naar het buitenland is
gegaan. Als cadeau kregen de Rijsenhout - Vele lange en zwakampioenen van VZOD een team- re dagen training zijn eraan vooruitje voor de twee behaalde kam- af gegaan maar het eindresultaat
pioenschappen. Het team is gaan mocht er zijn. Dinsdag 27 maart
glow-golf spelen en frietjes eten reisde Nikkie van der Luit af naar
in the Beach “Dat was heel gezel- Lillehammer in Noorwegen waar
lig”, aldus Janou Rooks, de num- het WK twirlen van 29 maart tot
en met 1 april plaats vond. Nikmer zes-speler van de D2.
kie heeft deelgenomen met het
pomponteam, wat bestaat uit 55
twirlsters, en met het largeteam,
wat uit 44 twirlsters bestaat.
Dinsdagavond 27 maart was er
voor alle WK deelnemende twirlsters een welkomstfeest waar tevens de dans van het jaar werd
ingestudeerd. Voor Nederland
volgde direct hierna de muziektest waarbij alle routines doorgenomen werden. Woensdag werd
er nog vier uur lang getraind en
‘s avonds vond de openingsceremonie plaats, waarin alle landen
werden voorgesteld, de bondsvlag gehesen werd en het WK
officieel geopend. Het gehele
WK heeft via een livestream, die
de Noorse Bond gemaakt heeft,
prachtige beelden uitgezonden
waardoor thuisblijvers alles goed
konden volgen. Zaterdag 31
maart was het pomponteam aan
de beurt. In deze categorie nastructeurs op het vlot aanwezig men zes landen deel. Het thema
om geïnteresseerden van alles van het Nederlandse team was
over deze super gezellige club te ‘terrorisme’. Het team bestond
vertellen en ze de eerste beginse- uit twee groepen, de terroristen
len van het roeien bij te brengen. en de slachtoffers, en een rode
Mocht het weer niet echt mee- draad speelsters, de hoop van het
werken dan staan in het krachthonk ergometers waarop ook
geoefend kan worden. De leden
van Michiel de Ruyter hopen dat
ze aan het eind van de dag weer
veel mensen enthousiast hebben
kunnen maken om heerlijk te komen roeien of kanoen in de buitenlucht. Meer informatie is te
vinden op www.mdr.nu
Rijsenhout - Truitje erbij voor
wielrenner Nils Eekhoff. Na het
dragen van een gele leiderstrui, begin vorige maand in Kroatië, mocht de renner uit Rijsenhout op paaszondag in de Triptyque des Monts et Chateaux als
aanvoerder van het puntenklassement ook een dag rondtoeren
in een groen shirt. Eekhoff dankte die verandering van tenue aan
een tweede plaats in de eerste rit
en het vroeg in de etappe sprok-

D2 van VZOD op het veld
en in zaal kampioen!
Kudelstaart - In september ging
de D2 van VZOD van start met
de coaches Jesper en Esmée. Het
was heel leuk en gezellig en de
korfballertjes leerden ook heel
veel in de trainingen, zoals: 4-0
spelen, een aanvalstechniek en
uit beweging schieten. Op het
veld buiten zaten de spelers van
D2 in een poule van vier en werden gedeeld kampioen met Velocitas D3. Dit werd natuurlijk gevierd.
Half oktober ging het team de
zaal in en zat met meerdere
teams in een poule, zeven in totaal. De beste tegenstander was
Top Solar Compleet D4. De spelers van VZOD speelden goed
naar elkaar en richten goed op

Jaarlijkse Jac Stammes handbaltoernooi

Na dit spannende treffen, dat eindigde in het gelijk 28-28, was de
Bloemhof weer voor de jeugdige
handballers. Ze bleven namelijk
ook slapen, in de ene hal de jongens en in de andere hal de meiden. Veel geslapen is er niet, maar
gezellig was het zeker.
Het Jac Stammestoernooi 2018 is
in de categorie jongens gewonnen door FIQAS jongens A en natuurlijk is groots feest gevierd.
De felbegeerde Jac Stammescup
winnen is een bijzondere prestatie! In de categorie meisjes is de
beker voor de eerste prijs uitgereikt aan Quintus meisjes A.
Door de meiden D van deze vereniging uit Kwintsheul is ook een
prijs gewonnen. Dit team had het
mooiste spandoek gemaakt en
werd hiervoor beloond met een
lekkere taart.
Foto: www.kicksfotos.nl

