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KORT NIEUWS:

Bestuurder rijdt 
door na ongeval
Aalsmeer - Rond vijf uur in de 
nacht van zaterdag 6 op zon-
dag 7 april is een 20-jarige fi et-
ser uit Aalsmeer in de Hortensi-
alaan aangereden door een au-
to. De jongen is per ambulan-
ce vervoerd naar het ziekenhuis 
met onder andere hoofdletsel. 
Inmiddels is hij weer thuis. De 
automobilist is na de aanrijding 
doorgereden. Direct na het on-
geval is de politie is op zoek 
gegaan naar de bestuurder die 
bij het ongeluk betrokken was. 
Zijn auto zou een kapotte zij-
ruit hebben. De politie hoopt op 
meer informatie van inwoners 
en mogelijke getuigen. Bellen 
kan naar 0900-8844 of ano-
niem 0800-7000.

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Kijk op onze 
site voor 

het recente 
aanbod 

vacatures!

ADVERTEREN?
IN DE

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

InformatIeavond Zonne-energIe 16 aprIl 

De prijzen voor energie zijn de afgelopen 15 jaar drie keer zo hard 
gestegen als de prijzen voor andere goederen. Daarnaast zijn de 
prijzen van zonnepanelen juist gedaald. Hierdoor is het ook zonder 
subsidie, aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren.

Dinsdag 16 april organiseert de gemeente Aalsmeer samen 
met de Gemeente Amstelveen en IChoosr een informatieavond 
over de gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen voor 
huiseigenaren, huurders van Eigen Haard en eigenaren van 
kleine bedrijven: SamenZonneEnergie.

datum: dinsdag 16 april  
aanvang: 19.30 uur 
plaats: The Beach, Oosteinderweg 247a in Aalsmeer

SamenZonneEnergie is een actie van 19 Noord-Hollandse 
gemeenten, waaronder Aalsmeer, Amstelveen en het bedrijf 
iChoosr om gezamenlijk en grootschalig levering en installatie 
van zonnepanelen te verzorgen. U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar informatieavond@SamenZonneEnergie.nl 
onder vermelding van gemeente Aalsmeer en het aantal personen 
die u aan wilt melden voor de avond. 

Meer informatie over deze actie kunt u vinden op 
www.aalsmeer.nl via de banner SamenZonneEnergie en op de 
website www.samenzonneenergie.nl 
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ALLE COLBERTS, PAKKEN, 
OVERHEMDEN, POLO’S, 
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Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

WE MOETEN VAN ALLES AF!
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ALS BIJLAGE

Starterslening straks ook mogelijk 
voor aankoop bestaande woningen
Aalsmeer - Dinsdag 2 april heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het voorstel om de re-
geling voor startersleningen aan te 
passen besproken. Zij hebben be-
sloten de nieuwe regeling voor vast-
stelling aan te bieden aan de ge-
meenteraad van april. Na vaststel-
ling in de raad wordt verder uitleg 
geven over de procedure van het 
aanvragen van een starterslening. 
Wethouder Rik Rolleman: “We wil-
len de kansen van starters op de 
woningmarkt vergroten. Nu is het 
nog vaak erg moeilijk voor starters 
op de woningmarkt om een woning 
te kopen. Met de uitbreiding van de 
starterslening voor bestaande wo-
ningen wordt de woningmarkt voor 
deze kopers gemakkelijker. Een an-
der positief effect van de nieuwe re-
geling is dat het de doorstroming 
van woningen bevordert. Eigenaren 
die hun huis verkopen, zijn op hun 
beurt weer in staat een ander huis 
te kopen.”

Veranderingen in nieuwe regeling
Met de oude regeling kan er alleen 
een starterslening aangevraagd 
worden voor speciaal door het col-
lege aangewezen nieuwbouwwo-
ningen. In de nieuwe regeling kan 
dit voor alle nieuwbouwprojecten 
en bestaande woningen tot de Na-
tionale Hypotheek Garantiegrens 
(was in oude regeling tot 208.000). 
Een andere wijziging is dat de maxi-
male hoogte van de Starterslening 
wordt vastgesteld op 40.000 euro. 
Dit is tot op heden 41.600 euro. Rol-
leman: “Een goed voorbeeld van de 
starterslening is het project starter-
woningen in Dorpshaven. Van de 
27 starterswoningen die zijn ver-
kocht hebben 21 kopers dit gedaan 
met een starterslening. Voor dit pro-
ject staat nog een gedeelte gere-
serveerd voor de nog te bouwen 54 
starterswoningen. Deze reservering 
is met de Rijksbijdrage goed voor 
ongeveer 45 startersleningen en 
blijft ook bestaan na de invoering 

van de nieuwe regeling. Het voor-
deel van de starterslening is dat je 
pas met rente betaling en afl ossing 
begint na 3 jaar en dat de bedra-
gen afhankelijk zijn van het dan be-
schikbare inkomen.”

Beschikbaarheid
Het budget dat we als gemeen-
te hebben is niet onbeperkt. Van-
uit het gemeentelijk budget kunnen 
er in ieder geval 9 leningen worden 
verstrekt. 

Doordat het Rijk de komende tijd de 
helft van de lening fi nanciert wordt 
dit aantal verdubbeld naar 18 lenin-
gen. Leningaanvragen worden be-
handeld op volgorde van binnen-
komst. Waarbij het principe geld van 
op is op. In de komende nota ‘her-
ijking woonvisie’ zal worden aange-
geven op welke wijze de startersle-
ningen een aanvullend budget kan 
krijgen. Hierbij kan onder meer wor-
den gedacht aan het woonfonds.

Met veel belangstelling werden al bouwkabels en nieuwbouwprojecten in de gemeente bekeken. 
Foto: www.kicksfotoos.nl.

Inwoner door 
explosie gewond
Aalsmeer - Op woensdag 
10 april rond half tien in de 
ochtend is een inwoner uit 
Aalsmeer gewond geraakt ti-
ijdens werkzaamheden in een 
botenloods aan de Uiterweg. 
Tijdens laswerkzaamheden is 
door nog onbekende oorzaak 
een explosie ontstaan. Door de 
klap is de man de loods uitge-
slingerd. Hij is per ambulance 
overgebracht naar het zieken-
huis met verwondingen aan 
zijn arm en hoofd. De brand-
weer en de politie doen nader 
onderzoek.

Koningsspelen ook op OBS!
Kudelstaart - Toch alle scholen in 
de gemeente doen mee aan de Ko-
ningsspelen ter gelegenheid van de 
troonswisseling. Ook de OBS Ku-
delstaart en de Antoniusschool. De 
Koningsspelen worden in heel Ne-
derland op vrijdag 26 april op basis-
scholen georganiseerd. Bij het spe-
ciale comité met aan het hoofd Ri-
chard Krajicek konden de scholen 
zich hiervoor tot begin april aan-
melden. De OBS en Antonius heb-
ben dit niet gedaan, want zij vieren 
het iets anders, namelijk op don-
derdag 25 april. “Vrijdag 26 april is 
de laatste dag voor de vakantie en 
de onderbouw heeft bij ons dan al 
vrij”, legt directeur Jan van Veen uit. 
“Er zijn ouders en dus kinderen die 
deze dag al op vakantie gaan. Ook 
leerkrachten hebben vakanties ge-
pland. Wij vonden dat we deze 
feestdag niet meer moesten inpas-

sen op de vrijdag. Vandaar dat we 
gekozen hebben om de Konings-
spelen op donderdag 25 april te vie-
ren.” En dat is natuurlijk ook prima. 
Alle scholen mogen namelijk zelf 
bepalen hoe ze vorm geven aan de 
Koningsspelen. Sporten vormt het 
hart van de Koningsspelen en op 
heel veel scholen start de feestdag 
met een overheerlijk Koningsontbijt. 
De scholen is gevraagd om de spe-
len zo creatief mogelijk in te vullen. 
Een uitdaging, want scholen met de 
meest creatieve invullingen maken 
kans op een persoonlijke ontmoe-
ting met Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima. Op dit ‘hoge 
bezoek’ maken de OBS en Antoni-
us overigens geen kans. Alleen aan-
gemelde basisscholen dingen mee. 
Ach, als het maar feest wordt met 
een hoofdletter en dat is aan alle 
scholen wel toevertrouwd!

Waterwolftunnel en N201 open!
Aalsmeer - Op maandag 22 april 
om 12.00 uur wordt de Waterwolf-
tunnel en het weggedeelte tussen 
de Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
Cargo Entrance en Koolhovenlaan 
in Haarlemmermeer voor het ver-
keer geopend. Met deze openstel-
ling is weer een nieuw gedeelte van 
het Masterplan N201+ afgerond. 
Verkeer kan de nieuwe N201 en de 
Waterwolftunnel gebruiken om zijn 
weg te vervolgen naar de A4 en vice 
versa. De afslag richting de A9 via 

de Fokkerweg is dan nog niet open. 
De reden hiervoor is dat de werk-
zaamheden bij de A9 nog niet ge-
reed zijn. Om verkeershinder en ver-
stoppingen te voorkomen wordt het 
verkeer zolang via de A4 geleid. Ver-
wachting is dat de werkzaamheden 
bij de A9 rond deze zomer gereed 
zijn.
Eind 2006 is gestart met de bouw 
van de Waterwolftunnel en de om-
legging van de N201 in Aalsmeer 
en Uithoorn. In 2011 werd de tun-

Brandje op balkon fl at
Kudelstaart - Op zaterdag 6 
april kregen politie en brandweer 
een melding over een brandje op 
een balkon van een fl atwoning 
in de Korfstraat. De brandweer 
had het vuur snel onder contro-
le. De brand is vermoedelijk ont-
staan in een boompje op het bal-
kon. De balkondeur van het huis 
raakte licht beschadigd door het 
vuur. De woning is geïnspecteerd, 
maar er is geen schade geconsta-
teerd. Er zijn geen gewonden. 
Foto’s: Ronald van Doorn.

nel opgeleverd en was het civiel-
technische deel van de tunnel klaar. 
Vervolgens is gestart met het aan-
brengen van de tunnel technische 
installaties. De systemen die zor-
gen voor de veiligheid in de tun-
nel moeten voldoen aan zeer stren-
ge eisen die voortvloeien uit de aan-
gescherpte Europese tunnelwetge-
ving. Eind 2012 was de installa-
tie gereed en daarna is gestart met 
het testen en oefenen met de veilig-
heidssystemen van de tunnel om dit 
voorjaar open te kunnen gaan. Op 
vrijdag 19 april wordt de openstel-
lingvergunning door het Bevoegd 
Gezag van de gemeente Aalsmeer 
offi cieel overhandigd aan de Provin-
cie Noord-Holland. Dit gebeurt in 
de tunnel in aanwezigheid van alle 
direct betrokkenen bij het openstel-
lingsproces. Een bijzonder moment 
dat het sluitstuk vormt van een pe-
riode van 30 maanden innovatieve 
samenwerking. 

Open dag 
Voordat het verkeer er door heen 
gaat rijden, krijgen bewoners en an-
dere geïnteresseerden nog de ge-
legenheid om de Waterwolftun-
nel te bezichtigen. Op zaterdag 20 
april van 10.30 tot 15.00 uur is er 
een open dag in de Waterwolftun-
nel. Er is een gevarieerd programma 
voor jong en oud: er zijn concerten, 
streetdance optredens en presen-
taties over onder andere de bouw 
van de tunnel. Bezoekers kunnen 
een begeleide toer maken door de 
tunnel en een bezoek brengen aan 
het atelier. Hier kunnen bewoners in 
kunstwerken hun gedachte bij de 
tunnel vormgeven.

Nieuw nummer
Met de openstelling van weer een 
nieuw gedeelte van de nieuwe N201 
krijgt een deel van de oude weg een 
ander nummer. N196 is het nieu-
we wegnummer van de oude ver-
trouwde route tussen de Fokkerweg 
in Haarlemmermeer, door Aalsmeer 
en de Amstel in Uithoorn.
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Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. eucharistieviering met A. Blonk 
en H. Post mmw Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 15 april om 
20u. met evang. Anthon v/d Laak. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag om de twee weken.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abraham-
se. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Jaroah Haumahu. Tevens speci-
ale dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. belijde-
nisdienst met ds. Liesbet Geijlvoet. 
Collecte DG Monumenten. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
T.H.P. Prins. Ook Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met W.H.B. 
ten Voorde uit Almere. Organist H. 
van Noord. Om 18.30u. tienerdienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. gastendienst met 
ds. D. van Duivenbode uit Amstel-
veen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Jacob Keegstra. Apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 
Om 19u. Baan7, jongerendienst. 
Spreker Geert Balder.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J.G. Vel Tromp uit 
Kampen en 16.30u. met ds. G. Ne-
derveen uit Alkmaar.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag om 17u. in Kloosterhof woord 
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag om 10.30u. in Karmel-
kerk eucharistieviering met L. See-
boldt mmv De Mirakeltjes. Om 14u. 
Poolse dienst met Christoff. 

 14 april

Vermist.
- Weteringplantsoen: Grijs-zwart-rood-witte poes. Is tien maanden 

oud en heeft een chip. Heet Drakie.

Gevonden:
- Oosteinderweg: Bruine langharige kat met wit bekje.
- Robend: Zwart-witte kater met witte snorharen, witte streep over 

buik, witte bef en witte poten voor en achter.
- Kudelstaartseweg: Kleine rode poes, witte bek, bef, buik en pootjes.

KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Kip tijdens Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 19 april om 
18.00 uur is er weer een Open Hof 
Keuken. Op het menu staat kip met 
rijst. 
De kosten bedragen 4 euro per per-
soon. Iedereen is welkom in het Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 17.45 

uur is de deur open. De maaltijd ein-
digt omstreeks 20.00 uur. Het doel 
van de Open Hof Keuken is de ont-
moeting. Opgeven kan via email: di-
aconie@pgaalsmeer.nl of via het te-
lefoonnummer van de diaconie: 06-
41700923 tot dinsdag 16 april. 

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - Eenvoudige liederen 
en veel stilte zijn een rode draad in 
het gebed van de broeders van Tai-
zé. De Karmel aan de Zwarteweg 36 
heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 12 april vanaf 20.30 
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. 

Inloop voor 65+ 
zondagmiddag

Aalsmeer - Zondagmiddag 14 april 
is er inloop van 15.00 tot 16.30 uur 
voor 65 plussers in de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat 55. Er wordt 
naar een verhaal van Oscar Wilde ge-
luisterd en aansluitend naar de mu-
ziekkeuze van Wanda Bol. Daarna is 
er een drankje en een hapje bij een 
goed gesprek of tijdens een van de 
spellen die klaarstaan. Welkom aan 
65plussers, dames èn heren, voor wie 
de zondag zo lang lijkt te duren. Tele-
foon kerkgebouw: 0297- 326527. Voor 
inlichtingen: Ellen van Houten, oude-
renpastor, 06-14144344.

Gastendienst in 
Oosterkerk

Aalsmeer - Zondag 14 april wordt 
een gastendienst gehouden in de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg. 
Thema is ‘Parels in Gods hand’. De 
dienst begint om 10.00 uur, er is kin-
deroppas. Iedereen is welkom. Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden met Betty Boor via 0297-
321636.

Creatieve avond 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdagochtend 17 
april van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting. Aansluitend is 
er van 12.00 tot 13.00 uur de lunch 
met uiteraard iets extra erbij. En de 
dag wordt afgesloten met een crea-
tieve avond. Er wordt deze keer cre-
atief gewerkt met gips. Voor al deze 
activiteiten is iedereen welkom in de 
Oost-Inn in de Mikado in de Cathari-
na-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-345413 of kijk op 
de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Ontmoetingscentrum dementie
Samenkomst met dr. Martin Kat
Aalsmeer - Het ontmoetingscen-
trum voor mensen met dementie en 
hun naasten is gevestigd in gebouw 
Irene en onderdeel van zorgcentrum 
Aelsmeer. Naast een gevarieerd dag-
programma voor mensen met de-
mentie waarbij de nadruk ligt op ac-
tief blijven en behoud van de kwali-
teit van leven doet het ontmoetings-
centrum veel aan mantelzorgonder-
steuning. In samenwerking met Vi-
ta welzijn en advies zijn er partner-
gespreksgroepen en met het mantel-
zorg steunpunt organiseren zij infor-
matiebijeenkomsten en gemiddeld 5 
keer per jaar bijeenkomsten voor kin-
deren van mensen met dementie. De 
kinderbijeenkomsten staan onder de 
deskundige begeleiding van Hanne-
ke ten Brinke en Ellen Millenaar en 
hier wordt dieper ingegaan op the-

ma’s waar deze groep mee te ma-
ken heeft. Binnen de kindergroep is 
naast het lotgenotencontact ook be-
hoefte aan informatie. Op dinsdag 16 
april is als gast dr. Martin Kat, oude-
renpsychiater in het medisch cen-
trum Alkmaar, uitgenodigd. Hij zal in-
gaan op de kwaliteit van de relatie 
tussen ouder en kind en de gevoelig-
heden daarbij. Daarnaast kan hij vra-
gen beantwoorden rondom het the-
ma erfelijkheid en dementie. In we-
tenschappelijke kringen wordt vaak 
gesproken over erfelijkheid en voor 
kinderen van dementerenden is het 
soms een zorg die ze met zich mee-
dragen. Wat zijn de risicofactoren, wil 
je dit wel of niet laten onderzoeken 
en wat is de meerwaarde daarvan. 
De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 
en vindt plaats in gebouw Irene aan 
de Kanaalstraat. Het is belangrijk je 
vooraf aan te melden in verband met 
een beperkt aantal plaatsen. Dit kan 
door contact op te nemen met Ellen 
Millenaar van het ontmoetingscen-
trum via 06-22468574.

Mooie opbrengst voor ZOA! 
Aalsmeer - De huis-aan-huis col-
lecte van ZOA in Aalsmeer heeft tot 
nu toe een bedrag van 927,61 eu-
ro opgebracht. Daarmee zijn de 14 
collectanten er weer in geslaagd de 
collecte tot een succes te maken. 
ZOA wil de collectanten hartelijk 
bedanken voor hun inzet! Bert Kos-
ter, rayoncoördinator bij ZOA, is ook 
heel blij met de inzet van de collec-
tanten. “Sommige vrijwilligers zijn al 
jarenlang betrokken bij de collecte, 
en elk jaar melden zich ook nieu-
we mensen om te helpen. Gewel-
dig!” De opbrengst van de collecte 
zal worden besteed aan ZOA’s pro-
jecten in veertien landen. ZOA biedt 
hulp en herstel aan slachtoffers van 
natuurrampen en gewapende con-
flicten en werkt dus niet in de ge-
makkelijkste gebieden. In Afghani-

stan en in het oosten van Congo on-
dersteunt ZOA bijvoorbeeld terug-
kerende vluchtelingen, die door de 
oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Ha-
iti krijgen slachtoffers van de aard-
beving ondersteuning bij de weder-
opbouw van hun bestaan. En er zijn 
nog veel meer voorbeelden te ge-
ven. ZOA is een christelijke hulp-
verleningsorganisatie voor interna-
tionale vluchtelingenhulp. Ze geeft 
hoop door een nieuw toekomstper-
spectief te bieden en herstel te ge-
ven door samen met de mensen te 
werken tot zij weer in hun eigen le-
vensonderhoud kunnen voorzien. 
Collectant gemist? Alsnog geld 
overmaken kan op giro 550 t.n.v. 
ZOA of sms ‘ik help’ naar 4333 
(1,50 per sms). Voor meer informa-
tie www.zoa.nl. 

Aan wie denkt u?
Collecteer voor 
Hartstichting!

Aalsmeer - Van 14 tot en met 20 
april is de collecteweek van de Hart-
stichting. Tijdens deze week vraagt 
de Hartstichting financiële steun voor 
het bestrijden van hart- en vaatziek-
ten. Met deze steun zoekt ze naar op-
lossingen om hart- en vaatziekten 
te voorkomen, de sterfte te verlagen 
en hart- en vaatpatiënten te sterken. 
In deze week staat een collectanten 
wellicht ook aan uw deur. Om de col-
lecteweek tot een succes te maken, 
is de Hartstichting op zoek naar col-
lectanten. Doet u ook mee? Zo wordt 
gezamenlijk actief een bijdrage gele-
verd aan een gezonde samenleving. 
Eén op de drie Nederlanders overlijdt 
aan een hart- of vaatziekte. Door-
dat er 1 miljoen hart- en vaatpatiën-
ten zijn, kent iedereen wel iemand 
die met deze ziekten te maken heeft. 
Met slechts 2 uur collecteren helpt 
u de Hartstichting. Doe het voor de-
gene die u kent en voor al die ande-
re hart- en vaatpatiënten. U kunt zich 
aanmelden via de contactpersoon in 
Aalsmeer: Marie-José Schreuders, 
email: marie-jose.schreuders@pla-
net.nl of bel 0297-327672. 

Meerdere muziekgenres op lessenaar

Concert Het Bindingkoor 
‘over de liefde’ zaterdag
Aalsmeer - Het Bindingkoor onder 
leiding van Henk Trommel geeft  za-
terdagavond 13 april een voorjaars-
concert met dit jaar als thema: de 
liefde. Tijdens het eerste deel van 
het concert staat de tekst over ge-
loof, hoop en liefde uit de Bijbel cen-
traal. Op drie verschillende melodie-
en wordt deze tekst verwoord. Het 
Bindingkoor zingt met veel liefde de 
compositie van oud-dirigent (en pi-
ano-solist) Herman Rouw: Liefde, 
eerste, laatste. Op een Gregoriaan-
se melodie wordt het: Ubi caritas 
et amor, deus ibi est ( waar liefde 
en goedheid is, is God) gezongen. 
Tijdens het tweede gedeelte zingt 
het Bindingkoor vrolijke zestiende 
en zeventiende de eeuwse Engelse 
liefdesliedjes en arrangementen van 
nieuwe (liefdes) pophits. Het Bin-
dingkoor zal ook Michelle bezingen 
- heel anders dan de Beatles het de-
den. Een fijn nummer is zeker de be-
kende Pastorale met een mooie par-

tij voor de bassen en tenoren. Het 
eindigt met een uitbundig: Ik heb 
je lief! Het programma wordt afge-
wisseld met muzikale intermezzo’s  
door de pianisten Herman Rouw, 
Wilma Broere en Henk Trommel. Zij 
spelen muziek voor vier en zes han-
den. Ook dit is weer een concert 
waarbij het Bindingkoor veel stijlen 
uit verschillende periodes zal laten 
horen. De leden en de dirigent bele-
ven er plezier aan om meerdere mu-
ziekgenres op de lessenaar te heb-
ben.  Juist die veelkleurigheid maakt 
het Bindingkoor wat het is: veelzij-
dig en nét ietsje anders! Iedereen 
is van harte uitgenodigd bij dit af-
wisselende en liefdevolle program-
ma! Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55. De zaal gaat om 19.45 op en het 
concert begint om 20.15 uur. Toe-
gang is 8,50 euro, inclusief drankje 
na afloop, en 5 euro voor jongeren 
tot en met 18 jaar.

Op muzikale reis door Amerika
Voorjaarsconcert ‘Flora’
Kudelstaart - Zaterdag 13 april 
geeft muziekvereniging Flora onder 
leiding van Dick-Jan Veerbeek haar 
jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit keer 
niet zoals gebruikelijk in de burger-
zaal van het gemeentehuis, maar in 
kerkelijk centrum De Spil aan de 
Bilderdammerweg.
Het thema is ‘Muziekvereniging Flo-
ra goes America’, het land dat be-
kend staat om zijn ballads, coun-
try-, folk- en filmmuziek en natuur-
lijk de musicals. Met de mars ‘Stars 
and Stripes’ van John Philip Sousa 
gaat het orkest van start om daar-
na de muzikale weg door Amerika 
te vervolgen met onder andere One 
Moment in Time, Grease, Dances 
with the Wolves, Glenn Miller Para-
de en What a Wonderful World. Flo-
ra heeft een jeugdige enthousias-

te trompet sectie, die met veel ple-
zier Tricky Trumpets ten gehore zal 
brengen. De dixieland muziek ont-
breekt natuurlijk ook niet op deze 
avond. Bezoekers kunnen genieten 
van Dixieland Jamboree waarin so-
lo’s te beluisteren zijn op sopraan- 
en tenorsaxofoon, trompet, trombo-
ne en besbas. Het jeugdorkest van 
Flora, eveneens onder leiding van 
Dick-Jan, laat natuurlijk ook van 
zich horen, onder andere met Take 
it Easy, een selectie uit Poca Hontas 
en The Best of the Blues Brothers. 
De avond wordt aan elkaar gepraat 
door Jaap van Leeuwen. Het concert 
begint om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur, en de toegangsprijs 
bedraagt 7 euro voor volwassenen. 
Voor kinderen tot 12 jaar en dona-
teurs is de toegang gratis.









GRATIS KANTOORMEUBELS VOOR
ORGANISATIES EN VERENIGINGEN

Door de ambtelijke fusie met de gemeente Amstel-
veen, heeft de gemeente Aalsmeer een overschot aan 
kantoormeubilair. Diverse kasten, bureaus, stoelen, 
ladeblokken en nog veel meer worden niet meer herge-
bruikt. Sociaal-culturele en maatschappelijke instel-
lingen krijgen met voorrang kans van het college van 
B&W om uit deze spullen een keuze te maken. 

OM dE SpULLEN VOORAf TE BEzIchTIGEN 
ORGANISEERT dE GEMEENTE AALSMEER Op 

wOENSdAG 17 ApRIL 2013 
EEN OpEN KIjKMIddAG 

VAN 12.00 TOT 15.00 UUR. 
Bij meer belangstelling voor één object wordt geloot. 
De goederen zullen op een later tijdstip moeten worden 
opgehaald.

AGENdA

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 25 april 2013, in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
19.30 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de Raadsvergadering.

INfORMATIEf BERAAd - RAAdSKELdER

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

19.30  IB-1. Opening van het Informatief Beraad 
  door de voorzitter dhr. J.P. van der Jagt 
 IB-2. Nota van Uitgangspunten project C.36 
  Rooie Dorp-Machineweg 
  Het Informatief Beraad is gericht op het 
  uitwisselen van informatie m.b.t. de Nota 
  van Uitgangspunten voor het project C.36 
  Rooie Dorp-Machineweg.

BERAAd - RAAdzAAL 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
 
20.30 B-1. Opening van het besluitvormend Beraad 
  door de voorzitter de heer R.K. van Rijn
  - Vaststelling van de agenda 
  - Resumé van het beraad van 4 april 2013 

20.35 B-2.  Vaststellen bestemmingsplan Stommeer
  Behandeling in eerste termijn

21.05 B-3.  Plaatsen van lichtreclame op het pand 
  aan de Zwarteweg 88 te Aalsmeer 
  Behandeling in eerste termijn

21.15  B-4. Aanwijzing gemeentelijke beschermde 
  dorpsgezichten 
  Behandeling in eerste termijn

21.45  B-5. Vaststellen Verordening Starterslening 
  gemeente Aalsmeer 2013 
  Behandeling in eerste termijn

21.55   Rondvraag en sluiting

PAUZE / ONDERBREKING 

RAAd - RAAdzAAL 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

22.10  R-1. Opening door de waarnemend voorzitter 
  dhr. Th. van Eijk 
  - Vaststelling van de agenda
  - Resumé van de raad van 4 april 2013 

 R-2.  Accorderen vestigen uitsluitend recht ter 
  verwerking huishoudelijk restafval 
  Behandeling in tweede termijn en 
  besluitvorming

SlUITING

wET ALGEMENE BEpALINGEN OMGEVINGSREchT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Ad Verschueren Plein, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel;
- Geijlwijckerweg (thv Seringenpark), het aanleggen van een 

vissteiger;
- Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen;
- Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een woning;
- lisdoddestraat 22 t/m 68 (even), het uitbouwen van 24 

(nog te realiseren) woningen;
- lisdoddestraat 70 en 72, het uitbouwen van 2 woningen;
- Molenvlietweg 30, tijdelijk gebruiken van grond tbv een 

evenement;
- Turfstekerstraat 20, melding brandveilig gebruik;
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (begane 

grond en 1e verdieping).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Anjerlaan 1, het verwijderen van asbest;
- Kudelstaartseweg 100, het slopen van een woning.

VERLEENdE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
pROcEdURE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-

bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (studio 1);
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (studio 6).
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 04 april 2013.

- Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de bedrijfsruimte 
door middel van een dakopbouw;

- Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, het ver-
vangen van 3 bruggen;

- Dorpsstraat 106, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Dorpsstraat 108, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Karperstraat 24, het plaatsen van een schoorsteen;
- Oude Spoordijk 21, het herbouwen van een schuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 11 april 2013. 

GEAccEpTEERdE SLOOpMELdING(EN)

- Kudelstaartseweg 275, het slopen van een woning en bij-
gebouw en het verwijderen van asbest.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

OpENSTELLINGSVERGUNNING wATERwOLfTUNNEL 
AALSMEER-hAARLEMMERMEER

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
heeft op 9 april 2013 besloten om de openstellingsvergunning 
voor de Waterwolftunnel in de N201 te verlenen. De Water-
wolftunnel ligt in de nieuwe N201 nabij Schiphol en Flora Hol-
land Aalsmeer en wordt gerealiseerd door de provincie Noord-
Holland. De verwachte openstelling van de Waterwolftunnel 
is 22 april 2013.

Op basis van de openstellingsaanvraag en de daarbij beho-
rende indiengegevens in het VeiligheidsBeheerPlan (VBP) van  
9 november 2012, hebben de gemeente Haarlemmermeer 
en beide veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Ken-
nemerland een positief advies uitgebracht aan de gemeente 
Aalsmeer. Op 18 december 2012 hebben de burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, mede gebaseerd op de adviezen van 
haar adviseurs, een ontwerp besluit genomen. Dit ontwerp-
besluit heeft gedurende een periode van 6 weken ter inza-
ge gelegen om belangstellenden de gelegenheid te geven hun 
zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen. Er zijn 
gedurende deze termijn geen zienswijzen ingekomen. 
De provincie Noord-Holland heeft vervolgens de resultaten van 
de testen ingediend, waaruit blijkt dat de tunnel en haar voor-
zieningen en organisatie (tunnelorganisatie en hulpdiensten) 
adequaat en betrouwbaar functioneren. De adviseurs van de 
beide veiligheidsregio’s, de wettelijk aangewezen Tunnel Vei-
ligheidsbeambte en de gemeente Haarlemmermeer hebben 
positief geadviseerd met betrekking tot het openstellen van 
de Waterwolftunnel. Nu aan alle wettelijke vereisten is vol-
daan zijn er geen beletselen om de Waterwolftunnel open te 
stellen.

