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WATERSPORT / RECREATIE

Het Stokkeland is een mogelijkheid voor 
kleine vaartuigen om de touwen vast te 
knopen en het centrum in te gaan. Het 
Stokkeland verder ontdekken is overigens 
een aanrader. Het Stokkeland is het grootste 
en mooiste groene park in het centrum, 
opgesierd met beelden en zitbankjes en zelfs 
een picknicktafel voor recreanten. Grotere 
boten kunnen via de Ringvaart het centrum 
bezoeken. Bij het Praamplein wacht een 
lange aanlegsteiger. Langs de waterkant zijn 
plantenbakken en prullenbakken geplaatst. En 
vanaf 8 mei aanstaande kan plaatsgenomen 
worden op het terras van Het Theehuis van de 
Historische Tuin, tegenover het Praamplein. Bij 

deze horecagelegenheid komen ook water-, 
toilet- en douchevoorzieningen voor (water)
toeristen. Ook heel nabij het centrum bevindt 
zich de Kolenhaven. Deze plek is alweer zo´n 
zes jaar geleden in een geheel vernieuwd jasje 
gestoken. Een prachtige, rustieke plek om 
de boot, zowel grote als kleine exemplaren, 
te stallen. Aan het einde, nabij het pontje 
naar watersportvereniging Nieuwe Meer, 
staan bankjes waar vanaf alle watersport-
activiteiten heerlijk bekeken kunnen worden. 
Bij de Kolenhaven aan de Stationsweg is het 
mogelijk om water te tappen en stroom af te 
nemen. Tegen betaling van liggeld kan hier 
ook overnacht worden. 

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

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

Drechtdoorsteek 
Wethouder Recreatie en Toerisme Jop 
Kluis: “Het college heeft met Kempers ook 
gesproken de verandering in de watersport en 
over het opnieuw op de kaart zetten van de 
Drechtdoorsteek bij Leimuiden. Het college is 
samen met andere gemeenten en provincies 
aan het kijken hoe de watersportrecreatie 
versterkt kan worden en hoe de verbinding 
met het toerisme in Amsterdam kan worden 
gelegd. Over de Drechtdoorsteek is naast 
het overleg met gemeenten ook overleg 
met provincies Noord- en Zuid-Holland 
nodig.” Joost Kempers: “De aanleg van de 
Drechtdoorsteek zou heel veel gaan schelen. 
Minder wachten bij bruggen en een goede 
verbinding met het Groene Hart. Het zou 
een enorme impuls voor de recreatie en het 
toerisme zijn. 

Ook aan verblijftoerisme moet 
worden gewerkt. We moeten mooie 
verblijfsmogelijkheden op en rond het water 
ontwikkelen.”

Mooi watersportgebied
De jachthaven Kempers Watersport ligt 
in de zuidwesthoek van de prachtige 
Westeinderplassen. Dit unieke gebied bestaat 
voornamelijk uit veen en plassen en is ideaal 
voor de watersport. Vanaf de boot kunnen 
watersporters hier genieten van de mooiste 
uitzichten en ervaren ze het ultieme gevoel 
van vrijheid. Ze kunnen varen tot aan het 
centrum van Aalsmeer en via de Ringvaart 
kunnen ze naar één van de aansluitende 
gebieden. Lunchen kan op de boot, maar 
ook aan één van de picknickbanken bij de 
Oosteinderpoel.

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

College en watersport

Het College van B&W bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om te weten wat 
bedrijven en organisaties belangrijk vinden en wat er leeft. Op 31 maart bezochten ze 
Kempers Watersport. Dit bedrijf zit aan de Westeinderplassen. Wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg: “We zijn trots op zo’n mooi bedrijf in Aalsmeer. De eigenaren 
zetten zich in om het toerisme in Aalsmeer op de kaart te zetten en zijn ook actief met 
evenementen, zoals de WesteinderWaterWeek. Vorig jaar hadden ze een perspresentatie 
waar 60 man van de internationale pers op af kwam. Dan zet je Aalsmeer wel op de kaart.”

Recreëren met de boot in en 
rond het centrum

Het Theehuis bij de Historische Tuin schiet al op. De opening is gepland op 8 mei aanstaande. 

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

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

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

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

Watertoren Aalsmeer

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

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

Westeinderplassen: 

KORT NIEUWS:

Politie zoekt getuigen!

23-jarige in 
elkaar geslagen
Kudelstaart - Om vijf uur in de 
vroege ochtend van zondag 5 
april is op de Mijnsherenweg, 
nabij de Midvoordreef, een 23 
jarige Kudelstaarter in elkaar 
geslagen door een drietal jon-
geren. Een getuige hoorde bui-
ten luide stemmen en is gaan 
kijken. Hij zag dat de drie jon-
gens de fi ets van de 23 jarige 
afpakten en in de sloot gooi-
den. Vervolgens zag hij de Ku-
delstaarter hard weg rennen. 
De drie jongens gingen ach-
ter hem aan. De 23-jarige is 
vervolgens zwaar mishandeld. 
Door zijn ouders is hij naar het 
ziekenhuis gebracht. Donder-
dag wordt de jongen geope-
reerd aan zijn gebroken juk-
beenderen. Ook heeft hij een 
kapotte onderlip opgelopen en 
een hersenschudding. De po-
litie hoopt dat meer getuigen 
zich melden. De drie die de 
jongen zwaar mishandeld heb-
ben zijn rond de 20 jaar oud, 
zijn ongeveer 1.70 meter lang 
en hebben donker kort zwart 
haar. Geen van de drie had een 
baard of een snor. Twee van 
hen droegen korte zwarte le-
ren jassen, de derde een zwar-
te jas met een bontkraag. 
Iets gezien, gehoord of komen 
de drie bekend voor? Neem 
dan contact op met de politie 
via 099-8844.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Wissel, Seinpost, Baanvak (120 kranten)

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekToe aan een nieuwe uitdaging? Kom je inschrijven!

Toegang vanaf 18 jaar, neem een 
geldig legitimatiebewijs mee.

Kom naar onze wijnproeverij 
Maak onder het genot van 
een heerlijk hapje kennis met 
onze beste en lekkerste wijnen!

Profi teer bovendien van extra 
korting op ons wijnassortiment!
Profi teer bovendien van extra 
korting op ons wijnassortiment!

Dinsdag 14 april
vanaf 20.01 uur
De toegang is gratis
Hoogvliet Aalsmeer, 
Aalsmeerderweg 207

© GAMMA
    Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GAMMA 
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

Bent u geïnteresseerd naar de 
meervallen in de Westeinderplassen? 

Kom dan 14 april 2015 naar de informatiebijeenkomst over het 
meervallen onderzoek!

In de Westeinderplassen leeft al honderden jaren een populatie Europese 
meervallen. Waarom deze veenreuzen juist hier zo goed gedijen was 
onbekend. In oudere literatuur wordt beschreven dat de karakteristieke 
rietzudden hier een belangrijke rol in spelen, maar dit is nooit goed 
onderzocht. Vandaar dat het Hoogheemraadschap van Rijnland samen 
met Sportvisserij Nederland gedurende twee jaar een onderzoek heeft 
uitgevoerd naar het voorkomen van meerval in de Westeinderplassen. De 
lokale beroepsvisser, Rekelhof, is intensief betrokken bij het onderzoek 
vanwege zijn directe kennis over het gebied.

Over de resultaten van dit onderzoek 
wordt op 14 april een informatieavond 
georganiseerd.

Waar gemeentehuis Aalsmeer
Adres Raadhuisplein 1
Tijdstip 19.30-22.00 uur

programma:
19.30-20.00 Inloop
20.00-20.10 Opening door Jop Kluis
20.10-21.00 Presentatie door Rijnland / Sportvisserij Nederland 
 over het rapport
21.00-22.00 Informatiemarkt over de onderwerpen: Groene AS, 
 Natuurwerkgroep, Sportvisserij Nederland, Rijnland, 
 Groenvisie

Wij zien u graag op 14 april!

Geen krant?
0251-674433

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Meer aandacht voor speciale doelgroepen

Woningbouwprogramma: Vooral 
bouwen voor Aalsmeerders!
Aalsmeer - Het woningprogram-
ma voor het project ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’ komt vanavond donder-
dag 9 april aan de orde in de ver-
gadering van de commissie Maat-
schappij en Bestuur. 
Het college stelt voor totaal 285 wo-
ningen te gaan bouwen aan de Pol-
derzoom, Spoorlaan, Opheliahof en 
Zwarteweg in met name het sociale 
segment. De wereldwijde economi-
sche depressie heeft ook duidelijk 
invloed gehad op de woningbouw 
in Nederland. In Aalsmeer beteken-
de dit dat onder andere het al eer-
der door de raad vastgestelde wo-
ningprogramma geen aftrek vond 
in de markt. Als gevolg hiervan zijn 
de bouwactiviteiten binnen het pro-
ject ‘De Tuinen van Aalsmeer’ sterk 
achter gebleven. Op dit moment is 
er weliswaar enig herstel in de wo-
ningmarkt, maar in het duurdere 
segment blijft dit achter. 

Extra woningen ouderen
In het woningprogramma dat het 
college nu presenteert is meer aan-
dacht voor het bouwen van wonin-
gen voor speciale doelgroepen. Ou-
deren worden bijvoorbeeld geacht 

langer ‘zelfstandig’ te blijven wo-
nen. De gemeente heeft berekend 
dat er de komende vijf jaar mini-
maal 200 extra woningen voor de-
ze doelgroep beschikbaar moeten 
komen. Daarnaast is er op dit mo-
ment veel aandacht voor jongeren 
huisvesting en éénpersoons huis-
houdens. Voor deze groep zijn in 
Aalsmeer onvoldoende mogelijkhe-
den. In het woningprogramma dat 
het college nu voorstelt zijn voor 
jongeren 43 mogelijke woningen 
gepland (25 sociale huurapparte-
menten en 18 goedkope koop), 40 
woningen voor ouderen (20 sociale 
huurappartementen en 20 goedko-
pe huur) en 82 woningen voor jon-
ge gezinnen (15 beneden- en bo-
venwoningen en 67 goedkope rijtjes 
woningen). Uitkomst van de analyse 
is dat Aalsmeer in principe voldoen-
de ‘goedkope’ woningen heeft, maar 
dat er onvoldoende doorstroom is. 
Er is nu voor gekozen om steviger 
in te zetten op ‘net boven de sociale 
huurgrens’. Hiermee ontstaan meer 
mogelijkheden voor doorstroom. 
Nadrukkelijk is de wens naar vo-
ren gekomen om zoveel mogelijk te 
bouwen voor Aalsmeerders. “Zeker 

wanneer er door de gemeente gro-
tere verliezen moeten worden ge-
nomen door in een goedkoper seg-
ment te bouwen, is het wenselijk dit 
zo veel mogelijk voor eigen inwo-
ners te doen”, aldus het college in 
het programma. 

Dorps karakter belangrijk
Het dorpse karakter vinden alle par-
tijen belangrijk. Inbrei-locaties met 
stadse hoogbouw zijn niet gewenst. 
Van deze wens wordt enigszins af-
gezien door de bouw van één ho-
ger markant appartementencom-
plex aan de Polderzoom met 25 so-
ciale woningen. Dit gebied wordt 
verder ingevuld met 136 sociale rij-
woningen. Voor het bouwen voor de 
doelgroep ouderen is gekozen voor 
lage appartementen. De woningen 
zijn kleiner en gaan in twee klein-
schalige gebouwen gerealiseerd 
worden aan de Spoorlaan. Totaal 40 
stuks en dit gebied schuin achter de 
winkelstraat gaat ‘opgevuld’ wor-
den met 22 rijwoningen. In Ophe-
liahof komen 18 appartementen en 
9 drie-onder-één kap woningen en 
in het gebied Zwarteweg (achter de 
brandweerkazerne) 35 rijwoningen. 