WK Twirlen in Noorwegen

Nikkie wereldkampioen
met pomponteam
verhaal. Het was een zeer indrukwekkende routine waarin meerdere aanslagen voorbij kwamen.
Zondag 1 april was het largeteam
aan de beurt. In deze categorie
namen zeven landen deel. Het
thema van de routine was ‘13 reasons why’. In deze routine, met 44
schoolmeisjes, wordt een jaar terug in de tijd gegaan waarbij de
hoofdrolspeelster tot zelfmoord
overgaat door alle pesterijen op
school. Ook deze routine maakte erg veel indruk, tot tranen aan
toe. Het largeteam was tevens
het laatste onderdeel van het WK
waarna de sluitingsceremonie en
de prijsuitreiking plaatsvond. Het
largeteam behaalde een prachtige derde plaats, het pomponteam sloot af met een knaller en
werd wereldkampioen!

Zaterdag open dag roeien kano-vereniging
Uithoorn - De open dag bij roeien kano vereniging Michiel de
Ruyter wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 7 april aan de Amsteldijk, in Uithoorn. Belangstellen zijn van harte welkom van
10.00 tot 15.00 uur bij de vereniging. Van 11.00 tot 13.00 uur is de
open dag speciaal voor de jeugd
vanaf 11 jaar. Kom gerust eens
rond te kijken of dat roeien nou
inderdaad echt zo leuk is als ze
zeggen. Het gevoel als je met de
boot soepel door het water glijdt
is niet te beschrijven, dat moet je
ervaren! Er zijn enthousiaste in-

Hockeybal van goud voor J6E1

Geslaagd toernooi voor
jeugdleden Qui Vive
De Kwakel - Zaterdag 31 maart
werd in Abcoude het ABN AMRO
E-toernooi gespeeld. Verschillende meiden- en jongensteams die
bij Qui Vive in de 6E en 8E spelen
hebben hier aan mee gedaan en
wat was het een geslaagde dag.
Ieder team kwam uit voor een
land waarbij een heleboel teams
ook flink hun best hadden gedaan op hun outfit, zodat je goed

kon zien waar ze vandaan kwamen. Naast dat er een heleboel
wedstrijden gespeeld werden,
mocht ook ieder team strafballen
nemen, was er een springkussen
en een lekkere lunch geregeld en
zat ook het weer nog mee!
De J6E1 gingen vanwege hun
eerste plek ook allemaal naar huis
met een mooie hockeybal van
goud. Wat een topdag!

Bets en Jaap op
1 bij 55+Soos

nen met 61 punten, op twee Trudy Knol met 266 punten en plaats
drie was voor Gerard de Wit met
286 punten. Bij het klaverjassen
was deze week Jaap Spaargaren
veruit de beste met 5200 punten.
Wim Buskermolen Pzn. werd met
5061 punten tweede en Huub
Bouwmeester met 4949 punten
derde. De poedelplaats was deze week voor Tini Buwalda, met
3999 punten. Belangstelling?
Neem voor inlichtingen contact
op met mevrouw R. Pothuizen via
0297-340776.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma en nieuwe leden zijn
van harte welkom.
’Op donderdag 29 maart is het jokeren gewonnen door Bets Teu-