Beroep
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken 
na toezending van dit besluit, beroep instellen bij de Recht-
bank Amsterdam, sector bestuursrecht,  Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Indien 
een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde pe-
riode, kan -  indien er sprake is van een spoedeisend belang 
- een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voor-
lopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter  van de Rechtbank te Amsterdam, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van 
een verzoek tot voorlopige voorziening is apart griffierecht 
verschuldigd.

KENNISGEVING ONTwERp BESchIKKING, wET 
ALGEMENE BEpALINGEN OMGEVINGSREchT, 
OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor:
- Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van 

een zorgcentrum.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 12 april 2013 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedurende deze ter-
mijn 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 ruimtelijke 
ordeningen en vergunningen via tel. 020-5404911

VASTGESTELd BESTEMMINGSpLAN ‘GEzONdhEIdS-
cENTRUM dRIE KOLOMMENpLEIN’, AALSMEER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 4 april 
2013 het bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolom-
menplein’ hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is onge-
wijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ont-

VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
11 april 2013

GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENINGSTIjdEN BALIE BURGERzAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dIENSTVERLENING BALIE BOUwEN & 
VERGUNNINGEN UITGEBREId 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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

AfSpRAKEN BURGEMEESTER EN wEThOUdERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

OVERIGE LOKETTEN EN INfORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

SERVIcEpUNT BEhEER EN UITVOERING 
pROVINcIE NOORd-hOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

SchIphOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

werp van het bestemmingsplan heeft van vrijdag 11 januari 
2013 gedurende zes weken tot en met donderdag 21 februari 
2013 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid 
een zienswijze in te dienen. 

doelstelling
Het plangebied van voornoemd bestemmingsplan heeft een 
beperkte omvang en omvat uitsluitend de gronden waarop in 
de bestaande situatie de nieuwbouwvleugel zich bevindt van 
het huidige gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.  Als 
gevolg van de ambtelijke fusie met de uitvoeringsorganisatie 
van Amstelveen per 1 januari 2013, is de nieuwbouwvleugel 
van het gemeentehuis leeg komen te staan. Het bestemmings-
plan beoogt de transformatie van dit deel van het gebouw tot 
een gezondheidscentrum voor geïntegreerde eerste- en twee-
delijnszorg inclusief apotheek planologisch-juridisch mogelijk 
te maken. Met de transformatie tot gezondheidscentrum zal 
het gebouw een nieuwe maatschappelijke functie krijgen. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende 
stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrij-
dag 12 april 2013 tot en met donderdag 23 mei 2013. Het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van 24 mei 2013. Gedurende de inzageter-
mijn kunnen belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure 
tijdig zienswijzen hebben ingediend, en de belanghebbenden 
die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben 
ingediend tot en met 23 mei 2013 op grond van artikel 8.2 
lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’ bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. 

Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een planver-
beelding en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestem-
mingsplan ‘‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’ met pla-
nidentificatiecode Nl.IMRO.0358.BPGEZONDHEIDSDRIEK-VA01  
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan en de bijbe-
horende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschik-
baar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
bestemmingsplan in te zien. De papieren versie van het be-
stemmingsplan is in te zien bij de balie Burgerzaken op het 
gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale 
balie open van 8.30-20.00 uur. Voor het overige is het plan 
in te zien op afspraak. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur 
het gemeentehuis bij afdeling Dienstverlening, balie 5, Drie 
Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de balies 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) 
en van 14.00-17.00 uur ( op afspraak). Op woensdag zijn de 
balies open van 8.30-20.00 uur. Voor het overige is het plan 
in te zien op afspraak. 

EVENEMENTENVERGUNNING

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren en Stokke-

land op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 uur
- Zomerbraderie rondom het winkelcentrum Kudelstaart op 

19 juni 2013 van 14.00-21.00 uur;
- Feestweek Praamplein van 8 t/m 14 september 2013
Datum verzending vergunning 3 april 2013

wELSTANdScOMMISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 0297-
387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 
weken.

VAARTUIGwRAKKEN wORdEN wEGGEhAALd

De gemeente Aalsmeer roept de eigenaren van de hieronder 
genoemde vaartuigwrakken op om hun boten weg te halen 
vóór 1 mei as. De boten zijn in slechte staat en worden gezien 
als vaartuigwrakken. Op de boten zelf worden ook mededelin-
gen geplakt om de eigenaren er op te wijzen dat ze hun boot 
moeten weghalen. Mochten de wrakken op 1 mei nog niet zijn 
weggehaald door de eigenaren dan gaat de gemeente zelf de 
wrakken verwijderen. Het gaat om de volgende boten:

Pontweg, ter hoogte van de winkel Prenatal:
-  ijzeren roeiboot, zilver/grijs, hangt aan touwen aan de 

kade
-  polyester bootje, opschrift Putoline, blauw op dek, romp 

wit.

Ter hoogte van Pontweg 5:
- Bootje merk Elan, naam Tomi, witte romp, blauw dek.
- IJzeren roeiboot, kleur groen met buitenboordmotor Mer-

cury 4.5 pk, ligt naast een kruiser.

Stommeerkade ter hoogte van nummer 25/N201
- IJzeren roeiboot, kleur groen, ligt aan steiger.
- IJzeren roeiboot, kleur grijs, ligt in het riet aan een boom.
- BM, hout met witte romp, het dek is kapot, ligt in het riet, 

naam Esperanza

De gemeente kan op grond van de algemene Plaatselijke Veror-
dening overgaan tot het weghalen van de wrakken. In het APV 
van de gemeente Aalsmeer staat dat booteigenaren er voor 
moeten zorgen dat hun boot niet vol kan lopen met water en 
zodoende niet kan zinken en/of wordt verwaarloosd. De APV is 
na te lezen en/of te downloaden op de website, http://aals-
meer.regelingenbank.nl. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer en vragen 
vraag naar afdeling VKH, vaarwegbeheer tel. 020–5404911.

Vervolg op volgende blz.



VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
11 april 2013

TER INzAGE BIj dE AfdELING dIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (wEEK 15)

t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen 
van een dakkapel).

t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het 
verplaatsen van een kozijn).

t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom; 
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Hornmeer, het kap-
pen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Machineweg, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Mada-
me Curiestraat 10, het kappen van een boom; 
Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning; 
Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Uiterweg 100, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Uiterweg 174, het kappen 
van een boom.

t/m 19-04 De volgende objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument: lijnbaankerk (exterieur), gele-
gen aan de lijnbaan 5; Transformatorhuis, gele-
gen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, gele-
gen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;

t/m 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; 
Emmastraat 24, het kappen van drie bomen; Jas-
mijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant en het 
realiseren van een dakterras op de bestaande 
aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108, 

het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek 
Burg. Kasteleinweg, het kappen van een boom; 
Uiterweg 84 (bouwen van een vrijstaande wo-
ning).

t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”.
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 

bezwaarschriften Aalsmeer.
t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
t/m 02-05  Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en 

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Koningstraat 7, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Korianderhof-Ven-
kelhof, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen 
van 14 bomen (voorheen gepubliceerd als aan-
vraag; het verbreden van de weg en het kap-
pen van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen 
van twee bomen Hornweg 178, bouwen van een 
woonhuis.

t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorkant; Kerkweg 25, het 
vernieuwen en vergroten van de kap; Kerkweg 
25a, het vernieuwen en vergroten van de kap; 
Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van 
een woonhuis en het aanleggen van een uitrit; 
Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen 
van een woonhuis; Wilgenlaan 5, ontvangen 
op 31 januari 2013 (verdagen beslistermijn met 
ten hoogste zes weken); Stommeerweg 72H, het 

brandveilig in gebruik nemen van een logiesge-
bouw.

t/m 15-05 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van 
24 januari 2013.

t/m 16-05 Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel; 
Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van 
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

t/m 15-05 Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren en 
Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 uur 
(evenementenvergunning); Zomerbraderie rond-
om het winkelcentrum Kudelstaart op 19 juni 
2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementenver-
gunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m 14 
september 2013 (evenementenvergunning)

t/m 16-05 Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik 
(studio 1); Van Cleeffkade 15, melding brandvei-
lig gebruik (studio 6).

t/m 23-05 Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de be-
drijfsruimte door middel van een dakopbouw; 
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, 
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106, 
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorps-
straat 108, het aanleggen van een brug en uit-
rit; Hornweg, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een 
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen 
van een schuur. 

t/m 23-05 Openstellingsvergunning voor de Waterwolftun-
nel in de N201.

t/m 23-05  Clematisstraat 16 (brandveilig in gebruik nemen 
van een zorgcentrum). 

Vervolg van vorige blz.

Atletiek: AV Aalsmeer
Zeer drukke en geslaagde 
schoolatletiekdag
Aalsmeer - Dat er onder de 
Aalsmeerse jeugd nog steeds veel 
belangstelling en enthousiasme is 
voor de ‘moeder aller sporten’, be-
wees afgelopen zaterdag de jaar-
lijkse schoolatletiekdag. Nadat dit 
evenement in 2003 weer nieuw le-
ven werd ingeblazen is het aan-
tal inschrijvingen in ruim tien jaar 
meer dan verdrievoudigt! Afgelo-
pen zaterdag bleef te teller uitein-
delijk staan op maar liefst driehon-
derdveertig inschrijvingen. Koplo-
pers qua deelnemers hierbij waren 
de Jozefschool, de Zuidooster en de 
Brug. Op de gebruikelijke onderde-
len, 60 meter sprint, verspringen en 
balwerpen werd er weer fel en met 
veel inzet en enthousiasme gestre-
den om de medailles. En op het af-
sluitende onderdeel de 600 meter 
was te zien dat Aalsmeer flink wat 
jeugdig looptalent bezit. De ochtend 

begon redelijk ontspannen met de 
groepen zes zeven en acht, maar ’s 
middags was het meer dan gezellig 
druk op de baan aan de Sportlaan 
met circa tweehonderdvijftig kinde-
ren uit de groepen drie, vier en vijf 
en waarschijnlijk evenzoveel vaders 
en moeders, opa’s en oma’s. Nadat 
om circa half vijf de laatste medail-
les waren uitgereikt, kon de orga-
nisatie terugkijken op een zeer ge-
slaagd evenement! Kinderen die af-
gelopen zaterdag ‘gegrepen’ zijn 
door de atletieksport, zijn natuur-
lijk van harte welkom om eens vrij-
blijvend een jeugdtraining bij te ko-
men wonen. Meer informatie over 
AV Aalsmeer en uitslagen en foto’s 
van de schoolatletiekdag zijn terug 
te vinden op de website van de ver-
eniging: www.avaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Terug naar de Kust in het
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Velen hebben vast 
het debuutboek gelezen van Sas-
kia Noort of wellicht de film gezien 
met onder andere Linda de Mol in 
de hoofdrol. Terug naar de kust is 
een boeiende psychologische thril-
ler. Regisseuse Mette Bouhuis heeft 
het op de planken gebracht. Het ver-
haal gaat over Maria, gespeeld door 
Kim Pieters, die een man en twee 
kinderen heeft. Op het moment dat 
zij abortus pleegt na een ongewens-
te zwangerschap, wordt Maria las-
tig gevallen door een onbekende. Als 
ze ook nog eens doodsbedreigingen 
krijgt vlucht ze naar haar zus Ans die 
in hun ouderlijk huis aan zee woont. 
Miryanne van Reeden vertolkt die rol. 
(Beide vrouwen speelden onder an-
dere in de hitserie ‘Julia’s Tango’). 
Ans schakelt van lieve zorgzame zus 
naar de zus die op wraak zint, om-
dat zij zelf nooit kinderen heeft kun-
nen krijgen en te horen heeft gekre-
gen dat Maria een abortus heeft ge-
pleegd. Schokkende jeugdherinne-
ringen aan hun psychotische over-
leden moeder komen steeds meer 
naar boven. Maria wantrouwt ieder-
een. De sfeer van verwarring wordt 
erg duidelijk op het toneel naar voren 
gebracht. De moeder, die nog steeds 
rondwaard in de vorm van een geest-
verschijning wordt in beeld gebracht 
door Wivineke van Groningen. Cas 
Jansen speelt in het stuk de irritante 
rechercheur. En dan is er nog Vincent 
Croiset die een dubbelrol op zich 
neemt. Hij is de man van Maria, maar 
speelt ook Harry, een vriend van de 
familie. Vincent Croiset vertelt in een 
onderhoudend telefonisch interview 
het een en ander over zijn persona-
ge en over het mysterieuze toneel-
stuk, waarin niets is wat het lijkt. Hij 
komt uit een theaterfamilie, zowel va-
der, opa, oom en neef spelen allen to-
neel. Ook zijn vrouw Tsitske Reidinga 
is geen onbekende. Zij speelde de rol 
van Claire in Gooische Vrouwen. Sa-
men hebben zij drie kinderen. Waar 
zouden wij hem van kunnen kennen? 
“Ik speelde onder andere in de series 
‘Verborgen Gebreken’, ‘Dr. Tinus’ en 
‘Oranje onder Vuur’. Ook heb ik mee-

gespeeld in het sketchprogramma 
‘Wat als..’ Verder doe ik heel veel aan 
toneel. Samen met mijn vrouw stond 
ik vorig jaar in het De La Mar the-
ater met ‘Het geheugen van water’, 
wat voor ons echt een acteursfeestje 
was.” Deze productie is een heel an-
dere. Waarom heb je Ja gezegd tegen 
deze rol? “Het is best moeilijk mate-
riaal en inderdaad een zeer gewaag-
de productie. Het leek me wel een 
uitdaging. Het verhaal wordt op een 
nachtmerrieachtige manier gebracht. 
Vooral de psychologische aspecten 
worden goed belicht. Vanaf het be-
gin weet iedereen wie de dader is, 
maar toch blijf je hangen in het wie-
kun-je-vertrouwen-en-wie-niet-idee. 
We hebben speciaal gekozen voor 
die vorm. Een heel andere richting 
eigenlijk. Ook voor mensen die de 
film niet gezien hebben of het boek 
niet hebben gelezen, blijft het span-
nend.” Waarom moeten bezoekers 
naar de voorstelling komen kijken? 
“We hebben enorm hard gewerkt, 
zijn inmiddels goed op elkaar inge-
speeld en naar elkaar toegegroeid. 
Dat is merkbaar op het toneel. Gedu-
rende de gehele voorstelling (zonder 
pauze) blijft er een zinderende span-
ning voelbaar, dat ervoor zorgt dat 
je tot op het einde ingespannen op 
het puntje van je stoel blijft zitten kij-
ken. Deze spanning wordt nog ver-
sterkt door indringende geluidsfrag-
menten en kleurrijke videobeelden 
die worden afgewisseld met grau-
we en grijze zeebeelden. We probe-
ren er, ondanks dat het een thriller is, 
toch ook wat luchtigheid aan toe te 
voegen. Mensen worden uitgedaagd. 
Het is geen standaard toneelvoor-
stelling. Het publiek moet verrast de 
zaal uit lopen. En ik moet zeggen; dat 
lukt aardig!” Kaarten voor deze voor-
stelling, die gespeeld wordt op zon-
dag 28 april vanaf 20.00 uur, zijn nu 
te koop voor de sprintprijs a 25 euro 
per kaartje. Hierbij geldt wel: op is op. 
De reguliere prijs is 28,50 euro. Bel: 
0900-1353 of bestel via de website  
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Zaterdag laatste voorstelling
Heerlijke komedie ‘Liefde half 
om half’ door Rijzenspelers
Rijsenhout - Op 5 en 6 april heb-
ben de Rijzenspelers uit Rijsenhout 
de komedie ‘Liefde half om half’ van 
Alan Ayckbourn gespeeld. Ayck-
bourn kan trots zijn op het resul-
taat. ‘Liefde half om half’ staat ook 
ruim 40 jaar naar schrijven nog als 
een huis. De acteerprestaties van de 
Rijzenspelers hebben daar een zeer 
ruime bijdrage aan geleverd. Geluk-

kig is er nog één mogelijkheid om 
het stuk te zien, aanstaande zater-
dag 13 maart is de laatste opvoe-
ring in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. De aanvang is 20.00 
uur. Kaarten zijn te verkrijgen via 
reserveren@rijzenspelers.nl, via de 
website www.rijzenspelers.nl of tele-
fonisch: 0297-327840 en indien nog 
voorradig aan de kassa.

Volle zaal voor cabaretavond
Aalsmeer - Voor een uitverkocht 
Bacchus trad zaterdag het trio 
Hoogeboom, Marée en van der 
Winkel op. Met hun tweede geza-
menlijke programma ‘Niet Aaien’ 
wisten zij het publiek in vervoering 
te brengen. Met hun grappige en 
soms droevige luisterliedjes werd 
het een gevarieerde en spannen-
de avond. De teksten en muziek van 
Hoogeboom , zijn pianospel in com-
binatie met de zang van Bas Marée 
(tevens gitaar en banjo) en de bas-
sist Ludo van der Winkel, die in dit 
programma voor ’t eerst meezingt, 
brachten het publiek in een over-
vol Bacchus tot een staande ova-
tie! Ook van andere schrijvers wa-

ren nummers op muziek gezet, on-
der andere van Annie M.G. Schmidt, 
Theo Nijland, Ramses Shaffy en niet 
te vergeten Willem Wilmink! Het 
nummer van Ramses Shaffy: ‘Erik’, 
is door Johan Hoogeboom in een 
handgeschreven versie tussen mu-
ziekbladen van Shaffy gevonden en 
door hem van ‘Shaffy’-muziek voor-
zien. Voor de nagebleven bezoekers 
werd de avond nog verrassender 
toen het drietal nog een bijzonde-
re toegift gaf met liederen van Shaf-
fy en Brel. KCA kan terugkijken op 
een goede afsluiting van dit caba-
retseizoen.

Foto: www.kicksfotoos.nl. 

Mooie voorstellingen in Crown Theater
Aalsmeer - Vorige week was het 
Crown Theater goed gevuld met pu-
bliek voor de nostalgische musical 
Annie. Wat een spektakel. Fantasti-
sche combinatie van zang en dans. 
De gemene ms. Hannigan bijvoor-
beeld (op donderdag gespeeld door 
Jenny Arean en op vrijdag door Ger-
rie van der Klei) en de in beginsel 
norse miljonair, die niets van kinde-
ren moet hebben, maar zich lang-
zaam door de lieve Annie in laat 
pakken en haar zelfs adopteert. To-
ny Neef vertolkt zijn rol als Daddy 
Warbucks voortreffelijk. 
Ook de minder bekende musical-
sterren, zoals het groepje weeskin-
deren; zij zongen en dansten feno-
menaal en de nanny, die zich ont-
fermd over Annie en uiteindelijk 

verliefd wordt op meneer Warbucks, 
zij speelde hartverwarmend. Ro-
mantiek, humor en plezier waren de 
ingrediënten voor een zeer onder-
houdende avond voor jong en oud. 
Zelfs de allerkleinste kijkertjes in de 
zaal bleven geboeid op hun stoelen 
zitten. Dat zegt genoeg!

De week daarvoor was het de beurt 
aan de musical Dik Trom. Ook hier 
was grote belangstelling voor. Van 
te voren was er een leuke kleurwed-
strijd uitgeschreven. 
De winnaars van de wedstrijd won-
nen onder andere kaartjes voor de 
voorstelling. De gelukkigen waren 
Sierra Baars, Fabiënne Kroon en 
Rijk van Ruiten (respectievelijk eer-
ste, tweede en derde prijs).
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Muziek/theater/film
Vrijdag 12 april:
* Partytime met dj Henkie in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Vierde voorronde popprijs in N201, 
Zwarteweg met All about nothing, 
Back Morton en Lost Fox v/a 20u.
Zaterdag 13 april:
* Bindingkoor zingt over liefde in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Aanvang: 20.15u.
* Voorjaarsconcert Flora in De Spil, 
Kudelstaart. Aanvang: 20u.
* Concert popkoor Sonority in Open 
Hofkerk, Ophelialaan 247 v/a 20u.
* Komedie ‘Liefde half om half’ 
door De Rijzenspelers in De Reede, 
Schouwstraat. Aanvang: 20.15u.
* Gastdj vanaf 16u. in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Bacardi Party 
met DJ Daniel.
* Joost de Lange Band in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
* Feest voor jongeren tot 18jr: Njoy 
in N201, Zwarteweg, 21.30-03u.
* Band Dark Rosie in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21.30u.
Zondag 14 april:
* A Crossroads Deal in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Open podium ‘Scala’ in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 14u.
* Haarlem Voices in KCA klassiek in 
Oud Katholiekekerk, Oosteinderweg 
394 vanaf 15.30u.
* Film The Iron Lady in Crown Cine-
ma, Van Cleeffkade. Vanaf 19u.
* Salsafeest in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 19.30u.
Zaterdag 20 april:
* Dance-feest Royale voor Kika in 
Crown Liberty Cllub v/a 22u.
* Back to the Kinky Beats in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
Zondag 21 april:
* De Kinderband live in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang: 14u.
Zaterdag 27 april:
* Meezingen met Volendam in het 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.

Exposities
11 t/m 13 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Exposante is Didi 
van der Velde. T/m 30 april.
Tot en met 13 april:
* Expositie Fotogroep Aalsmeer in 
bibliotheek Marktstraat.
Zaterdag 13 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug open, 11 tot 16u.
13 en 14 april:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Seizoensopening Historische Tuin, 
ingang Praamplein met zaterdag 
15u. veiling. Open: 13.30-16.30u.
Tot en met 5 mei:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen leerlingen 
bassischolen.
Tot en met 11 mei
* Schilderijen van Caroline Rul-
lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in 
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 11 april:
* Netwerkavond DoetZaken. Thema: 
Duurzaam ondernemen. Van 16.30 
tot 21u., Oosteinderweg 137.
* Netwerkavond Borrel Aalsmeer in 
Crown Studio’s vanaf 17u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
Vrijdag 12 april:
* Boekenmarkt met regionale boe-
ken in Boekhuis Aalsmeer, Zijd-
straat 12 van 19.30 tot 21.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis v/a 20u.
Zaterdag 13 april:
* Boomplantdag De Bovenlanden. 
Vertrek 9.30u. vanaf Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
* Braderie op Raadhuisplein v/a 10u.
* Speelgoedbeurs voor streetkids in 
Zuid-Afrika in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55, 10.30-15u.
Zondag 14 april:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel bij 
SCW, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
* Bollenrit, motortoertocht. Start 12u 
bij landgoed Klos, Aalsmeerderdijk 
454, Aalsmeerderbrug.
* Darteldag op kinderboerderij Boe-
renvreugd, Hornmeer v/a 11u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
Maandag 15 april:
* Jaarvergadering en speelavond BV 
De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 19.30u.
* Koppelspeelavond BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 16 april:
* Open huis Open Hofkerk in Baken, 
Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 20u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 17 april:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 18 april:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
Zaterdag 20 april:
* Kinderkledingbeurs en verkoop 
speelgoed in De Reede, Rijsenhout 
van 12.30 tot 14u.
* Feest 50 jaar ANBO Aalsmeer in 
Crown Theater, 14-18u.

Vergaderingen
Donderdag 11 april:
* Informatief overleg over decentra-
lisaties op sociaal domein in Raads-
kelder, gemeentehuis v/a 20u.
Woensdag 17 april:
* Wmo-raad vergadert in gemeente-
huis, kamer 011. V/a 15.30u.
* PACT-café over duurzaamheid in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Donderdag 25 april:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentehuis v/a 20u.

AGENDA

STAGE
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Boomwhackers
€ 25,20
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‘Valencia’ (ook 3/4 en 1/2)
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drumstokken

en -accessoires/4:  € 59,-
OOK IN PERCUSSIEKRAAM:
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DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:

Kleurige trompetjes
à € 15,95

Ruime keuze
TIP:

Zaterdag Bacardi Night met 
DJ Daniel in café de Praam
Aalsmeer - De eerste Flügel Flirt 
Party in de Praam afgelopen zater-
dag was bijzonder gezellig. De gas-
ten konden bij binnenkomst een ge-
kleurd polsbandje uitkiezen waar-
mee aangegeven kon worden of 
men vrijgezel of bezet was en of 
men zin in een flügel had. Hier werd 
door de bezoekers leuk op gerea-
geerd. Tussen de gasten door liepen 
de Flügelbabes rond met leuke flü-
gelacties. Aanstaande vrijdagavond 
12 april is het weer tijd voor Praam’s 
Partynight met de vertrouwde DJ 
Henkie. Vergeet niet een geldige 
ID mee te nemen! Voor de vrijdag-
avond is de minimale leeftijd van de 
gasten 18 jaar! Zaterdagmiddag 13 
april met de estafette middag draai-
en van 16.30 tot 19.30 uur de gast 
DJ’s Ed en Esther (Raadschelders). 
Kom onder het genot van een hap-
je en een drankje gezellig naar hun 
‘DJ-kunsten’ luisteren. Voor de kin-
deren is deze middag in een ander 
deel van de Praam de Kidsboetclub 
geopend. Een activiteitenbegeleid-
ster zal daar met de kinderen leu-
ke creatieve knutselwerken gaan 
maken. Zaterdagavond is het van-

af 22.00 uur Bacardi Night met DJ 
Daniel. Vorige week was het café al 
vroeg vol gelopen met 300 bezoe-
kers. Kom dus op tijd om teleurstel-
lingen te voorkomen! En hou een ID 
paraat bij binnenkomst. Alvast voor 
volgende week in de agenda: Don-
derdag 18 april heeft de Praam weer 
een besloten bingo-avond! Wie inte-
resse heeft om gezellig aan te slui-
ten kan zich aanmelden via de face-
book pagina van de Praam. De bin-
go wordt georganiseerd door Sele-
na van der Schilden. 

Vrijdag Partynight met DJ Henkie.

Zondag extra: The Iron Lady
Nieuw: Films The Host en 
Mama in Crown Cinema
Aalsmeer - Een viertal nieuwe 
films presenteert Crown Cinema dit 
weekend. Op vrijdag 12 april draai-
en voor de eerste maal ‘The Host’ en 
‘Mama’. ‘The Host’ is de verfilming 
van de gelijknamige bestseller van 
Stephanie Meyer (The Twilight Sa-
ga) en duurt 127 minuten. Te zien 
vrijdag om 19.00 uur, zaterdag 13 
april om 16.00 uur, zondag 14 april 
om 20.45 uur en woensdag 17 april 
om 20.30 uur. ‘Mama’ is een boven-
natuurlijke thriller van producent 
Guillermo del Toro over twee jonge 
meisjes die verdwenen op de dag 
dat hun moeder werd vermoord. Als 
de meisjes vijf jaar later worden te-
ruggevonden in een verlaten hut 
beginnen ze een nieuw leven bij hun 
oom Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) 
en zijn vriendin Annabel (Jessica 
Chastain). Maar hoe hebben ze al 
die jaren overleefd en wie hoort An-
nabel iedere nacht fluisteren in hun 
slaapkamer? Te zien vrijdag en za-
terdag om 21.30 uur en maandag 15 
april om 12.45 uur. 

Zambezia en The Giant Slayer
En op zondag 14 april gaan ook nog 
eens twee films in première: ‘Zam-
bezia: De verborgen vogelstad’ en 
‘Jack The Giant Slayer’. In de avon-
tuurlijke animatiefilm ‘Zambezia’ 
maken de kijkers kennis met de 
jonge valk Kai, een impulsief, maar 
dapper vogeltje. Wanneer hij hoort 
van Zambezia, een grote vogelstad 
aan de rand van een enorme wa-
terval, heeft hij maar één missie: zo 
snel mogelijk richting de beroem-
de plek. Zambezia is een vrolijk en 
spannend 3D-avontuur voor het he-
le gezin en duurt 83 minuten. Te zien 
op zondag om 12.45 uur en woens-
dag 17 april om 16.00 uur. In ‘Jack 
The Giant Slayer 3D’ opent een boe-
renknecht onbewust de poort die de 

mensheid moet beschermen tegen 
het door iedereen gevreesde reu-
zenvolk. Na een ballingschap van 
honderden jaren, keren de reuzen 
terug op aarde. Het land dat ze eeu-
wen geleden kwijtraakten willen zij 
weer veroveren en een eeuwenoude 
oorlog barst in alle hevigheid los. De 
jonge Jack (Nicholas Hoult) zet alles 
op alles om het reuzenleger tegen te 
houden, uit liefde voor zijn land, zijn 
volk en met name de moedige prin-
ses Isabelle (Eleanor Tomlinson). 
Deze actiefilm duurt 114 minuten en 
is zondag om 16.30 uur te zien en 
dinsdag 16 april om 20.30 uur. Ver-
der ook in Crown Cinema: Donder-
dag APP om 19.15 uur en Valenti-
no om 21.00 uur. Zaterdag naast The 
Host en Mama ook De Croods (NL) 
om 14.00 uur en APP om 19.30 uur. 
Zondag naast Zambezia, Jack The 
Giant Slayer en The Host ook Nijn-
tje de Film om 11.00 uur, De Croods 
om 14.30 uur en The Iron Lady om 
19.00 uur.

Film over Margaret Thatcher
De film The Iron Lady, over het leven 
van de Britse oud-premier Marga-
ret Thatcher, gaat eenmalig draaien 
in Crown Cinema Aalsmeer. Na het 
bericht van het overlijden van That-
cher afgelopen maandagochtend 
kwamen de aanvragen snel binnen. 
De film uit 2011 vertelt vooral over 
de relatie tussen de overleden pre-
mier en haar echtgenoot Dennis, te-
gen de achtergrond van haar roe-
rige politieke loopbaan. Hoofdrol-
speelster Meryl Streep kreeg voor 
de veelgeprezen hoofdrol haar der-
de Oscar. The Iron Lady is zon-
dag 14 april om 19.00 uur eenma-
lig te zien in Crown Cinema. Voor 
informatie en reserveren van kaar-
ten: www.crowncinema of bel 0297-
753700.