Drukte bij inschrijving 
Veel animo voor tweede 
Aalsmeerse Brommer Toerrit
Aalsmeer - Woensdagavond 1 april 
was het al vroeg druk in Joppe. Het 
café in de Weteringstraat was voor 
de gelegenheid omgetoverd tot in-
schrijvingskantoor voor de twee-
de Aalsmeerse Brommer Toerrit. Op 
zondag 31 mei vindt dit nog ‘jonge’ 
evenement met ‘oude’ bromfi etsen 
plaats. Initiatiefnemers zijn Joost 
de Vries, Dirk van Leeuwen en Jan 
van Schuppen en de drie hebben 
een gat in de markt aangeboord, 
zo blijkt. Aalsmeerders lijken iets te 
hebben met nostalgie en zeker met 
oude motoren. Neem de Pramen-
race, waar de Pentamotor van wel-
eer een heel belangrijke spil is om 
de race te kunnen varen. Sleutelen 
aan bromfi etsen is ook zo’n ‘ding’ 
en dankzij de in het leven geroe-
pen Aalsmeerse Brommer Toerrit 
kan het ‘sleutelen’ in praktijk uitge-
probeerd worden en kan met ‘me-
destanders’ heerlijk gepraat wor-
den over oude bromfi etsen. De mer-
ken, de eigenschappen, onderde-
len en noem maar op. In Joppe wer-
den beelden getoond van de eer-

ste toerrit en uiteraard gaf dit ook 
stof tot praten. Maar, waar alle be-
zoekers vooral voor kwamen, was 
inschrijven. Er geldt een maximum 
aan deelname en het zou toch heel 
jammer zijn als je als fervent brom-
merrijder niet kunt meerijden en de 
stoet met enthousiaste rijders van-
af de kant moet aanschouwen. Er 
zijn nu reeds meer inschrijvingen 
dan vorig jaar, over de zestig al. Er is 
nog geen stop, maar Joost, Dirk en 
Jan hebben uiteraard wel een grens 
aan het aantal deelnemers gesteld. 
Dus, wie ook dit tochtje langs diver-

se leuke plaatsjes en mooie plek-
jes (de route is al gemaakt en is vol-
gens het drietal weer prachtig) wil 
meemaken, doet er goed aan snel in 
te schrijven. Voor aanvang en na af-
loop van de toerrit zal weer de mo-
gelijkheid zijn om alle bromfi etsen 
te bekijken. Noteer zondag 31 mei 
dus alvast in de agenda! Wijs om te 
doen, aldus gehoord tijdens de in-
schrijvingsavond, want als moeders 
de datum niet al in de agenda had 
geschreven, was er bijna dat week-
end een familieuitje georganiseerd 
en zou niet deelgenomen kunnen 
worden aan de tweede Aalsmeerse 
Brommer Toerrit door een tweetal 
grote liefhebbers van oude brom-
fi etsen! Ja, ja. Pas de tweede keer 
en nu reeds een evenement waar 
rekening mee gehouden wordt. Ge-
weldig! Een leuke opsteker voor de 
drie initiatiefnemers. 

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

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

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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Janssen/Pers Rotatiedruk
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uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Mooie opbrengst collecte 
Reumafonds in Kudelstaart
Kudelstaart - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéle-
den en bewoners in Kudelstaart 
voor de grote inzet en bijdrage aan 
het prachtige resultaat van de col-
lecte 2015. In de landelijke collec-
teweek van 16 tot en met 21 maart 
is in Kudelstaart 2.728,16 euro op-
gehaald. Hiermee levert Kudelstaart 
een mooie bijdrage aan de reu-
mabestrijding in Nederland. Men-
sen met reuma hebben vooral last 
van pijn en moeheid, beide onzicht-
bare kenmerken van deze chroni-
sche ziekte. Reuma is een verza-
melnaam voor ruim 100 aandoenin-
gen aan gewrichten, spieren en pe-
zen. Bij veel vormen van reuma is er 
sprake van een auto-immuunziekte. 
Dit betekent dat het natuurlijke af-

weersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. 
Hierdoor hebben mensen met reu-
ma vaak last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren en is bewe-
gen pijnlijk. Reuma is een ingrijpen-
de aandoening, die niet te genezen 
of te voorkomen is. Reuma heb je le-
venslang en kan jong en oud over-
komen. Het Reumafonds investeert 
veel geld in het vinden van de oor-
zaken van reuma. Alleen weten-
schappelijk onderzoek brengt ons 
dichter bij een wereld zonder reu-
ma. De collectant gemist? Doneren 
kan nog via reumafonds.nl. Of wilt u 
meehelpen door een straatje te lo-
pen volgend jaar? Aanmelden kan 
via de site of bel Wim Brocken via 
0297-327885.

Lezing en bespreking
‘Om te geloven heb ik de 
kerk nodig
Aalsmeer - ‘Ik ga niet meer naar de 
kerk, maar ik geloof nog wel, hoor’. 
Het is een veelgehoorde opmer-
king. Want, het is tegenwoordig niet 
meer vanzelfsprekend dat mensen 
zich aansluiten bij een kerk. Maar ja, 
de kerk. Wie zit er eigenlijk nog op te 
wachten? Zelfs mensen die er iede-
re zondag naar toe gaan vragen zich 
weleens af wat ze er in vredesnaam 
te zoeken hebben. Voor deze men-
sen, en ieder ander die geïnteresseerd 
is in de kerk heeft dominee Harald 
Overeem een toegankelijk boekje ge-
schreven, waarin hij in heldere lijnen 
schetst dat een kerk juist voor velen 
een vindplaats van heil kan zijn. Heil 
vinden is een vorm van welbevinden 
of gelukkig zijn. En de grondwaarde 
waarmee Overeem dat heil aanduidt 
zijn vergeving, vrede, vrijheid, vreug-
de, vriendschap en vroomheid. Veel 
elementen die iedereen in het dage-
lijks leven ervaart en er zelf beteke-
nis aan geeft. Overeem doet dat ook, 
maar dan vanuit de bijbel en trekt dat 
door naar deze tijd. Toch zijn de ant-

woorden van Overeem eigenlijk toch 
ook weer vragen zijn, want hij gaat de 
kerk niet verdedigen tegen allerhande 
(terechte en onterechte) aantijgingen. 
In dit boekje benadrukt Overeem dat 
de kerk onmisbaar is voor het chris-
telijk geloofsleven. Daarom houdt hij 
een gepassioneerd pleidooi voor de 
kerk en antwoordt hij op de vraag 
‘Heb ik de kerk nodig om te geloven?’ 
dan ook met een overtuigd ‘ja!’. Domi-
nee Harald Overeem, die jarenlang als 
docent en mentor aan de Bijbelschool 
De Wittenberg werkte en sinds 2010 
predikant in de Protestantse Gemeen-
te te Boskoop is, komt naar de Open 
Hof kerk om over dit boek te spreken, 
waarin hij wel degelijk het feilen en de 
zwakte van de kerk erkent, maar daar 
echter (wat ook de kracht van het 
boekje is) niet in wil blijven steken. De 
lezing en bespreking wordt gehouden 
op donderdag 16 april vanaf 20.00 uur 
in de Open Hof Kerk, ingang Sport-
laan 86. Inloop met koffie en thee van-
af 19.45 uur. Iedere belangstellende is 
welkom. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. C.M. van der Klis 
uit Bunschoten en 16.30u. met ds. 
A. ten Napel uit Joure.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. eucharistieviering 
in zorgcentrum Aelsmeer met L. 
Seeboldt Zaterdag 17u. woord-
communieviering in Kloosterhof 
met M. van Zoelen. Zondag in 
Karmelkerk om 10.30u eucharis-
tieviering met L. Seeboldt m.m.v. 
Mirakeltjes. Om 14u. Poolse dien-
sten met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. H.J. Reinders uit Lis-
se.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. mw. M. v/d 
Zwaag-de Haan.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. woordcommunievie-
ring met Jeroen Hoekstra.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Op 
14 april v/a 20u. met Hoite Slagter. 
Thema: Het Evangelie van Lucas.

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

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. metMarco 
Wittenberg. Tevens crèche en peu-
terdienst. Op donderdag 23 april 
Leerhuis in Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. Spreker: 
Martijn Mosselman. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag Paasdiensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Henk 
Klein Nagelvoort, Heerenveen. Col-
lecte voor MWC. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Organist: 
W. Spaargaren. Om 18.30u. Meeting 
Point met Sander van Willegen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag gastendienst om 10u. met ds. 
J. van Rumpt uit Alblasserdam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Jan Pool. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Zondag 12 april

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
Geboorte
Hiba Hammoudi

Huwelijksaangifte
Y. van Zwieten en M. de Kruijer

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Om ons heen kijkend 
in de wereld van alledag, komt 
soms de vraag op ‘Waar is God?’ 
en ‘Wie heeft de macht over goed 
en kwaad?’ Ook in de tijd van Je-
zus Christus vroegen de mensen 
zich dat af. 
Zondag 12 april in de gastendienst 
in de Oosterkerk wordt de vriend 
van Jezus gevolgd die vraagt: ‘Wie 
bent u, bent u onze Koning of?’ De 
dienst begint om 10 uur in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg. Voor 
de kinderen is er crèche en kinder-
dienst. Vragen of inlichtingen: Betty 
Boor tel: 321636.

Ovenschotels bij Open Hof
Aalsmeer - Op vrijdag 17 april om 
18.00 uur wordt weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan 86. Op het menu staan 
ovenschotels. Vanaf 17.45 is de 
deur open en de maaltijd eindigt 
om ongeveer 20.00 uur. Het doel 

van de Open Hof Keuken is ont-
moeting en is voor iedereen toe-
gankelijk. De kosten bedragen 
4.50 euro. Opgeven kan via diaco-
nie@pgaalsmeer.nl of telefonisch 
via het nummer van de diaconie 
06-41700923 tot zondag 12 april.

Film ‘Mijn hoofd in jouw 
handen’ in Irene
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 16 
april wordt bij het inloopcentrum in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat de film 
‘Mijn hoofd in jouw handen’ getoond. 
De film is informatief en gaat over be-
ginnende dementie. Iedereen kent in 
zijn omgeving wel iemand die te ma-
ken heeft met geheugenklachten of 
erger. De film geeft een beeld van het 
ontstaan van de ziekte en het verloop. 
De verandering van relatie tussen part-
ners en ook tussen kinderen en ouder. 
Een patiënt beschrijft zijn symptomen 
als ‘ziende blind’ zijn en beschrijft het 
begin van zijn ziekte als de ergste tijd; 
de twijfel en onzekerheid. De film geeft 
een goed beeld van de manier hoe met 

de symptomen om te gaan zowel voor 
de patiënt als voor de omgeving. Er 
worden vier casussen gevolgd. Ieder-
een mag binnen lopen in gebouw Ire-
ne om de film te komen kijken. De film 
draait van half 3 tot half 4. Tijdens en 
na de film is er mogelijkheid om van 
gedachten te wisselen of vragen te 
stellen. Het inloopcentrum is bedoeld 
voor kwetsbare ouderen en niet in het 
bijzonder gericht op mensen met de-
mentie. Het ontmoetingscentrum zelf 
is gespecialiseerd in ondersteuning bij 
hersenschade en heeft twee groepen 
waar mensen met onder andere de-
mentie in beginstadium tot gevorderd 
stadium ondersteuning krijgen.