Tweede en zevende in Triptyque

Renner Nils Eekhoff rijdt
dag in groene puntentrui
kelen van punten in een tussensprint. Na afloop van rit twee
moest hij, ondanks een knappe
zevende plek, de trui toch weer
afstaan, afgetroefd door het Belgische toptalent Jasper Philipsen. Beide openingsetappes, verreden in de Belgische provincie
Henegouwen, eindigden in een
sprint van een gehalveerd peloton.
In de maandag gehouden tijdrit eindigde Eekhoff enigszins te-

maken met jouw nieuwe uitdaging: Triatlon! Een sport waarbij
je in drie sporten wordt opgeleid
bij Oceanus Aalsmeer. Een dag
om kennis te maken met zwemmen en hardlopen. Ben je jonger dan 12 jaar, dan kan je ook
een keer komen kijken op dinsdagavond bij het zwemmen en
hardlopen. De leden van de triatlon willen graag hun kennis delen en laten zien dat iedereen het
kan, dus meld je aan met je naam,
geboorte datum via: jeugd@
oceanustriathlonteam.nl

leurstellend als 32ste en in de afsluitende heuvelrit maakte hij
zich dienstbaar aan zijn ploeggenoten van Team Sunweb. In
het klassement eindigde Nils als
58ste, in het puntenklassement
als zesde. De Triptyque, een UCIwedstrijd voor renners jonger
dan 23 jaar, werd gewonnen door
Jasper Philipsen.
Jordy Buskermolen tiende
Jordy Buskermolen (Kudelstaart)
van Team Monkey Town kwam
afgelopen maandag in het criterium van Werkendam als tiende over de streep. Ide Schelling
en Ivar Slik waren er de nummers
één en twee. Ze hadden enkele seconden voorsprong op een
grote groep renners die om de
resterende prijzen sprintte. Er waren in deze kwalitatief sterk bezette wedstrijd 75 vertrekkers.

Overige resultaten
De overige resultaten van het
paasweekeinde zijn: eliterenner
Leon Buys (Aalsmeer) twintigste
in Sloten, nieuweling Benjamin
Wessels (Aalsmeer) derde in het
clubkampioenschap van De Amstel en veteraan John Tromp (Kudelstaart) tweede bij de 60-plussers in Almelo.
Jeugdronde van Uithoorn
Jongeren met koersambities hebben komende zondag 8 april een
uitgelezen kans om in Uithoorn
kennis te maken met het jeugdwielrennen. Op het Randhoornparcours van UWTC nemen zo’n
honderd jongens en meisjes tussen vijf en dertien jaar deel aan
de Jeugdronde van Uithoorn. De
eerste start is om 10.30 uur, de
laatste om 13.00 uur.
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Sjoelcompetitie Aalsmeer

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - Met nog twee competitiewedstrijden te gaan lijken de beslissingen gevallen in
de diverse klassen bij Sjoelclub
Aalsmeer. Donderdag 29 maart
liep Petra Houweling verder uit in
de Hoofdklasse, met 1 x 150 score. Zus Elisa staat redelijk solide
op plaats 1 in de A-Klasse. Kees
Verbruggen liep maar 1 punt in
op Thijs Brozius en Mirjam van
den Berg staat 16 punten voor
op de nummer 2, Pieter de Liefde.
Zowel Cock Tukker als gastsjoeler Wim Voorbij gooiden beiden
een 152. Cock Tukker behaalde
met 1443 de hoogste serie van de
avond. De tussenstand in de competitie is als volgt: Hoofdklasse: 1.
Petra Houweling (284 pnt), 2. Albert Geleijn (229 pnt) en 3. Hans
van Leeuwen (226 pnt). A-Klasse: 1. Elisa Houweling(194 pnt), 2.
Mariëtte van der Vlugt (184 pnt)
en 3. Jacob van ‘t Hof (159 pnt).
B-Klasse 1.Thijs Brozius (252 pnt),
2. Kees Verbruggen (239 pnt) en
3. Dirk Mol (202 pnt). C-Klasse: 1.
Mirjam v/d Berg (176 pnt), 2. Pieter de Liefde (160 pnt) en 3. Jan
Geleijn Dzn. (159 punten).
De voorlaatste competitieavond
is op donderdag 12 april. Mocht u
sjoelen in competitieverband ook
leuk lijken? Kom gerust een keer
proberen. De avonden, die om de
2 weken op donderdag gehouden worden in het Dorpshuis in
Kudelstaart, beginnen om 20.00
uur. Er wordt in 4 klassen (op eigen niveau) gesjoeld. Kijk voor
informatie op de website: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 liep
in de uitwedstrijd tegen Amsterdam ’78 7 al snel achter de feiten aan. Tot 6-0 was het enige dat
de bezoekers terug konden doen
twee keer game-winst voor Bart
Spaargaren, en dus verlies in vier
games, en éénmaal voor Ed Couwenberg. Daarna was Johan Berk
wel dicht bij winst, maar hij verloor de beslissende vijfde game
nipt met 11-8. Ook de laatste partij van Ed was spannend, maar
met dezelfde teleurstellende afloop (12-10, 10-12, 6-11, 13-11,
11-7). Uiteindelijk moest Bloemenlust 1 genoegen nemen met
een 10-0 nederlaag en lijkt degradatie onafwendbaar.