Vrijdag vierde voorronde 
popprijs in de N201
Aalsmeer - De eerste drie voorron-
des zijn achter de rug; allemaal zon-
der uitzondering bijzonder gezelli-
ge avonden met veel interessante 
bands op het podium. Dat zal aan-
staande vrijdag 12 april in de N201 
niet anders zijn met de deels uit 
Aalsmeer afkomstige punkrockband 
All about nothing, akoestiche rock 
van Mr. Pulp uit Amsterdam, Sto-
nerrockband Back Morton House 
uit Avenhorn en pop/rockband Lost 
Fox. All about nothing behoeft bij de 
meeste muziekliefhebbers in de re-
gio geen introductie meer; verge-
zeld van de nodige grappen en grol-
len staat hier een bijzonder dege-
lijke punkrockband in de stijl van 
bands als Greenday en The Off-
spring! Mr. Pulp is als akoestische 
rockband op zich al vrij bijzonder 
en je kunt bij deze band rekenen op 

veel creativiteit en variatie die elke 
nummer weer weet te boeien. Sto-
nerrockband Back Morton House is 
duidelijk de rauwste band van de-
ze popvoorronde en rockt met hun 
ongecompliceerde stoner/grunge 
sound dwars door je heen, je weet 
het als deze band geweest is! Lost 
Fox is een totaal andere band dan 
de eerste drie. Deze poprock band 
maakt van elke zaal en kroeg een 
feestje met catchy poprocknum-
mers en grappige bewerkingen van 
bekende hits. Naast de gebruikelij-
ke bas, drum en gitaar ook een be-
dreven toetsenist en ukelele speler 
en een immer opgewekte frontman! 
Ook bij deze vierde voorronde in de 
N201 aan de Zwarteweg is de zaal 
open vanaf 20.00 uur en is de en-
tree gratis. De finale is op vrijdag 3 
mei in P60.

Salsa-avond in The Beach
Aalsmeer - Zondag 14 april kan er 
weer volop gedanst worden op de 
beste latin muziek uit de regio. Van-
af 19.30 uur is The Beach het decor 
van een bruisende salsa dansavond. 
De maandelijkse salsafeesten vin-
den al geruime tijd plaats met veel 
succes. Met de toevoeging van de 
workshop op de vooravond is de 
zaal vanaf de eerste klanken goed 
gevuld. Deze keer wordt er uitge-
breid aandacht geschonken aan 
salsa cha-cha-cha. In tegenstelling 
met de stijldans is de salsa cha-cha-
cha wat losser en speelser. Het rit-
me is redelijk gecompliceerd, maar 

makkelijk te leren als je al ervaring 
hebt met salsa. Na de workshop, 
welke om 20.00 uur start, neemt 
DJ Rick, de draaitafel over. Met zijn 
brede muziekkeus, van zwoele ba-
chata, snelle merenque tot pitti-
ge salsa, belooft het een bruisen-
de avond te worden. Naarmate de 
avond vordert zal de muziek steeds 
meer up tempo nummers bevatten. 
Hierdoor komt iedere danser aan 
zijn of haar trekken. Iedereen is wel-
kom, vrij parkeren voor de deur en 
de toegang is gratis. Voor meer in-
formatie: www.beach.nl. Adres is 
Oosteinderweg 247a.

Optreden van Dark Rosie
Aalsmeer - Zaterdagavond 13 april 
verwelkomt cutlureel café Bacchus 
Dark Rosie. De band Dark Rosie be-
staat uit Miranda Zuurbier op zang 
en accordeon, Ton Hemmen op 
zang en gitaar, Vincent Lamers op 
zang, contrabas en klarinet en sinds 
een poosje Mark Minnema op man-
doline en steelguitar. Dark Rosie 
maakt eigenzinnige muziek, die voor 
een groot deel uit eigen composities 
bestaat, maar speelt ook bewer-

kingen van nummers van anderen. 
De verschillende muzikale achter-
gronden van de bandleden zorgen 
voor een volstrekt eigen bandgeluid. 
Lees ook eens de recensies op hun 
website.
De zaal gaat open om 21.00 uur en 
het optreden van Dark Rosie begint 
rond 21.30 uur. De toegang bestaat 
uit uw gift. Weer een leuke muziek-
avond in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat!

Rock en blues in The Shack
Oude Meer - Zaterdagavond 13 
april presenteert The Shack: De 
Joost de Lange Band. Hun nieuwe 
CD ‘Crazy Times’ is uit! Vele maan-
den van hard werken heeft tien 
gloednieuwe nummers opgeleverd 
met veel rock en blues gitaarso-
lo’s, catchy refreinen en een goed 
doordachte afwisseling up-tempo 
rock, blues en funky grooves. Iede-
re liefhebber zal zeker een heerlij-
ke seventy-sound herkennen! Zon-
dagmiddag 14 april is het de beurt 
aan A Crossroads Deal. Een band 
die bestaat uit Robbert Fossen op 
zang, gitaar, harmonica en bas, 
Martijn Schok op piano en orgel, 
Gerrit van der Spaan op gitaar en 
zang, Henk Suurling op bas en zang 
en Rick Geenevasen op drums. De 
muziek is het beste te omschrijven 
als een muzikale reis van New Orle-

ans tot Chicago. Topshow met top-
muzikanten die, stuk voor stuk, in 
de afgelopen jaren menig prijs in 
de wacht hebben gesleept. Ga ook 
deze band zien en horen, want het 
gaat weer een muzikaal hoogtepunt 
worden!
Zaterdag 20 en zondag 28 april 
staan weer in het teken van de rock 
and roll, met fantastische bands uit 
Italië en Engeland back to the six-
ties.
The Shack is geopend op zaterdag 
13 april vanaf 19.00 uur. Joost den 
Lange begint om 22.00 uur, entree 
5 euro. En op zondag 14 april is The 
Shack geopend vanaf 15.00 uur, het 
optreden van A Crossroads Deal be-
gint om 15.30 uur. Entree eveneens 
5 euro. Voor alle informatie: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Voor jeugd 14 tot en met 18 jaar
Elke zaterdag feest in N201
Aalsmeer - De afgelopen periode 
kon je om de week in N201 terecht 
voor een leuk feestje, maar nu is er 
eindelijk ruimte om voortaan weke-
lijks open te kunnen met een nieuw 
concept: Njoy is de nieuwe naam 
van de wekelijkse zaterdag feest-
avond in de N201 aan de Zwarte-
weg waar je voortaan terecht kunt 
voor gezelligheid, leuke mensen en 
de beste hits van nu om lekker uit 
je dak te gaan! Dat komt goed uit 
aangezien Aalsmeer na de overna-
me van Bon Ami een feestlocatie 
minder heeft voor jongeren onder 
de 18. Het team van de N201 zal er 
alles aan doen om van het cenrum 
aan de Zwarteweg een leuke nieu-
we feestlocatie te maken voor jon-
geren onder de 18 jaar en staat al-
tijd open voor ideeën en feedback 
om het iedereen nog beter naar de 

zin te maken. Een paar keer per jaar 
worden er op zaterdag andere fees-
ten of festivals georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld Hardcore Reload. Dat 
wordt echter ruim van tevoren be-
kend gemaakt zodat je weet waar 
je aan toe bent. Het feest begint 
om 21.30 uur en duurt tot 3.00 uur. 
Na 1.30 uur worden geen bezoe-
kers meer binnen gelaten. De mini-
mumleeftijd is 14 jaar en legitima-
tie is verplicht. De entree bedraagt 
2 euro. Er zijn diverse promotors 
die kaartjes verspreiden op scho-
len waarmee je gratis binnen kunt 
komen. Er wordt alleen alcohol ge-
schonken vanaf 16 jaar en als je dat 
wil kun je hiervoor een polsbandje 
krijgen aan de deur. Personen die 
stevig hebben ingedronken worden 
geweigerd. Meer info over het pro-
gramma op: www.n201.nl.

Concert popkoor Sonority
Aalsmeer - Zaterdag 13 april geeft 
popkoor Sonority het concert ‘Ode 
aan’. Het programma van deze 
avond is zeer gevarieerd. Sonority 
brengt in vijf blokjes odes aan onder 
andere de liefde, dromen en Ram-
ses Shaffy. Daarnaast zijn er gast-
optredens van Zai Gezunt en DuYo-
Bras R’Co. Zai Gezunt brengt een 
ode aan klezmer muziek en DuYo-
Bras R’Co aan het chanson. Het op-
treden vindt plaats in de grote zaal 

van de Open Hof Kerk in de Op-
helialaan 247. De aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Toe-
gangskaarten kosten 10 euro per 
stuk, inclusief een consumptie in de 
pauze. Donateurs en jongeren tot 16 
jaar betalen 8,50 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Jacqueline Uithol via 
0297-563632, 06-15301671 of in-
fo@sonority.nl. Indien nog voorra-
dig ook op de avond zelf aan de zaal 
te koop.

Zondag in Oudkatholieke kerk
KCA Klassiek met Haarlem 
Voices o.l.v. Sarah Barrett
Aalsmeer - Zondagmiddag 14 april 
een bijzonder KCA concert met een 
bijzonder koor in de Oudkatholieke 
kerk. De Haarlemse Koorschool St. 
Bavo is de bakermat van de Haar-
lem Voices. De jonge en ambitieu-
ze groep van zestien zangers en 
zangeressen is nu al meer dan ze-
ven jaar bezig, onder leiding van Sa-
rah Barrett, met de uitvoering van 
prachtige koorwerken uit vele stijl-
periodes. Naast het geven van ei-
gen concerten treedt het ensemble 
op in verschillende concertseries in 
het land. In 2011 was Haarlem Voi-
ces op Radio 4 te horen in het pro-
gramma Spiegelzaal in het Concert-
gebouw in Amsterdam. Enkele jaren 

eerder trad het koor eveneens op 
in het Amsterdams Concertgebouw 
met Janine Jansen en Herman van 
Veen. In 2008 was Haarlem Voices 
winnaar van het Nederlands Koor 
Festival in de categorie kamerkoor. 
Sindsdien wordt het ensemble re-
gelmatig uitgenodigd om deel te ne-
men aan festivals in het buitenland, 
zoals het Sangerstevne Choir Festi-
val in Londen waar Haarlem Voices 
optrad in mei 2012. Het KCA con-
cert begint zondag 14 april om half 
vier in de Oudkatholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394. Losse kaar-
ten kosten 15 euro en zijn voor niet-
abonnementhouders te reserveren 
bij Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Djembikkels
Aalsmeer - De Djembikkels be-
staan vijf jaar en dit heugelijke feit 
wordt met een groot jubileumfeest 
gevierd op zaterdag 27 april in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Er 
worden ‘s middags gratis work-
shops gegeven, gevolgd door optre-

dens van ‘Kozoz’ uit Halfweg, ‘Opge-
trommeld’ uit Woerden en natuur-
lijk de jubilerende ‘Djembikkels‘ uit 
Aalsmeer. Ook trakteren de trom-
melaars op een spetterend avond-
programma met op het podium Lies 
Beijerinck en de Afrikaanse percus-
sieband ‘Roffa Foli’. De toegang is 
gratis, Info: www.djembikkels.nl





Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? 
Download dan onze mobiele app (iPhone en Android) 
of volg ons op Twitter en Facebook.  
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 10 t/m dinsdag 16 april 2013

Kortings
weken 
bij Hoogvliet
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40%40
4 pakken

Per liter 0.42

korting
DubbelFrisss
Alle pakken van 1.5 liter, 4 pakken
van: 4.20
voor: 2.52

 Sallands zonnepit
Per stuk
van: 1.99
voor: 1.19

Mona pudding
Alle soorten
Beker van 450 ml of 500 gram
van: 1.29 - 1.45
voor: 0.77 - 0.87
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korting

40%
korting
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Ray-Ban of Vogue 
zonneBRil op steRkte
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Bent u brildragend, maar wilt u toch 
graag een mooie merkzonnebril deze zomer? 

Dan hebben wij voor u een prachtig aanbod! Want nu kunt u bij ons 
een schitterende Ray-Ban, Vogue, DKNY, prada of Dolce & Gabanna 

zonnebril kopen met glazen in uw sterkte v.a. e 139,.

kom snel langs, zodat uw zonnebril deze zomer gezien mag worden.

NIEUW! 
DE COMPUTER LEESBRIL

ED KRIEK
HEEFT EEN BRIL VOOR 

@ KRIEK

Velen zullen het volgende probleem wel 
herkennen. Je zit voor het beeldscherm 
van de computer en twijfelt: leesbril op of 
niet? Scherm dichterbij of juist iets 
verderaf? Voor dit dilemma heeft Ed Kriek 
(en omdat het over computers gaat noemt 
hij zich voor de gelegenheid even @Kriek)  
een oplossing. Hij introduceert in zijn drie 
optieks de Ray-Ban computer leesbril.

PROBLEEM OPGELOST!
Ed’s Ray-Ban computer leesbril corrigeert 
uw ogen niet alleen op korte leesafstand 
maar ook op middellange afstand. Tot 
wel 2 meter! Dat betekent altijd optimaal 
zicht op uw beeldscherm of bij uw hobby. 
Om u te overtuigen van deze handigheid 
slijpen we de glazen in een trendy  
Ray-Ban. En dan biedt Ed Kriek hem ook 
nog eens aan voor de helft van de prijs!

AKTIE 1!
Ray-Ban

COmpuTER
LEESBRiL

Van € 398,- 
Voor

€ 199,-*
(inCL. HaRDing- En 
OnTSpiEgELLaag)
aKTiE LOOpT Van  

5 T/m 18 OKTOBER.

*Vraag naar de voorwaarden

Stationsweg 2
1431 EG  Aalsmeer
Tel. 0297-320478

Einsteinstraat 127
1433 KH  Kudelstaart
Tel. 0297-349944

Venneperhof 2
2151 AZ  Nieuw Vennep
Tel. 0252-626036

www.edkriekoptiek.nl
JE WEET NIET WAT JE ZIET BIJ ED KRIEK OPTIEK!

Ray Ban - Chanel - Michael Kors - Carrera - Cartier - Oakley - Porsche Design - Prada - Cazal - Tiffany - Hackett - Emporio Armani - Tom Ford - 
Bulgari - Orgreen - Gucci - Lindberg - Dolce & Gabanna - Andy Wolf - J.F. Rey - Hoffman Buffelhoorn - Bellinger - Moscot - Hello Kitty

44377_Ed_Kriek_3X_poster_70X100.indd   2 20-09-11   15:27

Je weet niet wat Je ziet BiJ ed kRiek optiek!

Ray Ban - Chanel - MiCkael koRs - oakley - PoRsChe Design - PRaDa - Cazal - Tiffany 
Jf Rey - linDBeRg - DolCe & gaBanna - BellingeR - Vingino - eD kRiek Design 
kilsgaaRD - lafonT - CaRTeR BonD - kinTo - eCo - CaRTieR - eTnia BaRCelona

Kudelstaartseweg 64
1433 GK Aalsmeer

Telefoon 0297 320122
www.zeilschoolaalsmeer.nl

21 april introductiedag 
bij Zeilschool Aalsmeer

Jij komt toch ook ?!

Geef je op via 
www.zeilschoolaalsmeer.nl

Adv. Introductiedag 21.04.13  10-04-2013  10:23  Pagina 1

inbraakpreventieaalsmeer.nl

 GROTE SNUFFEL-
MARKT

info/reservering 071-3312067
www.snuffelmarkt.nu   

 SBStext pag. 637

zaterdag 13 april & 
zondag 14 april

10-16 uur
De Lasso 24, 

Roelofarendsveen
KOM OOK OF HUUR 

EEN KRAAM!

Atletiek?
www.avaalsmeer.nl

Te koop:
Mahonie buro,  82 cm h. x 
111 cm. br x 53 cm. d.  €15,-. 
Tel. 06- 28623919
Te koop:
Nette,  5 pers. Brand,  bun-
galowtent,  met Ten Ca-
te doek,  type konigssee,  kl. 
grijs met luifel  €125,-. 
Tel. 0297-347787
Gevraagd:
2 Koerduiven. 
Tel. 0297- 321500
Te koop:
Nord. Walk. st. nieuw
mt.1.25  €15,-. Paarse bir-
kenst. mt. 39, nw  €20,-.  Dwars-
fluit  €50,-. Set dect tel.  €10,-.
Tel. 06-14712728

Gevraagd:
Goede damesfiets max  €60,-. 
Tel. 0297- 325577



2e katern
Ereplaats inwoner Rijsenhout 
dankzij de VriendenLoterij
Rijsenhout - De heer Griekspoor uit 
Rijsenhout zag zondag 31 maart de 
wedstrijd Ajax tegen NEC in de Am-
sterdam ArenA van wel heel dichtbij. 
Hij won in de trekking van de Vrien-
denLoterij een plaats op een unieke 
fieldseat: een luxe, pluche stoel di-
rect aan het veld. Bij de Vrienden-
Loterij winnen deelnemers nooit al-
leen, daarom mochten drie vrienden 
van de heer Griekspoor ook op een 
fieldseat zitten. Het gezelschap zag 
Ajax met 4-1 winnen van NEC. Bij de 
VriendenLoterij kunnen deelnemers 
zelf aangeven voor welk goed doel 
of welke vereniging de helft van de 
lotprijs bestemd is. Veel deelnemers 
kiezen ervoor om de jeugdopleiding 
van hun favoriete Eredivisieclub als 
begunstigde aan te wijzen. In totaal 
verdeelde de Loterij 2,8 miljoen euro 

onder diverse jeugdopleidingen van 
Eredivisieclubs. Als Maatschappe-
lijk Partner van de Eredivisie maakt 
de VriendenLoterij het mogelijk dat 
de jeugdopleidingen van Eredivi-
sieclubs de middelen hebben voor 
bijvoorbeeld trainingsfaciliteiten of 
huiswerkbegeleiding. De bijdrage is 
ook bedoeld voor de ondersteuning 
van maatschappelijke projecten, zo-
als wijk- en schoolprogramma’s. De 
talenten kunnen zo goed terechtko-
men in de maatschappij. Ze hebben 
daarmee ook een voorbeeldfunctie 
voor hun directe omgeving. Daar-
naast wil de VriendenLoterij via het 
project ‘Scoren voor Gezondheid’ 
kinderen tussen de 9 en 12 jaar aan-
zetten tot een gezonde leefstijl. Prof-
voetballers uit de Eredivisie funge-
ren hierbij als rolmodel.

Prachtig werk uit Oekraïne
Aalsmeer - Begin maart waren en-
kele vrijwilligers van Dorcaswinkel 
aan de Turfstekerstraat mee met de 
Oekraïnereis. Zij hebben persoon-
lijk gezien dat het werk van Dorcas 
wel degelijk een verschil kan ma-
ken voor mensen. Zo bezochten ze 
onder andere acht granny’s die in 
het adoptieprogramma zitten. Heel 
veel ouderen, maar ook gezinnen, 
zijn in de knoop gekomen. Pensioe-
nen zijn door de economische crisis 
bijna niets meer waard en niemand 
kijkt naar de ouderen en zieken om. 
De mensen zorgen met elkaar, voor 
elkaar en doen wat ze nog kunnen. 
Een voorbeeld hiervan is op dit mo-
ment te zien in de Dorcaswinkel, 
want de Oekraïnegangers bezochten 
daar een man die financieel is ge-
adopteerd door het Dorcasprogram-
ma en die prachtig houtsnijwerk had 
staan. Er werd besloten de stukken, 
die daar onverkoopbaar zijn, te ko-
pen en mee naar huis te nemen. De-
ze staan nu in de winkel en worden 
verkocht. Ook u kunt zo’n granny 

adopteren en wel voor 25 euro per 
maand. Dit geld wordt dan besteed 
aan aanvullend voedsel, kleding en 
schoenen, dekens, hout of kolen, 
medische hulp, medicatie, tegemoet-
koming in het levensonderhoud en 
wat er verder nog maar nodig is. De 
oudere wordt hier echt mee gehol-
pen! Het is ook mogelijk om voor 15 
euro per maand een familie te adop-
teren. Het gaat dan vooral om gro-
te of gebroken gezinnen, maar ook 
om gezinnen die door omstandighe-
den tijdelijk niet voldoende in hun le-
vensonderhoud kunnen voorzien. 
Dat kan komen door werkloosheid, 
ziekte, een handicap of het wegval-
len van een ouder. Deze gezinnen 
ontvangen door het Family care-pro-
ject hulp in de vorm van voedsel, kle-
ding en begeleiding door een maat-
schappelijk werker. Bent u warm ge-
lopen voor deze geweldige vorm van 
adoptie die echt een verschil maakt 
of wilt u meer weten? In de Dorcas-
winkel willen ze er graag meer over 
vertellen!

Blij aan de slag bij de 
vrijwilligerscentrale
Aalsmeer - Hester Oosterwijk (61) 
kwam enige tijd geleden zonder 
werk te zitten. Sindsdien is ze op 
zoek naar een andere baan. Hester 
is iemand die graag onder de men-
sen komt en na verloop van tijd be-
gon ze dan ook het contact met col-
lega’s en klanten te missen. Maar 
Hester is niet iemand die gauw bij 
de pakken neer gaat zitten. In de-
cember vorig jaar ging ze via de vrij-
willigerscentrale Aalsmeer als vrij-
williger aan de slag bij Zorgcentrum 
Aelsmeer. Ze gaat hier wekelijks op 
bezoek bij mevrouw Maarsse, ofte-
wel tante Guus van 94 jaar. Hester: 
“Het helpen van andere mensen, zit 
bij ons echt in de familie. Van jongs 
af aan al zorg ik graag voor ande-
re mensen. 
Nu mijn baan ophield te bestaan, 
vond ik dit een mooie kans om hier 
iets mee te doen.” Tante Guus woont 
al bijna heel haar leven in Aalsmeer. 
Ze heeft dan ook behoorlijk wat 
aanloop. Ondanks dat kwam tan-
te Guus tot voor kort niet of nau-
welijks buiten, doordat zij gebon-
den is aan een rolstoel. Dankzij 
Hester is daar verandering in ge-
komen. Elke week trekken ze er sa-
men op uit. Tante Guus: “Eerst lo-
pen we een stukje, dan doen we 
een boodschap. En als straks de zon 
gaat schijnen gaan we wat drinken 
op het terras.” Hester vult aan: “Bij 
slecht weer maken we een rondje 
door het Zorgcentrum, of gaan we 
op bezoek bij de oude buurvrouw 
van Tante Guus, die hier in een aan-
leunwoning woont.” Onderweg ko-

men ze altijd veel bekenden te-
gen. Alle twee genieten ze hier vol-
op van. Hester: “Dit werk geeft mij 
veel voldoening. Het geeft structuur 
in mijn week en het is zo mooi om 
iets te kunnen betekenen voor een 
ander. Zeker voor de generatie van 
tante Guus. Dat zijn toch de men-
sen die na de oorlog door keihard 
werken onze maatschappij hebben 
opgebouwd. Het voelt goed om op 
deze manier iets terug te kunnen 
doen.” Naast tante Guus gaat Hes-
ter ook zo af toe op bezoek bij een 
ouder echtpaar, ook in het Zorgcen-
trum. En sinds kort ondersteunt zij 
tijdelijk, samen met drie andere vrij-
willigers, de geheugentraining. Een 
leuke nieuwe ervaring, die boven-
dien goed staat op haar CV. Hes-
ter: “Veel mensen in mijn omgeving 
vinden dat ze geen tijd hebben voor 
vrijwilligerswerk. Ze willen nergens 
aan vast zitten. Maar dit werk laat 
zich juist heel goed plannen. Niet al-
leen de 1 op 1 bezoekjes, maar ook 
de vaste activiteiten. Die doe je altijd 
met meer vrijwilligers, waardoor je 
met elkaar kunt afwisselen wanneer 
je komt. Ik kan het echt iedereen 
aanraden.” “Doe je wel voorzich-
tig?” vraagt tante Guus, als Hester 
weer naar huis gaat. “Anders heb ik 
je straks niet meer.” De reactie van 
Hester: “Daar doe je het toch voor?! 
Daarom kom ik hier altijd blij van-
daan.” Ook aan de slag als vrijwilli-
ger bij het zorgcentrum Aelsmeer? 
Of benieuwd naar andere vacatu-
res? Kijk op www.vrijwilligerscen-
trale-amstelland.nl.

VIP’s via Kudelstaart naar Medemblik:

Eerste rang bij nieuwe 
Olympische zeilregatta!
Kudelstaart - Tijdens de twaalf-
de editie van de veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart komen op zater-
dagavond 11 mei de meest verras-
sende kavels onder de hamer. In-
terim-burgemeester Theo van Eijk 
biedt aan: een hele dag VIP-bezoek 
voor vier personen aan de Delta 
Lloyd Regatta in Medemblik. De re-
gatta maakt deel uit van de Europe-
an Champions Sailing Cup zeilwed-
strijden. In de week van 21 tot en 
met 25 mei worden de gasten van 
de gelukkige (hoogste) bieder op dit 
kavel in Medemblik ontvangen door 
maar liefst twee burgemeesters: die 
van Aalsmeer en die van Medem-
blik. Het wordt een echt VIP-bezoek! 
Zo worden buitengaats, samen met 
de organisatie van dit Europese zei-
levenement, de wedstrijden in ver-
schillende klassen vanaf de officiële 
boot gevolgd. De dag wordt beslo-
ten met een ontvangst door de di-
rectie van Delta Lloyd op de gasten-
boot. De Europese zeilerbond Euro-

pean Sailing Federation organiseert 
dit jaar voor het eerst een nieuwe 
Olympische zeilregatta: de Cham-
pions Sailing Cup. De beste zei-
lers van Europa strijden hierin te-
gen elkaar in verschillende klassen. 
Per dag vinden er zes tot acht races 
plaats. In 2013 worden vijf Europe-
se zeilsteden aangedaan: Garda in 
Italië, La Rochelle in Frankrijk, Wey-
mouth in Engeland, Kiel in Duitsland 
en uiteraard: Medemblik in Neder-
land. Deze stad aan het IJsselmeer 
staat, met zijn op maat gemaak-
te centrum, bekend als de thuisba-
sis van regattawedstrijden in Neder-
land. Het door interim-burgemees-
ter Theo van Eijk (CDA) ingebrachte 
kavel voor de veiling is niet het eni-
ge van een burgervader. Voormalig 
burgemeester Pieter Litjens (tegen-
woordig kamerlid namens de VVD) 
bood eerder al een rondleiding voor 
een groep van twaalf personen ach-
ter de schermen van de Tweede Ka-
mer aan.

Wandelactie Alpe d’HuZes
‘Brand een kaarsje voor...’
Aalsmeer - Annette Kramer en 
Marjan Brouwer gaan op 5 juni de 
Alpe d’HuZes bedwingen. Met de 
actie ‘Brand een kaarsje voor…’ wil-
len de dames zo veel mogelijk geld 
bijeen brengen voor de strijd tegen 
kanker. Marjan: “Op 6 juni 2012 was 
ik bij Alpe d’HuZes om Wim aan te 
moedigen, die drie keer de berg op 
fietste ter nagedachtenis aan Kelli, 
vrouw van onze zoon Jordy en moe-
der van Arwen (4) en Roan (2). Die 
dag heb ik tegen mijzelf gezegd: Ik 
loop volgend jaar mee.” Annette: 
“Marjan vertelde mij haar indruk-
kende ervaring bij de Alpe d’HuZes 

vorig jaar en haar voornemen om de 
berg in 2013 te beklimmen. Geraakt 
door haar verhaal zei ik enthousi-
ast: Ik ga mee! En nu is het zover!” 
Samen gaan deze twee Aalsmeer-
ders proberen zoveel mogelijk geld 
binnen halen om ervoor te zorgen, 
dat in de toekomst kanker niet zo-
veel slachtoffers meer maakt. Steun 
daarom hun actie ‘Brand een kaars-
je voor…’ en doneer! Elk bedrag, 
groot of klein, is meer dan welkom! 
Doneren kan via de teampagina:
http://deelnemers.opgevenisgeen-
optie.nl/jachthaven-stenhuis-be-
dwingt-alpe-d-dhuzes

Tiroler lied door Jopie 
op Moeder Verwendag 
Aalsmeer - Vijftig moeders van kin-
deren met een fysieke of verstande-
lijke beperking of chronische ziek-
te uit Aalsmeer werden zaterdag 6 
april ’s morgens vroeg op hun ge-
mak gesteld en toegezongen door 
de Koningin van het Tiroler lied, Jo-
pie Vogelzang! Al snel bleek dat ie-
dereen wel van zingen hield en 
barstte het veilinggebouw van de 
Historische Tuin bijna uit zijn voe-
gen. Waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk zong als enige man 
in het gezelschap enthousiast mee 
en sprak de moeders bemoedigend 
toe. Daarna ging het op naar Am-
sterdam. Na een kopje koffie met 
appelgebak in het Baantjermuse-
um werden twee groepen rondge-
leid door oud-rechercheurs door de 
warme buurt van Amsterdam. Na 
een overheerlijke lunch bleek dat 
het goed was dat er ’s morgens zo 
‘in’-gezongen was, want nu kwam 
het erop aan: de eerste Moeder Ver-
wendag CD werd opgenomen! Vijf-
tig moeders, waaronder één met 

een solostem waar ze in de Jordaan 
jaloers kunnen zijn, zongen een CD 
in met oude en bekende smartlap-
pen. Daarna liet een lachtherapeut 
het gezelschap zien dat ondanks al-
le ellende er altijd nog wel iets te la-
chen overblijft, al is het je eigen ge-
zicht in de spiegel. Na het slotdi-
ner in Mijdrecht werd iedereen moe 
en voldaan weer thuisgebracht. De-
ze dag gaf weer gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten, gesprekken aan 
te gaan, ervaringen uit te wisselen, 
elkaar raad te geven en contacten 
te leggen. De achtste Moederver-
wendag werd alweer voor de acht-
ste maal georganiseerd en gespon-
sord door de Rotary Club Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn. Via oproe-
pen in de plaatselijke pers, brieven 
aan huisartsen en fysiotherapeuten 
werden afgelopen najaar Aalsmeer-
ders aangespoord moeders voor de-
ze speciale Aalsmeerse Moederver-
wendag op te geven. Een dag die 
meer betekent dan een verwenne-
rij op zich!