Lunch en Literair in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 15 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting. Even 
elkaar ontmoeten onder het ge-
not van koffie en thee. Aansluitend 
wordt van 12.00 tot 13.00 uur een 
lunch geserveerd. ’s Avonds wordt 
van 19.45 tot 21.30 uur een literaire 
avond gehouden. Het boek ‘Kamer’ 
van Emma Donoghue wordt be-
sproken. Deze roman gaat over de 
vijfjarige Jack en zijn moeder. Jack 
leeft met Mam in Kamer, waarvan 
de deur op slot zit. Kamer heeft al-
leen een dakraam en is elf vierkan-
te meter groot. Op een dag vertelt 
Mam hem dat er buiten Kamer ook 
een echte wereld is. Een wereld 
waarmee Jack na hun ontsnapping 
zal kennismaken. ‘Kamer’ is het on-
vergetelijke verhaal van een moe-

der en haar zoontje, die dankzij 
hun liefde het onmogelijke overle-
ven. Belangstellenden zijn welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

Paasbrunch ‘Voor Elkaer’
Kudelstaart - Op vrijdag 3 april is in 
wijkpunt Voor Elkaer op een heerlij-
ke Paasbrunch getrakteerd. Het res-
taurant van Voor Elkaer was helemaal 
in Paassfeer en hier konden de ruim 
45 gasten genieten van de heerlijke 
brunch. Kippensoep vooraf, een pas-
teitje, diverse broodjes, beleg, zoet-
waren, er was volop keuze. Uiteraard 
waren er ook roereieren en gekook-
te eieren en kon men volop genieten 
van een uitgebreide brunch. Een tien 

met een griffel, was het mooie com-
pliment van een van de gasten. Dank 
aan de kok van het zorgcentrum 
Aelsmeer en de gastvrouwen van 
wijkpunt Voor Elkaar. Iedere laatste 
vrijdag van de maand heeft het res-
taurant Voor Elkaer een thema avond. 
Op 24 april is het thema ‘Oranje’. Bent 
u 55+ en vind u het leuk om een the-
ma avond bij te wonen? Er kan voor 
informatie of een reservering gebeld 
worden met: 0297-820979.

Sponsors en deelnemers gezocht
Loop ‘Ren voor hun leven’
Aalsmeer - De organisatie van ‘Ren 
voor hun leven’ is in volle gang. Op 
zaterdag 18 april wordt een spon-
sorloop georganiseerd voor Tinka 
en haar gezin! Tinka is van origine 
een Aalsmeerse. 

Nadat ze in Brazilië een aantal jaren 
met straatkinderen heeft gewerkt, 
woont en werkt ze sinds 2 jaar met 
haar man en kinderen in Thailand. 
In Thailand is de mensenhandel een 
enorm groot probleem, met name 
voor de kinderen die daar wonen! 
Kinderen wordt een rijke toekomst 
belooft, maar worden dagelijks mis-
bruikt en mishandeld. Tinka en haar 
man zetten zich in voor deze kinde-
ren. Omdat Tinka en haar man vol-
ledig op vrijwillige basis werkzaam 
zijn, wordt deze sponsorloop geor-
ganiseerd. Door het geld wat opge-

haald wordt, kunnen Tinka en haar 
man hun werk in Thailand voortzet-
ten. Inmiddels zijn al vele inwoners 
op zoek naar sponsors. 

Op 18 april zullen vele kinderen en 
volwassenen in een half uur tijd zo-
veel mogelijk rondjes proberen te 
rennen op de atletiekbaan van AVA 
aan de Sportlaan om zo zoveel mo-
gelijk geld op te halen. Naast de 
sponsorloop zal er een springkus-
sen aanwezig zijn en kunnen kin-
deren zich laten schminken. Tevens 
zal er een stand aanwezig zijn met 
overheerlijke stroopwafels en leu-
ke cadeau artikelen. Het belooft een 
bijzondere dag te worden waar Tin-
ka zelf bij aanwezig zal zijn. Ieder-
een is meer dan welkom om een 
kijkje te komen nemen. Voor meer 
info: www.tinkahelpt.com.

Meeting Point 
in Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 12 april is het 
weer tijd voor Meeting Point. Om 
half zeven start de dienst waarin 
Sander van Willegen hoopt te spre-
ken over het thema: Navolgen van 
Jezus Christus. 
De band Face tot Face zal de mu-
ziek in deze dienst verzorgen. Voel 
je meer dan welkom om deze dienst 
mee te beleven. De deur van de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat staat 
open! Na de dienst is iedereen wel-
kom in Achterom voor een bakje 
koffie en fris. 

Tonny en Jan winnaars Einde 
Winter Tennistoernooi OVAK
Aalsmeer - Dinsdag 31 maart vond 
weer het jaarlijkse Einde Winter Ten-
nistoernooi van de OVAK plaats. In ten-
nishal Racket Sport streden 36 deelne-
mers op plezierige wijze om de eerste 
plaats. Zoals altijd was het gezellig en 
werd op sportieve wijze om de punten 
gestreden. Ally Maarse offerde weer 
zijn tennisochtend op om het geheel 
muzikaal te omlijsten. Om 12.15 uur 
kon voorzitter Mosselman de prijzen 
uitreiken. De uitslag was verrassend. Bij 
de dames was de eerste prijs voor Ton-
ny Godefroy met 16 gewonnen games. 
De tweede prijs was voor Tiny Aronson 
met 14 punten, de derde plaats werd 

gedeeld door Rita Blaauboer en Thea 
Roeleveld met 11 punten. Bij de heren 
was de eerste plaats voor Jan van Kla-
veren met 16 punten. De 2e plaats voor 
Dirk Piet met 15 punten en de derde 
plaats voor Siem Wildoër met 14 pun-
ten. Op bijgaande foto staan helaas 
niet alle prijswinnaars. Bijzondere dank 
gaat uit naar Ton van der Vlist van Rac-
ket Sport die een bittergarnituur aan-
bood, maar vooral voor de aangena-
me wijze waarop hij altijd gastheer voor 
de OVAK is. Tenslotte is de wens uitge-
sproken om volgend jaar weer aan het 
toernooi te mogen deelnemen in goe-
de gezondheid!









horende stukken
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 

“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de 
bijbehorende stukken)

t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Horn-
meer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide proce-
dure) (aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing en het ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken)

verbouwen van een ketelhuis tot bedrijfswoning, op het per-
ceel Oosteinderweg 105A. 

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

Commissie Ruimtelijke kwaliteit 
(vooRheen welstandsCommissie)

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

evenementen

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Raadhuisplein (Z-2015/017619), St. Oranjecomité Aals-

meer, kindermiddag koningsdag op 27 april 2015 (ontvan-
gen 23 maart 2015)

- Centrum Aalsmeer (Z-2015/015342) Stichting Meer Aals-
meer, Geraniummarkt en braderie op 9 mei 2015 (ontvan-
gen 12 maart 2015)

evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Westeinderplassen H 1864 / H 1865 (Z-2015/010631), 

groepskamperen Scouting Wiol Willem Barendsz van 1 april 
t/m 31 oktober 2015 (verzonden 3 april 2015) 

ColleCtes

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

teR inzage

t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-
297’ en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudel-
staartseweg 295-297’

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

t/m 23-10-15 Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Parti-
ele herziening Aalsmeer-Dorp’’ met de bijbe-

officiële mededelingen
9 april 2015

BeleidsRegels handhaving kindeRopvang en 
kwaliteitseisen peuteRspeelzalen gemeente 
aalsmeeR 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 17 maart 2015 de ‘Beleidsregels handhaving 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente 
Aalsmeer 2015’ hebben vastgesteld. De regels zijn compacter 
en geven duidelijkheid aan ouders en houders van kindercen-
tra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang 
en peuterspeelzalen over de wijze van handhaving. Tegen het 
vaststellen van beleidsregels is geen bezwaar of beroep mo-
gelijk. Deze beleidsregels vervangen het afwegingsmodel en 
protocol handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012. 
De ‘Beleidsregels handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen gemeente Aalsmeer 2015’ treden één dag na 
deze publicatie in werking. De integrale tekst van de beleids-
regels is digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website 
www.aalsmeer.nl

wet algemene Bepalingen omgevingsReCht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Hornweg 149 (Z-2015/018965), het vervangen van de dak-

kapel
- Oosteinderweg 127 (Z-2015/018359), het uitbreiden van 

de bedrijfsruimte
- Aalsmeerderweg Kadastraal B 7411 (Z-2015/019534), het 

wijzigen van bestemmingsplan t.b.v..gebruik bouwkeet 
voor jeugdinloop

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Dorpsstraat 62 (Z-2015/006923), het vergroten van een 

woonhuis (verzonden 30 maart 2015);
- Oosteinderweg 105A (Z-2014/067456), het verbouwen 

van een ketelhuis tot bedrijfswoning (verzonden 7 april 
2015);

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. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een ziens-
wijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 60 (Z-2014/070369), het bouwen van een 

woning en toegangsbrug;
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 9 april 2015 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis. 

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
-  Burgemeester Kasteleinweg 3 ( verzonden 31 maart 2015) 

(Z-2015/016395), het wijzigen van inrichting vanwege in-
spectie ondergrondse tanks (melding activiteitenbesluit);

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

wet geluidhinder ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder 
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inspReken in de CommissieveRgadeRing 
oveR een geagendeeRd ondeRweRp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

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

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

oveRige loketten en infoRmatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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.

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

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl

Connexxion krijgt cijfer 7,7 
Aalsmeer - Wethouders Openbaar 
Vervoer Ad Verburg van Aalsmeer 
en Jeroen Brandes van Amstelveen 
hebben een taart gekregen. 
Deze lekkernij werd overhan-
digd door Rick de Vries en Vivien 
Hoekstra van Connexxion vanwege 
de hoge waardering door reizigers 
voor het streekvervoer in het gebied 
Amstelland-Meerlanden, waartoe 
ook Amstelveen en Aalsmeer be-
horen. Met een 7,7 als rapportcij-
fer scoort Connexxion net als vorig 
jaar hoger dan het landelijk gemid-
delde (7,5). Dit blijkt uit de OV-Klan-

tenbarometer 2014. Hiervoor zijn ca. 
91.000 reizigers in heel Nederland 
ondervraagd. De OV-Klantenbaro-
meter is in 2014 voor de veertiende 
keer gehouden in opdracht van het 
CROW-Kennisplatform Verkeer en 
Vervoer (KpVV). Het is een onder-
zoek naar het klantenoordeel over 
het regionaal vervoer. De bussen 
in de regio Amstelland-Meerlan-
den rijden met name in het gebied 
ten zuiden van Amsterdam. Het be-
treft onder meer Aalsmeer, Amstel-
veen, Uithoorn, Haarlemmermeer en 
Schiphol.