1e Plaats in hoofdklasse
bijna zeker voor Petra

Degradatie dreigt voor
Bloemenlust 1 en 3

Overige wedstrijden
Op zaterdag 31 maart is de bekerwedstrijd gehouden in Zwolle. Bij
de dames ging de eindstrijd tussen Elly Mensen en Ida Maytum.
De laatste werd de winnares. Joke
Schagen werd 12e. Bij de heren
won Dick Eijlers de finale van Ronald Polman. Vader Wim Eijlers Links Remco (2e) naast winnaars Bak met Ronald en rechts Gilbert (2e).
werd 42 en laatste. Patrick Haring
werd 9e en Cock Tukker 16e.
De laatste Interclubwedstrijd was
op vrijdag 23 maart bij Sjoelclub
’t Centrum in Zaanstad. De wedstrijd deze avond is gewonnen
door Zaanstad 1 met 132,50 gemiddeld. Zaanstad 2 werd tweede met 130,28 en Aalsmeer 1
werd deze keer derde. Petra Hou- Kudelstaart - Vorige week zater- halve finale van de winnaarronweling (viel in voor Patrick Ha- dag was het weer tijd voor het de én had de hoogste uitgooi van
ring), Marry Verhoeven en Theo jaarlijks Paas Koppel toernooi bij de avond. Hoewel op basis hiervan Leijden kwamen met z’n de dartclub Poel’s Eye. Er waren van geen sprake was van een fadrieën tot 128,50 gemiddeld. 25 koppels, oftewel 50 deelne- vorietenrol won het koppel John
Aalsmeer 2 werd vierde met mers. Kilian Broeren met Roy de met Ans inderdaad de finale. Ben
127,43. Aalsmeer 3 werd gedis- Jong en René Kruit met Floor van en Madelon werden echter ook
kwalificeerd wegens een tekort Zanten bereikten knap de halve met mooie prijzen beloond voor
aan sjoelers. In de einduitslag finale, maar de finale ging uitein- hun knappe prestatie. Ook Danwerden Zaanstad 1 (130,00) en delijk tussen Gilbert van Eijk met ny de Hartog leverde een knapZaanstad 2 (128,87) ook de win- Remco Maarse en Ronald Baars pe prestatie, hij had met een finaars van de eerste twee plaat- met Bak. Gilbert was vijf jaar gele- nish van 102 de hoogste uitgooi
sen. Aalsmeer 2 werd derde met den finalist, voor Remco was het van de avond.
128,16. Hiervoor zorgden Wal- zijn eerste koppelfinale ooit. Het
ter Siebeling, Cock Tukker, Thijs koppel Ronald met Bak daaren- Vrijdag speelavond
Brozius en Marja Springin’tVeld. tegen had de afgelopen jaren al Morgen, vrijdag 6 april, is de volAalsmeer 3 eindigde op plek vijf heel wat eremetaal verzameld, gende (individuele) speelavond,
met 127,05 (Wim Eijlers, Wijnand zij stonden nu voor het vierde lidmaatschap of van te voren opSpringin’tVeld, Kees Kuypers en jaar op rij in de finale ! Na twee ti- geven is niet nodig, kom gerust
Elisa Houweling). In de B-Klasse tels op rij ging het vorig jaar ech- eens mee darten in het Dorpswerd Aalsmeer 4 (Hans en Wim ter mis. Bak won in een grijs ver- huis. Er zijn nog slechts twee
van Leeuwen, Karin Dijkstra en leden (2003/4/5) nóg drie titels, speelavonden (en een blindkopSjaak Siebeling) deze avond der- telkens met een andere koppel- pel toernooi). De Poel’s Eye is
de, maar won wel de Interclub- maat. Kortom, Ronald met Bak laagdrempelig en geschikt voor