Concert Hosanna in Excelsis
Rijsenhout - Het Interkerkelijk Man-
nenkoor Haarlemmermeer en het 
Christelijk Gemengd Koor Hosan-
na in Excelsis uit Rijsenhout verzor-
gen op zaterdag 20 april een concert 
in de Gereformeerde Kerk van Nieuw 
Vennep. Bezoekers kunnen een ge-
varieerd programma verwachten van 
voornamelijk Christelijke liederen. De 
beide koren zingen zowel eigen, als-
ook gezamenlijk repertoire. De lei-
ding is in de vertrouwde handen van 
de respectievelijke dirigenten Hans 
van Noord en Rob van Dijk. Zij heb-

ben in de muziek ruimschoots hun 
sporen verdiend en kunnen naast 
het hanteren van het dirigentenstok-
je u ook trakteren op muzikale hoog-
standjes op piano en orgel. Muzika-
le ondersteuning zal ook worden ver-
leend door Masha v.d. Maarl, spran-
kelend op de dwarsfluit. Kortom, een 
veelzijdige muzikale avond, die 20 
april aanvangt om 20.00 uur in de Ge-
reformeerde Kerk Nieuw Vennep aan 
de Eugenie Prévinaireweg 14. Kaar-
ten à 10 euro zijn te bestellen bij de 
familie Wartena via 0252-674874. 

Amstel Gospel Choir zoekt 
zangtalent in Aalsmeer
Aalsmeer - The Amstel Gospel Choir 
heeft tijdens het afgelopen concert in 
Brede School de Mikado een enthou-
siast Aalsmeers publiek weten te be-
reiken. Het koor is momenteel op zoek 
naar goede zangers en zangeressen 
uit de omgeving en hoopt Aalsmeer-
ders te kunnen verwelkomen tijdens 
de repetities. Kun je goed zingen en 
lekker bewegen en heb je zin om een 
repetitie bij te wonen? Meld je dan 

aan via www.amstelgospel.nl. The 
Amstel Gospel Choir zingt de meest 
swingende gospels en moderne pop- 
en soulmuziek op bruiloften en fees-
telijke evenementen. Het koor onder 
leiding van dirigent Lorenzo Papolo 
bestaat uit 14 leden (mannen en vrou-
wen) en repeteert op dinsdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in basisschool 
’t Startnest aan de Arthur van Schen-
dellaan 100 in Uithoorn.

Weer kinderkledingbeurs
Rijsenhout - Op zaterdag 20 april 
is weer de jaarlijkse lente en zomer 
kinderkledingbeurs in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14. Het 
betreft de in- en verkoop van kin-
derkleding (vanaf maat 80 tot en 
met maat S/L) speelgoed en kin-
derbenodigdheden. De enige voor-
waarden hiervoor zijn dat de inge-
brachte kleding wel voor deze tijd 
van het jaar bestemd zijn en de kle-
ding en andere spullen heel, mo-
dieus en schoon zijn. Er kan 1 ver-
koopnummer aangevraagd wor-
den per persoon waarop maximaal 

30 kledingartikelen, 15 stuks speel-
goed en 3 paar schoenen vanaf 
maat 30 verkocht kan worden. De 
inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur, de 
deur gaat om 10.15 dicht. De ver-
koop is van 12.30 tot 14.00 uur. Het 
afhalen van de niet verkochte arti-
kelen is tussen 17.00 en 17.30 uur. 
Alles wat om 17.30 uur niet is op-
gehaald, gaat zondermeer naar een 
goed doel. Voor een verkoopnum-
mer kan contact opgenomen wor-
den met Henriëtte via 0297-345007, 
met Nettie via 0172-508930 of met 
Joke via 0297-323955. 

Klokken, curiosa en schminken
Braderie op Raadhuisplein
Aalsmeer - Erg is veel te beleven 
op zaterdag 13 april in het centrum. 
Op het Raadhuisplein staan onge-
veer zestig kramen die gevuld zul-
len zijn met oude winkel voorraden, 
boeken, mode, curiosa, woondeco-
ratie, Italiaanse overhemden, ou-
de gerestaureerde klokken, nieuw-

ste trends op het gebied van kin-
derkleding en nog veel meer. Kinde-
ren kunnen zich laten schminken en 
er staat een bungy trampoline. Ui-
teraard zijn er ook allerlei lekkere 
versnaperingen te koop. De brade-
rie start vanaf 10.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Start kaartverkoop feest in The Beach

‘Back to the Kinky Beats’
Aalsmeer - The Beach organi-
seeert elke derde zaterdagavond van 
de maand een feestavond onder de 
naam ‘Back to the Beats’. Elke maand 
wordt een ander thema aan de avond 
gegeven. Zaterdag 20 april is er een 
grootser opgezet themafeest: ‘Back to 
the Kinky Beats’. In 2003 werd ook al 
een dergelijk feest in The Beach ge-
organiseerd. Wegens het succes van 
toen en omdat het inmiddels tien jaar 
geleden is, wordt die zaterdag op-
nieuw een editie georganiseerd. Ie-
dereen die in extravagante kleding 
komt, is meer dan welkom. Maar het 

feest is ook toegankelijk voor min-
der extreem gekleedde bezoekers. 
Tijdens de avond zal er onder ande-
re een ‘best dressed contest’ gehou-
den worden, waarbij leuke prijzen te 
winnen zijn. Verder staan surprise-
acts en gast-DJ’s op de setlist en de 
‘Back to the Beats’-dansvloer wordt in 
bijpassend decor geplaatst.De kaart-
verkoop is reeds gestart en toegangs-
kaarten zijn voor 5 euro per stuk ver-
krijgbaar in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a. Op de avond zelf zijn 
de kaarten 7,50 euro. Meer informatie 
op de website: www.beach.nl.



Aalsmeer - “Avatar is dé training 
die werkelijk een omkering geeft 
naar de bron van wie jij bent en 
die je even met beide benen op de 
grond zet! Want waar gaat jouw le-
ven nu werkelijk over? Stressen? 
Nee. Jagen achter je verlangens 
aan? Nee. Allerlei lapmiddeltjes van 
New Age therapeuten? Nee. Jij wil 
meester worden over je eigen leven 
en jij wil echt worden, jij wil liefdevol 
zijn, jij wil al je remmen los gooien, er 
al je blokkades op laten lossen. Dit 
is waar de Avatar training over gaat”, 
aldus Inge Saraswati. Ze vervolgt: 
“Eerst gaan de deelnemers voelen 
waar het werkelijk om draait in het 
leven, daarna gaan ze creëren wat 
ze echt willen met hun leven. En na-
tuurlijk kwijtraken wat ze niet meer 
willen. Dit alles bij elkaar brengt een 
nieuwe dimensie waarvan het be-
staan veelal niet bekend was.” Voor 
wie het wat lijkt? Op vrijdag 19 april 
houdt Inge een introductie-avond 

van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten 
van deze avond zijn 30 euro en dit 
bedrag is inclusief het boek ‘Leven 
vanuit vrije wil’. Opgeven kan via te-
lefoonnummer 0297-328798 of via 
info@ingesaraswati.com.

Avatar-trainster Inge Saraswati.

 
12   Nieuwe Meerbode  •  11 april 2013

Introductie-avond Avatar

Het VerkeersCollege Aalsmeer 
houdt open dag
Aalsmeer - Het VerkeersCollege is 
in 2008 begonnen met rijlessen ver-
zorgen. Het College bestaat dit jaar 
dus 5 jaar! Het bedrijf is uitgegroeid 
tot één van de grootste rijscholen in 
de regio. Afgelopen februari is een 
locatie in Aalsmeer geopend. Van-
wege het grote succes van de open 
dagen in 2012 en ter introductie van 
de rijschool in de regio Aalsmeer 
en Kudelstaart wordt op zaterdag 
20 april in Aalsmeer een open dag 
georganiseerd. Heb je altijd al eens 
met een vrachtauto willen rijden of 
op een motorfi ets? Kom dan langs 
tijdens de open dag en probeer gra-
tis of je het echt leuk vind. Bezoe-
kers kunnen kennis maken met de 
instructeurs, een gratis rij-test doen 
op de motor, auto of vrachtauto of 

een theoriesessie over de nieuw-
ste verkeersregels bijwonen. Na-
tuurlijk kunnen ook antwoorden ge-
geven worden op vragen over bij-
voorbeeld het vernieuwde motor-
rijbewijs, 2todrive (16,5 jaar B rij-
bewijs) en de code 95 (nascholing 
voor chauffeurs). Tijdens de open 
dag presenteert het VerkeersCol-
lege speciale lente acties voor ver-
schillende opleidingen. 
Dus, van plan te gaan lessen? Kom 
dan langs en geef je deze dag op. 
De koffi e en de instructeurs staan 
klaar op zaterdag 20 april van 10.00 
tot 15.00 uur bij Het VerkeersCollege 
aan de Witteweg 17. Zie de website 
voor meer informatie www.verkeers-
college.com of bel 0297-364963.

Badkamer inspiratie dagen bij 
Sanidrõme van Scheppingen
De Kwakel - Op vrijdag 12, zater-
dag 13 en zondag 14 april opent Sa-
nidrõme van Scheppingen de deu-
ren van de showroom aan de Voor-
ling 14 voor de badkamer inspira-
tie dagen. Als specialist in het ont-
werpen en installeren van badka-
mers, tegelwerken en installatie-
werken presenteren zij hun inspire-
rende badkamershowroom met on-
der andere een vernieuwd assorti-
ment badkamermeubelen. 

Belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd de showroom te be-
zoeken en inspiratie op te doen. Er 
zijn diverse testactiviteiten, waarbij 
men onder andere kans maakt op 
een Hansgrohe Raindance Select 
Showerpipe. De Geberit AquaClean 
douchewc kan worden uitgepro-
beerd en er worden een werkende 
stoomcabine en whirlpool getoond.

Btw-voordeel 
Sinds 1 maart jl. is de btw op instal-
latie verlaagd van 21 naar 6 procent. 
Dit kan al heel wat euro’s schelen bij 
aankoop van een complete badka-
mer inclusief installatie. Maar Sa-
nidrõme van Scheppingen doet daar 
nog een schepje bovenop! Tijdens 
de Badkamer Inspiratie Dagen intro-
duceren zij een speciale actie, waar-
bij men over de complete badka-
mer maar 6 procent btw betaalt (dus 
ook over het sanitair en de tegels)! 
Al met al genoeg redenen om een 
bezoek te brengen aan de badka-
mer inspiratie dagen. En bezoekers 
ontvangen ook nog eens een leu-
ke goodiebag! De showroom is ge-
opend op vrijdag 12 april van 9.00 tot 
17.00 uur, zaterdag 13 en zondag 14 
april van 10.00 tot 16.00 uur. Ga voor 
het complete programma naar www.
sanidrome.nl/vanscheppingen. 

‘Flower Fashion Days’ bij 
Kraan Mode dit weekend
Aalsmeer - Vrijdag 12 en zaterdag 
13 april is iedereen welkom op de 
Kraan Mode Flower Fashion Days. 
De naam zegt het al, de open dagen 
staan in het teken van bloemen. Dit 
oer-Hollandse onderwerp heeft veel 
modeontwerpers geïnspireerd bij 
het ontwerpen van hun zomercol-
lectie. Felle kleuren, bloemprints en 
mooie pastels domineren het mode-
beeld. Van 10.00 tot 17.00 uur vin-
den vrijdag en zaterdag allerlei ex-
tra activiteiten plaats in de gezelli-

ge winkel aan de Aalsmeerderweg 
213. Zo maakt een bloemist tijdens 
deze dagen in de winkel boeketten 
in de nieuwe modekleuren en iede-
re klant ontvangt een boeket pas-
send bij haar outfi t. Verder showt 
een professionele mannequin de 
nieuwste collectie en alle medewer-
kers staan klaar voor een persoon-
lijk styling advies. Kom langs en laat 
uw letterlijk in de bloemetjes zetten! 
Voor meer informatie: www.kraan-
mode.nl. 

Aalsmeer Photo: Blije gezichten
Aalsmeer - Altijd weer mooi om te 
zien hoe de winnaars van Aalsmeer 
Photo reageren op de prijzen en de 
daarbij behorende aandacht die zij 
krijgen. Zaterdag 6 april waren het 
Niek de Koning en Josine van Erp die 
met koffi e werden ontvangen bij foto 
de Boer. Patrick Spaander reikte na-
mens foto de Boer de vakjuryprijs uit. 
De winnende foto op groot formaat 
afgedrukt op acryl. Karin Eveleens 
overhandigde Josine van Erp een 
prachtig fotoboek van landschapsfo-
tograaf Martin Kers, een schot in de 
roos bleek later want Josine zal nooit 
zonder camera de weg op gaan. Haar 
oog voor detail is indrukwekkend. 
Evenals haar liefde voor de natuur. 
Zij scant als het ware haar omgeving 
af, waardoor haar niets of nauwelijks 
iets ontgaat. Zoals bijvoorbeeld de 
omgehakte boom aan de Takkade, de 

snede was nog helemaal vers en het 
kruis in het midden, was dat een toe-
valstreffer? Hoe dan ook. Josine zag 
het, liep er niet aan voorbij en maakte 
er een foto van. Met succes, zij deed 
voor de eerste keer mee en won! 
Niek de Koning is lid van de fotoclub 
Aalsmeer en kreeg de gelegenheid 
om de zolder van het Karmalieten 
klooster te bekijken. “Het eerste len-
te licht scheen door het glas en lood-
raam en zorgde voor een prachtig 
gekleurd licht op de vloer. Ik heb de 
foto verleden jaar al gemaakt, maar ik 
wist onmiddellijk dat de foto geschikt 
was voor het thema: Aalsmeer ruimt 
op.” Een juiste gedachte, want het le-
verde hem de fotovak juryprijs op. 
Het volgende Aalsmeer Photo thema 
is: ‘Licht’. Kijk voor alle gegevens op 
www.aalsmeerphoto.nl 
Janna van Zon

Lente met Sybrant en Van Olst
Uithoorn - De buitenlucht lonkt 
zacht: het seizoen van vernieuwing 
is weer aangebroken. Na een lange, 
grijze winter lokt de zon met haar 
stralen iedereen naar buiten. De ter-
rassen gaan open, de eerste zomer-
kleren uit de kast, de roep van de 
stad is voelbaar en het buitenleven 
kan weer beginnen! Sijbrant en Van 
Olst voelt die tinteling ook en be-
reidt zich voor op een prachtige zo-
mer, met jou. Een magnifi ek moment 
waarop het assortiment is aange-
vuld met de laatste ontwerpen, die 
een frisse weerspiegeling zijn van 
het nieuwe modebeeld van 2013. 
Sijbrant en Van Olst verheugt zich 
op het presenteren van de mooiste 
en meest bijzondere monturen. Aan-
gevuld met mooie, lichte glazen en 
zonneglazen in alle kleuren die je 
wenst. Het assortiment omvat zowel 
de grote als de kleine merken en al-
len zijn met zorg en gevoel voor de 
laatste trends uitgezocht. En ze zijn 
even anders zijn dan die bij de grote 
optiekketens. Het verschil? De grote 
optieketens bieden een centraal
bepaald en voorgeschreven assor-
timent. Maar Sijbrant en Van Olst 
heeft het lef om ook de wat exclu-
sievere en opkomende merken een 
kans te geven. Er wordt meer waar-
de gehecht aan exclusiviteit dan aan 
massa inkoop. 

Schitterend
Uiteraard zijn er heel veel soorten 
zonneglazen te koop. Je hebt zonne-
glazen die standaard in een merk-
zonnebril zitten, zonneglazen die je 

- in je eigen sterkte - in een zon-
nebril of in een normaal montuur 
kunt laten zetten, en je hebt speci-
ale zonneglazen. De grootste keu-
ze hierin en ook de meeste moge-
lijkheden, vind je bij Sijbrants en van 
Olst. Het verschil? Dat je er prettiger 
mee kijkt, en dat je ogen beter be-
schermd worden.

Zestiger jaren
Een superleuke trend is de terug-
keer van modellen uit de jaren vij-
fi g en zestig. Veel merken brengen 
deze klassieke modellen terug naar 
2013. Deze zogenaamde oldschool 
brillen, van ovaal tot meer hoekig, 
zijn opvallende items in veel col-
lecties. Het verschil is dat er, naast 
zwart en bruin, meer kleurkeuze is. 
Van primaire harde kleuren tot zach-
te pastels, hagelwit en natuurlijk de 
huidskleur. Verder is de pilotenbril: 
terug van nooit weggeweest. De all-
time-high pilotenbril, anno 1937, is 
en blijft een topper, ook gedragen 
door on ze eigen Prins Bernard. De 
grote, traanvormige glazen bescher-
men optimaal. En het lichtmetalen 
montuur draagt altijd comfortabel. 
Nooit underdressed voor welke ge-
legenheid dan ook. Helemaal 2013: 
uitvoeringen met goud- of zilver-
kleurige spiegelglazen en een stoe-
re dubbele neusbrug. In veel zonne-
brillen is het merkteken oftewel logo 
geraffi neerd verwerkt. Daarmee ver-
liest de bril niets aan glans, maar is 
wel een minder opvallend uithang-
bord geworden als het gaat om gro-
te merknamen en logo’s.

Open Dag bij Muziek- en 
Dansschool Amstelveen!
Amstelveen - Muziek- en Dans-
school Amstelveen zet tijdens de 
Open Dag, zaterdag 20 april, haar 
deuren wijd open voor iedereen. 
Kom langs en laat je inspireren of 
oriënteer jezelf op het gebied van 
muziek, dans en musical. Iedereen 
is van harte welkom tussen 14.00 tot 
16.30 uur op Stadsplein 99 in hartje 
Amstelveen. Gedurende de middag 
zijn er diverse voorbeeldlessen van 
dansgroepen in de Balletzaal. Ook 

geven de musicaldocenten om 14.30 
uur een workshop in de Zonnestein-
zaal. Spreken instrumenten je meer 
aan? Dan is het ook mogelijk om al-
le instrumenten uit te proberen! Als 
je nog niet weet welk instrument je 
wilt gaan bespelen, staan er docen-
ten voor je klaar die je graag hel-
pen om een goede keus te maken. 
Voor meer informatie en de roosters 
van de Open Dag, kijk op de websi-
te: www.muziekschoolamstelveen.nl.

Open Dag bij Muziek- en Dansschool Amstelveen!

Nieuw: GezondheidsWinkel 
Aalsmeer in Zijdstraat
Aalsmeer - Op de hoek van de 
Weteringstraat met de Zijdstraat is 
sinds deze week een compleet nieu-
we winkel. De deuren van Gezond-
heidswinkel Aalsmeer stonden al 
een paar dagen open, maar mor-
gen zal de offi ciële en feestelijke 
opening dan toch defi nitief plaats-
vinden. Eigenaar Michel Does heeft 
samen met verschillende medewer-
kers hard gewerkt om de verande-
ring van schoenenwinkel naar ge-
zondheidswinkel een feit te laten 
worden. Er is een frisse nieuwe vloer 
in het ruime pand gekomen, de ver-
lichting is aangepast, de strakke 
hoogglanswitte toonbank is nieuw 
en alle schappen zijn gevuld. Tij-
dens het gesprek worden de laatste 
puntjes op de i gezet. Er worden nog 
wat naamborden op de ramen ge-
plakt, er moet nog het een en ander 
worden opgemeten en de winkel-
buren komen tussendoor een kijkje 
nemen. Nu al druk. Dat is een goed 
teken. ‘Hoe rol je zomaar in een ge-
zondheidswinkel’ is de vraag en Mi-
chel vertelt: “Eigenlijk is het onder-
nemerschap mij met de paplepel in-
gegoten. Mijn vader had altijd een 
groentezaak, is in de loop der jaren 
overgegaan op natuurvoeding en ik 
werk al bij hem sinds mijn zestien-
de. Het is al tweeënveertig jaar een 
echt familiebedrijf. We zijn aange-
sloten bij vereniging Gezond & Wel 
(afgekort G&W). Inmiddels heeft 
die vereniging al meer dan negen-
tig vestigingen door heel Nederland. 
Wij hebben tevens een zaak in Am-
sterdam. Toen de gelegenheid zich 
voordeed om hier eenzelfde project 
neer te zetten, hoefde ik niet lang na 
te denken. Ik woon met mijn vrien-
din en twee dochters in Aalsmeer. 
Marissa werkt achter de schermen 
hard mee. Zonder haar had ik dit 
niet aangedurfd hoor. En binnenkort 
komt ook mijn schoonmoeder voor 
drie dagen in de winkel staan, dus 
het familiebedrijf wordt fi jn voort-
gezet. Ik zal vliegende keep zijn. 
Soms in Amsterdam, dan weer hier 
in Aalsmeer.” 

Assortiment
Het motto van G&W is gezond zijn 
en gezond blijven voor jong en oud. 
Bewegen, ontspannen en goede 
voeding zijn de basisprincipes voor 
die goede gezondheid. Bij de G&W 
Gezondheidswinkel kunt u alle mid-

delen vinden die hiervoor nodig zijn. 
Of het nu gaat om afslanken, sport-
voeding, natuurlijke cosmetica, vita-
minen of mineralen. Gezondheids-
Winkel Aalsmeer heeft het alle-
maal in huis en zoekt daarbij altijd 
naar de beste oplossing per indivi-
du. “Ook kunt u bij ons terecht voor 
groente- en fruittassen”, vervolgt 
Marissa, die er duidelijk zin in heeft 
om dit avontuur met haar vriend aan 
te gaan. “Er kan een abonnement 
afgesloten worden en dan krijg je 
wekelijks, op vrijdag, een tas vol bi-
ologische groenten en fruit. Het is 
iedere keer een verrassing wat daar 
in zit, maar het zijn altijd producten 
van het seizoen. Er zijn zeven ver-
schillende Vitatassen te verkrijgen. 
Vraag er in de winkel naar, dan krijgt 
u alle informatie.” Michel loopt nog 
even door de winkel om alles te la-
ten zien. “Alle producten zijn puur 
en kwalitatief zeer goed. De haar-
producten zijn bijvoorbeeld zon-
der ammoniak en voor de kleuring 
van het haar wordt Henna gebruikt, 
de huidverzorgingsproducten zijn 
100% natuurlijk, we hebben eiwits-
hakes gezoet met Stevia in plaats 
van het zeer ongezonde Aspartaam, 
veel geneeskundige kruiden, glu-
tenvrije producten, antiallergische 
wasmiddelen, een uitgebreid thee-
assortiment, biologische wijnen en 
het rawfood dat erg in opmars is; 
ongebrande noten, zemelen, chia-
zaad met antioxidanten, goed voor 
lichaam en geest. Zoals u ziet, te-
veel om te benoemen. Klanten zijn 
van harte welkom om te komen kij-
ken. Voor de eerste tweehonderd-
vijftig betalende klanten hebben wij 
een leuke goodybag klaar staan met 
verrassende producten.”

Actie 
De hele maand zijn er fl ink wat ac-
ties in de nieuwe gezondheidswin-
kel. Thee, Dode zeezoutshampoo en 
een pot Stevia voor slechts één eu-
ro. Kijk achter op de Nieuwe Meer-
bode voor nog meer acties. De ope-
ningstijden van G&W Gezondheids-
Winkel Aalsmeer zijn op maandag 
van twaalf tot zes uur, dinsdag tot en 
met donderdag van negen tot zes, 
vrijdag tot negen uur en zaterdag tot 
vijf uur. Adres: Weteringstraat 2. Te-
lefoonnummer 0297-740020.

Door Miranda Gommans

De Bruijn Videoproducties 
‘handelt in emoties’
Aalsmeerderbrug - Net over de 
Ringvaartbrug naar links staat de 
zesentachtig jaar oude herberg waar 
vroeger café ’t Jagertje in gevestigd 
was. Inmiddels is het De Bruijn Vi-
deoproducties geworden. Drijvende 
kracht achter dit bedrijf is Erwin de 
Bruijn. Hij is opgegroeid in het pand 
en woont er sinds 2005 opnieuw in. 
Toen zijn vader in 1985 overleed is 
het café ook opgehouden te bestaan. 
Zijn moeder heeft het, totdat hij het 
overnam, als woonhuis gebruikt. Het 
enige wat nog herinnert aan die tijd 
zijn zwart-wit foto’s aan de wand, de 
oude jukebox in de ontvangstruimte 
en het originele biljart in de aangren-
zende werkruimte achter deze ruim-
te. De voordeur van zowel huis als 
kantoorruimte is onder de authen-
tieke veranda aan de voorzijde. Er-
win vertelt: “Samen met mijn vrouw 
Hanneke, die tevens mijn rechter-
hand is, heb ik het in eigen beheer 
opgeknapt naar de authentieke stijl 
van het pand. Het is een perfecte 
combinatie geworden van wonen en 
werken en ik voel me helemaal thuis 
hier.” Als jonge jongen was Erwin al 
in de weer met audio-, video-, came-
ra-, en fi lmtechniek. Er was altijd in-
teresse in beeld en geluid. Na een 
technisch genoten opleiding, aan-
vullende vakcursussen in regie, ca-
merawerk en montage, divers opge-
dane werkervaring en een absolute 
passie voor audiovisuele techniek en 
fi lm in het algemeen, is hij in 2000 el-
ders gestart met zijn bedrijf, waarvan 
één van de hoofdmoten is gewor-
den: het digitaliseren van oude beel-
den. “Ik merk dat mensen graag hun 
videobanden en 8 of 16mm fi lmpjes 
op dvd willen hebben of op de harde 
schijf, zodat ze het vaker op de com-
puter of televisie kunnen bekijken of 
bewerken. Dat zijn natuurlijk vaak 
persoonlijke beelden met een hoog 
emotionele waarde. Eigenlijk handel 
ik dus min of meer in emoties”, aldus 

Erwin. Die vervolgens nog een leuke 
actie in petto heeft: “Voor het digita-
liseren van een videoband van maxi-
maal twee uur, is elke derde band 
gratis. Deze actie loopt tot 1 mei en 
is geldig op vertoon van dit artikel.”
 
Sociaal ondernemen
Naast het digitaliseren van fi lmpjes 
en muziek (want grammofoonpla-
ten op cd zetten kan natuurlijk ook), 
kun je bij De Bruijn Videoproducties 
terecht voor bedrijfsfi lms, reclame-
werk, congresregistraties, reporta-
ges in het algemeen, maar ook re-
gistraties van kleinschalige evene-
menten als jubilea en toneelvoorstel-
lingen. Binnen afzienbare tijd wordt 
een volledig gemixte dvd gemaakt, 
desgewenst met voice-over en ach-
tergrondmuziek. De Bruijns enthou-
siaste en professionele werkwijze is 
succesvol. Hij vervolgt: “Ik heb gro-
te producties gedaan bij de lokale 
omroep van de Haarlemmermeer. Zo 
heb ik de gemeenteraadsverkiezin-
gen en het lijsttrekkersdebat gedaan 
en een paar jaar geleden ‘Sporttop-
pers’. Bij dit soort live-evenementen 
is natuurlijk een heel team mee ge-
moeid. Ik heb me vooral bezighou-
den met de regie. Regisseren is ook 
erg leuk werk.” De Bruijn Videopro-
ducties is te vinden op de Aalsmeer-
derdijk 351 in Aalsmeerderburg. Te-
lefoonnummer: 0297-367647. Voor 
meer informatie en voor bijvoorbeeld 
het vinden van een rekentool kunt u 
kijken op de website www.dbvideo.
nl. Tot slot wil de eigenaar nog het 
volgende kwijt: “Sociaal ondernemen 
vind ik belangrijk. Daarom laat ik bij 
grotere aantallen dvd’s en cd’s het 
drukwerk en verpakkingswerk graag 
over aan de computerwerkplaats bij 
Heliomare in Aalsmeer. Ik vind sa-
menwerken met de klant erg belang-
rijk, maar ook met de dienstverlener.”

Door Miranda Gommans







3e katern

“Plan maken, nadenken voor je iets doet en sociaal”

Nieuws over Schaakclub en Kalende 
Pionnetje door Vincent Jongkind
Aalsmeer - Vanaf zijn zestien-
de schaakt Vincent Jongkind bij 
Schaakclub Aalsmeer en gaf hij les 
aan de jeugd. Na een paar jaar ging 
hij verslagen schrijven over de pres-
taties van de jeugdleden en al snel 
schreef hij over alle activiteiten bin-
nen de actieve schaakclub. “Tijdens 
mijn studie geneeskunde had ik tijd 
om te schrijven, vaak in een verloren 
uurtje, maar nu ik werk als chirurg 
in opleiding is dat lastiger”, vertelt 
de bijna 30-jarige Vincent. “Maar ik 
vind het leuk om iedereen te laten 
weten wat we zoal doen en hoor al-
tijd graag de reacties.” Een tijd lang 
deed hij ook verslaggeving van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer, maar 
toen hij met basketbal stopte hield 
hij zich alleen bezig met het scha-
ken. Samen met voorzitter Clemens 
Koster houdt hij ook de website van 
de club bij. “Clemens is de afgelo-
pen jaren de dragende kracht voor 
SCA en het jeugdschaken.” Vincent 
is lid bij Schaakclub Aalsmeer en 
schaakt iedere donderdagavond sa-
men met Schaakclub ’t Kalende Pi-
onnetje in Dorpshuis ’t Podium in 
Kudelstaart. De schaakclubs beslo-
ten om meer samen te werken toen 
de Aalsmeerse Schaakclub stopte 
met hun avonden in het Stommeer-
kwartier. “Het Dorpshuis is een leu-
ke locatie om te schaken en met el-
kaar houden we nu een spannende 
interne competitie.” Op een schaak-
avond zijn er tussen de twintig en 
dertig mannen aan het schaken en 
is het volgens Vincent altijd erg ge-
zellig. 