Stijlvolle monturen met 
Deense elegantie
Uithoorn - Op vrijdag 10 en zater-
dag 11 april houdt Sijbrants & van 
Olst Optiek een Lindbergdag. Een 
dag vol inspiratie en een unieke ge-
legenheid om de gehele collectie van 
Lindberg te bekijken. Lindberg mon-
turen zijn elegant, hebben een ge-
weldige pasvorm en zijn vederlicht. 
Het Deense monturenmerk neemt 
daarom, in de wereld van de optiek, 
een unieke plaats in. Alle brillen wor-
den nog steeds op bestelling en met 
de hand vervaardigd. Elk montuur is 
daarom een statement, van schoon-
heid, technische innovatie en feilloos 
vakmanschap. Exclusieve materialen 
waarmee Lindberg werkt zijn; titani-

um, acetaat, goud, platina, diamant 
en hoorn. Tijdens deze Lindbergda-
gen geven Sijbrants & van Olst 10% 
korting op een Lindberg montuur. En 
bij aankoop van een Lindberg zon-
nebril heeft u al vanaf € 29,- een paar 
enkelvoudige zonneglazen op sterk-
te en kleur naar keuze. De dag wordt 
extra gezellig gemaakt met over-
heerlijke hapjes en een drankje. Let 
wel op, want op vrijdag 10 april star-
ten Sijbrants & van Olst vanaf 16.00 
uur. Op zaterdag 11 april is de col-
lectie de hele dag te bewonderen in 
het filiaal in Uithoorn. De kortingen 
gelden die dag tot een maximum van 
100 euro. 

Wordt uw kind voldoende 
uitgedaagd op school?
Amstelveen - De kenniseconomie, 
de verdere digitalisering van de sa-
menleving, de toenemende inter-
nationalisering en wereldburger-
schap. Zomaar een greep uit het as-
sortiment waar kinderen op moeten 
worden voorbereid, zodat zij straks 
kunnen meedraaien in en een con-
structieve bijdrage kunnen leve-
ren aan de maatschappij. Hoe kun 
je bijblijven, plezier blijven houden 
in leren en bovendien jezelf blijven 
onderscheiden in een maatschap-
pij die zich zo snel ontwikkelt? Met 
enkel goede cijfers voor de vakken 
taal en rekenen, zijn kinderen on-
voldoende voorbereid. Net zo be-
langrijk zijn kwaliteiten als persoon-
lijk leiderschap, zelfkennis, creativi-
teit en het vermogen om te kunnen 
samenwerken. Het onderwijs moet 
kinderen hierin uitdagen en stimu-
leren om het beste uit zichzelf te ha-
len. Dat betekent onderwijs op maat 
met voor elk kind persoonlijke leer-
doelen. 

Florencius
Vanuit deze overtuiging is Basis-
school Florencius anno 2008 ge-
start in Het Gooi en al snel volgde 
een uitbreiding in de gemeente Am-
stelveen. 
Dat er een groeiende behoefte van-
uit ouders is ontstaan naar een der-
gelijke aanpak, is gebleken. In 6 jaar 
tijd is Florencius uitgegroeid van 

één school met vier leerlingen, naar 
2 vestigingen en een huiswerkin-
stituut met gezamenlijk 100 leerlin-
gen. Peter van Kranenburg, direc-
teur Florencius: “We merken dat we 
in een grote behoefte voorzien. Bij 
ons wordt ieder kind op zijn of haar 
eigen talenten en aandachtspun-
ten aangesproken. Door met kleine 
groepen, specialisten en vakdocen-
ten te werken, sluiten we beter aan 
op de individuele onderwijsbehoef-
tes van ieder kind, waardoor kinde-
ren tot bloei komen.” 
 
Tweetalig onderwijs
Vanaf augustus 2015 gaat Florenci-
us ook tweetalig onderwijs als optie 
aanbieden. De kinderen krijgen 30% 
van de tijd in het Engels les. Een na-
tive speaker is aangetrokken om de-
ze lessen te verzorgen. “Ouders krij-
gen dus de keuze voor een Neder-
lands curriculum of een tweetalig 
curriculum”, aldus Van Kranenburg. 

Open avond
Geïnteresseerd? in Florencius? Op 
maandagavond 20 april is er een 
open avond van 18.00 tot 21.00 uur. 
Belangstellenden kunnen de school 
bekijken en er worden verschillen-
de presentaties verzorgd. Aanmel-
den hiervoor kan via de site: www.
florencius.nl. Florencius is te vinden 
aan de Savornin Lohmanlaan 2 te 
Amstelveen.

Brandweer 2 keer in actie
Aalsmeer - Op zondagavond 5 
april, eerste Paasdag, is de hulp van 
de brandweer ingeroepen bij een 
schoorsteenbrand in het Rozenhof. 
De brandweer was snel ter plaat-
se. Uit de schoorsteen hadden ge-
tuigen veel rook en vlammen zien 
komen. Er bleek echter geen brand 
te zijn. Er is extra onderzoek ge-
daan om alsnog een brandje tegen 
te gaan. De bewoners zijn aangera-

den de schoorsteen te laten vegen. 
Op maandag 6 april, tweede Paas-
dag, moest de brandweer opnieuw 
in actie komen. Dit keer voor een 
brandje op de steiger bij het Praam-
plein. Binnen zeven minuten was de 
brandweer ter plaatse, zo klokte een 
bewoner. Het vuur was snel geblust. 
Vermoedelijk is dit brandje ontstaan 
door een smeulende sigaret. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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Muziek/Show
Vrijdag 10 april:
* Concert Malando Quintet in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* Braziliaanse gitaarvirtuozen in 
Bacchus, Gerberastraat. Activiteit 
KCA Jazz. Aanvang: 21.30u.
* Crazy Friday in feesterij de Bok, 
Dreef van 22 tot 05u.
10 en 11 april:
* Uitvoering musical Ruth. Vrijdag 
en zaterdag in de Spil, Kudelstaart 
vanaf 20u. Op zaterdag 18 april in 
Open Hof kerk, Ophelialaan.
Zaterdag 11 april:
* Concert Sursum Corda ‘70 Jaar 
Bevrijding’ in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Fusion jazzkwartet rond Berthil 
Bustra in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
* Feest De Avondklok met Fajah 
Lourens, Meneer Marcel, Dutch 
Dance Detective en Nista. 
* Saturday Night in feesterij de Bok, 
Dreef van 22 tot 05u.
11 en 12 april:
* Musicalproject Karmeldenktank in 
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag uitverkocht. Voorstelling zon-
dag om 16u. Zaterdag 18 april 20u.
Zondag 12 april:
* Klassiek concert Haarlem Voices 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 vanaf 15.30u.
* Undercoversessie The Police in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer vanaf 16u.
* Zondagmiddag podium met 
Weespertrekvaart Mannenkoor in 
dorpshuis De Reede, Rijsenhout 
vanaf 14u.
Donderdag 16 april:
* 3 JS met ‘Bronnen Unplugged’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 17 april:
* Groep 8 feest in feesterij de Bok, 
Dreef van 19.30 tot 22.30u.
Zaterdag 18 april:
* Vive la France, avond met hapjes, 
producten en muziek uit Frankrijk in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 19u.
* Endles met dj’s Shahrooz en trio 
Threble in The Beach, Oosteinder-
weg 247a vanaf 22u.
* Feest voor hulp vluchtelingen met 
optredens 4 bands in N201, Zwarte-
weg vanaf 20.30u.
Zondag 19 april:
* Familievoorstelling Sneeuwwitje in 
Crown Theater vanaf 14.30u.

Films/Toneel
11 en 12 april:
* TV Kudelstaart speelt komedie ‘Ja-
ke’s Vrouwen’ in Dorpshuis. Zater-
dag première om 20.15u. Zondag 
voorstelling 14u. Ook op 17 april.
Tot en met 19 april:
* Films ‘Divergent Series: Insurgent’, 
Fifty Shades of Grey, Paddington, 
Sponge Bob: Spons op het droge, 
Big Hero 6 in grote zaal Crown Ci-
nema, Van Cleeffkade. Tevens geva-
rieerd filmaanbod in kleine zaal.
Dinsdag 14 april:
* Film voor senioren The Railway 
Man in Crown Cinema v/a 13.30u.

Exposities
Zaterdag 11 april:
* Tijdelijke expositie over Tweede 
Wereldoorlog in Crash Museum in 
fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Zaterdag open 11-16u. T/m 31 mei.
11 en 12 april:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 

April en mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 3 mei:
* Tentoonstelling met grafieken van 
Gea Karhof en keramiek van Bar-
barra Röling in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open iedere donder-
dag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
foto’s en beelden. Open iedere za-
terdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 9 april:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer in Welkom Thuis, Stom-
meerweg vanaf 17u.
* Sjoelavond bij BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond DES in dorpshuis de 
Reede Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 10 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
11 en 12 april:
* Kom in de Kas, open dagen bij zes 
tuinbouwbedrijven aan Hoofdweg. 
Zaterdag en Zondag van 10 tot 16u.
Zondag 12 april:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in club-
gebouw SCW in Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
* Wandelen voor kindertehuis op Fi-
lippijnen. Verzamelen om 13.30u. 
Parkeerplaats Dreef. 
Maandag 13 april:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Postzegel- en muntenveiling bij 
Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u. 
* Muziekfilms bij Videoclub in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 14 april:
* Losse Leeskring ‘Meester Mitrail-
lette’ in bieb Marktstraat, 19 tot 21u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 15 april:
* Inloop Oost-Inn 9.30-11.30u. in De 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 16 april:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 17 april:
* Open Hof Keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 18u.
17 t/m 19 april:
* Fort Kudelstaart open voor pu-
bliek met rondleidingen en knutse-
len en speurtocht voor kinderen. In-
fo: www.stellingvanamsterdam.nl. 
Zaterdag 18 april:
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in Reede Rijsenhout, 12.30 tot 14u.

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 9 april:
* Ledenvergadering Oosterbad in 
The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 20u.
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis van 20 tot 22.45u.
Zaterdag 11 april:
* Lezing Daniël Rewijk over biogra-
fie Pim Mulier in Boekhuis, Zijd-
straat 12 vanaf 15u.
Dinsdag 14 april:
* Info-avond over rapport Meer-
vallen in Westeinderplassen in ge-
meentehuis, 19.30 tot 22u.
Donderdag 16 april:
* Politiek jongerencafé in N201, 
Zwarteweg vanaf 19.30u. 
* Inloopavond over project Horn-
meer. Bouw fusieschool v/a 19.30u. 
in gemeentehuis. 
* Lezing over geloof en kerk in Open 
Hof Kerk, Ophelialaan v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

Western gitaar
'Greg Bennett'

€ 155,-

Gitaarkabels
'Fender'

vanaf 3 m. € 12,95

Mini Cajon
€ 39,95

groot vanaf € 69,95

Blokfl uit
'Nuvo' (diverse kleuren)

 € 9,95

Western gitaar
NIEUW:

€ 155,-

Mini Cajon
TIP:

vanaf 3 m. € 12,95

Blokfl uit
AANBIEDING:

Gevarieerd aanbod familiefilms
Seniorenfilm en Mr. Turner 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Op dinsdag 14 april is 
weer een speciale senioren filmmid-
dag in Crown Cinema. Om 13.30 uur 
start ‘The Railway Man’. In dit waar-
gebeurde verhaal speelt Oscarwin-
naar Colin Firth de rol van Eric Lo-
max, een Britse legerofficier die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog als 
Japanse krijgsgevangene moest 
werken aan de Birma-spoorlijn. De-
cennia later besluit Lomax, inmid-
dels getrouwd met Patti (Oscarwin-
nares Nicole Kidman), op zoek te 
gaan naar zijn martelaars om be-
vrijd te worden van zijn oorlogsver-
leden. De film is gebaseerd op het 
gelijknamige boek over Lomax’s er-
varingen van voor, tijdens en na de 
oorlog. Eric Lomax overleed in okto-
ber 2012. De film duurt 117 minu-
ten. Dinsdagavond 14 april presen-
teert de bioscoop aan de Van Cleeff-
kade: ‘Mr. Turner’ vanaf 20.30 uur. In 
deze film schittert Timothy Spall als 
William Turner, de beroemde Britse 
kunstschilder uit de 18e eeuw. We 
volgen het leven van de kunstenaar 
vanaf zijn beginnende succes tot 

zijn tragische dood in 1851. Joseph 
Mallord William Turner (1775-1851) 
stond bekend om zijn landschap-
pen en zeegezichten. De regie van 
Mr. Turner is in handen van Mike 
Leigh, die eerder succes had met 
Another Year en Happy-Go-Lucky. 
Timothy Spall kruipt in de huid van 
één van de grootste Britse kunst-
schilders aller tijden: William Turner. 
Dit weekend kan voor ‘groten’ geno-
ten worden van ‘Bloed, zweet en tra-
nen’, ‘Fast & Furious 7’ en ‘Fucking 
Perfect’. De jeugd biedt Crown Ci-
nema een uitgebreid filmaanbod in 
zowel de grote als kleine zaal met 
‘Home’ 3D, ‘Shaun het schaap’, ‘Pad-
dington’, ‘Wiplala’, ‘Jack bestelt een 
broertje’, ‘Mees Kees op de planken’ 
en ‘Dummie de Mummie’. Zaterdag 
en zondag draaien er al kinderfilms 
vanaf 11.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.crowncinema.nl. 
Kaarten zijn te reserveren via info@
crowncinema.nl en 0297-753700 
en te koop voor aanvang in de bi-
oscoopwinkel in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade.