waren de grote favorieten. On- alle niveaus; hoe meer zielen hoe
competitie van dit seizoen.
danks dapper weerwerk van Gil- meer vreugd. Man en vrouw, jong
bert met Remco maakten Ronald en oud, iedereen speelt door elmet Bak hun favorietenrol uitein- kaar, maar dankzij het vier niveau
delijk inderdaad waar.
systeem komt iedereen op zijn
In de verliezerronde bereikten eigen niveau terecht. Het motto
Robert Cools met Pascal Tensen van de Poel’s Eye is dan ook; zoen Yuri Beringel met Rosalie van veel als mogelijk darten, op zode Zwaag knap de halve finale. veel als mogelijk het eigen niRosalie bereikte helaas niet de fi- veau. De avonden zijn dartstoernale, maar in de finale stonden nooitjes op zich. De inschrijving
tum leek kwijt te raken. De com- toch twee ‘gemengde’ koppels; sluit om 20.00 uur, deelname kost
binaties waren niet minder of Ben Blokhuizen met Madelon 4 euro en de minimum leeftijd is
slechter dan in de beginfase van Schipper en John Kater met Ans 15 jaar. Op de website www.poelde wedstrijd, maar het balletje Engel. Acht jaar geleden bereik- seye.nl is nog meer informatie te
wilde er maar niet in. DWS daar- te John, samen met Remco, de vinden.
entegen had slechts één of twee
schoten nodig om tot scoren te
komen. Hierdoor keek de ploeg
van Gradus van Limpt tegen een
achterstand van 11-15 aan, maar
gelukkig bleek dit geen voorbode voor de rest van de wedstrijd.
Het was juist VZOD/FIQAS dat de
betere partij was en terugkwam
tot een score van 17-18. Een stunt
leek mogelijk toen een tijdje la- Aalsmeer - Zaterdag 31 maart
ter zelfs de 22-22 werd gemaakt. werd het Postduiven seizoen
Helaas wist de thuisclub daarna voor de vluchten geopend met
niet meer te scoren en trok DWS een oefenvlucht vanuit Roosende overwinning in de eindfase op daal (gemiddeld 86 kilometer).
een volwassen manier naar zich De duiven werden met een lichtoe: 22-26. VZOD/FIQAS mag des- te ZZO wind om 9.40 uur gelost,
alniettemin trots zijn op de ma- en de eerste duif, de 610, arriveernier hoe er met passie en inzet de om 10.37.57 uur bij Comb. Van
is gestreden. Komend weekend Ackooy in Hoofddorp op het hok.
staat de wedstrijd tegen hekken- Deze duif maakte 1612,148 mesluiter Oranje Nassau op het pro- ter per minuut. Tweede werd Gegramma, wederom om 15.30 uur rard en Lies van de Bergen uit Kudelstaart en de derde plaats was
aan de Wim Kandreef.
voor John van Duren uit Amstel- 5. A.J. van Belzen Kudelstaart
veen.
6. C. van Vliet Kudelstaart
De uitslag van de vlucht Roosen- 7. Th. v.d. Wie Aalsmeer
daal met 14 deelnemers en 298 8. Tim Rewijk De Kwakel
duiven:
9. J.A. van Dijk Aalsmeer
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp 10. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. Gerard & Lies v.d. Bergen
11. A. v.d. Wie Aalsmeer
3. J.H. van Duren Amstelveen
12. M. de Block Aalsmeer
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerder- 13. Darek Jachowski Mijdrecht
brug
14. W. Wijfje De Kwakel