Geen dames
Opvallend is wel dat er geen da-
mes schaken, wat in het verle-
den nog wel het geval was. Vin-
cent benadrukt dat de clubs regle-
mentair nog apart zijn met een ei-
gen bestuur, contributie, etc., maar 
hij zou het toejuichen als het in de 
toekomst één vereniging zou gaan 
worden. “In het afgelopen jaar zag 
je al dat de clubs steeds meer tot el-
kaar komen.” Schaakclub Aalsmeer 
bestaat al sinds 1930, heeft zo’n 
veertig leden en draagt heel wat ge-
schiedenis, kennis en ervaring met 
zich mee. “Naast de gezamenlij-
ke schaakavonden is er meer over-

lap tussen de clubs, want een aantal 
schakers uit Kudelstaart doet met 
ons mee in de externe competitie.”
Vincent Jongkind is wedstrijdlei-
der extern en houdt zich met na-
me bezig met de externe competi-
tie tegen andere schaakclubs in de 
regio, waarvoor je lid moet zijn van 
de Nederlandse schaakbond KNSB. 
Er zijn drie teams van acht mensen 
per team die namens de Schaakclub 
Aalsmeer (SCA) meedoen aan de 
competitie in Noord Holland. Vin-
cent is zelf één van die spelers en 
speelt in de promotieklasse, net on-
der landelijk niveau. Een wedstrijd 
door de week kan lang duren, zo’n 
3,5 uur, maar bij de externe compe-
titie op zaterdag neemt een wed-
strijd soms wel 6 uur in beslag. De 
competitie vindt plaats van septem-
ber tot mei. 

Zomercompetitie en 
jeugdschaken
Daarnaast organiseerde SCA in de 
zomer een zomercompetitie waar 
ook uit de omgeving veel mensen 
op af kwamen, omdat het schaken 
in clubverband dan zo goed als stil 
ligt. Vincent hoopt dat ze dit de-
ze zomer weer kunnen organise-
ren. Vincent vindt het schaken voor-
al een gezellige bezigheid. “Thuis zal 
ik niet zo snel het schaakbord erbij 
pakken. Alleen met mijn neefje om 
het hem aan te leren.” Helaas heeft 

Schaakclub Aalsmeer momenteel 
geen mogelijkheden voor kinderen 
om lid te worden. Vincent hoopt dat 
dit toch weer opgepakt gaat wor-
den, want er was altijd veel animo 
voor. Ook deden er opvallend veel 
meisjes mee aan de schaakwed-
strijdjes. “Het seizoen begon vaak 
met een handjevol kinderen, maar 
onder andere door de stukjes in de 
Nieuwe Meerbode eindigen we het 
seizoen altijd met een grote groep 
enthousiastelingen.” Kinderen kun-
nen vanaf hun zesde al leren scha-
ken, maar Vincent snapt ook dat ze 
in de middelbare schoolleeftijd an-
dere interesses kunnen krijgen en 
veel huiswerk moeten maken. Toch 
ziet hij het nut in van schaken op 
jonge leeftijd. “Je leert een plan te 
maken en moet eerst goed naden-
ken voordat je iets doet. Ook leer je 
wat verliezen is en als het niet gelukt 
is, begin je gewoon weer een nieuw 
potje.” Vincent vindt vooral het puz-
zelen en zoeken naar verschillende 
mogelijkheden bij het schaakspel 
uitdagend. “Je ziet ook meteen re-
sultaat en er is veel interactie met 
je tegenspeler. Het sociale karak-
ter spreekt me aan en een biertje 
tijdens de “derde helft” aan de bar 
bij de schaakavonden gaat er altijd 
in.” Meer informatie is te vinden op 
www.schaakclubaalsmeer.nl.

Door Ilse Zethof

13.000 Euro van S.V.K. voor 
Kudelstaartse verenigingen
Kudelstaart - December 2012 
heeft de Supporters Vereniging Ku-
delstaart mede dankzij de goede fi-
nanciële resultaten van de afgelo-
pen twee jaar aan de Kudelstaart-
se verenigingen in een brief kunnen 
vragen of zij nog bijzondere wensen 
hadden. Wensen die eigenlijk al ja-
ren op hun verlanglijstje staan, maar 
door gebrek van de nodige financi-
en steeds op de lange baan worden 
geschoven. De S.V.K. had daarvoor 
drie maal een bedrag van 2.500 eu-
ro gereserveerd. 
Tien verenigingen hebben op de op-
roep gereageerd met een verzoek. 
Na alles weloverwogen op een rijtje 
te hebben gezet, kwam het bestuur 
maar aan twee verzoeken die in hun 
ogen de beoogde 2.500 euro ver-

diende. Daarom besloot het bestuur 
alle verzoeken met een geldbedrag 
te honoreren. Tennis Vereniging Ku-
delstaart ontving 2.500 euro voor 
het realiseren van zonnenenergie 
op hun tennispark. Korfbalvereni-
ging V.Z.O.D. kreeg ook 2.500 eu-
ro voor het aanschaffen van nieuw 
buiten meubilair. Sportvereniging 
R.K.Des wilde graag twee nieuwe 
laptops om alles bij de K.N.V.B. op 
een nieuwe wijze af te kunnen han-
delen en ontvingen hiervoor 1.600 
euro. Het zelfde bedrag ontving ook 
IJsclub V.Z.O.D. voor de aanschaf 
van een compleet ingerichte brand-
vrije koek en sopie tent. 1.500 Eu-
ro heeft de S.V.K. beschikbaar ge-
seld aan Handboogvereniging Tar-
get voor het nodig vervangen van de 

achterwand in hun accommodatie. 
De Schaatstrainingsgroep V.Z.O.D. 
kan twee van hun leden inschrijven 
voor een trainerscursus ter waarde 
van 1.088 euro. En dan was er ook 
nog drie maal 750 euro voor Mu-
ziekvereniging Flora, het Show en 
jachthoorncorps Kudelstaart en een 
bijdrage aan de Skeelerbaan Ku-
delstaart. Al deze bijdragen werden 
bekend gemaakt tijdens een bijeen-
komst in het Dorpshuis Kudelstaart. 
Deze bijeenkomst was ook bedoeld 
om de diverse besturen van de Ku-
delstaartse verenigingen eens met 
elkaar kennis te laten maken. De 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
was na afloop terecht heel tevreden 
het verloop van deze ‘eigen’ avond.

Lezing Marjolein en Debby in bieb
Kookboeken op het menu
Aalsmeer - Marjolein Kelderman 
en Debby Koudenburg zijn cracks 
op het gebied van koken. Marjolein 
schrijft colums (elle.nl) en is onder 
andere kookboekeninkoopster bij 
de boekhandel. Debby had vroeger 
haar eigen restaurant, heeft een ei-
gen kooksite en schrijft kookboekre-
censies voor de boekhandel. Beiden 
zijn in het bezit van ontelbare kook-
boeken. Marjolein en Debbie ont-
moetten elkaar op de kookboekenaf-
deling van Athenaeum boekhandel. 
Donderdag 18 april komen zij naar 
de bieb in Aalsmeer en belichten ze 

hun favoriete kookboeken en tallo-
ze recepten. Ook leggen ze uit waar-
door een goed kookboek zich onder-
scheidt van de rest. Neem gerust uw 
favoriete kookboek mee, dan lichten 
Marjolein en Debby toe wat zij ervan 
weten en wat zij er van vinden. Een 
onderhoudende en leerzame avond 
voor alle liefhebbers van eten en 
kookboeken op donderdag 18 april 
van 20.15 tot 22.00 uur in Bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat. Kaarten 
zijn in de bieb te koop en te verkrij-
gen via www.debibliotheekamstel-
land.nl.

Aalsmeer - PACT Aalsmeer houdt 
op woensdag 17 april haar twee-
de PACT-café van dit jaar. Het the-
ma is duurzaamheid. Belangrijkste 
onderdeel van het programma is 
aanzetten geven voor plannen om 
Aalsmeer duurzaam te maken. Te-
voren wordt gediscussieerd over 
het waarom van duurzaamheid, me-
de aan de hand van een korte film. 
Gespreksleider is Kees Buskermo-
len. Eén van de gasten is wethouder 
Rik Rolleman van duurzaamheid. In 
het college van burgemeester en 
wethouders vertegenwoordigt hij 
PACT, de progressieve lokale com-
binatie van PvdA, D66 en Groen-
Links. Het PACT-café vindt plaats 
in de grote bovenzaal van De Oude 
Veiling in de Marktstraat en begint 
om 20.00 uur. 

Motortoertocht langs bollen
Aalsmeerderbrug - De lente is 
begonnen en het kwik stijgt lang-
zamerhand weer naar aangename 
temperaturen. Voor de motor(rij)lief-
hebbers de basis ingrediënten om 
weer op de motor te stappen en te 
genieten van de bloei en groei die 
moeder natuur in gang heeft gezet. 
Daarom organiseert Stichting Mo-
tortoerrit Rijsenhout op zondag 14 
april de Bollenrit. De tocht voert de 
deelnemers niet alleen langs wei-
landen met de pasgeboren lamme-
tjes, maar ook langs de bollenvel-
den. Het belooft weer een mooie rit 

te worden. Om 12.00 uur wordt ge-
start vanaf landgoed Klos, naast eet-
café de Walrus aan de Aalsmeerder-
dijk 454. De inschrijving start vanaf 
11.00 uur onder het genot van koffie 
met wat lekkers. De terugkomst zal 
in de namiddag weer op het land-
goed zijn. Hier kunnen niet alleen de 
deelnemers, maar ook niet-rijders, 
nagenieten van de rit en de motoren. 
Dit alles zal geschieden onder genot 
van een hapje en drankje. Kosten 
voor deelname aan de rit bedragen 6 
euro per persoon en is inclusief kof-
fie, consumptie en hamburger. 

Heineken ontvoering: “Zoeken 
naar soft lens in een bubbelbad”
Aalsmeer - Woensdag 3 april viel de 
Business Club Members van het Crown 
Theater wel een heel exclusieve avond 
ten deel. In The Club, het gezellig the-
ater waar ook de zondagmatinees Ex-
clusief bij BOB te zien en te beluisteren 
zijn, werden de nieuwsgierige sponsors 
door de oud chef rechercheur Gert van 
Beek met zijn relaas aangenaam bezig 
gehouden. Aan de hand van niet eer-
der getoonde beelden en geluid kreeg 
men het boeiende achtergrond verhaal 
over de ‘De Heineken Ontvoering’ te 
horen. Ook al is het dan nu weer der-
tig jaar geleden dat de wereld in de ban 
was van de ontvoering van deze bier-
magnaat en zijn chauffeur, het lijkt Van 
Beek alsof het gaat om de dag van gis-
teren. Elk detail weet hij zich nog voor 
de geest te halen. Het boek dat hij al 
een tijd geleden van plan is te gaan 
schrijven, komt er nu dan ook echt aan. 
“Ik heb gedacht: Moet ik wel een boek 
schrijven over de ellende van een an-
der? Maar alle reeds verschenen boe-
ken, film en televisieserie berusten 
slechts op een deel van de realiteit en 
ik weet het ware en hele verhaal. Alles 
zal ik vertellen op tip 547 na, de gouden 
tip, die neem ik mee mijn graf in.” Van 
Beek is pas 31 jaar en slechts een half 
jaar recherche chef zware criminaliteit 
wanneer hij aan het recherche team 
dat zich bezig houdt met het oplossen 
van de ontvoering wordt toegevoegd. 
“Wat was je dan nog een jong pikkie”, 
bewondert één van de aanwezigen de 
rijzige spreker. Dag voor dag wordt aan 
het publiek ontvouwt. De wild-west 
achtervolgingen, de foto’s, de telefoon-
gesprekken en de ontvangen brieven 
met de daarin gestelde eisen en drei-
gementen, worden zin voor zin voorge-
lezen. Dat dit alles nog gebeurde in een 
tijd zonder mobile en computer lijkt nu 
onvoorstelbaar. 

Cryptische advertentie 
Het doel was om Alfred Heineken en 
zijn chauffeur levend terug te krijgen. 
De ontvoerders te ontmaskeren en het 
losgeld terug te krijgen. Door de ont-
voerders was totale media stilte geëist 
waaraan ook gehoor werd gegeven. Al-
leen een kleine onopvallende en cryp-
tische advertentie in de rubriek felicita-
ties: ‘Het weiland is groen voor de haas’, 
werd door politie geplaatst in een lan-
delijk ochtendblad. Het was het enige 
contact dat de politie met de ontvoer-
ders had. 
“Wij moesten rekening houden met on-
ze mannen en hun gezinnen.” Alsof het 
ging om een gezellige speurtocht wer-
den de rechercheurs door middel van 
opdrachten verstopt in plastic beker-
tjes van de ene plaats naar de ander 
gestuurd. Als het net om de ontvoer-
ders zich lijkt te sluiten en de ontkno-
ping dichtbij is, dreigt twee dagen voor 
de vrijlating alles alsnog fout te gaan. 
Alles lijkt mislukt. “Het was alsof wij 
zochten naar een soft lens in een bub-
belbad.” Maar 30 november 1983 komt 
toch het verlossende woord: “Bingo, wij 
hebben ze!” De eerste vraag die Heine-
ken stelde nadat hij bevrijd was van zijn 
handboeien: “Had dat niet eerder ge-
kund?” De zaak Heineken zal Van Beek 
nooit meer los laten. Na afloop van de-
ze spannende avond die werkelijk om-
vloog bedankte Van Beek handenwrij-
vend van plezier zijn gehoor. Het was 
duidelijk dat iedereen had genoten. Het 
was een rode oortjes avond die men 
als slachtoffer nooit hoopt mee te ma-
ken maar om naar te luisteren wel heel 
spectaculair is. Meer van deze exclu-
sieve avonden voor leden van de Crown 
Businessclub zullen in het volgend sei-
zoen zeker volgen!

Janna van Zon Tinka spreekt 
in tienerdienst

Vriendenconcert 
De Marconisten

Historische Tuin opent 
seizoen met veiling
Aalsmeer - Zaterdag 13 april start 
het seizoen weer voor individue-
le bezoekers op de Historische Tuin 
Aalsmeer. Vanaf 13.30 is iedereen 
welkom en om 15.00 gaat veiling-
meester Coos Buis samen met op-
steker Gerard van de Velde weer 
proberen diverse bloemen en plan-
ten aan de man of vrouw te bren-
gen via de oude Bloemenlustklok uit 
1930. Voor de liefhebbers zijn er nog 
veel tuinplanten te koop. De entree-
prijs wordt eventueel verrekend met 
uw aankopen. Ook is er weer de mo-
gelijkheid om alles te leren over het 
enten van planten. Een deskundige 
geeft demonstraties en kan van alles 
vertellen over het vermeerderen van 
planten. In de tentoonstellingskas 
in een kleine expositie te zien over 
Bloemrijk Aalsmeer. Te zien zijn oude 
catalogi en tekeningen gemaakt als 
reclame voor de verkoop van plan-
ten in vroeger jaren, voor de kleuren 
fotografie in opmars kwam. Heel veel 
van de geëxposeerde firma’s be-
staan niet meer of zijn gefuseerd en 
hebben nu een andere naam. Graag 
zou de Tuin voor het nieuwe seizoen 
nog een paar vrijwilligers willen heb-
ben om vooral op zaterdag en zon-
dagmiddag toezicht te willen houden 
op de Tuin. Helaas kunnen een paar 

mensen niet meer en is er nu een 
groot probleem voor de weekeinden 
ontstaan. Voor inlichtingen 0297-
322562 vragen naar Cees of Dirk of 
via de mail naar info@stichtinghisto-
rischetuinaalsmeer.nl.Toegangsprijs 
bedraagt 4 euro, 65+ers betalen 3.50 
euro en kinderen en museumkaart-
houders hebben gratis entree. De 
Tuin is open op zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30 uur en van dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur. De entree is via de brug 
bij het parkeerterrein Praamplein in 
het centrum.

Tijdens het museumweekend toonde 
de stichting Oude Aalsmeer een collec-
tie kleipijpjes. De belangstelling hiervoor 
was groot. In de tentoonstellingskas nu 
een expositie over Bloemrijk Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotoos.nl. 

Vogelbeurs 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zondag 14 april 
wordt weer een vogelbeurs in Rij-
senhout georganiseerd door vogel-
vereniging De Rijsenvogel. Ook dit 
keer zijn diverse handelaren uitge-
nodigd met een uitgebreide collec-
tie aan vogels, waaronder kanaries, 
agaporniden, grote en kleine par-
kieten en diverse tropische vogels. 
Er zijn ook leden aanwezig die ei-
gen gekweekte vogels aanbieden. 
En voor wie zelf vogels wil verko-
pen, wordt ook ruimte gemaakt. Er 
wordt geen staangeld gevraagd. 
Ook is er een handelaar met diver-
se soorten vogelvoer, zoals zaden, 
zaadmengels, meelwormen, zacht-
voer en vogelaccessoires aanwe-
zig. En heeft u problemen of wilt 
u zelf ook vogels gaan houden? Er 
zijn altijd wel leden aanwezig die 
u daarbij willen helpen. De vogel-
beurs wordt gehouden in het ge-
bouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje van 9.30 tot 
13.30 uur. De entree is 50 euro-
cent. Kijk voor verdere informatie 
op www.derijsenvogel.com.

Alcohol en 
medicijnen

RPV: ‘Syndroom 
van Sjögren’

Amstelveen - Op dinsdag 16 april or-
ganiseert de RPV Amstelland een bij-
eenkomst over Het syndroom van Sj-
ogren, een vorm van reuma. Het is 
een auto-immuunziekte waarbij voor-
al traan- en speekselklieren ontstoken 
raken. Hierdoor ontstaan droge ogen 
en een droge mond. Ook vermoeid-
heid en gewrichtsklachten komen 
vaak voor. De lezing wordt gegeven 
in Wijkcentrum Westend op het West-
wijkplein 3 door mevrouw M. Schipper, 
bestuurslid van de NVSP (Nederland-
se Vereniging van Sjögren-patiënten) 
en ervaringsdeskundige.Er wordt vol-
doende tijd uitgetrokken voor het be-
antwoorden van vragen. De zaal gaat 
open om 19.45 uur, aanvang 20.00 uur, 
duur tot circa 21.30 uur. Opgeven kan 
bij Marianne Kamstra via 023-5612675 
of per e-mail: kamnes@quicknet.nl. 

Leimuiden - Zaterdag 13 april 
geeft shantykoor De Marconisten 
samen met zeemanskoor De Tor-
ren uit Lisse een vriendenconcert in 
gemeenschapscentrum Het Spant 
te Leimuiden. De zaal is open van-
af 19.30 uur, terwijl het concert om 
20.15 uur van start gaat. Het belooft 
weer een gevarieerde en gezelli-
ge avond te worden, met afwisse-
lend optredens. De toegangsprijs is 
7,50 euro per persoon. Kaarten be-
stellen kan bij voorkeur via e-mail: 
bericht@de-marconisten.nl of tele-
fonisch via 06-13945018. De kaar-
ten liggen vervolgens op de avond 
van het concert klaar bij de ingang. 

Aalsmeer - Zondag 14 april zal Tin-
ka zelf spreken in de tienerdienst 
in de dorpskerk. Tinka, haar man 
en kinderen zijn voor 2 maanden in 
Nederland. Daarna zullen zij door-
reizen naar Thailand om daar hun 
mooie werk voort te zetten. Tinka wil 
graag in de tienerdienst haar bijzon-
dere verhaal delen. Iedereen jong 
en oud is van harte uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn. De dienst 
vindt vanaf 18.30 uur plaatst in de 
kerk aan de Kanaalstraat. 

Aalsmeer - Donderdag 28 maart was 
mevrouw Ester Teunen bij de OVAK 
om te praten over verslaving en de 
relatie tussen alcohol en medicijnen 
Het was een aangrijpend verhaal dat 
op een goede manier gebracht werd. 
Er werd duidelijk gemaakt dat versla-
ving aan alcohol snel gemaakt is. Ook 
werd de relatie van alcohol met me-
dicijnen uitgelegd. Als de relatie van 
alcohol met medicijnen aanwezig is 
staat dit in de meeste gevallen op het 
doosje met een rode stikker. Bij twijfel 
altijd bellen met de huisarts. Meer in-
formatie is te verkrijgen via: tel: 088-
3582260; E-mail preventie@brijder.nl 
of www.brijder.nl.

Duurzaamheid 
in PACT-café



Aalsmeer - Het is vervelend genoeg 
om een rijbewijs, paspoort of iden-
titeitskaart kwijt te raken. Het laat-
ste waar ‘verliezers’ zin in hebben, is 
veel moeite doen om een nieuw do-
cument te krijgen. De gemeente en 
de politie hebben in deze (ook) de 
handen ineen geslagen. De aanvraag 
van een document is makkelijker ge-
maakt. Op een adres, de afdeling 
Burgerzaken in het gemeentehuis, 
kan zowel melding van vermissing 
gedaan worden als een nieuw identi-
teitsdocument aangevraagd worden. 
Bij de afdeling Burgerzaken kan ook 
een nieuw rijbewijs, paspoort of iden-
titeitskaart aangevraagd worden als 
deze beschadigd is. Aangifte doen bij 
de politie van een verloren document, 
is niet meer mogelijk. Echter, wie ze-
ker weet dat het rijbewijs, paspoort 
of identiteitskaart gestolen is, dient 
wel direct aangifte te doen bij de po-
litie. In Nederland wordt regelma-
tig fraude gepleegd met identiteits-
documenten. Slachtoffers van identi-
teitsfraude lijden vaak grote financië-

le en emotionele schade. Bij aangif-
te van diefstal wordt proces-verbaal 
opgemaakt en start de politie een 
onderzoek. Met het proces-verbaal 
kan vervolgens bij de gemeente een 
nieuw document aangevraagd wor-
den. Voor meer informatie kan geke-
ken worden op de website www.poli-
tie-amsterdam-amstelland.nl. 
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Wmo-raad in 
vergadering
Aalsmeer - Woensdag 17 april ver-
gadert de Wmo-raad om 15.30 uur 
in kamer 011 van het gemeente-
huis. De vergadering is vrij toegan-
kelijk. In verband met de beveiliging 
van het gemeentehuis is het prak-
tisch wanneer belangstellenden 
zich aanmelden bij Berend Vollmul-
ler via 0297-360963 zodat zij kun-
nen worden begeleid naar de ver-
gaderruimte.Diverse rassen voorgoed verloren

Motie over Seringenpark 
raadsbreed aangenomen
Aalsmeer - Ter afsluiting van de 
bijeenkomst van het Beraad en de 
Raad diende de VVD-fractie don-
derdag 4 april een motie in waar-
bij de stand van zaken rond serin-
gen in het algemeen en het Serin-
genpark in het bijzonder werd aan-
gegeven. De motie kreeg steun van 
alle fracties, maar dat ging niet he-
lemaal zonder slag of stoot. 

Waterhuishouding
Het Seringenpark bevat een unie-
ke collectie seringen. De waterhuis-
houding van het park is zeer slecht 
en seringen, maar ook rozen, gedij-
en slecht in te vochtige grond. Hier-
door zijn in bepaalde perken vrij-
wel alle seringen afgestorven en di-
verse rassen zijn al voorgoed verlo-
ren gegaan. Met een goede drai-
nage en ophoging van de perken 
wordt een goed plantenklimaat ge-
creëerd. Op de Historische Tuin is er 
divers nieuw plantenmateriaal aan-
gemaakt en het verplanten van dit 
plantmateriaal heeft onder de huidi-
ge omstandigheden geen zin. In de 
motie wordt het college opgeroepen 
om binnen enkele maanden, in sa-
menspraak met de initiatiefgroep 
Seringenpark, een totaalplan Serin-
genpark met financiële onderbou-
wing aan de raad voor te leggen en 
vooruitlopend daarop, op zeer kor-
te termijn opdracht geven de meest 
natte perken te voorzien van drai-
nage en op te hogen met geschik-
te grond.. 

Strengetje volstaat
Wethouder Ad Verburg gaf aan de 
motie eigenlijk overbodig te vinden 

maar ziet wel de noodzaak in om 
actie te ondernemen. Volgens de 
wethouder zijn de gemeente en de 
werkgroep al bezig met een totaal-
plan voor het park zoals wordt ge-
vraagd en dit werd beaamd door 
de VVD fractie. Dat was aanleiding 
voor de CDA fractie om op te mer-
ken dat dit punt wellicht overbodig 
was. maar tekstueel veranderde er 
niets. De noodzaak van drainage en 
ophogen met geschikte grond hoeft 
niet per definitie met een pomp of 
put of iets dergelijks dan ook te ge-
beuren volgens de VVD. Simpelweg 
een strengetje on der het perk in de 
naastgelegen sloot volstaat. Maar 
volgens de CDA fractie heeft een 
klein stukje park geen zin . Wethou-
der Ad Verburg had zijn licht opge-
stoken bij Amstelveense deskundi-
gen en had hier uit begrepen dat 
de grond verhogen op korte termijn 
tot verbeteringen zal leiden. Nieu-
we seringen kunnen dan weer met 
een gerust hart geplaatst worden en 
die koers wil de wethouder dan ook 
gaan varen.. De PACT fractie merk-
te op dat er in Aalsmeer meer dan 
voldoende expertise aanwezig is 
en dure adviezen van buitenaf zijn 
dan ook niet gewenst. De AB frac-
tie wilde nog van de wethouder we-
ten hoe het zit met de afspraken die 
de gemeente anderhalf jaar gele-
den met de werkgroep Seringen-
park heeft gemaakt. Volgens AB is 
hier niet veel van terecht gekomen 
en ligt daar een stukje van het pro-
bleem. De motie werd, al dan niet 
met een stemverklaring, raadsbreed 
aangenomen.
Door Jan Peterse

Kroningsdag in Aalsmeer
Aalsmeer - De traditie wil dat bur-
gers en voornamelijk kinderen op 
Koninginnedag geen vergunning 
nodig hebben om op straat hun 
tweedehands spulletjes te verko-
pen. Dit jaar vallen Koninginne-
dag en de Kroningsdag samen en 
ook dit jaar wil de gemeente 30 
april voor iedereen veilig en ple-
zierig laten verlopen. Wie als par-
ticulier tweedehands spulletjes wil 
verkopen op dinsdag 30 april tus-
sen 7.00 uur en 18.00 uur, heeft 
geen vergunning nodig. Particulie-
ren mogen niet voor de in/uitgang 
van een winkel en/of nooduitgang 
staan en/of zitten. Het is niet toe-
gestaan om op de Kroningsdag te 
bakken, te braden of te frituren of 
om bederfelijke etenswaren (alle 
eten die in de ijskast bewaard moet 
worden), of alcoholische dranken 
of (levende) dieren te verkopen. 
Particulieren mogen geen drinken 
verkopen in glas of in glazen fles-
jes. Particulieren mogen geen ver-
sterkte muziek produceren. Als u 

een professionele handelaar bent 
die nieuwe of gebruikte goede-
ren wil verkopen, heeft u wel een 
standplaatsvergunning nodig. Ook 
als u wilt gaan bakken, braden of 
frituren bederfelijke etenswaren 
en/of alcoholische drank of (le-
vende) dieren wil verkopen of ver-
sterkte muziek wil maken. (bandjes 
etc.) dient ontheffing aangevraagd 
te worden.

Indien er twijfels of een vergun-
ning noodzakelijk is, kan contact 
opgenomen worden met het clus-
ter vergunningen van de gemeen-
te Aalsmeer. De gemeente vraagt 
de inwoners om vooral de kinde-
ren zoveel mogelijk de kans te ge-
ven om hun spulletjes op deze dag 
te verkopen op de Vrijmarkt. Ook 
worden alle inwoners opgeroepen 
om goederen en/of vuilnis die aan 
het eind van de dag zijn overgeble-
ven, zelf af te voeren. Laat uw eigen 
verkoopplaats, of die van uw kin-
deren, zo schoon mogelijk achter. 

Eerste sleutel Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - Op 3 april heeft wet-
houder Ad Verburg de eerste sleutel 
van het woningbouwproject Mijns-
heerlyckheid uitgereikt aan Mike 
Pieterse uit Aalsmeer. Mike Pie-
terse: “Het is een heel mooi pro-
ject en voor mij als starter betaal-
baar. Ik werk op Schiphol-Rijk, dus 
lekker dichtbij.” Wethouder Ad Ver-
burg: “Nog geen jaar geleden heb 
ik hier de eerste paal geslagen. En 
nu zijn al deze mooie woningen al 
klaar. Door de warmte-koudeopslag 
zijn de energiekosten een stuk la-
ger dan gebruikelijk. Echt een mooi 
nieuw centrum van Kudelstaart 
waar we trots op kunnen zijn. Door 
de nabijheid van het winkelcentrum 
en de Westeinderplassen wordt het 
een prettig gebied om te wonen en 
te verblijven.” In het nieuwe dorps-
hart staan straks 129 nieuwe wo-
ningen. Het plein wordt het nieuwe 
centrum van Kudelstaart. De gebak-
ken klinkers worden afgewisseld 
met stroken hardsteen, dit geeft het 
plein een authentiek karakter. Het 
plein krijgt een mooie groene aan-
kleding en gaat fungeren als ‘cen-
trale huiskamer’. Ook is onlangs be-

sloten dat ter ere van de troonswis-
seling een Koningsboom met sier-
hek op dit plein zal worden ge-
plaatst. Het project bestaat uit drie 
blokken, genaamd Heerlyckheid, 
Mijnsheerenhof, en drie kleinere to-
rentjes ‘De Drie van Mijnsheerlyck-
heid’. Bijzondere kenmerken van de 
woningen in Mijnsheerlyckheid zijn 
de Amsterdamse Schoolelemen-
ten, de prachtige gedetailleerde ar-
chitectuur en de verbinding met de 
omgeving. De gevels van de appar-
tementen passen bij het dorpse ka-
rakter van Kudelstaart. De bouw-
blokken zijn voorzien van de meest 
moderne energiebesparende warm-
tepomptechnieken voor topkoeling 
in de zomer en warmte in de winter.
Op dit moment zijn nog enkele wo-
ningen te koop. De modelwoning 
aan het Stevinhof 17 is elke vrijdag-
middag te bezichtigen van 16.00 tot 
17.00 uur. Op zaterdag 13 april is 
het Niki Nieuwbouwdag en zijn de 
bouwplaats en de modelwoning ge-
opend voor belangstellenden van 
10.00 tot 13.00 uur. Meer informa-
tie is te vinden op www.mijnsheer-
lyckheid.nl. 