KCA klassiek concert met 
de Haarlem Voices
Aalsmeer - Zondag 12 april ver-
zorgt de werkgroep Klassieke Mu-
ziek van KCA al weer het laatste 
concert van dit seizoen. Ditmaal is 
het podium voor de Haarlem Voi-
ces. Dit koor bestaat uit zeventien 
zangers en zangeressen die meren-
deels afkomstig zijn van de Haar-
lemse Koorschool St. Bavo en staat 
onder leiding van Sarah Barrett. Zij 
worden op de vleugel begeleid door 
het pianoduo Lennie Kerkhoff en 
Gerrie Meijers. 
Het programma van aanstaande 
zondag “Rastlose Liebe” gaat over 
de liefde in al haar facetten: verlei-
den, verlangen en leed. Zoals ge-
bruikelijk staat het koor garant voor 
een kwalitatief hoogwaardige uit-
voering met een flinke muzikale uit-

daging. Dit heeft het koor reeds eer-
der bewezen op diverse podia waar-
onder, recent, het Concertgebouw 
waar een avondvullend kerstpro-
gramma werd verzorgd.
De werkgroep hoopt met het koor 
een waardig slot van een mooi sei-
zoen gevonden te hebben. Daar-
naast wordt er achter de schermen 
al weer druk gewerkt aan een nieuw 
seizoen waarbij er vooral gezocht 
wordt naar jonge musici. 
Het KCA concert begint op zondag 
12 april om half vier in de Oudkatho-
lieke kerk, Oosteinderweg 394. Los-
se kaarten kosten 15 euro, inclusief 
consumptie,en zijn voor niet-abon-
nementhouders te reserveren bij 
Heidi Koning, tel. 0297-341515. De 
zaal gaat open om 15.00 uur

Twee bands van topniveau
Vezpa en Police tribute-
band in The Shack
Oude Meer - Twee bands van top-
niveau dit weekend in The Shack. 
Zaterdag 11 april staat er een uit-
zonderlijk goeie coverband op het 
podium: Vezpa. Een coverband van 
aparte klasse bestaande uit vier 
jonge topmuzikanten, die de tijdlo-
ze muziek van toen op exact dezelf-
de manier ten gehore brengen als 
dat ze toentertijd klonken. Vezpa is 
een fifties en sixties coverband uit 
Amsterdam die voornamelijk dank-
zij hun energieke liveshow waarin 
zij het publiek mee terug in de tijd 
nemen, binnen korte tijd uitgroeide 
tot een waanzinnig goeie live-act. 
Een onvergetelijke live-ervaring met 
zeer afwisselend repertoire. Laat je 
verleiden door vier jonge muzikan-
ten die de muziek van hun ouders 
ten gehore brengen alsof ze zelf in 
die tijd geleefd hebben met Bas van 
Duin op zang en gitaar, Iwen Legro 
op gitaar en zang, Joppe de Vree op 
bas en zang en Meindert Boon op 
drums. Zondag 12 april een tribute 

aan The Police en Sting. Beleef de 
verbazingwekkende gelijkenis tus-
sen de stem van Bauke en die van 
Sting, met een uitzonderlijk goeie 
band in een eerbetoon aan de pop-
helden van toen. 
Hier heeft The Shack héél lang naar 
uitgekeken. Steeds meer muzikan-
ten uit het professionele circuit we-
ten de weg te vinden naar het po-
dium in Oude Meer. Een van hen 
is Bauke Bakker, zonder twijfel de 
beste zingende drummer van Ne-
derland. Samen met zijn maten 
Ruud van Halder, Johannes de Wil-
de en Micha Wink brengt hij een ab-
soluut fenomenale tribute aan deze 
muzikale helden uit de jaren zeven-
tig en tachtig. The Shack is zaterdag 
11 april open vanaf 20.00 uur. Vez-
pa begint om 22.00 uur. Entree 5 eu-
ro. Zondag 12 april open om 15.00 
uur, Police/Sting Tribute begint rond 
16.00 uur en de entree is 7,50 eu-
ro. Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b, Oude Meer. 

Voor stichting Vluchteling
Benefietfeest in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 18 april is er 
in N201 een benefietfeest waarvan 
de opbrengst geschonken wordt 
aan Stichting Vluchteling. Dit feest 
is één van de vele initiatieven die 
dit jaar zijn ontwikkeld om geld op 
te halen voor Syrische vluchtelin-
gen als gevolg van de burgeroor-
log in hun thuisland. Verwacht veel 
goede muziek van de bands Carou-
sel colours, The Twist, Serve the sun 
en Total Seclusion die geheel vrijblij-
vend hun medewerking verlenen!

Deze avond kun je het nuttige met 
het aangename verenigen want 
door dit feestje te bezoeken kun je 
iets doen voor mensen die een mi-
serabel bestaan leiden. Een beet-
je dubbel? Misschien wel, maar het 
is oprecht goed bedoeld en hopelijk 
kan met dit geld het leven van veel 
vluchtelingen er een stuk aangena-
mer mee worden gemaakt. Het feest 
volgende week in de N201 aan de 
Zwarteweg begint om 20.30 uur en 
de entree is 5 euro. 

“Beste voorstelling van de Tour”
3JS in ‘Bronnen Unplugged 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op 27 februari can-
celde gitarist Jaap Kwakman voor 
het eerst een voorstelling van de 
3JS, omdat hij ziek was. In de pers 
verkondigde hij dat de inhaal-
show dan wel de beste zou wor-
den van de tour. PR medewerkster 
van het Crown Theater legt hem dit 
voor. Jaap begint te lachen en zegt: 
“Jullie marketingteam is goed op 
de hoogte! Wat ik erover kan zeg-
gen is dat wij het natuurlijk bijzon-
der vervelend vonden dat mensen 
die een kaartje hadden gekocht, 
voor een dichte deur kwamen te 
staan. We gaan dan ook alles ge-
ven om dat leed te verzachten. En 
het voordeel is dat we in Aalsmeer 
een van de laatste voorstellingen 
van onze tour spelen. Naarmate de-
ze vordert spelen we steeds losser 
en gaat het meer vanzelfsprekend. 
We garanderen dan ook een heerlij-
ke avond en zetten een extra tandje 
bij. Dat beloof ik.” In 2013 speelden 
de 3JS reeds een theatervoorstelling 
met dezelfde naam, Bronnen. Waar-
om nu wederom? Hierop antwoordt 
leadzanger Jan Dulles in een eer-
der interview het volgende: “Eigen-
lijk, omdat het zo succesvol was. En 
de formule is nog lang niet uitgeput. 
We vertellen bronnen over helden 
die ons hebben geïnspireerd met 
het schrijven van liedjes van ons-
zelf. Dat zal ik even uitleggen met 
een voorbeeld: ons nummer ‘De zo-
mer voorbij’ (dat kent vast iedereen) 
is gemaakt in een drie-kwartsmaat, 
maar het nummer ‘That’s Amore’ 
van Dean Martin is dat bijvoorbeeld 
ook. We smelten ze vervolgens aan 
elkaar vast. Na ongeveer anderhal-
ve minuut gaat het Nederlandsta-
lige nummer over in de Engelstali-
ge song. Het is echt heel bijzonder. 
Je krijgt dus vijftig procent Neder-
lands en vijftig procent Engelstalig 
te horen in de show. We gebruiken 
hiervoor wel onze meest herkenba-
re liedjes en hebben daarbij gewel-
dige Singer-songwriters uitgezocht. 
Denk aan namen als the Eagles’s en 
Crosby, Stills, Nash & Young. Bron-
nen is een akoestische show, lekker 
herkenbaar en geschikt voor pu-
bliek van acht tot tachtig jaar. Uiter-

aard brengen we tevens onze nieu-
we singel ten gehore.”
Jaap zegt aan de telefoon dat geen 
enkele show van de tour hetzelfde 
is. “Het hangt af van de zaal en de 
plek waar we spelen. Het repertoi-
re staat vast, maar de interactie met 
het publiek is natuurlijk wisselend. 
We hopen overigens op volle za-
len, maar het valt wel op dat dit te-
genwoordig niet meer vanzelfspre-
kend is. Het aanbod is enorm. Wij-
zelf doen al twee verschillende per 
jaar. En mensen die denken dat ze 
hetzelfde voorgeschoteld krijgen, 
hebben het mis. Het is iedere keer 
anders. We zijn net in Los Ange-
les geweest, gaan binnenkort naar 
Beiroet en hebben afgelopen jaar 
ook nummers in Frankrijk geschre-
ven. We komen derhalve steeds met 
iets nieuws.” De voorstelling Bron-
nen Unplugged duurt twee maal 
een uur. Wil jij erbij aanwezig zijn op 
donderdag 16 april om 20:00 uur? 
Dat kan! Er zijn nog kaarten. De re-
guliere prijs is 27,50 euro. Op www.
crowntheateraalsmeer.nl zijn ook 
arrangementen te vinden. Bij het ‘all 
you can eat’-restaurant Eetze bij-
voorbeeld vanaf 38 euro. Kaarten 
zijn tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15. 
Na de show nemen Jan Dulles, Jaap 
Kwakman en Jaap de Witte uitge-
breid de tijd voor hun bezoekers. 
Volendammer Jan tot slot: “We ne-
men ook ons ‘winkeltje’ mee. Hier-
in zitten dvd en cd’s én natuurlijk 
onze nieuwe singel. Mensen moe-
ten gewoon komen. Bronnen is een 
interessante muzikale reis door de 
muziekgeschiedenis in het alge-
meen.” Zijn collega Jaap vult aan: 
“We gaan knallen! En na afloop mag 
je natuurlijk met ons op de foto, de-
len we handtekeningen uit en drin-
ken gezamenlijk een borrel met de 
mensen.” Binnenkort zullen de 3JS 
te zien zijn in het populaire tv-pro-
gramma ‘De Winter Voorbij’ bij de 
NPO.
Door Miranda Gommans 