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Bak en Ronald wéér
koppelkoningen

Korfbalcompetitie veldseizoen

VZOD verliest van DWS na
zwaarbevochten wedstrijd
Kudelstaart - De Kudelstaartse
korfballers van VZOD/FIQAS namen het in hun eerste wedstrijd
van het tweede helft veldseizoen
op tegen DWS uit Kootwijkerbroek. Voor eigen publiek hoopte VZOD/FIQAS zich te revancheren op de 16-10 nederlaag die
in de uitwedstrijd werd geleden.
DWS doet het goed in de competitie en staat samen met ZKC
gedeeld tweede in de competitie, terwijl VZOD/FIQAS voorlopig
genoegen moet nemen met een
zesde plek. Voor de blauwzwarten was dit de ideale mogelijkheid om een grote stap richting
lijfsbehoud te zetten.
Beide teams begonnen sterk aan
de wedstrijd en dat was ook op
het scorebord te zien. Hoewel
DWS telkens het initiatief nam en
de voorsprong pakte, trok VZOD/
FIQAS daarna keer op keer de
stand gelijk. De ploegen waren
aan elkaar gewaagd en dat zorgde voor een hoop mooie momenten, totdat VZOD/FIQAS bij
een stand van 9-11 het momen-

Postduivenvereniging de Telegraaf

Comb. Van Ackooy wint
(oefen)vlucht

tweede plaats behouden. Dirk
Biesheuvel en jan Spaargaren
wonnen beiden twee enkelspelen en na een 2-1 achterstand uiteindelijk ook het dubbelspel (711, 11-8, 11-9, 3-11, 7-11). Philippe Monnier wist niet te winnen,
hoewel hij er in zijn laatste wedstrijd dichtbij zat (11-8, 12-10, 1210). Bloemenlust 3 speelde thuis
tegen de koploper TSO 3. Peter
Velleman en Horst Krassen wonnen allebei één enkel partij. Irene
Gerritsma verloor al haar partijen.
Drie wedstrijden werden pas na
een beslissende vijfde game verloren, waaronder het dubbel van
Peter en Horst met 12-14 in de
vierde game en 10-12 in de vijfde
game. Einduitslag: 2-8. Door dit
Tweede plaats team 2
resultaat staat Bloemenlust 3 stijf
Bloemenlust 2 heeft met een 5-5 onderaan met 11 punten achterpuntendeling tegen MEO 1 de stand op de voorlaatste.

Ouderensoos in
het Middelpunt

Loek wint bij
OVAK-soos

Aalsmeer - Er was op 29 maart
weer een gezellige soos voor ouderen van 55 plus. Er stond koffie en thee klaar en om half twee
begonnen de spelers met het klaverjassen en rummycuppen. Bij
het klaverjassen is de heer van der
Zwaard eerste geworden met 5130
punten, plaats twee was voor mevrouw Verkerk met 5010 punten
en op drie is mevrouw Agtersloot
geëindigd met 4897 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw van der Voort met 4126
punten. Bij het rummycuppen was
mevrouw Millenaar de beste met
166 punten, gevolgd door mevrouw Verhoef met 230 punten en
mevrouw de Vries met 374 punten.
De volgende ouderensoos is op
donderdag 12 april en begint om
half twee in het Middelpunt aan
de Wilhelminastraat 55.

Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 11
april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
kaarten op 28 maart is gewonnen door Loek Pieterse met 5342
punten. Op twee Rudolf met 5137
punten, op drie Tom Verlaan met
4999 punten en plaats vier was
voor Toon Kunst met 4918 punten.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels op de
woensdagavond in het Dorpshuis

te Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Op 28 maart is Marry Akse eerste met geworden 5187 punten,
Jan Ramp werd tweede met 5146
punten en plaats drie was voor
Bert Kluinhaar met 5112 punten.
De poedelprijs was deze week
voor Erik v/d Beitel met 4072 punten

ZABO ronde 12 in
de Bloemhof

Aalsmeer - De twaalfde speelronde van de ZABO zaalvoetbal competitie vindt plaats in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Het
programma van aankomende
zaterdagavond 7 april ziet er als
volgt uit: om 19.00 uur begint
koploper Polonia Aalsmeer tegen
LEMO. Om 19.45 uur is de aftrap
bij Football Fanatics tegen Met &
Co. Om 20.30 uur speelt Amsec
Piller tegen IBH Aalsmeer en om
Aalsmeer - Vrijdag 6 april is er weer 21.15 uur tenslotte Koning Nieukoppelkaarten bij buurtvereniging wendijk tegen Bolas Underwear.
Hornmeer. Iedereen is van harte Publiek is van harte welkom en
welkom in het buurthuis aan de de toegang bij de ZABO is gratis.
Dreef 1. Aanvang; 20.00 uur, zaal Stand vooraf:
open vanaf 19.30 uur voor koffie, Polonia Aalsmeer 11-29, Met &
thee en inschrijving. Het klaverjas- Co 11-25, Bolas Underwear 11-21,
sen op 30 maart is gewonnen door Football Fanatics 11-15, LEMO 11Guda Kluinhaar met 5546 punten, 15, IBH Aalsmeer 11-7, Amsec Pilop twee Ans Doeswijk met 5376 ler 11-7, Koning Nieuwendijk 11punten en op drie Frits de Jong 7. Meer info op: zaboaalsmeer.nl
met 5094 punten. De poedelprijs
was voor Miep Bloemen met 3729
punten. Bij het jokeren was Trudy
Knol de beste met 405 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Gonny
met 976 punten.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Raymond 1e bij
dartcompetitie

Kwart marathon
Op zaterdag 7 april organiseert de
buurtvereniging Hornmeer weer
een kwart marathon. Hier kan iedereen aan mee doen. Het inleggeld bedraagt 10 euro, een lunch
is bij dit bedrag inbegrepen. De
aanvangstijd is 10.00 uur, graag
15 minuten voor de aanvang aanwezig zijn in verband met de inschrijving in het buurthuis aan de
Dreef 1.

Winst rolstoelhandballers

Klaverjassen bij
Geluksvogels

31

Aalsmeer - Zaterdagavond 31
maart, tijdens het Jac Stammes
toernooi, heeft het Nederlandse
rolstoelhandbal team een wedstrijd gespeeld tegen de Heren 3
van FIQAS Aalsmeer. De handballers van FIQAS kwamen voor het
eerst in actie in rolstoelen en kwamen er achter dat dit nog best
lastig is. Het werd een leuke en
sportieve wedstrijd. De rolstoelhandballers wonnen de wedstrijd
overtuigend met 23-13.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Er werd op dinsdag
27 maart om acht uur in de avond
weer begonnen met de dartscompetitie. Het was gezellig druk
en er is een spannende competitie gespeeld. Het lukte Raymond
v/d Weiden om eerste te worden.
Mede door dat hij een 180 score
had. Peter Bakker had het geluk
om op de plaats te komen waarbij je doorstroomt naar de finaleronde, waar hij nog wel z’n best
moest doen tegen Sebastiaan
Dolk. Het lukte Peter om op de
tweede plaats terecht te komen.
Sebastiaan was ook net niet sterk
genoeg in de partij tegen Victor
van Schie, die de derde plaats behaalde. Sebastiaan werd dus vierde. Plaats vijf was voor Sander
ter Schure en plaats zes voor Albert Gelein. In de verliezersronde
werd Anno Knol eerste met een
mooie hoge score van 174, werd
Kees de Lange tweede en was de
derde plaats voor Vincent Beukman, die een 180 gooide. De vierde plaats was voor Ben van Dam.
Ook darten? Iedereen vanaf 16
jaar is op dinsdag vanaf half acht
welkom in het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat 55. Deelname
kost 2,50 euro per avond.