Wethouder Ad Verburg overhandigt eerste sleutel van het woningproject Mijnsheer-
lyckheid aan Mike Pieterse in aanwezigheid van woonadviseur Wim van ’t Spijker.

Netwerkcoaches in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 8 april zijn de certi-
ficaten uitgereikt aan de eerste of-
ficiële netwerkcoaches in Aalsmeer. 
Wethouder Ad Verburg: “Netwerk-
coaches kunnen een belangrijke rol 
spelen om mensen te helpen hun 
sociale kring op te bouwen of uit 
te breiden. Mantelzorgers, mensen 
met een ziekte of beperking of an-
deren die door hun situatie graag 
meer contacten of sociale activitei-
ten willen, kunnen een beroep doen 
op de netwerkcoaches. Netwerk-
coaches zijn door Steunpunt Man-
telzorg opgeleide vrijwilligers die 
mensen helpen hun netwerk te ver-
sterken, zodat zij meer aanspraak, 
hulp en gezelligheid krijgen. Samen 
werken zij aan het doel dat iemand 
wil bereiken. Een traject duurt een 
half jaar. Het is dus belangrijk om 
de netwerkcoaches in te zetten in 
de gemeente.” Het is belangrijk om 
mantelzorgers, vrijwilligers maar 

ook anderen die dat nodig hebben 
sterker te ondersteunen. Met na-
me mantelzorgers dreigen in een 
aantal gevallen overbelast te wor-
den. Maar Steunpunt mantelzorg 
tracht verlichting te geven in deze 
zware taak. Voordat echter naar ex-
ternen gekeken wordt dient het ei-
gen netwerk ingezet te worden. Het 
is van essentieel belang dat de ge-
meente haar verantwoordelijkheid 
neemt om overbelasting van man-
telzorgers te voorkomen. Met de 
inzet van netwerkcoaches worden 
mensen met een beperkt sociaal 
netwerk geholpen bij het verster-
ken van het eigen netwerk Hierdoor 
kan voorkomen worden dat duur-
dere zorg gevraagd gaat worden. 
Mensen die gebruik willen maken 
van een netwerkcoach, kunnen zich 
aanmelden bij mantelzorg@mantel-
zorg-steunpunt.nl of via 0900-1866 
(lokaal tarief). 

In najaar waarschijnlijk vervolg
Volop belangstelling voor 
eerste Aalsmeerse Woondag
Aalsmeer - Zaterdag 6 april werd er 
in Aalsmeer actief meegedaan aan de 
landelijke open huizendag. Voor het 
eerst werd hier een ‘Woondag’ in het 
gemeentehuis aan gekoppeld. Aan 
wethouder Rik Rolleman de eer om 
deze eerste Woondag te openen. Wet-
houder Rolleman: “Het is een goed 
initiatief van de makelaars, architec-
ten en ontwikkelaars om aan de open 
huizendag een Woondag te koppe-
len. Met elkaar kunnen we de woning-
markt versterken in Aalsmeer.” Op de 
Woondag konden geïnteresseerden 
volop informatie krijgen over de be-
schikbare bouwkavels en de nieuw-
bouwprojecten in Aalsmeer. Ook 
was er in de stand van de gemeente 

Aalsmeer informatie over duurzaam-
heidsleningen en startersleningen. 
Veel mensen kwamen langs om zich te 
oriënteren op de woningmarkt. Op een 
kaart van de gemeente werden ruim 
25 beschikbare bouwkavels gepre-
senteerd. Hierop konden alle kopers 
zich oriënteren. De huidige tijd biedt 
volop mogelijkheden om tegen een re-
delijke prijs een kavel te kopen en een 
fraai, duurzaam en energiezuinig huis 
te bouwen. Zelfbouw met de juiste 
partners moet dan ook gezien worden 
als een ‘feestje’. Ook voor de getoon-
de projectwoningen was volop be-
langstelling. Door de grote belangstel-
ling krijgt deze eerste woondag waar-
schijnlijk al in het najaar een vervolg. 

Met veel belangstelling werden al bouwkabels en nieuwbouwprojecten in de 
gemeente bekeken. Foto: www.kicksfotoos.nl.

Beraad en Raad in vogelvlucht
Fracties juichen invulling 
gezondheidscentrum toe
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst 
van het Beraad op donderdag 4 
april werd gevraagd te besluiten om 
de conformering door de gemeente 
Aalsmeer aan de bepaling van de uit-
werkingsovereenkomst los te laten en 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten hierover te informeren. Hier-
mee wordt een situatie bereikt waar-
in op hoofdlijnen één rechtspositie-
regeling van toepassing is voor zo-
wel de ambtenaren van de gemeen-
te Amstelveen als van de gemeen-
te Aalsmeer. Later op de avond werd 
besloten de behandeling in twee-
de termijn niet door te schuiven naar 
25 april aanstaande, maar het besluit 
op deze avond al te nemen. Dit werd 
raadsbreed gesteund en aan het col-
lege wordt voorgesteld de Aalsmeer-
se rechtspositieregeling in te trek-
ken en de Amstelveense rechtsposi-
tie vast te stellen.

Welstandscommissie
De behandeling gericht op het ver-
lengen van de benoeming van de 
heer ing. N. Zimmermann tot archi-
tect-lid van de welstandscommissie 
voor de periode van 1 januari tot 1 ju-
li riep weinig vragen op. Dat gold ook 
voor het verlengen van de benoeming 
van de heer W. Smulders van 1 mei 
tot 1 juli. In verband met de ambtelij-
ke samenwerking Aalsmeer en Am-
stelveen zal de welstandsadvisering 
per 1 juli 2013 worden uitgevoerd dor 
de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De overeenkomst met de organisatie 
WZNH (Welstandszorg Noord-Hol-
land) zal per 1 juli worden beëindigd. 
Voor 1 juli volgt een nieuw raadsvoor-
stel. Beide heren kregen later op de 
avond 21 raadsleden achter zich. 

Gezondheidscentrum
De behandeling gericht op het vast-
stellen van het bestemmingsplan Ge-
zondheidscentrum op het Drie Ko-
lommenplein met bijbehorende stuk-

ken riep weinig weerstand op. De 
VVD fractie juicht de invulling toe 
en heeft geen intensieve discussie 
nodig. De AB fractie wil nog weten 
hoe het laden en lossen is geregeld 
en heeft ook vragen over de aandui-
ding van extra parkeerplaatsen op ei-
gen terrein en een adreswijziging. De 
CDA fractie ziet een lang gekoesterde 
wens in vervulling gaan en de PACT 
fractie beperkt zich tot de opmerking 
prima. Daar waar nodig was een ver-
duidelijking door wethouder Gert-
jan van der Hoeven voldoende om la-
ter op de avond unaniem positief te 
stemmen op het raadsvoorstel en niet 
te wachten tot 25 april. 

Landelijk Gebied Oost
De behandeling in tweede termijn 
en de besluitvorming gericht op het 
instemmen met de notitie Strijdige 
functies Landelijk Gebied Oost en de 
daarin aangegeven richtlijnen riepen 
weinig vragen op. De VVD fractie rep-
te nog even over het Schinkeldijkje, 
maar dat deel wordt meegenomen bij 
de actuele bestemmingsplannen. De 
door de AB fractie aangegeven mo-
gelijkheden over financiële afdrach-
ten worden nog bekeken en het voor-
stel wordt raadsbreed ondersteund. 

Amstelveenlijn
De behandeling gericht op op het in-
formeren van de raad door de regi-
oraadsleden van Aalsmeer, Robbert-
Jan van Duijn (CDA) en Robert van 
Rijn (VVD) over de Regioraad Stads-
regio Amsterdam op 12 maart leerde 
dat drie onderwerpen zeer zeker aan-
dacht gaan vragen. De bestuurlijke 
toekomst met betrekking tot de plan-
nen van minister Ronald Plasterk met 
de provincies Noord-Holland, Utrecht 
en Flevoland en de jeugdzorg. Maar 
ook verkeer en vervoer worden ge-
noemd en dan met name de Am-
stelveenlijn en de verbinding mat 
Aalsmeer.

Bij diefstal naar politie!
Voor rijbewijs naar gemeente

Samenvoeging drie provincies
Geef mening over fusie!
Streek - Gedeputeerde staten van 
Noord-Holland vinden de nota ‘Be-
stuur in samenhang, De bestuurlijke 
organisatie in Nederland’ van de mi-
nister van Binnenlandse Zaken niet de 
visie waarop zij hadden gehoopt. Elvira 
Sweet, gedeputeerde Bestuurlijke ver-
nieuwing: “De minister maakt het ons 
steeds moeilijker om enig enthousias-
me voor zijn fusievoorstel op te bren-
gen. Met het uitgummen van wat pro-
vinciegrenzen ben je er immers niet. 
Met deze notitie wordt geen invulling 
gegeven aan de voorwaarden voor 
een fusie die de provincie heeft ge-
steld. We verwachten dat hij zijn laat-
ste kans straks waarneemt en in de 
memorie van toelichting bij het herin-
delingswetsvoorstel komt met een ver-
haal dat wel overtuigt.” Inwoners van 
Noord-Holland kunnen hun mening 
geven over het voornemen van het ka-
binet om de provincies Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht samen te voe-

gen. Gedeputeerde staten (GS) wil-
len de reacties betrekken bij de ziens-
wijze, die het college zal geven op het 
concept-herindelingsontwerp. GS van 
Noord-Holland vinden het belangrijk 
om te weten hoe de Noord-Hollanders 
tegen een fusie van de drie provincies 
aankijken. Inwoners van de provincie 
worden daarom opgeroepen om uiter-
lijk 15 mei hun mening te geven. Op 
de website van de provincie staat in-
formatie over het standpunt van GS en 
Provinciale Staten (PS) over de fusie. 
Daar kunnen ook de Noord-Hollanders 
hun mening geven, die op de websi-
te wordt gepubliceerd en die een ie-
der kan lezen. Noord-Hollanders kun-
nen ook hun reactie insturen naar fu-
sie3provincies@noord-holland.nl. GS 
zullen in mei hun zienswijze in con-
cept vaststellen. Provinciale staten van 
Noord-Holland stellen naar verwach-
ting in hun vergadering van 1 juli aan-
staande de zienswijze definitief vast.

Nota uitgangspunten Uiterweg
Fracties wel oren naar bed 
& breakfast in Aalsmeer
Aalsmeer - De behandeling ge-
richt op het vaststellen van de No-
ta van Uitgangspunten Structuurvi-
sie Uiterweg geeft de Raad de gele-
genheid om het randvoorwaarden-
scheppend kader te geven. Het col-
lege zal de nota als leidraad nemen 
bij het opstellen van de structuurvi-
sie in samenspraak met de belang-
hebbenden in het gebied. Nadat de 
Nota van Uitgangspunten is vastge-
steld, wordt in samenspraak met de 
klankbordgroep gewerkt aan de uit-
werking van de verschillende deel-
gebieden en uitvoeringsaspecten. 
Dit zal leiden tot een Structuurvisie 
die aansluit bij de behoeftes van het 
gebied en die blijft binnen de gege-
ven kaders van de gemeenteraad, 
Zo zal er breed draagvlak zijn voor 
deze Structuurvisie en zal hiermee 
daadwerkelijk de transformatie van 
het gebied worden gestimuleerd. 
Het ontwerp van de Structuurvisie 
zal vervolgens voor alle ingezete-
nen en belanghebbenden in de ge-
meente Aalsmeer ter inzage worden 
gelegd, met de gelegenheid tot in-
spraak.

Veel mogelijkheden
De gemeente heeft in de Gebiedsvi-
sie Aalsmeer 2020 de ambitie opge-
nomen om een aantrekkelijke wa-
terrecreatiegemeente te zijn en in 
het collegeprogramma is opgeno-
men dat voor het Uiterweg gebied 
een nadere uitwerking gemaakt 
moet worden van deze ambitie. Een 
Structuurvisie is het beste instru-
ment om aan deze ambitie te vol-
doen. In het Beraad van 21 maart is 
in eerste termijn al uitgebreid over 
het onderwerp gesproken en in het 

Beraad van 4 april werd dit nog eens 
dunnetjes over gedaan. De rode 
contour, wonen achter het lint, ver-
keer en vervoer en de eilanden pas-
seerden ook nu weer de revue en ie-
dere fractie had hier wel iets over te 
zeggen. Dat gold ook voor onder-
werpen als mogelijkheden voor bed 
& breakfast in het dorp, uitbreiding 
van kampeerfaciliteiten. Landgoe-
deren van minimaal vijftien hectare 
op de unieke eilanden vonden geen 
genade in de ogen van de fracties. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
kwam dan ook tot de conclusie dat 
geen landgoederen het vertrekpunt 
zal zijn. 

Starteiland en kamperen
Maar er zijn meer mogelijkheden te 
bedenken om iets moois met de ei-
landen te doen, zo bleek. Een start-
eiland met faciliteiten werd ge-
noemd door AB en de fractie kreeg 
bijval van de overige fracties en de 
wethouder. Ook het uitbreiden van 
kampeermogelijkheden werd breed 
gedragen. De wethouder hield nog 
een slag om de arm, omdat hij niet 
zo een, twee , drie kon overzien wat 
het effect zou zijn. Vast staat wel dat 
meer mogelijkheden op dit gebied 
in het wensenpakket zijn opgeno-
men. 
Aalsmeer ken geen bed & break-
fast faciliteiten en dat wordt jammer 
gevonden door met name de CDA 
fractie. Het is een manier om de toe-
risten goedkoop en eenvoudig naar 
Aalsmeer te lokken en de wethou-
der had ook hier wel oren naar. La-
ter op de avond vond besluitvor-
ming plaats en het voorstel kreeg 
raadsbreed steun.
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kinder- en jeugdkrant
Vrijdag Fair Trade markt 
op OBS de Zevensprong
Rijsenhout - Op OBS de Zeven-
sprong is groep 8 druk bezig om op 
vrijdag 12 april een Fair Trade markt 
te organiseren. Dat betekent dat de 
kinderen in groepjes een eigen be-
drijf opstarten en ook zelf de spullen 
in moeten kopen bij de Wereldwin-
kel in Aalsmeer. Maar ook moeten 
zij prijzen bepalen. Het is wel de be-
doeling dat alles eerlijk gaat daarom 
heet het ook Fair Trade. Fair Trade 
betekent eerlijke handel en houdt in: 
Geen kinderarbeid, boeren die eer-
lijk betaald worden voor hun pro-

ducten en op elk product moet het 
Fair Trade keurteken staan. Kortom 
groep 8 heeft zijn zaakjes prima op 
orde. De opbrengst van deze onder-
neming zal een deel ten goede ko-
men aan het goede doel. De school 
wil geld inzamelen om in ieder geval 
een klas naar school te kunnen la-
ten gaan in Mexico. Op 12 april van 
11.00 tot 15.30 uur, op het school-
plein van de Zevensprong, zal een 
aantal kramen staan, maar ook zijn 
er diverse spelletjes bedacht. Ieder-
een is van harte welkom. 

Darteldag op Boerenvreugd
Aalsmeer - Het is de afgelopen 
weken te koud geweest voor de tijd 
van het jaar. Maar er zijn natuurlijk 
wel veel jonge dieren geboren op 
kinderboerderij Boerenvreugd. Door 
het koude weer zijn ze nog niet veel 
buiten geweest. Het ziet er naar uit 
dat komend weekend de thermo-
meter ruim boven de 10 graden Cel-
sius uitkomt. Eindelijk temperaturen 
waarbij het lentegevoel echt gaat le-
ven! 

Om het nieuwe leven te vieren, or-
ganiseert kinderboerderij Boeren-
vreugd aanstaande zondag 14 april 
de eerste echte Darteldag. Dan pre-
senteert de kinderboerderij haar 
jonge grut aan het publiek. De lam-
meren van de schapen en geiten 
zullen dan (hopelijk bij een stra-
lend zonnetje) lekker gaan dartelen 
op de wei. Natuurlijk mag er volop 
geaaid en geknuffeld worden, dus 
bezoek is meer dan welkom. Van-

af 11.00 uur zullen de moederdie-
ren met hun lammeren één voor één 
worden voorgesteld aan het publiek. 
Natuurlijk wordt erbij verteld hoe 
oud ze zijn en ook wat over de ra-
seigenschappen van de dieren. De 
Darteldag gaat ook door als de zon 
niet schijnt. 
Weer een leuke gelegenheid voor 
een bezoekje aan Boerenvreugd in 
de Hornmeer. En natuurlijk kan de 
jeugd vrolijk dartelen in de zandbak 
en in de speeltuin, die recent een 
nieuwe speelbodem heeft gekregen.

Presentatie boek en project 
‘De oorlog in jouw dorp’
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was de boekpresentatie ‘De de oor-
log in jouw dorp’ in het clubhuis van 
Watersportvereniging Nieuwe Meer. 
Die ruimte leende zich uitstekend 
voor dit evenement, want het histo-
rische pand heeft intensief deel uit-
gemaakt aan de tweede wereldoor-
logsperiode. Sterker nog, op de to-
ren van het clubgebouw zetten de 
Duitsers destijds een luchtafweer-
geschut en gebruikten die ook. The-
odore van Houten, auteur van het 
bijzondere boek, speciaal geschre-
ven voor kinderen van groep acht, 
wordt geïntroduceerd door Jan 
van Veen, directeur van OBS Ku-
delstaart. Deze vertelt in het ope-
ningswoord dat hij in november 
werd benadert door Theodore met 
een bijzonder verzoek. Inhoudelijk 
had de schrijver wat tips nodig voor 
wat betreft basisonderwijs. “Ik ben 
er als het ware ingerold en werd en-
thousiast van het idee een boek te 
maken dat handig is voor leerkrach-
ten en herkenbaar voor kinderen.” 
Het boek is gebaseerd op van Hou-
ten’s eerder verschenen werk ‘Een 
vrij ernstig geval’ over Aalsmeer en 
Aalsmeerders in oorlogstijd. 

Van Houten: “Oorlog komt natuur-
lijk steeds verder van de jonge ge-
neratie af te staan. Het is te lang ge-
leden. Om de oorlog wat dichter bij 
huis te houden, in Aalsmeer en Ku-
delstaart, gaat het hopelijk meer le-
ven bij die kinderen.” Na het gesprek 
tussen Jan en Theo is er vervolgens 
een comité opgericht. Dit comité 
van aanbeveling voor ‘De oorlog in 
jouw dorp’ bestaat uit Cobi Dekker-
Van der Beek, Geert Labordus, Pie-
ter Litjens, Leni Paul, Berry Philippa, 
Jan van Veen en schrijver Theodo-
re van Houten zelf. Een aantal geno-
digden kwam naar de presentatie. 
Theodore van Houten deelde exem-

plaren uit van het bijzondere boek, 
dat bestaat uit maar liefst 146 illu-
straties en diverse fiets- en wandel-
routes. Het boek ‘De oorlog in jouw 
dorp’ wil leerlingen betrekken bij de 
geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog, door in te gaan op ge-
beurtenissen in Aalsmeer. Aan de 
hand van een Aalsmeerse matroos 
op de Javazee en de ontberingen 
van het Kudelstaartse echtpaar Wim 
Kan en Corry Vonk wordt ingegaan 
op de oorlog met Japan. De aanvan-
kelijke militaire successen van Hit-
ler verklaren de succesvolle Aals-
meerse bloemenexport naar Na-
zi-Duitsland. Joodse onderduikers 
en ‘duikadressen’ in en rond Aals-
meer bieden aanknopingspunten 
bij de jodenvervolging en de holo-
caust. Aalsmeerse dwangarbeiders 
in Duitsland vertellen zelf verhalen 
van Hitlers wapenindustrie en de 
geallieerde luchtaanvallen op Duit-
se steden. Typisch Aalsmeerse fe-
nomenen als de tuinbouw, de wa-
tersport en de veilingen worden le-
vende objecten in de geschiedenis. 

Theodore vertelt: “Ik moest natuur-
lijk mijn schrijfstijl even aanpas-
sen. Eerst dacht ik het te moeten 
schrijven in Nijntje-taal, maar na 
een maand het jeugdjournaal ge-
volgd te hebben, begreep ik dat de 
doelgroep eigenlijk niet zoveel an-
ders is dan volwassenen. Die kinde-
ren worden steeds bijdehanter, dat 
is toch wel anders dan vijftig jaar 
geleden, toen ik die leeftijd had. Ik 
ben ook op zoek gegaan naar men-
sen die ervaringen wilde delen en 
dit eventueel ook voor de klas wil-
len doen. Gelukkig heb ik een aan-
tal mensen bereid gevonden dit te 
doen. Dokter Clicks is daar een van, 
hij heeft in een jappenkamp geze-
ten en wil daar best wat over vertel-
len als hij gevraagd wordt.” 

Op de foto v.l.n.r. Theodore van Houten, Rik Rolleman (wethouder gemeente 
Aalsmeer), Jan van Veen en Berry Philippa.

Jeugdcultuurfonds Aalsmeer 
blij verrast met gulle gift
Aalsmeer - Dinsdagmorgen 
kwam Jan Driessen, Rayondirec-
teur Aalsmeer-Uithoorn van Rabo-
bank Regio Schiphol, naar het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat. Op 
de kinderkunstzolder van het Ou-
de Raadhuis waar KCA leerlingen 
van basisscholen kunstkijklessen 
aanbiedt overhandigde hij het be-
stuur van het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer namens het Rabobank 
Coöperatiefonds een cheque van 
maar liefst 7.500 euro. Het Jeugd-
cultuurfonds Aalsmeer zamelt geld 
in om kinderen met een achter-
standspositie de gelegenheid te ge-
ven actief deel te kunnen nemen 
aan muziek-, dans-, schilder-, boet-
seer-, ballet-, toneellessen, etc. Het 
Rabobank Coöperatiefonds deelt 
de visie van het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer, dat door creativiteit te 
ontwikkelen kinderen kunnen la-
ten zien wat er in hun leeft, zij zich 
beter kunnen concentreren en so-
ciaal vaardiger worden. Door actief 
aan kunst te doen groeit hun zelfbe-
wustzijn, krijgen ze  meer oog voor 

hun kansen en meer zelfvertrouwen 
om ze aan te grijpen. 
Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer? Via een intermediair 
(professional, leraren, jeugdhulp-
verleners, artsen en buurtwerkers, 
etc.) die betrokken is bij de opvoe-
ding van het kind kan een aanvraag 
worden ingediend bij het Jeugdcul-
tuurfonds Aalsmeer. Tot een maxi-
maal bedrag van 450 euro per kind 
per jaar is het mogelijk om les-
geld, instrument en bijvoorbeeld 
balletschoentjes te vergoeden. Het 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer be-
taalt de bijdrage rechtstreeks aan 
een erkende docent en/of  instel-
ling. Ouders en/of verzorgers ont-
vangen geen geld: wel wordt de 
deelname van het kind gevolgd. 
Wilt u meer weten over het fonds 
of het fonds financieel ondersteu-
nen, kijk dan op de website www. 
Jeugdcultuurfonds.nl of neem con-
tact op met Ingrid Mulder via voor-
zitter.aalsmeer@jeugdcultuurfonds.
nl of met Cees Wijnen via consulent.
aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl.

Jan Driessen, Rayondirecteur Aalsmeer-Uithoorn van Rabobank Regio Schip-
hol, bestuur Jeugdcultuurfonds Aalsmeer en leerlingen van de Antoniuss-
school uit Kudelstaart

OBS Kudelstaart scoort 
goed met techniek
Kudelstaart - De kinderen van de 
plusklas van de Openbare Basis-
school Kudelstaart deden mee aan 
een wedstrijd voor scholen in Alk-
maar. Zij moesten een bootje la-
ten varen en een parachute ontwer-
pen. En dat waren nu eens niet al-
leen de kinderen uit de hoogste 
groepen. Het waren de kleuters die 
zich ontpopten als ontwerpers voor 
een parachute. Er waren enige hon-
derden deelnemers en de spanning 
was voelbaar. Uiteindelijk mochten 

de kleuters van de OBS  Kudelstaart 
de creativiteitsprijs in ontvangst ne-
men: een prijs van 200 euro, te be-
steden aan materialen voor tech-
niek. 
En dat was nog niet alles, want de 
afvaardiging voor de groepen 7 en 
8 gingen met het project ‘bootje op 
drift’ naar huis met de derde prijs, 
een bedrag van 100 euro. De mate-
rialen zijn inmiddels besteld en na-
tuurlijk waren ze op de OBS ontzet-
tend trots op hun kinderen!

Zorgcentrum in de bloemetjes
Aalsmeer - Op 28 maart bezoch-
ten enkele leerlingen van basis-
school De Hoeksteen het Zorgcen-
trum. Zij kwamen daar samen met 
enkele ouders om de bewoners te 
verrassen met fleurige, zelfgemaak-
te bloemen. De school had deze dag 
paasviering. Samen hebben de kin-
deren naar de verhalen uit de Bijbel 
geluisterd, gegeten en geknutseld. 
Het knutselen stond in alle groe-

pen in het teken van het voorjaar. 
Er waren veel mooie boeketten ont-
staan. Alle bloemen die de kinderen 
uit de groepen 1 tot en met 4 heb-
ben gemaakt, werden afgeleverd in 
het Zorgcentrum. Als paasgroet. De 
bewoners waren er heel blij mee. De 
zaal werd er direct mee opgefleurd. 
Na wat gegeten, gedronken en ge-
praat te hebben trokken de kinderen 
weer naar school.

Televisie bij De Hoeksteen
Aalsmeer - Op 26 maart kwam Lo-
dewijk Hoekstra en zijn team bij 
groep 5 van basisschool De Hoek-
steen opnames maken voor het 
tv-programma Green Kids. Tess 
Dijkstra, één van de kinderen uit 
groep 5, gaf haar klas op voor Green 
Kids als de groenste klas van Ne-
derland. Vorige week maandag 
kwam het bericht dat de school in 
de Ophelialaan uitgekozen was voor 
de wedstrijd. De klas waar Tess in 
zit wil natuurlijk de groenste klas 
van Nederland worden. De groep 

ging meteen aan de slag. Er werden 
groene slingers gemaakt en in de 
klas werden allemaal plantjes ge-
zet. Dinsdag 26 maart zijn de opna-
mes gemaakt. Tess Dijkstra mocht 
het Green Kids team een rondlei-
ding geven door de klas. De kin-
deren gingen vogelhuisjes en in-
sectenkastjes maken. De leerlingen 
hadden ook een heel mooi lied in-
gestudeerd. En er stond er een trac-
tor op het plein. Nu maar afwachten 
of groep 5 wint en wanneer de uit-
zending op televisie is.

Instuif jeugd bij 
TV Rijsenhout
Rijsenhout - Wil je gaan tennissen? 
Ga dan eens een kijkje nemen bij Ten-
nisvereniging Rijsenhout. Het com-
plex is te vinden aan het Konnetlaan-
tje 27. Speciaal voor beginners is er ie-
dere laatste vrijdag van de maand een 
(gratis) instuif van 16.00 tot 17.00 uur 
voor kinderen tot en met 8 jaar. Ook 
niet jeugdleden zijn van harte welkom. 
Aanmelden hiervoor kan door een 
mailtje te sturen naar jc@tvrijsenhout.
nl onder vermelding van instuif. Voor 
meer informatie: www.tvrijsenhout.nl.

De Brug naar Cruquius
Aalsmeer - Woensdag 3 april zijn 
de kinderen van groep 7 van ba-
sisschool De Brug op excursie ge-
weest naar het Cruquius Muse-
um. Om 10.00 uur werden ze harte-
lijk ontvangen door enthousiaste en 
aardige gidsen. 
Zij namen de kinderen eerst mee 
naar een educatieve ruimte waar 
ze een film over het water te zien 
kregen. Daarna werd aan de hand 
van foto’s en maquettes veel ver-
teld over de Cruquius als stoom-
gemaal. Er werden filmpjes en ou-
de materialen bekeken. Het gemaal 
werd ook nog even in werking ge-
steld om te zien hoe 8000 liter per 

‘arm’ omhooggehaald kon worden. 
De kinderen van De Brug waren 
erg geïnteresseerd en stelden leu-
ke en slimme vragen. Aan het ein-
de van de ochtend was er ook nog 
een practicum, waarbij kinderen in 
het klein konden oefenen met echte 
stoommachines. 
Zo konden ze leren hoe er vroeger 
met stoom werd gewerkt en ont-
dekten ook wat er allemaal moge-
lijk was in vroegere tijden. Na de-
ze leerzame excursie gingen de kin-
deren weer met hun ouders mee te-
rug naar school. Al met al was het 
een leerzame, fijne en onvergetelij-
ke dag geworden.

’t Gilde zomerkamp
Kudelstaart - Ook dit jaar gaat het 
Gilde weer op zomerkamp. Van 14 
tot 20 juli vertrekt een groep naar 
Best. Een week lang worden er bos-
spellen gedaan en is er volop wa-
terpret! Tijdens dit kamp is er ge-
noeg te doen voor zowel jongens als 
meisjes.  Op dit moment zijn er nog 
enkele plaatsen over in de slaapzaal 
die natuurlijk vol moeten komen! 
Ben jij tussen de 6 en 16 jaar oud 
en lijkt het je leuk om met het Gilde 
mee te gaan? Stuur een mail naar 
info@jeugdclubgilde.nl voor meer 
informatie. 