Braziliaanse gitaarvirtuozen 
vrijdag live in Bacchus
Aalsmeer - Braziliaanse gitaarvir-
tuozen komen vrijdag 10 april optre-
den in cultureel café Bacchus. Nel-
son Latif op zevensnarige gitaar en 
cavaquinho, Bosco Oliveira op gi-
taar, Theo de Jong op bas en Olaf 
Keus percussie. Weer is het slag-
werker Olaf Keus gelukt om een 
paar fantastische Braziliaanse gita-
risten bij elkaar te brengen. Nelson 
Latif en Bosco Oliveira spelen Cho-
ros en andere Braziliaanse muziek 
met jazzy invloeden. Choro is één 
van de oudste vormen van Brazili-
aanse cultuurmuziek en kan gerust 
de ziel van de Braziliaanse muziek 
worden genoemd. De choro is voor-
al instrumentaal en kenmerkt zich 
door virtuoze en melancholieke me-
lodieën en tegenmelodieën met als 
ritmische basis de samba. Eigen-

lijk betekent choro: muziek spelen 
in een kleine kringetje. Hoewel het 
nu op een podium gebeurt, blijft de 
muziek klein en intiem. Ideaal voor 
cultureel café Bacchus!
De vier musici wisselen hun virtuo-
ze spel af met gepassioneerde num-
mers en gevoelige, emotionele me-
lodieën die door de intimiteit van het 
concert extra impact krijgen. Met 
nummers van hun album ‘Alma Bra-
sileira’ en hun recent verschenen 
DVD nemen ze de luisteraar mee op 
reis langs prachtige choros, en ge-
ven daarmee een kijkje in de Brazi-
liaanse ziel. Het KCA jazzconcert in 
cultureel café Bacchus aan de Ger-
berastraat begint vrijdag 10 april om 
half tien. Toegang: uw gift. Inlichtin-
gen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 
en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Zaterdag fusion jazzkwartet
Great Eyeballs in Bacchus
Aalsmeer - Het fusion jazzkwartet 
Great Eyeballs van Berthil Busstra 
verzorgt zaterdag 11 april een op-
treden in Bacchus. Het kwartet be-
staat uit Berthil Busstra op rhodes, 
Tim Langedijk op gitaar, Udo Pan-
nekeet op bas en Marc Schenk op 
drums. Hun laatste CD is getiteld 
‘Electric Disco Jazz’ en geeft met-
een weg wat de luisteraar kan ver-
wachten. Diep groovende basto-
nen van Udo Pannekeet, stuwen-
de drums van Mark Schenk, stijlvol-
le maar ook scheurende gitaarso-
lo’s van Tim Langedijk en dit alles 
aan elkaar gelijmd door de synth-lij-
nen en rhodes-solo’s van Berthil. De 
interactie en plezier spatten er van-
af als Great Eyeballs spelen. De mu-

ziek kenmerkt zich door dansba-
re grooves, funky sounds en subtie-
le jazz. Toegankelijke stukken spre-
ken luisteraars van alle genres aan. 
En vele concerten lopen uit op dam-
pende danspartijen. Het urgente ‘in-
your-face’-karakter van Great Eye-
balls maakt dat het publiek niet om 
de energie heen kan en maakt ze 
hongerig voor meer! 
Kortom, een avond waarbij je niet 
stil kan zitten! Feel the Groove in 
Bacchus! 
Het KCA jazzconcert in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdag 11 april om half tien. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304.

Aalsmeer - Malando - Nederlands 
culturele erfgoed - vierde in het na-
jaar van 2014 een driedubbel jubile-
um! Het is 15 jaar geleden dat Dan-
ny Malando de dirigeerstok over-
nam van zijn vader Evert Overweg, 
er worden al 50 jaar door Malan-
do optredens gegeven in Japan én 
het Malando Orkest viert haar 75 ja-
rig jubileum. Drie generaties lang 
maakt het Malando orkest aanste-

kelijke tango muziek. Waar Argen-
tijnen de tango spelen op een ban-
doneon, speelt Malando dit met een 
accordeon. Het jubileumprogram-
ma, waarin de geschiedenis van 75 
jaar Malando ten gehore wordt ge-
bracht, zit vol vuur en energie. Op 
vrijdag 10 april kan in het Crown 
Theater vanaf 20.00 uur genoten 
worden van het Malando Orkest. In-
fo: www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Jubileumconcert Malando
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Inloopcentrum
Gevestigd in gebouw Irene
Kanaalstraat 12, Aalsmeer

‘Schilderen of andere 
creatieve activiteiten voor senioren

inloopcentrum in Irene’ 
Iedere woensdagochtend creatief bezig 
zijn. Vanaf 10 uur wordt onder het genot 

van een kop koffie plannen gemaakt voor 
een schildering op linnen. Ervaring is 

niet nodig. Schilderes Marjolein van der 
Knaap biedt waar nodig de  helpende 
hand en geeft adviezen.Wilt u liever 

breien of heeft u andere ideeën? 
We staan open voor alle mogelijkheden.

We willen graag een gezellige 
creatieve groep vormen en 

hebben u daarbij nodig!

Voorjaar
Kleding verkoop

H&A mode
13 april 

10.00 - 15.00 uur
in de grote zaal

Kleding verkoop
Zorgcentrum 

Aelsmeer
Molenpad 2

Pasen in ontmoetingscentrum
Aalsmeer - In de opmaat naar de 
paasdagen is in ontmoetingscen-
trum Irene een feestelijke bijeen-
komst gehouden. Niet alleen werd 
er, zoals gebruikelijk door de keu-
ken van Zorgcentrum Aelsmeer, 
een volledig buffet met soep, aller-
lei salades en meer lekkernijen ge-
presenteerd. Het bijzondere was dat 
er een optreden was van het Bal-
kan Ensemble Amstelland, een ze-
ven man tellend orkest, dat al 50 
jaar bestaat. Piet de Hartog, één van 
de leden van het orkest, was voor-
heen mantelzorger voor één van de 
cliënten van het ontmoetingscen-
trum. Van hem kwam het aanbod 
om met het Balkan Ensemble een 
keer te komen optreden. Met Pasen 
was het zo ver. Het werd een gezel-
lige middag waarbij muziek uit de 

Balkan en andere Oost-Europese 
landen ten gehore werd gebracht. 
Het ging daarbij om volksmuziek, 
maar ook waren er klassieke num-
mers. Deze werden met verve ge-
speeld op mandoline, mandola, gi-
taar, accordeon en bas. Er was niet 
alleen iets te horen maar ook wat te 
zien, want de leden van het orkest 
waren uitgedost in fleurige zelfge-
maakte Balkan kledij. Het ontmoe-
tingscentrum herbergt verschillen-
de ontmoetingsgroepen en ook de 
mantelzorgers waren uitgenodigd. 
Al met al waren er rond de 80 per-
sonen aanwezig op deze feestelijke 
middag. Er hing een gezellige sfeer, 
met tussen de muziek door, af en 
toe tijd voor een praatje en onder de 
muziek voor een dansje, en dat alles 
tijdens een heerlijk buffet. 

Ballonnenclown en muziek 
tijdens Kom in de kas
Kudelstaart - Dit weekend, zater-
dag 11 en zondag 12 april, openen 
zes kwekerijen aan de Hoofdweg 
weer hun deuren om de consument 
de mogelijkheid te bieden hun pro-
ducten van dichtbij te bekijken. Zo 
wordt er bij Olij rozen een groot as-
sortiment pot rozen geshowd. Bij de 
ZuiderLegmeer maakt u kennis met 
de tuinhortensia. Bij Orchids Pla-
za loopt u tussen de orchideeën, bij 
van Klaveren maakt u kennis met de 
snijhortensia, bij Koster waant u zich 
op het Keukenhof en bij Lex+ ziet u 
de rozen van heden en van de toe-
komst. Kom in de Kas is een leuk ui-
tje voor het gezin. Het is gratis toe-
gankelijk en biedt vertier voor zowel 
volwassenen als kinderen. Zo kun-
nen kinderen gratis gebruik maken 
van het springkussen, kunnen zij zich 
gratis laten schminken en ook nog 
eens gratis poffertjes eten. Speciaal 

voor de kinderen is er op zondag een 
optreden van een ballonnen clown 
van 12.00 tot 14.00 uur bij van Klave-
ren. Daarna treedt Opera Familia op 
met prachtige Popclassics en operet-
te muziek. Op zaterdagochtend is er 
een optreden van het Show en Jacht-
hoorn Korps uit Kudelstaart en in de 
middag om 14.00 uur is er een optre-
den van Shantykoor de Brulboeien.

Parkeren
Het gebied aan de Hoofdweg biedt 
weinig parkeerruimte voor auto`s. 
Daarom heeft de organisatie de par-
keerruimte van Flora Holland aan de 
Legmeerdijk ter beschikking gekre-
gen. Vandaar uit vertrekt er elke tien 
minuten een bus naar het gebied. 
Voor fietsers is er natuurlijk parkeer-
ruimte genoeg bij de bedrijven. De 
bedrijven zijn op beide dagen van 
10.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Wandelen voor kindertehuis 
Batang Pinangga zondag
Aalsmeer - Aankomende zomerva-
kantie gaan 18 vrijwilligers naar het 
kindertehuis Batang Pinangga op de 
Filippijnen. Het tehuis vangt kinde-
ren op die misbruikt, verwaarloosd 
en mishandeld zijn. Met de groep 
Youth Ambassadors gaan Rosan-
ne en Marleen de Niet uit Aalsmeer 
zich drie weken inzetten voor de-
ze kinderen. Het kindertehuis is ge-
vestigd op het eiland Cebu. Voor dit 
kindertehuis worden verschillen-
de sponsoracties georganiseerd. Op 
zondag 12 april is er een wandeling 
waar iedereen aan mee kan doen. Er 

zijn routes van ongeveer 5 kilometer 
en 3,5 kilometer uitgezet in de Horn-
meer. De start van de wandeling is 
op de parkeerplaats aan de Dreef 
vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur start 
de wandeling. Opgeven kan vooraf, 
maar dit is niet noodzakelijk. Mee-
doen kost 4 euro per volwassene en 
2 euro per kind. Dit bedrag komt ge-
heel ten goede aan het kindertehuis. 
Voor meer informatie: www.batang-
pinangga.com. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar: wandelen-
voorbp@hotmail.com of neem con-
tact op via 06-11911601.

Kudelstaartse voor Kudelstaart
Veiling komt op stoom
Kudelstaart - Deze week worden de 
speciale bussen voor de Kudelstaart-
se veiling opgehaald uit het winkel-
centrum in Kudelstaart. Inmiddels 
zijn al de nodige goederen en dien-
sten binnen. Volgende week start het 
maken van kavels voor de vijftiende 
editie van de veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart. Die vindt plaats in het 
Dorpshuis op zaterdagavond 9 mei 
en begint om 20.00 uur. De toegang 
tot deze gezellige dorpsontmoeting is 
gratis. Op de huis-aan-huis versprei-
de bonnen konden Kudelstaarters in-
vullen wat ze doneren aan de veiling. 
Ervaring leert tevens dat lokaal aan-
geboden diensten het dan erg goed 
doen. Maar natuurlijk mag een bijdra-
ge in contanten ook. Dat kan op bank-
rekening NL13RABO0300107927 van 
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Met nog een maand te gaan voor de 
veiling wordt begonnen met de ver-
kaveling, het onderbrengen van goe-
deren in kavels die door de veiling-
meesters bij opbod worden geveild. 
Er is voor elk wat wils: van teddyberen 

voor kinderen tot een sloepvaart voor 
vier personen. De afgelopen jaren lag 
het aantal kavels steeds rond de 300. 
Grote trekkers zijn de fraaie boeket-
ten die op deze avond voor Moeder-
dag gretig aftrek vinden. Tijdens de 
vorige veertien edities van de veiling 
die door de stichting Kudelstaart voor 
Kudelstaart werden georganiseerd, 
werd zo’n 247.000 euro bijeenge-
bracht. Op 9 mei zal dus de grens van 
een kwart miljoen euro in vijftien jaar 
worden doorbroken. Daar zal zeker 
even bij worden stilgestaan. Dat be-
drag is en wordt door Kudelstaartse 
bedrijven en inwoners bijeengebracht 
voor Kudelstaartse clubs, verenigin-
gen en stichtingen. Vandaar ook de 
naam van de veiling: Kudelstaart voor 
Kudelstaart. Ook dit jaar kan het lo-
kale verenigingsleven weer profite-
ren van de opbrengsten uit de veiling. 
Aanvragen voor financiële ondersteu-
ning van goed onderbouwde projec-
ten kunnen tot 30 april worden inge-
diend via een formulier op de website 
www.veilingkudelstaart.nl.

Het bestuur van de Kudelstaartse veiling met een aantal goederen die wer-
den aangeboden. Vlnr.: Eppo Buskermolen, Hans Splinter, Marlouke Sparnaaij, 
Sjaak van der Weijden, Aad van der Hoorn, Arie de Vos, Jan Bunnik, Ton Hol, 
Arie Stolwijk en Ad Verburg.

Locatie Feestweek aan orde 
in commissievergadering
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9 
april, komen de fracties bijeen voor 
de vergadering van de commissie 
Maatschappij en Bestuur. 

Het integraal veiligheidsbeleid voor 
Aalsmeer staat als eerste onder-
werp op de agenda. Ook gaat ge-
sproken worden over de locatie van 
de Feestweek. Burgemeester en 
wethouders hebben een onderzoek 
gegaan en alle mogelijkheden en 
gevolgen van verplaatsing naar el-
ders onderzocht. Conclusie: Hand-
haven op het Praamplein en ‘ge-
woon’ feest van maandag tot en met 
zaterdag met activiteiten voor alle 
inwoners! 

Vervolgens wordt gesproken over 
het jaarverslag en de begroting van 

de stichting Auro. Daarna wordt ge-
sproken over de verordening leer-
lingenvervoer en laatste onderwerp 
dat behandeld wordt is de voort-
gangsnotitie ten behoeve van de 
evaluatie jeugd- en gezinsbeleid en 
onderwijsvisie. 

De vergadering wordt besloten met 
het vragenkwartier. Vooralsnog zijn 
hier nog geen verzoeken door frac-
ties ingediend. De vergadering 
Maatschappij en Bestuur begint om 
20.00 uur, is openbaar, vindt plaats 
in het raadszaal in het gemeente-
huis en sluiting is gepland om kwart 
voor elf. Alle commissie- en raads-
vergaderingen zijn direct te volgen 
via Radio Aalsmeer. Terug luisteren 
van een vergadering kan ook via de 
lokale omroep. 

Rijsenhout – Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
12 april weer de altijd gezellige vo-
gelbeurs in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Konnet-
laantje. Iedereen is van harte wel-
kom tussen 9.30 en 13.30 uur. 
Voor slechts 50 eurocent kunt u daar 
terecht, kinderen onder de tien met 
begeleiding mogen gratis naar bin-
nen. Op deze beurs is een grote va-
riatie aan tropische vogels en diver-

se grote en kleine parkieten te koop. 
Ook leden van de vereniging bieden 
vogels te koop aan. Ook niet leden 
mogen hun vogels hier te koop aan-
bieden. Wilt u ook aan deze prach-
tige hobby beginnen of misschien 
wel lid worden van de vereniging? 
Er zijn altijd diverse bestuursleden 
aanwezig om u met raad en daad bij 
te staan. Ook kunt u voor al uw vo-
gelvoer en vogelaccessoires op de-
ze beurs terecht.

Zaterdag vaart 
snoeiboot uit!

Aalsmeer - Op zaterdag 11 april 
vaart de snoeiboot weer uit om ei-
landeigenaren op de Westeinder-
plassen de mogelijkheid te geven 
hun snoeihout gratis en op een ver-
antwoorde manier af te voeren. De 
boot ligt weer op de vertrouwde lo-
caties: Van 9.00 tot 12.00 uur bij 
schuilhaven de Winkel aan de Grote 
Poelzijde en van 13.00 tot 16.00 uur 
bij baggerdepot Otto aan de door-
gang Grote Brug De snoeiboot is in-
middels een begrip op de Aalsmeer-

se wateren. Particuliere eilandeige-
naren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten 
en vaarwegen te snoeien. Om hen 
daarbij van dienst te zijn biedt de ge-
meente de mogelijkheid aan om op 
zaterdag 11 april hun snoeiafval gra-
tis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals 
seringenhout -en kluiten, wordt ech-
ter niet geaccepteerd. Als de boot op 
de aangegeven tijd niet aanwezig is, 
dan is deze waarschijnlijk even aan 
het lossen, maar komt weer terug. 
Voor meer informatie over de tak-
keninzameling en de snoeiboot kan 
contact opgenomen worden met de 
servicedesk Amstelveen/Aalsmeer 
vraag naar afdeling VKH , vaarweg-
beheer telefoon: 020-5404911.

Vogelbeurs in Rijsenhout

Marijke Maarse: “We zijn 
echt een schaatsfamilie”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vra-
gen voorgelegd over zijn of haar 
interessante leven. Vorige keer 
heeft radiomaker Elbert Huijts 
het een en ander verteld over 
zichzelf, nu is Marijke Maarse 
aan de beurt. Schaatsen loopt als 
een rode draad door haar leven. 
De hele familie is ‘besmet’. 

Wie ben je?
“Nou dat is een makkelijke begin-
vraag; Ik ben Marijke Maarse. Zes-
tig jaar oud, getrouwd met Maarten. 
We hebben twee dochters, waarvan 
er een geëmigreerd is naar Inzell, 
en een zoon. Ze zijn dus allemaal 
het huis uit. We hebben ook nog 
vijf kleinkinderen en twee honden.” 
Het is meteen duidelijk dat Marijke 
het meteen wil hebben over schaat-
sen, want ze vertelt vol trots dat al 
haar kinderen schaatsen, een van 
haar kleinkinderen zelfs al schaatst 
en haar man drie keer de Elfsteden-
tocht heeft gereden.

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren en getogen 
Aalsmeerse. Al een jaar of veer-
tig wonen we op de Jac. Takkade 
naast onze kwekerij met seringen 
en sneeuwballen. Onze zoon neemt 
die binnenkort over, maar we blij-
ven hier wonen. We wonen zowat op 
de schaatsbaan aan de Oosteinder 
Poel. Het is hier heerlijk wonen.”
 
Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Uiteraard werk ik mee met de kwe-
kerij. Ik doe de administratie, maar 
ook help ik mee met het veiling-
klaar maken en doe overige hand- 
en spandiensten binnen het bedrijf. 
Daarnaast werk ik parttime bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat. Ik heb ja-
ren bij de bibliotheek in Aalsmeer 
gewerkt, dus die ervaring sluit naad-

loos aan op de boekhandel. Ik werk 
er met veel plezier.”
 
Wat zijn je hobby’s?
“Eigenlijk is mijn werk mijn hobby en 
onze honden natuurlijk, maar ik fiets, 
lees en wandel ook graag. Wel in de 
bergen! Niet hier in de buurt. We 
gaan regelmatig naar onze dochter 
in Oostenrijk. Daar is het echt mooi 
wandelen. Daarnaast zwem ik in de 
zomer hier in het open water en als 
er ijs ligt schaats ik graag.” Marijke 
is ook twintig jaar bestuurslid in het 
Oosterbad geweest en is dertig jaar 
geleden in het Jeugdschaatsen ge-
stapt. Helaas is dat door omstandig-
heden net opgehouden te bestaan, 
maar het was beslist één van haar 
grootste passies. “Veertig jaar ge-
leden is er door de vier ijsclubs van 
Aalsmeer besloten een bus te la-
ten rijden naar de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. Een van de eerste lei-
ders van Henk Könst, oftewel ‘Ome 
Henk’, het ‘Jeugdschaatsen’ be-
gon. Destijds mochten ze nog met 
tachtig kinderen in één bus. Der-
tig jaar geleden ben ik in het Jeugd-
schaatsen gestapt samen met Leen-
dert Molenaar en Gijs van Beek. Er 
was behoefte aan begeleiders. Ik 
heb hier cursussen voor gevolgd 
bij de KNSB, coaching en pedago-
giek. Echt op de jeugd gericht. We 
hebben al die jaren een heel hecht 
team gehad. Met acht vaste bege-
leiders en steeds twee invallers. In 
het begin hadden we dus een vol-
le bus, maar een jaar of vijftien ge-
leden mocht dat niet meer en moes-
ten we twee bussen regelen met on-
geveer negentig kinderen. De afge-
lopen vier jaar werd het ledenaantal 
minder en konden we weer met één 
bus. Er zijn moeilijk opvolgers te vin-
den, we hebben daar echt ons best 
voor gedaan, maar het is heel veel 
werk, dus deze jeugdschaatstraditie 
is helaas dit jaar gestopt.” 

Alle kinderen kunnen overigens on-
dergebracht worden dus Marijke is 
gerustgesteld. Er zijn schaatstrainin-
gen bij VZOD in Kudelstaart en in 
Rijsenhout bij de Blauwe Beugel. De 
enthousiaste begeleidster krijgt er 
een dubbel gevoel van. “Het was al-
tijd erg leuk om te doen, we hebben 
mooie dingen meegemaakt en er is 
gelukkig nooit iets ernstigs gebeurd. 
Tja, en nu is het afgelopen.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
Marijke antwoordt resoluut: “Nou 
het water natuurlijk en de bloemen. 
Ook het gemeenschapsgevoel en 
het verenigingsleven dat hier heerst 
in Aalsmeer. Ik houd me ook nog be-
zig met de ijsclub, dat laat ik niet los 
hoor. Net als mijn man blijf ik lid van 
Aalsmeer Oost. En we wonen in een 
prachtig natuurgebied hier aan de 
Oosteinderpoel.” 
 
En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Ik mis wel wat leuke koffietentjes 

 De Schijnwerper op... in dorp. Een cafetaria bij het Mo-
lenplein zou bijvoorbeeld leuk zijn. 
Meer gezellige horeca voor overdag. 
Iets drukker bezochte winkeltjes zou 
ook fijn zijn, maar het gaat volgens 
mij de goede kant op.” 
 
Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“Ieder jaar ga ik met drie vriendin-
nen een week op fietsvakantie. Dit 
doen we al bijna twintig jaar. We 
hebben in 1997 over de Friese me-
ren geschaatst (die vriendinnen zijn 
ook allemaal begeleidsters bij het 
Jeugdschaatsen geweest). We gin-
gen op de bonnefooi overnach-
ten. Onderweg kwamen we mijn 
man en dochter tegen die officieel 
mee schaatsten met de Elfmeren-
tocht. Dat was heel bijzonder. Daar-
na is er een fietsclubje ontstaan. We 
crossen heel Nederland door, maar 
ook Engeland, Frankrijk, Duitsland. 
Het is onze wens nog om via Tirol 
naar Venetië te fietsen. Dat zit in de 
pen.” Het staat nu zwart op wit. Ma-
rijke Maarse sluit af met de woorden 
dat ze het Jeugdschaatsen best gaat 
missen, maar dat het na dertig jaar 
wel mooi geweest is om iedere za-
terdag van huis te zijn. Er wordt nog 
even door alle fotoalbums gebladerd 
waar leuke foto’s van onder andere 
verkleedde kinderen en begeleiders 
in geplakt zitten. Zo kan er altijd met 
plezier teruggekeken worden op de-
ze mooie tijd. 