Kees Jan Koster van de C1000 is buitengewoon geïnteresseerd in de Twee-
de Wereldoorlog en auteur voor STIWOT, Stichting Informatie WOII. Vanuit die 
interesse besloot hij aan het project ‘De oorlog in jouw dorp’ mee te werken. 
“Over de Tweede Wereldoorlog is nooit genoeg gezegd. Ik merk wel dat kin-
deren van rond de twaalf jaar er steeds verder vanaf raken. Dit is een mooie 
manier om dat stuk belangrijke geschiedenis meer in de beleving van de jeugd 
te krijgen. Ik vind dit een heel mooi initiatief en vanuit mijn persoonlijke inte-
resse paste een bijdrage”, aldus Kees Jan.



Audiciens

www.oorwerk.nl

Testpersonen gezocht  
voor nieuwste hooroplossing 
van Siemens
Oorwerk Audiciens is exclusief geselecteerd om het nieuwste hoortoestel van  
Siemens uit te testen. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met ervaring in het  
dragen van hoortoestellen maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor  
tekort schiet en daar iets aan willen veranderen.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?
De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen worden nu al door onafhan-
kelijke medici en testbureaus bestempeld als de beste hoortoestellen ter wereld. 
Met een uniek design en een zeer geavanceerde techniek zorgt dit allround  
toestel voor 30% verbeterd spraakverstaan. 

Uw medewerking is belangrijk
Nieuwe technologieën zo goed mogelijk aan laten sluiten op ieders wensen en  
behoeften; dat is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan 
leveren! Neem direct  contact op met onze gecertificeerde audiciens voor meer 
informatie.

Amsterdamseweg 166, 1182 HK Amstelveen

T: 020 345 89 99     E: amstelveen@oorwerk.nl 

Openingstijden 
Ma t/m vrij 10:00 - 18:00 uur,  za 10:00 - 15:00 uur

Schans 2, 1421 BB Uithoorn

T: 0297 520 100     E: uithoorn@oorwerk.nl 

Openingstijden 
Ma t/m vrij 09:30 - 17:30 uur

ALBLAS
In 1 dag je theorie & in 7 dagen je rijbewijs
50 jaar kwaliteit & betrouwbaar in alle rijopleidingen

WWW.ALBLAS.NET • TEL. 0297-310120

NU 28 UUR RIJLES + EXAMEN€ 1425,!Elke week theorie + examen (Hoog slagingspercentage)

Nu ook in Aalsmeer 
Crown Business Studio’s

ZONDAG 14 April

vlOOieNmArkt
Amstelveen

de Emergohal
LAngs dE AkkEr 3

krAAmhuur E27,-
www.donevents.nl

088-2226900

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Foto de Boer Zijdstraat 43 Aalsmeer
Annemieke’s Kramerie Machineweg 3 Aalsmeer
Wittebol Wijn Ophelialaan 116 Aalsmeer
DA Drogisterij De Horn Beethovenlaan 54 Aalsmeer
DIO Drogisterij Anna Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Gezocht:
Aalsmeerse stambo-
men deel IV. Gaat om de fa-
milienaam Vreeken. 
Tel. 06-26010444
Te koop:
Twinny load met toebe-
horen (extra ondersteu-
ning trekhaak en bouten 
voor vastzetbeugel) €35,-. 
 Tel. 0297-368069
Gevraagd:
Wie kan mij mijn koker met lijn-
tekeningen terugbezorgen? . 
Tel. 0297-348578 /0620038655
Gevraagd:
Ik zoek restanten haak wol, 
glazen potjes en servies, ge-
ribbelde groenten blik-
ken voor het knutselen op de 
woonvoorziening, voor men-
sen met een geestelijke be-
perking. Alvast bedankt.
Tel. 06-81516111
Te koop:
Tunneltent, sta hoogte 2 mtr, 
2 x 2 pers. slaapcab., 2 ingang 
en luifel, 280 x 450 cm, poly-
ester, active leisure, €90,-. 
Tel. 06-17630244
Te koop:
Camping /auto koel-
box, op accu en electra aan 
te sluiten, z.g.n. €30,-. 
Tel. 06-17630244
Te koop:
Zonnescherm knikarm 
295 br. uitval 2 mtr. wit/
groen gestr. voor €50,-. 
Tel. 0297- 346551
Te koop:
Douchebak 90 x 90 Sanin-
dusa mariana, wasbak, plan-
cet, spiegel, verwarming, al-
les uit casca woning. t.e.a.b. 
Tel. 0297- 870751
Te koop:
Aquarium 60 x 30 x 30 Juwel, in-
cl. pomp, verlichting etc. t.e.a.b. 
Tel. 0297- 870751
*Aangeboden:
Kleding- speelgoedbeurs voor 
groot en klein, 13 april van 
10.30 - 15.00 uur. Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 53, Aals-
meer. Info: www.dgaalmeer.nl.
Tel. 06-53912921
Aangeboden:
20-21 April, open dagen muse-
um De Bus Maarse en Kroon, 
Nal, enz. te zien, p.a. Noordein-
de 91, Zevenhoven, 10 -17 uur. 
Tel. 0172- 539168
Te koop:
Mooi br. kastje v.v. deur-
tjes en 2 legplaatjes van glas, 
35 d. x 90 h. x 80 br. €49,-.
Tel. 0297-326499
Te koop:
Kinder ledikant 120 x 90, in-
cl. matras, lakens, etc. €150,-. 
Commode €75,-. Samen €200,-. 
Tel. 0297- 322866

Te koop:
Dames sportfiets €80,-.  z.g.a.n. 
Tel. 0297- 328368

*Gevraagd:
DE punten, ook kleine aan-
tallen.  Tel. 06-15390436

Te koop:
Mooie meisjesfiets 24 “ €25,-. 
Tel. 06-50614484

*Aangeboden:
Kleding- speelgoedbeurs voor 
groot en klein, 13 april van 
10.30 - 15.00 uur. Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 53, Aals-
meer. Info: www.dgaalmeer.nl.
Tel. 06-53912921
Gevraagd:
Minigraver 3-3,5 ton incl. hydro. 
snelwissel en 3 bakken en bij 
voorkeur ook een sloopknijper. 
Tel. 06- 22717299
Verloren:
Wie kan mij terugbezorgen, 
mijn groene album met lijn-
tekeningen en gedichten.
Tel. 0297-348578/ 06-20039655
*Te koop:
2 Elektrische bedbodems, moe-
ten snel weg, staan in de weg. 
P. st.  €45,-.  Mt. 80 x 205 even-
tueel in te korten tot 2 mtr.  
Marktplaats adv. 655790188
Tel. 06-15390436

‘Van een huwelijk komt een huwelijk’

Jan en Dini Hagedoorn 
vieren 60-jarig huwelijk
Aalsmeer - Woensdag 3 april vier-
den Jan en Dini Hagedoorn-Vreden-
burg dat ze elkaar zestig jaar gele-
den het ja-woord hebben gegeven. 
Hun diamanten huwelijk hebben ze 
met familie en vrienden gevierd met 
een high-tea. Die dag ontvingen zij 
ook een gelukwens van Hare Ma-

jesteit de Koningin en de commissa-
ris van de Koningin van Noord-Hol-
land. Vrijdagochtend 5 april was het 
ook nog even feest, want toen kwam 
burgemeester Theo van Eijk langs 
om hen persoonlijk met bloemen 
te feliciteren. Onder het genot van 
koffie en thee met gebak werden er 

herinneringen opgehaald aan hun 
gelukkige leven samen. Sinds kort 
woont Everdina Hagedoorn, zoals ze 
officieel heet, in Rozenholm en ook 
dochter Jolanda was met haar man 
naar de serre gekomen voor de-
ze feestelijke ochtend. Bijna 45 jaar 
heeft het echtpaar aan de Mozart-
laan gewoond, waar de bruidegom 
nog steeds woont. De wens is om 
op korte termijn een plek te vinden 
waar ze weer bij elkaar kunnen wo-
nen. Een plek waar mevrouw Hage-
doorn voldoende zorg kan krijgen. 
Jan Hagedoorn vermaakt zich goed 
met lezen, de computer met zelfs Fa-
cebook, klussen en regelmatig hel-
pen bij zijn zoon op de hobbyboer-
derij in Rijnsaterwoude, maar het 
liefst zorgt hij toch voor zijn vrouw. 
Voordat ze de woning aan de Mo-
zartlaan van werkgever Fokker kon-
den kopen, woonde het echtpaar in 
Amsterdam Osdorp. Deze woning 
werd ook via Fokker geregeld, het 
bedrijf waar Jan Hagedoorn sinds 
1950 tot aan zijn pensioen heeft ge-
werkt. Nadat hij leerling banketbak-
ker was geweest en als kok had ge-
werkt in militaire dienst in Neder-
lands Indië, gooide hij het over een 

andere boeg. Hij kwam bij de vlieg-
tuigbouwer terecht als inkoper en 
regelde later onder andere de inte-
rieurs van vliegtuigen. Een paar jaar 
heeft hij zijn werk bij Fokker neer-
gelegd door een emigratie naar Au-
stralië. Bijna vijf jaar heeft het dia-
manten bruidspaar in Melbourne en 
Brisbane gewoond en daar hebben 
ze zoon Jan-Richard gekregen. Sa-
men met dochter Jolanda vormden 
ze een gelukkig gezin. Samen met 
zijn broer, die al eerder was geëmi-
greerd naar Australië, zette de heer 
Hagedoorn een schildersbedrijf op 
en was huisschilder. Toch beslo-
ten ze weer terug naar Nederland 
te gaan. De zus van mevrouw Ha-
gedoorn was gestorven en ze voel-

de zich niet prettig om niet voor de 
kinderen van haar zus te kunnen 
zorgen door die enorme afstand. 
Fokker begon met de bouw van de 
Starfighter en Jan Hagedoorn werd 
gevraagd weer te komen werken bij 
het bedrijf. Terug in Nederland heb-
ben ze nog even ingewoond bij zijn 
ouders voordat Fokker de woning in 
Osdorp ter beschikking stelde en la-
ter het huis aan de Mozartlaan. Di-
ni Hagedoorn was huisvrouw, maar 
begon haar loopbaan als verkoop-
ster in een warenhuis, was later ver-
tegenwoordigster van onder ander 
parfum en heeft tien jaar als bejaar-
denverzorgster in Brentano in Am-
stelveen gewerkt. Samen hadden 
ze een zeilboot, maar al snel werd 

deze ingeruild voor een toercara-
van waarmee ze vaak door Frankrijk 
trokken. Ze genoten van de vrijheid 
en hebben veel mooie foto’s als her-
innering aan deze leuke tijden. 

De 82-jarige Dini Vredenburg werd 
geboren in Wierden en ontmoette 
haar nu 84-jarige man uit Amster-
dam, doordat haar broer met zijn 
zus trouwde. Het gezegde ‘van een 
huwelijk komt een huwelijk’ ging 
letterlijk bij hen op. De klik was er 
snel en inmiddels kunnen ze terug-
kijken op een gelukkig leven samen 
met twee kinderen en drie kleinkin-
deren. 

Door Ilse Zethof

Zondagmiddagpodium in Rijsenhout

Open podium ‘Scala’ met 
musicalliederen in Reede
Rijsenhout – Het Zondagmiddagpodi-
um komt op 14 april om 14.00 uur naar 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat 14 met ‘Scala’, het open podi-
um dat al razend populair is in Hoofd-
dorp. Scala, een open podium voor ge-
schoolde zangers, werd aanvankelijk 
gehouden in Haarlem. De laatste tijd 
worden deze zang- en luisteravonden 
twee keer per maand georganiseerd in 
Hoofddorp door initiatiefneemster Hel-
len van Rooijen. Zondagmiddag staat 

‘Scala’ in Rijsenhout open voor so-
listen, goede amateurs, semiprofs en 
zelfs beroepszangers. Inmiddels is er 
een min of meer vaste kern van ge-
vormd, die ook elders in de belangstel-
ling heeft gestaan. Bekende zangers 
hebben Scala ook gevonden om af en 
toe op te treden en zelfs Marco Bakker 
heeft onlangs het Scala podium betre-
den. Het wordt genieten van een scala 
aan zangers die opera, operette en mu-
sicalliederen zingen. En omdat het re-

pertoire niet van te voren wordt vastge-
steld, moeten de aanwezigen maar niet 
verbaasd zijn als er belcanto, een du-
et of een Napolitaanse evergreen voor-
bij komt. Kaarten à 4 euro, inclusief een 
kopje koffie of thee, zijn vanaf een half 
uur voor aanvang verkrijgbaar aan de 
zaal of te reserveren op vrijdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde 
op telefoonnummer 023– 5698873. Op 
dit nummer is ook een rit heen en terug 
met de Meertaxi te bestellen.
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Zaterdag 13 april: 
AALSMEER
Aalsmeer 1 - Monnickendam 1 14.30 u
Zandvoort 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Aalsmeer 4 – Alliance’22 2 12.00 u
Aalsmeer 6 – RKAVIC 4 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – SIZO Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Sp.Martinus VR.1 - Aalsmeer VR.1 15.00 u

RKAV
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – SIZO Vet.1 14.30 u

Meisjes 
BFC MA.1 - RKAV MA.1 15.00 u 

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – Wasmeer A1 14.30 u
J.A.United B1 – HellasSport B1 14.30 u
J.A.United B2 – Odin’59 B2 11.30 u
J.A.United C1 – VVC C2 14.30 u
Zandvoort C2 - J.A.United C3 12.30 u 
Allance’22 C4 - J.A.United C4 11.45 u
J.A.United C5 – Vlug en Vaardig C2 14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Nieuw West D1 11.30 u
F.C.Amsterdam D2 - J.A.United D2 9.00 u 
WV-HEDW D3 - J.A.United D3 10.30 u 
J.A.United D4 – SDZ D5 11.15 u
J.A.United D5 – Stormvogels D3 9.00 u
Hoofddorp D12 - J.A.United D6 11.30 u 
Abcoude E2 - J.A.United E1 9.00 u
Amstelveen E3 - J.A.United E2 9.00 u 
J.A.United E4 – RAP E2 9.30 u
J.A.United E5 – Swift E3 11.00 u
 J.A.United E6 – DCG E5 9.30 u
Swift E5 - J.A.United E7 10.15 u 
J.A.United E9 - NFC E2 11.00 u
J.A.United E10 – AFC E 19 9.30 u
RKAVIC E 11 - J.A.United E11 10.15 u
Argon E8 - J.A.United E 12 8.45 u
J.A.United F1 – Legmeervogels F2 9.00 u
Roda’23 F2 - J.A.United F2 10.30 u
J.A.United F3 – Abcoude F3 9.00 u
Sp.Martinus F4 - J.A.United F5 10.10 u
J.A.United F6G – Badhoevedorp F3 9.00 u
NFC F3 - J.A.United F7G 9.30 u
J.A.United F8 – ZuidoostUnited F5 9.00 u
J.A.United F9 – AMVJ F4 9.00 u
J.A.United F11 - J.A.United F10 10.45 u

Meisjes
DEM MB.1 - J.A.United MB.1 15.30 u
J.A.United MB.2 – N Sloten MB.1 12.30 u
J.A.United MC.1 – Zandvoort MC.1 12.30 u
J.A.United MD.1 – DSS MD.2 11.00 u
J.A.United MD.2 – KDO MD.2 9.30 u
J.A.United ME.1 – Pancratius ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – IJburg D1 11.00 u
Nieuw Sloten D3 - RKDES D2 11.30 u
RKDES D3 – UNO D4 9.30 u
RKDES E1 – AJAX E2 11.00 u
RKDES E2 – Nieuw West E1 9.30 u
Buitenveldert E3 - RKDES E3 10.00 u
RKDES E4 – DCG E6 11.00 u
Amstelveen E4 - RKDES E5 9.00 u
RKDES E6 – Abcoude E 11 11.00 u
RKDES E7 – ZSGO/WMS E5 9.30 u
RKDES F1 – Legmeervogels F5 11.00 u
AFC F10 - RKDES F2 10.30 u
Pancratius F6 – RKDES F3 10.15 u

RKDES F4 – Sp.Martinus F5 9.30 u
Abcoude F6 – RKDES F5 9.00 u
NFC F5 - RKDES F6 10.45 u
RKDES F7 – Legm.vogels F12 9.30 u

Vrouwen
Wartburgia VR.3 - RKDES VR.1 10.45 u

Meisjes
IJburg AFC MC.1 - RKDES MC.1 12.45 u
WV-HEDW MD.1 - RKDES MD.1 10.30 u
RKDES ME.1 – Abcoude ME.1 9.30 u

SCW
SCW 1 – Kadoelen 1 14.30 u
SCW 3 – ABN/AMRO 4 12.00 u
SCW 4 – SIZO 2 12.00 u
SDW Vet.1 - SCW Vet.1 13.00 u
SCW Vet.2 – Pancratius Vet.1 15.00 u
SCW Vet.3 – Haarl. Kennemerl.Vet.1 14.30 u

Junioren
Altius A1 - SCW A1 13.00 u
SCW B1 – Wijk aan Zee B1 11.30 u
SCW C1 – DEM C4 10.30 u
HBOK C1 - SCW C2 10.30 u

Pupillen
Zwanenburg D2 - SCW D1 12.00 u
DSOV D4 - SCW D2 11.30 u
SCW E1 – AFC E5 8.45 u
SCW E2 – Legm.vogels E 11 8.45 u
SCW E3 – HBC E6 8.45 u
KDO F1 - SCW F1 10.15 u
SCW F2 – NFC F2 8.45 u
Zuidoost United F4 - SCW F3 10.00 u
SCW F4 – Ouderkerk F9 8.45 u

Vrouwen
Buitenveldert VR.2 - SCW VR.1 13.45 u

Meisjes
TABA MB.1 - SCW MB.1 11.15 u
Overbos MD.1 - SCW MD.1 8.45 u
SCW ME.1 – VVC ME.1 8.45 u

Zondag 14 april:
RKAV
RKAV 1 – ZuidoostUnited 1 14.00 u
RKAV 2 – NFC 2 11.00 u
RKAV 3 – AS’80 3 11.30 u
Nautilus 2 - RKAV 4 11.30 u
Roda’23 4 – RKAV 5 12.00 u
Legmeervogels 6 - RKAV 6 14.00 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – WV-HEDW VR.1 11.30 u

RKDES
Houten 1 - RKDES 1 14.00 u 
RKDES 3 – Buitenveldert 2 12.00 u
RKDES 4 – RAP 3 12.00 u
Pancratius 6 - RKDES 5 11.00 u
RKDES 6 – Sp.Martinus 7 14.00 u
RKDES 7 – Zwanenburg 7 12.00 u

Junioren
OSV A1 - RKDES A1 11.30 u
Sporting Almere B1 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – Roda’23 B6 12.00 u
Buitenboys C1 - RKDES C1 10.30 u
VVC C2 - RKDES C2 12.00 u
Muiden C1 - RKDES C3 12.00 u

Dinsdag 16 april:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – WV-HEDW 1 19.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Zeventien jaar The Beach
John-T en de prutsers 
wint XXL Maandtoernooi
Aalsmeer - In 1996, 17 jaar gele-
den, is het avontuur voor Ruud Vis-
mans en Irene van Uden begonnen. 
De oude bloemenveiling werd in-
gericht met een grote zandbak en 
aangekleed met strandattributen. 
Het idee was duidelijk, het gehele 
jaar beachsporten aanbieden. Nu 17 
jaar later is The Beach door verbou-
wingen en uitbouwingen ontwikkeld 
tot de grootste indoor strandlocatie 
van Nederland. Zowel de top als re-
creatief Nederland duikt regelmatig 
het zand in om te trainen en te spe-
len voor sporten als beachvolleybal, 
-korfbal, -soccer, -handbal en -rug-
by. Zondag is het 17 jarig bestaan 
groots gevierd tijdens het maand-
toernooi van april. Een speciale edi-
tie dit keer vanwege het jubilieum 
van The Beach, een XXL Maand-
toernooi. Met twee extra niveaus 
konden er dit toernooi maar liefst 72 
teams mee doen. Sneller dan ver-
wacht waren halverwege maart al-
le plaatsen voor het toernooi ver-
geven. The Beach maakte zich op 
voor een gezellig en groots toer-
nooi. In de ochtend stonden de 2 x 
2 hoog, 2 x 2 midden en 2 x 2 da-
mes toernooien op het program-
ma. Na de eerste voorronde werd 
de groep opgesplitst en werd er uit-
eindelijk gestreden in 3 verschillen-

de categorieën; Pro, Future en Fun. 
In de middag stonden de resteren-
de 2 niveaus op het programma; 2 x 
2 laag en 4 x 4 allround. Maar liefst 
15 teams werden in het zonnetje ge-
zet met mooie prijzen. In de 2 x 2 
hoog categorie waren dat Mark met 
Jelmer en Berend met Rene die in 
de prijzen vielen. In de 2 x 2 mid-
den categorieën gingen de prijzen 
naar de Bange Harries en Guido & 
Lias. In de dames categorie waren 
het Martine en Angela die de prijzen 
mee naar huis konden nemen. Het 2 
x 2 laag toernooi is gewonnen door 
Net met Marie, Gio met Mark en Jas 
en Pas. Het 4 x 4 toernooi werd in 
de hoogste categorie na een span-
nende finale gewonnen door John-
T en de prutsers, in de overige cate-
gorieën gingen de prijzen naar Fluf-
fy en Geblokt. De poedelprijs van de 
dag ging naar de Heilige boontjes, 
zij werden 6e in de 4 x 4 Fun cate-
gorie maar hadden, naar eigen zeg-
gen, de gezelligste middag van al-
lemaal! Het volgende maandtoer-
nooi staat gepland op 5 mei, dit is 
de laatste voorbereiding op het bui-
tenseizoen. Vanaf 1 mei kan er bij 
The Beach al op de buitencourts ge-
traind worden. Meer informatie over 
de buitenvelden of over The Beach? 
Kijk op www.beach.nl.

Van links naar rechts. Jeroen Vismans, Irene van Uden, Ruud Vismans en Sven Vismans.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD verspeelt kampioenschap
Kudelstaart - Nadat in de zaal op 
overtuigende wijze degradatie uit de 
derde klasse was voorkomen, wordt 
er door VZOD/vdBoon op het veld 
niet tegen degradatie maar om het 
kampioenschap gespeeld. In de strijd 
om het kampioenschap stond er ge-
lijk een beslissende wedstrijd op het 
programma voor de op de tweede 
plaats staande Kudelstaartse forma-
tie: de koploper GKV uit Den Haag 
kwam afgelopen zaterdag op bezoek 
aan de Wim Kandreef. Zaterdagmid-
dag stond er een klein zonnetje aan 
de hemel, maar waaide er een ste-
vige koude wind. Of dit de oorzaak 
was is moeilijk te zeggen, maar de 
thuisploeg kwam geen moment in de 
wedstrijd. De ploeg was geen schim 
van de ploeg die zo overtuigend de-
gradatie wist te voorkomen in de 
zaal. De bezieling en overtuiging wa-
ren ver te zoeken. De bezoekers uit 
de residentie namen gelijk het initi-
atief en wisten voordat VZOD ook 
maar een uitgespeelde kans had ge-
creëerd, binnen 3 minuten, een 2-0 
stand op het scorebord te zetten. Ge-
strekt door deze snelle voorsprong 
ging GKV verder op de ingeslagen 
weg en zij wist de VZOD verdediging 
onder druk te zetten en zag regelma-
tig kansen om aanvallen om te zet-
ten in doelpunten. Nadat aanvoerder 
Bart Verheul in de zevende minuut via 
een afstandsschot de stand nog op 
1-3 had gebracht, duurde het tot de 
25e minuut voor de thuisploeg voor 
de tweede maal de korf wist te vin-
den via Anika van Os: 2-7. In deze fa-

se werden er veel onnodige (plaats)-
fouten gemaakt. Ook onder de korf 
hadden de blauw-zwarten niet veel in 
te brengen en was de rebound niet 
goed verzorgd, waardoor herhaal-
de doelpogingen niet vaak mogelijk 
waren. Aan het einde van de eerste 
helft ging het iets beter en kon VZOD 
via doelpunten van Josine Verburg en 
Donja Passies de schade nog enigs-
zins beperken. De rust werd echter 
bereikt met een 4-11 stand. De wed-
strijd was dus eigenlijk na 35 minu-
ten al gespeeld. Na de rust eigenlijk 
hetzelfde spelbeeld. In zo’n geval lijkt 
bij de bovenliggende partij ook al-
les te lukken en bij de mindere ploeg 
lukt er dan niet veel. Ook in de twee-
de helft een mat VZOD. Halverwege 
de tweede helft was het ‘echte’ VZOD 
even te zien nadat Anika van Os door 
haar tegenstandster onsportief werd 
weggeduwd bij een duel om de bal. 
De thuisploeg maakte zich kwaad en 
ging fanatiek spelen waarbij het ein-
delijk (maar natuurlijk veel te laat) 
de strijd werd aangegaan. Dit resul-
teerde in 3 doelpunten op rij: 7-13. 
Daarmee was ook het Kudelstaart-
se kruid verschoten en ondanks de, 
door coach Frits Visser ingezette wis-
selspelers, speelde de aanstaan-
de kampioen uit Den Haag de wed-
strijd gecontroleerd uit, met een, niet 
eens geflatteerde, 9-20 eindstand tot 
gevolg. Aanstaande zaterdag komt 
‘buurman’ KIOS uit Nieuw-Vennep 
op bezoek, om die wedstrijd te win-
nen zal het ‘echte’ VZOD weer op het 
veld moeten staan.

Zwemmen
Clubkampioenschap recreatie 
Oceanus groot succes
Aalsmeer - Na weken van heel hard 
oefenen vonden zondag 7 april de 
clubkampioenschappen bij de recre-
atie afdeling van Oceanus plaats. En 
net als voorgaande jaren een prach-
tig deelnemers aantal. 62 Kinderen, 17 
ouders, 9 zwemmers van aangepast 
sporten en 16 estafette teams bon-
den in het zwembad de strijd met el-
kaar aan deze middag. Om 14.00 uur 
was iedereen er klaar voor en gingen 
de jongste van start. Onder het toe-
ziend oog van de vele toeschouwers, 
die zijn of haar favoriet aan het aan-
moedigen waren, volbracht iedereen 
de eerste afstand. Ook de ouders en 
officials deden gezellig mee, dit is ove-
rigens de enige wedstrijd waar de of-
ficials ook lekker mee zwemmen. De 
kinderen waren zeer onder de indruk. 
Na de eerste ronde volgde de tweede 
de 25,50 of 100 meter vrije slag, hier-
in heeft men de keuze uit schoolslag 
of borstcrawl. Ook dit verliep super. Na 
al het individuele geweld was het de 
beurt aan de estafette teams. Er werd 

in twee rondes gestreden. De eerste 
ronde was 4x25 meter schoolslag en in 
de tweede 4x25 meter met ornament. 
Er werd van alles vervoerd, zoals een 
bal, plankje met bekers water, pullboys 
en een pilon. Tot slot de prijsuitrei-
king wat voor 2013 de volgende kam-
pioenen heeft opgeleverd: 2007: Pip-
pi Achterberg en Jayden Korenwinder; 
2006: Maaike Hockx en Bing van Son; 
2005: Claire Corveleijn en Loek Boer-
lage; 2004: Danique Pannekoek en 
Quinn van Munster; 2003 Laure Rolle-
man en Jordy Bouwmeester; 2002: Yr-
sa Rademaker en Wouter Schuit; 2001 
Wendy Joore; 2000: Amber Radema-
ker en Michael Aileen; 1999: Bodessa 
Overbeek en Stan Vos; 100/100: Myr-
the van Vierzen en Sohrab Shirzad. Bij 
de aangepast sporten waren de kam-
pioenen: Ringo Huis, Sayenne Oude-
jans, Puck Teunissen, Bas Rombouts, 
Mike Engel en Naresh Murli. De wi-
naars bij de estafette waren de Dolle 
Dolfijnen. Wederom een heel geslaag-
de middag in De Waterlelie.

Aalsmeer vergeet te scoren 
tegen HBOK: 1-0 
Aalsmeer - Aalsmeer kan zijn aspi-
ratie voor de nacompetitie even in de 
ijskast plaatsen na de 1–0 nederlaag 
tegen HBOK uit Zunderdorp. De eer-
ste helft was voor het fysiek zeer ster-
ke HBOK op het randje en soms er-
over (zes gele kaarten waarvan twee 
met een rood tintje). HBOK werd op-
gezweept door trainer Don Guezen die 
zag dat sommige Aalsmeer spelers er-
door geïmponeerd raakten. De tweede 
helft en vooral de eerste 15 minuten 
kreeg een sterker Aalsmeer drie kan-
sen op rij om een voorsprong te ne-
men. Maar Salih Yildiz (deze keer niet 
in de wedstrijd), Tom Doeswijk (licht 
geblesseerd begonnen) en Noud 
Bruchner verzaakten om te scoren. En 
al had de prima leidende scheidsrech-
ter Benjamin Serlier (slechts 20 jaar – 
hier gaat men nog van horen) nog ex-
tra tijd laten spelen, een doelpunt was 
er niet meer gevallen bij Aalsmeer. 
Aan Aalsmeer kant waren het Ray 
Smidt, Burak Sitil en Tim Millenaar die 
een sterke wedstrijd speelden. HBOK 
kwam goed uit de startblokken. 
Vooral op links maakte Andy Ve-
dette Simpe het Vincent Krabben-
dam direct lastig. Al in de tweede mi-
nuut moest Stefan van der Dussen 
de bal van de lijn halen uit een voor-
zet van Andy Simpe. Aanvallend had 
HBOK meer inhoud met de kopster-
ke Gino Scheffer en Koen van Haar-
en en op rechts de behendige Jes-
se Annoh-Wijnaar. Op het midden-
veld was het Thomas de Lange die 
de aanvoer verzorgde. Tijn Hammer 
kwam in de 13e minuut vrij voor Ray 
Smidt, maar zijn schot ging hoog over. 
De eerste kans voor Aalsmeer kwam 
in de 15e minuut, maar de voorzet van 
Salih Yildiz werd van de lijn gehaald. 
Aalsmeer kreeg drie corners op rij, die 
door Noud Bruchner perfect werden 
aangesneden. Het centrale duo ach-
terin bij HBOK, Wouter Kloes en Tijn 
Hammer, knalde of kopte alles weg. 

Twee gevaarlijke momenten voor het 
doel van Aalsmeer in de 31e en 32e 
minuut toen HBOK sterk aandrong. 
Eerst Henk Abercrombie die net over 
schoot en Ray Smidt die uit een mach-
tig schot van Andy Simpe de bal over 
tikte. Aalsmeer werkte hard, maar ver-
loor te veel persoonlijke duels van de 
tegenspelers. De ruststand bleef 0–0. 
Aalsmeer begon sterk aan de tweede 
helft. Uit een corner in de 46e minuut 
van Noud Bruchner ging de bal rake-
lings naast. Uit een counter van HBOK 
schoot Andy Simpe vrij voor Ray Smidt 
zichzelf omver. De grote kansen voor 
Aalsmeer kwamen in de 56e minuut 
toen eerst Salih Yildiz vrij voor doel-
man Yort Willems tegen hem opschoot 
en daarna Tom Doeswijk in de re-
bound miste. HBOK deed het beter in 
de 57e minuut. Uit een vrije trap van 
Stefan Waterlander kopte Koen van 
Haaren langs de kansloze Ray Smidt 
in de linkerhoek, 1–0. Een mooie kans 
op de gelijkmaker kreeg Aalsmeer in 
de 59e minuut. Uit een verre ingooi 
van Tim Millenaar (zijn specialiteit) 
schoot Stefan van der Dussen uit de 
draai op de lat. HBOK speelde hard en 
ging regelmatig over de scheef. Meer 
dan gele kaarten leverde het niet op. 
HBOK bleef gevaarlijk in de counters. 
Een afstandschot van Robbert Miede-
ma in de 73e minuut tikte Ray Smidt 
via de lat over. Aalsmeer maakte wel 
het spel maar de gevaarlijke momen-
ten waren van HBOK In de counters 
moest Ray Smidt op schoten van Stijn 
Wiedemeijer en Robbert Miedema vol-
uit naar de hoek. Het bleef 1–0 voor 
HBOK. WVHEDW en AMVJ wonnen 
hun wedstrijden. Dus moet Aalsmeer 
de doordeweekse wedstrijd tegen 
AMVJ wel winnen wil men nog in aan-
merking komen voor de nacompeti-
tie. Zaterdag 13 april speelt Aalsmeer 
thuis aan de Dreef tegen Monnicken-
dam. Aanvang 14.30 uur. 
Jack van Muijden 

Tafeltenniscompetitie
Kampioenskansen Bloemenlust
Aalsmeer - Met een 6-4 neder-
laag tegen het hoger geklasseer-
de TSTZ Haarlem 4 heeft Bloemen-
lust 1 weer 4 punten bijeen ge-
sprokkeld in de strijd tegen degra-
datie uit de derde klasse. Ed Cou-
wenberg speelde na een wat min-
dere periode weer stukken beter en 
versloeg twee tegenstanders. De te-
genstander die in drie games veel te 
sterk bleek voor Ed kon verrassend 
genoeg niet tegen het spel van Jo-
han Berk en ook in drie games zorg-
de hij voor het derde punt. Ook te-
gen een tweede tegenstander was 
Johan dicht bij de winst, maar met 
11-8 in de beslissende vijfde game 
moest hij zich toch gewonnen ge-
ven. Het vierde punt werd binnenge-
slagen door het koppel Ed en Johan 
in het dubbelspel. Frans Ravesteijn 
kon helaas niet to winst komen. De-
ze week kan Bloemenlust 1 een be-
langrijke stap zetten richting hand-
having tegen de directe concurrent 
Tempo Team 8. Bloemenlust 2 heeft 
stevig uitgehaald met een 10-0 over-
winning op de nummer drie: Jovo 8. 
Daarmee is de voorsprong op ‘naas-
te’ concurrent GTTC Haarlem 3 ver-
groot naar 10 punten en is het uit-
zicht op het kampioenschap ri-
ant. Danny Knol, Peter Velleman en 
Horst Krassen gaven de tegenstan-
ders weinig kansen en alleen de al-
lerlaatste partij werd nog spannend. 

Danny was in een afwisselende en 
wisselvallige wedstrijd na de maxi-
male vijf games alsnog de bovenlig-
gende partij (12-10, 4-11, 11-4, 5-11, 
11-9). Danny en Peter schreven in 
vier games het dubbelspel op hun 
naam. Deze week staat de belangrij-
ke confrontatie tegen GTTC Haarlem 
op het programma. Ook Bloemen-
lust 4 heeft kampioenskansen, maar 
moet nog afrekenen met ASSV 8 (in 
de laatste competitieronde) dat op 
twee punten volgt. De koploper zette 
met moeite middenmoter US 15 op-
zij met 6-4. De tegenstanders speel-
den veel beter dan in de heenwed-
strijd en dwongen Bloemenlust tot 4 
marathonpartijen. Gelukkig werden 
drie daarvan in Aalsmeers voordeel 
beslist. Wim van de Aardweg won er 
daarvan twee en had zijn eerste par-
tij al in drie games beslist en bleef 
dus ongeslagen. Ton de Hollander 
en Dirk Piet boekten beide één zege 
en het belangrijke zesde punt werd 
gescoord door Wim en Ton in het 
dubbelspel.

Kaartavond bij 
Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 16 april or-
ganiseert buurtvereniging Ons Aller 
Belang de laatste kaartavond van 
dit winterseizoen. Iedereen is weer 
van harte welkom. De speelavond 
begint om 20.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. De deuren 
gaan om 19.30 uur open.

Voetbal zondag
RKDES wint verdiend van Roda
Kudelstaart - RKDES versloeg af-
gelopen zondag mede-degradatie 
kandidaat Roda ’46 uit Leusden met 
2-0. Deze stand was met de rust al 
bereikt, door twee doelpunten van 
de ouderwets spelende Edwin van 
Maris. RKDES startte zeer voortva-
rend en nam vanaf het begin het ini-
tiatief. In de negende minuut kreeg 
aanvaller Edwin van Maris de bal in 
het 16-metergebied. Onnavolgbaar 
ontdeed hij zich van twee Roda ver-
dedigers en het leek wel of hij alle 
frustraties van dit seizoen van zich 
afschudde.Hij schoot de bal on-
gelofelijk hard en zuiver langs Ro-
da-keeper Thijs Janssen, 1-0 voor 
RKDES. Nog geen vijf minuten la-
ter was het weer raak. Roy Endho-
ven kwam vrij voor de keeper en hij 
had moeten scoren, maar zijn schot 
werd nog gekeerd door de Roda 
doelman. Heel attent was Edwin van 
Maris, door in de rebound ook nu 
fraai in de rechterhoek te schieten, 
zijn tweede doelpunt, 2-0. Ook nu 
was het moeilijk voetballen op het 
zeer harde veld. De ballen stuiter-
den alle kanten op en veroorzaak-
te vele kleine blessures. Het wed-
strijdbeeld in de slotfase van de 
eerste helft werd er niet fraaier op, 
maar geen Kudelstaarter had hier 
problemen mee, want een 2-0 rust-
stand was tot nu toe in deze com-
petitie een zeldzaamheid. De twee-
de helft was eigenlijk geen wedstrijd 
meer. RKDES consolideerde en de 
bezoekers uit Leusden konden in 
deze wedstrijd geen indruk maken. 
In de 63e minuut kreeg Edwin van 
Maris weer een grote kans en ook 
nu was de Roda-doelman een sta in 
de weg. In de 65e minuut een kans 

voor de ijverige en goed spelende 
Roy Endhoven, zijn inzet ging rake-
lings naast. In de 67e minuut moest 
de goed leidende scheidsrechter 
T. de Gast het duel stilleggen, van-
wege een ernstige blessure. Roda 
’46 speler, verdediger Roy Ouwer-
kerk, kwam ongelukkig terecht en 
zijn schouder raakte uit de kom. Per 
ambulance werd hij afgevoerd naar 
het ziekenhuis.
Na ruim een half uur werd de wed-
strijd hervat. In het resterende deel 
gebeurde er weinig meer, ook om-
dat Roda trainer Peter Bult door zijn 
reservespelers heen was en met 10 
spelers het restant van de wedstrijd 
moet uitspelen. RKDES kreeg wat 
het verdiende, een 2-0 overwinning. 
Door deze overwinning is er nog 
een sprankje hoop om degradatie te 
voorkomen. Volgende week wacht 
Houten, ook dan kan het team van 
trainer Hajo Hendriks zich geen fout 
veroorloven. Deze uitwedstrijd be-
gint om 14.00 uur.

Ad Verburg

RKDES in actie tegen Roda’46. 
Foto: Jaap Maars.

Speelavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Buurtvereniging Ons Ge-
noegen nodigt kaartliefhebbers uit 
voor een gezellige speelavond op 
dinsdag 16 april in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensia-
laan. Aanvang 19.30 uur. De zaal is 
vanaf 19.00 uur open voor inschrij-
ving, koffie en thee. Iedereen gaat met 
een prijsje naar huis. Op het program-
ma staan klaverjassen en rummicup-
pen. Het kaarten tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door Trien 
Wegman met 5914 punten, gevolgd 
door Nico Bekkers met 5765 punten 
en Leni van der Meer met 5517 pun-
ten. Beste rummicupspeler bleek An-
nie Gahrmann met 42 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart door De Geluksvogels. Ieder-
een is welkom. De aanvang is 20.00 
uur. Op 2 april is Ben Blom eerste ge-
worden met 5337 punten, op twee Jan 
Ramp met 5270 punten en op drie Ge-
rard Pouw met 5241 punten. 
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Koppelspeelavond 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Op maandag 15 april 
organiseert buurtvereniging Oost-
end weer een koppelspeelavond in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Aanvang is 20.00 uur en de 
zaal gaat open om 19.30 uur. De 
koppelavond op 18 maart is ge-
wonnen door C. Balder en K. Mee-
kel met 5442 punten, gevolgd door 
Emmy en T. Buwalda met 5228 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Greet en Joke met 3728 punten. Bij 
het jokeren wist Jopie de hoogste 
eer te behalen met 398 punten.

Ledenvergadering 
SV Omnia 2000

Aalsmeer - Sportvereniging Om-
nia 2000 nodigt hierbij al haar leden 
uit voor het bijwonen van de alge-
mene ledenvergadering op woens-
dag 17 april. De vergadering is ui-
termate belangrijk voor het bestaan 
en voortbestaan van de vereniging. 
Deze avond wil het bestuur uiteen-
zetten wat zij hebben gepresteerd in 
het afgelopen jaar en zal de contri-
butie voor seizoen 2013-2014 wor-
den vastgesteld. Bent u geïnteres-
seerd en vindt u het belangrijk dat 
u en uw kinderen kunnen blijven 
sporten in de toekomst? Kom dan 
naar de jaarlijkse ledenvergadering. 
Uitgebreide informatie is te vinden 
op de website www.svomnia.nl. 

Menwedstrijd in het bos
Aalsmeer - Op zondag 14 april or-
ganiseert Menvereniging Hoofdstad 
Aanspanning weer haar jaarlijks te-
rugkerende recreatieve samenge-
stelde menwedstrijd in het Amster-
damse Bos. Koetsiers en hun paar-
den worden beoordeeld op hun rij-

vaardigheid, soepelheid en uithou-
dingsvermogen tijdens een gezellige, 
sportieve competitie. Ruim 50 deel-
nemers nemen deel aan dit evene-
ment in enkelspan, tweespan, vier-
span en zelfs de bijzondere tan-
dem! Deze aanspanningen rijden 

een dressuurproef, een 15 kilometer 
marathon met hindernissen door het 
bos en een vaardigheidsparcours. 
De dressuurproef en het vaardig-
heidsparcours worden gereden op 
het terrein bij de Amsterdamse Ma-
nege aan de Kalfjeslaan 25 te Am-
stelveen. Van daaruit vertrekken de 
aanspanningen voor de marathon 
kris kras door het bos met daarin 
hindernissen en stap-, draf- en vrije 
gang trajecten. Tijdens deze mara-
thonrit worden de paarden en po-
ny’s verschillende keren door veeart-
sen getest op hun conditie. Vanzelf-
sprekend telt het vakmanschap van 
de koetsier ook mee voor de uitein-
delijke puntentelling. Menvereniging 
Hoofdstad Aanspanning nodigt be-
langstellenden van harte uit dit eve-
nement bij te wonen en de deelne-
mers aan te moedigen. De toegang 
is gratis, bij de manege is voldoende 
parkeergelegenheid. Er is activiteit in 
het bos van circa 08.30 tot 17.00 uur. 
Het belooft weer een geslaagde dag 
te worden! Kijk voor meer informatie 
op www.hoofdstadaanspanning.nl.

Kampioenschap Baton Twirling
Europees succes voor Solenne
Aalsmeer - Van 28 tot en met 31 
maart werd het Europees Kampioen-
schap Baton Twirling 2013 gehouden 
in Amsterdam. De Aalsmeerse So-
lenne Köhler was deelneemster van 
de Nederlandse NBTA equipe. Deze 
twirlster traint bij SV Omnia Aalsmeer 
onder leiding van coaches Maaike en 
Valerie. Maar liefst 11 landen namen 
deel aan dit geweldige evenement in 
de sporthallen Zuid. De combinatie 
van ballet, turnen en gymnastiek ma-
ken het twirlen tot een unieke sport 
en een fantastische show om naar te 

kijken. De tribunes waren alle dagen 
dan ook overvol. Solenne twirlde haar 
2-baton routine in de kwalificatieron-
de goed genoeg voor een finaleplaats 
op de laatste dag. Met veel plezier en 
uitstraling stond ze opnieuw voor een 
10 koppige jury en wist de 7e plaats 
te behalen, een geweldig resultaat! 
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kan contact opgenomen wor-
den met de Productgroep Coördina-
toren Sandra Kok of Linda Nederstigt 
per e-mail twirlen@svomnia.nl.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap.

Lijn A: 
1 Gré Aartse en Jasper Blom 61,61
2 Krijnie en Jan Joore 60,42
3 Joke Delfos en Alex Pannekoek 56,55
4 F Daudel en W Stokman 54,76
-5 H Pothuizen en Elly Zandvliet 52,98
-5 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 52,98
Lijn B: 
1 Maarten en Mary Jongkind 58,63
2 Jan en Mien Korenwinder 57,44
3 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk 56,85
4 Coby Blom en Piet van Hoek 54,17
5 Hans en Lia Vreeswijk 52,08
Lijn C: 
1 Rina en Laurens Veldt 58,57
2 Mieke en Guus van Neijenhof 55,71
3 Annie en Sima Visser 54,64
4 A Doeswijk en Huub Zandvliet 53,21
5 Ton Celie en Loes Oosterwijk 51,79

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 17 
april vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 3 april is gewonnen door 
Engeltje Jongkind met 5588 punten. 
Op twee Dirk Tromp met 5483 pun-
ten en op drie is Martin van Stijl ge-
eindigd met 5403 punten.

Sjoelavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Onze volgende sjoe-
lavond is op donderdag 18 april is 
de volgende sjoelavond van buurt-
vereniging Oostend. De speelavond 
is in gebouw Het Middelpunt en be-
gint om 20.00 uur. De zaal is van-
af 19.30 uur open voor inschrijving, 
koffie en thee. De grote winnaar van 
donderdag 4 april was Tiny van de 
Maden met een gemiddelde van 
127,3 per bak, gevolgd door Siem 
Kooy met 121,7 per bak. De overi-
ge prijzen vielen na loting bij Jopie 
de Vries en John van de Koppel, die 
gelijk zijn geëindigd een gemiddel-
de van 110,7. Op 2 mei is de laatste 
sjoelavond van dit seizoen.

Sjoelcompetitie 
in De Reede

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op donder-
dag 4 april. Eerste in de Hoofdklas-
se is Drikjan Baardse 2055 pun-
ten, 2. Jan Joore 1844 punten, 3. 
Jan Willem Vermeer 1811 punten. 
Klasse A: 1. Riet Schijf 1697 punten, 
2. Ruud Nel Joore 1675 punten, 3. 
Joke van Schie 1674 punten. Klasse 
B: 1. Char Kuite 1621 punten,2 . Jan-
nie v/d Laarse 1593 punten, 3. As-
trid Overbeek 1576 punten. Klasse 
C: 1. Elisa Arendse 1576 punten, 2. 
Femmy Korte 1553 punten, 3. Marc 
Hulleman 1508 punten. De volgen-
de sjoelavond is donderdag 18 april 
vanaf 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

1 Minuut stilte bij ZABO-ronde 14
Zaalvoetballers herdenken 
oud-voorzitter Willem
Kudelstaart – In verband met het 
overlijden van oud-voorzitter Wil-
lem Dijt (57 jaar) werd voorafgaand 
aan de eerste wedstrijd van de ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie door het 
bestuur, scheidsrechter en de teams 
van Lemo Gaat Los en Choekie’s 
Hairsalon ter nagedachtenis aan Wil-
lem een minuut stilte in acht geno-
men. De 14e speelronde van de ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie vond afge-
lopen zaterdag 6 april plaats in de 
Proosdijhal. De vijf wedstrijden wer-
den uitstekend gearbitreerd door de 
scheidsrechters Piet Ross, Coop Ver-
laan en Peter Meyer. Het openings-
duel ging tussen Choekie’s Hairsa-
lon en Lemo Gaat Los. Eerstgenoemd 
team won de wedstrijd met de ruime 
cijfers van 11-3. Choekie’s Hairsalon 
blijft door de zege op een gedeeld 
derde plaats staan en is nog niet 
kansloos voor de ZABO-titel 2013. 
Vervolgens trad Heemhorst Water-
sport aan tegen Pottenshop. Deze 

partij eindigde in een 6-2 overwin-
ning voor Heemhorst Watersport. De 
derde wedstrijd was de partij tussen 
FC East Europe en Odido. Bij de rust 
gaf het scorebord 2-0 aan en halver-
wege de tweede helft werd het 3-1 
via een feilloos benutte strafschop. 
In de slotminuut scoorde FC East Eu-
rope nog éénmaal en pakte de volle 
buit van drie punten. Eindstand 4-1. 
De vierde wedstrijd was de ontmoe-
ting tussen LEMO en Amsec Beveili-
ging. Voorafgaand aan dit duel stond 
LEMO twee punten achter op kop-
loper Piller Sport en moest dus een 
goed resultaat gaan boeken. Na de 
snelle 0-1 door Amsec viel vlak voor 
rust de gelijkmaker: Senan Jacub 
scoorde de 1-1. In de tweede helft 
bleef het spannend tot het laatste 
fluitsignaal. Wally van der Wal schoot 
namens LEMO de 2-1 binnen, ge-
volgd door een goal van Jordy van 
Dort: 2-2. Hierna zorgde Jarcha van 
Dijk voor de 3-2 en was het Frank 

Lubbert die 4-2 liet aantekenen. Am-
sec Beveiliging was nog niet hele-
maal verslagen, want Mike van Bom-
mel wist doelman Remco Schalkwijk 
te passeren: 4-3. In de slotfase werd 
niet meer gescoord en is LEMO mo-
menteel, door de 4-3 overwinning, 
lijstaanvoerder van de ZABO-com-
petitie. De slotpartij ging tussen Pil-
ler Sport en Polish Shooter, ofte-
wel de nummers één en drie van de 
stand. Piller Sport moest winnen om 
de koppositie te behouden. De Ku-
delstaarters liepen in de eerst helft 
goed te voetballen. Via Tygo en een 
benutte pingel door Mark Pothuizen 
stond het al snel 2-0. Diezelfde spe-
lers scoorden in het eerste bedrijf 
beiden nog eenmaal, waardoor Pil-
ler Sport bij rust leidde met 4-1. In 
de tweede helft zag het publiek een 
totaal ander spelbeeld. Polish Shoo-
ter was de betere ploeg, speelde een 
beduidend hoger tempo en voer-
de de druk flink op. Via twee tref-
fers op rij werd het eerst 4-3 en na 
tien minuten viel de gelijkmaker: 4-4. 
Vijf minuten voor het einde tijd werd 
het 4-5 direct gevolgd door 4-6. Piller 
Sport kwam nog terug tot 5-6, maar 
Polish Shooter besliste twee minuten 
voor tijd het duel en won verdiend 
met 5-7. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 12 
april is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. Heeft 

Marry wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaartmid-
dag in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma, er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenjagen. 
Op donderdag 4 april is het klaverjas-
sen gewonnen door Marry Akse met 
5371 punten, gevolgd door Riet Bek-
kers met 5371 punten en Daan San-
dee met 5085 punten. De beste joke-
raar bleek Bets Teunen met 51 pun-
ten, op twee Gerard de Wit met 119 
punten. Kaartliefhebbers zijn van har-
te welkom. Inlichtingen: 0297-340776.

Maatkaarten in 
‘t Dorpshuis

Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert aan-
staande vrijdagavond 12 april de laat-
ste kaartavond van dit seizoen. Kaar-
ters die graag nog een avond willen 
kaarten met een vaste maat zijn wel-
kom. Wie geen maat kan vinden voor 
deze avond, kan toch naar het dorps-
huis komen. Er gaat geprobeerd wor-
den een passende maat te vinden. 
Voor de avond is een speciaal prijzen-
pakket ingekocht. Er zijn prijzen voor 
de hoogste en laagste tafel en natuur-
lijk voor de vijf dubbele winnaar. Ook 
de altijd gehouden verloting met veel 
mooie prijzen ontbreekt deze avond 
niet. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 
euro per persoon.Aanvang is 20.00 
uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Schaken promotieklasse
Krappe overwinning SCA 1
Aalsmeer - In de strijd om lijfsbe-
houd moest het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer zaterdag win-
nen van Caïssa-Eenhoorn 3. Dat 
bleek echter nog niet zo eenvoudig. 
De bezoekers uit Hoorn waren name-
lijk geenszins van plan zich zomaar 
over te geven en wisten de Aalsmeer-
se schakers goed partij te geven. Op 
maar liefst vier borden kon SCA geen 
potten breken en moest berust wor-
den in een puntendeling. Toen Peter 
Buis ook nog eens de handdoek in de 
ring moest gooien leek het een don-
kere middag te worden in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Piet Geertse-
ma scoorde gelukkig tegen door een 
strakke partij waarin hij zijn tegen-
stander kansloos liet. Daarna stal El-

ham Wasei de show door in een in-
gewikkelde stelling, die mogelijk zelf 
slechter voor hem was, vol voor de 
winst te gaan. Elham toonde fijntjes 
aan alles gezien te hebben en scoor-
de daarmee het beslissende punt. 
Theo Hendriks mocht de buit tenslot-
te binnenhalen door het remise aan-
bod van zijn tegenstander te accep-
teren. Door deze krappe overwinning 
heeft SCA 1 nog goede kans om zich 
te handhaven in de promotieklasse. 
Door versterkte degradatie vanuit de 
landelijke competitie zou het name-
lijk zomaar eens kunnen dat er 4 van 
de 10 teams degraderen.

Handbal
Aalsmeer 2 is kampioen 
van Eerste Divisie!
Aalsmeer - De laatste competitie-
wedstrijd moest de beslissing bren-
gen in de Eerste Divisie: het twee-
de herenteam van FIQAS Aalsmeer 
had aan één punt genoeg om kam-
pioen te worden. 
Het hele seizoen was het spannend 
geweest en een tijd lang stond Ta-
chos bovenaan met twee punten 
voorsprong op Aalsmeer 2. Twee 
maanden geleden legde het team 
van Bart Neeft echter de basis voor 
de titel door Tachos thuis in de 
Bloemhof in een rechtstreeks duel 
met 24-21 te verslaan. Hellas hielp 
een week later nog een handje door 
ook van Tachos te winnen, waardoor 
FIQAS Aalsmeer aan kop kwam. Die 
voorsprong wisten de mannen te 
handhaven, ook na de lastige uit-
wedstrijd bij Lions 2 (die werd ge-
wonnen met 24-23). Afgelopen zon-
dag moest het karwei worden afge-
maakt tegen het al gedegradeer-

de Nieuwegein. Dat moest niet zo 
moeilijk zijn. Hoewel, het duur-
de bijna vier minuten voor het eer-
ste doelpunt viel. Waren de mannen 
dan toch zenuwachtig? Maar toen 
de eerste goals en de voorsprong er 
eenmaal was, kon het tweede vrijuit 
spelen. Er werden mooie aanvallen 
opgezet, al gingen er nog wel eens 
wat ‘showballetjes’ mis. Het maakte 
niet uit. Bij rust was de voorsprong 
al 19-10, in de tweede helft was het 
een kwestie van consolideren. Dat 
lukte heel makkelijk, want het ni-
veauverschil was te groot om er een 
echte wedstrijd van te maken. Het 
uiteindelijke doelpuntenverschil had 
misschien groter kunnen zijn, maar 
daar maalde niemand om toen er 
werd afgefloten bij 31-21. Het feest 
kon beginnen! Het kampioenschap 
is een prachtige bekroning voor een 
ijzersterk seizoen van dit team en de 
begeleiding! 

Solenne (links) met trainster en coach Maaike.
Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Nick en William winnen 
chocolade bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen acti-
viteit bij de dartclub Poel’s Eye was 
het jaarlijks Paas Koppel toernooi. 
Vijftig darters genoten van de ge-
zelligheid in de wetenschap dat er 
volle boodschappentassen voor 
de winnaars stonden te wachten. 
Christopher Brouwer met Davey 
Monsees (winnaars) en Gilbert van 
Eik met Erik Jan Geelkerken (finalis-
ten) gingen uiteindelijk met de lek-
kernijen naar huis. In de verliezer-
ronde waren de prijzen chocolade 
eieren, hazen en kippen in allerlei 
maten en kleuren. William Hunitetu 
met Nick Weiland (winnaars) en 
Rob met Quinta Broekhof (finalis-
ten) waren hier de gelukkigen. Twee 
weken voor het Koppeltoernooi was 
een gewone speelavond bij de dart-
club Poel’s Eye. Marco Cornelisse 
was de grote winnaar, terwijl Ronald 
Baars het tweede niveau won. Daar-
mee waren echter niet alle prijzen 
verdeeld. Op de speelavond was na-
melijk ook een derde en vierde ni-
veau, de zogenaamde B ronde. In de 
B winnaarronde beloonde Jan Berk 
zijn sterke spel met een verassen-
de plek in de halve finale. De ove-
rige drie spelers in de halve fina-

les waren minder verassend. Van 
deze toppers viel Erik Jan Geelker-
ken jammerlijk af waardoor de eind-
strijd ging tussen Tjitte Miedema en 
René Kruit. Uiteindelijk won René. 
In de B Verliezerronde deed Danny 
Son de wenkbrouwen fronsen. Me-
nig darter kreeg de schrik om zijn 
hart wanneer de naam van deze te-
genstander werd omgeroepen. Het 
ging echter niet om Danny Zorn, de 
huidige koploper in de stand, maar 
Danny Son, een letterlijk verschil. 
Echter, ook deze Danny bleek meer-
dere wedstrijden te kunnen winnen, 
waardoor hij pas in de halve finale 
kon worden afgestopt. Ook Sander 
Molenaar bereikte knap de laatste 
vier. De finale ging tenslotte tussen 
Remco Pannekoek en Albert Geleijn, 
waarbij Remco uiteindelijk de victo-
rie kraaide. Morgen, vrijdag 12 april, 
is weer een gewone speelavond. Ie-
dereen, man en vrouw, jong en oud,  
met drie pijlen is welkom. Lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

De winnaars Nick Weiland (links) en William Hunitetu.

u geen maat? Niets aan de hand, 
er loopt altijd wel een kaarter ‘los’. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Natuurlijk staan de kof-
fie en thee weer klaar. Het klaverjas-
sen op vrijdag 5 april is gewonnen 
door Coen Vis met 5851 punten, ge-
volgd door Pauline met 5227 punten 
en Miep Bloemen met 5216 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Piet 
Gortzak met 3581 punten.

Programma 
handbal

Zaterdag 13 april, veld
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens D1 –
 WeHaVe
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 –
 FIQAS Aalsmeer, jongens C2
11.50 uur: FIQAS Aalsmeer, gemengd D3 – 
 Najaden
12.40 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes D2 –
 HSV’69
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 –
 Lotus
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C3 –
 Zaanstreek
14.20 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 – 
 Volendam
Zondag 14 april, zaal
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A1 –
 Fulmen/Fidelitas (Jeugd divisie)
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes A1 –
 Foreholte (Jeugd divisie)
Alle wedstrijden vinden in en rond 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg plaats. Aanstaande zaterdag 
13 april hervatten de mannen van 
FIQAS Aalsmeer de nacompeti-
tie in de eredivisie. Na drie weken 
rust gaan ze verder met speelron-
de vijf: een uitwedstrijd bij Quin-
tus, de nummer zes van de rang-
lijst. FIQAS Aalsmeer staat zelf der-
de en heeft nog steeds  kans de fi-
nale om de landstitel te halen, hele-
maal omdat de nummers 1 en 2 za-
terdag ook tegen elkaar uitkomen. 
Maar, dan moet natuurlijk wel ge-
wonnen worden in Kwintsheul. De 
wedstrijd in de van der Voorthal be-
gint om 20.15 uur. De mannen van 
FIQAS Aalsmeer hebben de halve 
finale van het NHV bekertoernooi 
bereikt en strijden daarin vanavond, 
donderdag 11 april, tegen Volen-
dam. De wedstrijd in sporthal Op-
perdam begint om 20.00 uur.

Dylan wint 
bij dartclub

Aalsmeer - De hoogste uitgooi 
van 100 bij de dartavond afgelo-
pen dinsdag was van Dylan Kraan. 
Hij werd eerste. Op twee is Kees de 
Lange geëindigd en op drie Mark 
Roode. De echte liefhebbers van het 
darten waren, ondanks de voetbal, 
toch gekomen. Het was echter toch 
wel wat rustiger op de club. De vol-
gende dart avond is op dinsdag 16 
april vanaf 20.00 uur in Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De zaal 
gaat om 19.30 uur open. Iedereen is 
van harte welkom.
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