Door Miranda Gommans
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Stichting Oranjecomité zoekt 
vrijwilligers voor Koningsdag
Aalsmeer - Voor het dertiende jaar 
op rij wordt er met Koningsdag, ui-
teraard voorheen Koninginnedag, 
een fantastisch kinderevenement 
georganiseerd op het Raadhuisplein 
in Aalsmeer. 
Rob Severin en zijn vrouw Cori-
na Harting hebben hiervoor Stich-
ting Oranjecomité opgericht. Mede-
werkster Iris Stokkel is contactper-
soon voor deze stichting en zorgt 
dat de vrijwilligers worden bena-
derd, dat er nieuwe vrijwilligers ge-
vonden worden en dat de dag in 
goede banen geleid wordt. Iris: “Elf 
jaar geleden ben ik erbij betrokken 
geraakt. Dat kwam, omdat mijn man 
Elmer al vanaf het begin vrijwilliger 
is en van het een kwam het ander. 
Op de dag zelf help ik overal op het 
plein, maar om het evenement heen 
moet er zoveel meer geregeld wor-
den. Daar houd ik me vooral mee 
bezig. We hebben ieder jaar onge-
veer vijftig vrijwilligers nodig en he-
laas hebben we er nu net dertig, dus 
we zijn naarstig op zoek naar men-
sen die ons op 27 april willen hel-
pen. Dat kan zijn met opbouwen, af-
breken, maar ook hulp bij de attrac-
ties en overige hand- en spandien-
sten. Onze voorkeur gaat uit naar 
mensen vanaf zestien jaar die het 
begrip verantwoordelijkheid ken-
nen en het natuurlijk leuk vinden 
om met kinderen om te gaan. Als je 
niet tegen geblèr kunt, dan hoef je 
je niet aan te melden, maar ik kan 
je verzekeren, het is altijd superge-
zellig onderling. Je wordt ook de he-
le dag verzorgd; krijgt gratis drank-
jes aangeboden, we lunchen met 
elkaar, we doen een borrel achteraf 
in Joppe en ieder jaar wordt er een 
BBQ georganiseerd in een ruim-
te die beschikbaar wordt gesteld 
door Loui Hooyman op de Oostein-
derweg. Oh, en wij delen T-shirts 
uit, maar ook polo’s en tops voor de 
young girls, dus ja, wij zorgen goed 
voor onze vrijwilligers.” Aanmelden 
is mogelijk via www.aalsmeeroranje.

nl of telefonisch bij Iris Stokkel: 06-
16441684. 

Attracties 
Het Raadhuisplein zal op maandag 
27 april dus voor de dertiende keer 
oranje gekleurd zijn. Van 12.30 tot 
18.00 uur zullen alle attracties vrij 
toegankelijk zijn. Iris vertelt wel-
ke attracties de kinderen zoal kun-
nen verwachten: “We hebben onder 
andere de stormbaan, er zijn diver-
se springkussens, ze kunnen weer 
aardewerken potten gooien, oftewel 
attractie ‘De vrolijke keuken’, goud 
zoeken, sumo worstelen, eendjes 
hengelen, brandje blussen, er is een 
klimmuur en de geitjes mogen weer 
worden geaaid. Uiteraard wordt er 
de hele dag gezellige muziek ge-
draaid door Fireball, die dit belan-
geloos doet, en voor de inwendi-
ge mens zijn er diverse eetstand-
jes met flensjes, snacks, broodjes, 
enzovoort. Voor de papa’s en ma-
ma’s wordt ook gezorgd; Jan van 
Schuppen van Joppe zet weer een 
bar neer over bijna de hele breed-
te van het plein. Bij De Jonge Heer-
tjes kan ook een versnapering wor-
den gehaald. Vóór dit restaurant zal 
de EHBO post aanwezig, die we ho-
pelijk niet nodig zullen hebben. Er 
is gelukkig nog nooit iets ernstigs 
gebeurd in al die jaren. Dat zullen 
we dan maar afkloppen.” Graag wil 
Iris namens de stichting alle vrijwil-
ligers, sponsors en de eerder in dit 
stuk genoemde partijen bedanken, 
maar ook de brandweer en Jan van 
Vliet en Onno Kooij. Zij helpen met 
het maken en opknappen van een 
aantal attracties. “Er komt dit jaar 
zelfs een nieuwe, maar dat is nog 
een verrassing.” Aldus Iris Stokkel 
die nog wil benadrukken dat het al-
tijd een ontzettend leuke dag is. “De 
saamhorigheid tussen de vrijwilli-
gers en de blijheid van de kindjes. 
Daar doen we het voor. Ik geef nog 
een tip; vorig jaar was er een meisje 
en die had het mobiele nummer van 

een van haar ouders op haar armpje 
staan. Dat zijn superhandige idee-
en. Natuurlijk doen wij met elkaar 
ons uiterste best om zo goed mo-
gelijk op de kindjes te letten, maar 
de ouders blijven zélf verantwoor-
delijk voor hun kroost. We zien jul-
lie graag op 27 april. Ik hoop dat 
we nog wat vrijwilligers enthousi-
ast hebben gemaakt door dit artikel 
en dat de weergoden ons wederom 
goed gestemd zijn. Wij hebben er in 
ieder geval weer zin in!”
Door Miranda Gommans

De Romeinse naam 
van de maand april 
is Aprillis:
De vrouwen en de aprillen, 
hebben beiden hun grillen. 
– Michelle De la Haye
Lily

Een dag duurde eeuwen. 
Verveling stond chic. 
En het gebaar dat je maakte om te 
geeuwen werd gerecenseerd op 
zijn ornamentiek.

Muziekfilms bij Videoclub
Aalsmeer - Op maandagavond 13 
april zullen tijdens de clubavond van 
Videoclub Aalsmeer een aantal films 
worden vertoond naar aanleiding 
van een clubopdracht: Maak een 
korte film op een stuk aangeleverde 
muziek. Voor deze opdracht konden 
de leden kiezen uit een aantal mu-
ziekstukken variërend van klassiek 
tot pop. Eén van de clubleden heeft 
aangekondigd een premièrefilm te 
gaan vertonen waarvan het thema 
nog een klein geheim is. Alle films 
zullen op een aangenaam kritische 
wijze worden beoordeeld. Eén van 
de films gaat over het debuut van 
de band The Riverstones.Het num-
mer: ‘Heart’s on Fire’ staat op face-
book, Youtube en de website van de 
videoclub Aalsmeer. Iedereen kan 

nu meegenieten na een lange mu-
zikale weg van de Aalsmeerse sin-
ger en songwriter Saskia Veens-
wijk met haar band. De muziekclip 
is met zes camera’s opgenomen. Na 
enorm veel uren monteren was ie-
dereen tevreden en kon de clip het 
wereldwijde web op. Een première 
die naar meer smaakt.
Mensen die geïnteresseerd zijn 
in het filmen met een videocame-
ra zijn van harte welkom op een 
clubavond. De clubavonden van de 
F&VA worden om de veertien dagen 
gehouden op de maandagavond 
in gebouw ‘t Anker aan de Oost-
einderweg 273a en beginnen om 
20.00 uur. Informatie over de F&VA 
via 023-5284564 of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Dein mee op de klanken van het 
Weespertrekvaart Mannenkoor

De Losse Leeskring Leest 
‘Meester Mitraillette’ in bieb

Rijsenhout – Het Zondagmid-
dagpodium presenteert op 12 
april vanaf 14.00 uur het populai-
re Weespertrekvaart Mannenkoor 
met een programma van liederen 
over de zee, het zeemansleven en 
over Amsterdam in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Om 
het bitter van het verlies te verwer-
ken of om de zoete smaak van de 
overwinning langer vast te houden, 
werd er na afloop van tennis- en 
voetbalwedstrijden op de sportvel-
den aan de Weespertrekvaart on-
der de douche en aan de bar met 
overgave gezongen. 
Daar en in die ambiance liggen 
de roots van het Weespertrekvaart 
Mannenkoor. De ‘Weespertrek-
vaartmannen’ zijn een Amsterdams 
koor en zingen al sinds 1993 met 
hart en ziel het andere lied van de 
zee, over weemoed, verlangen, lief-
de, heimwee, het zeemansleven en 
over Amsterdam. 
Met name liederen op teksten van 
Jacques Brel, Ramses Shaffy, Jeff 
Hofmeister, Jeroen Zijlstra, Row-
wen Heze, Raymond van het Groe-

newoud, Bertold Brecht en Slauer-
hoff. Het koor bestaat uit ongeveer 
36 tenoren, baritons en bassen en 
wordt begeleid door twee accorde-
onisten. 
Onder de bezielende en profes-
sionele leiding van dirigent, zan-
ger en cellist Vincent de Lange zijn 
de optredens een feest voor zowel 

Aalsmeer - Dinsdag 14 april is er 
weer een Losse Leeskring in bibli-
otheek Aalsmeer. Hier kunt u met 
andere geïnteresseerde lezers pra-
ten over een goede roman. De Los-
se Leeskring is vooral bedoeld voor 
mensen die niet in de gelegenheid 
zijn om zich voor meerdere datums 
vast te leggen. 
Deze keer staat de roman Mees-
ter Mitraillette van Jan Vantoortel-
boom centraal. Hierin laat de schrij-
ver op onnavolgbare wijze zien hoe 
schuldgevoelens een leven kunnen 
ontwrichten: De Eerste Wereldoor-
log. Een jonge schoolmeester staat 
voor het vuurpeloton, ter dood ver-
oordeeld als deserteur. Waarom 
is hij gedeserteerd? Wat heeft de 
jongen Marcus Verschoppen er-

mee te maken? En zijn moeder? In 
flashbacks is te lezen hoe een jon-
ge schoolmeester opgroeit in Gent, 
botst met zijn ouders en een specia-
le band krijgt met zijn leerling Mar-
cus Verschoppen. Door een rech-
ter wordt hij naar het front gestuurd, 
waar hij onder het commando komt 
van een man die hem haat. Dan 
komt de ware aard van beiden naar 
boven. Dinsdag 14 april van 19.00 
tot 21.00 uur in de bibliotheek in 
de Marktstraat. Deelname kost 7,50 
euro. Bibliotheekpashouders beta-
len 5 euro. De prijzen zijn inclusief 
een drankje. Kaarten voor de Los-
se Leeskring zijn te koop in één van 
de Amstelland bibliotheken of op de 
website van de bibliotheek www.de-
bibliotheekamstelland.nl.

Expositie bij Karin Eveleens
Grote verscheidenheid aan 
schilderijen Ted Terroo
Aalsmeer - Het is inmiddels een 
vast gegeven, even binnen lopen 
bij makelaar Karin Eveleens en de 
kunst bekijken. De komende maan-
den is er werk te zien van Ted Ter-
roo, voor velen in Aalsmeer geen 
onbekende. 
De verscheidenheid van haar werk 
is groot: van abstract tot iets wat 
je romantisch realisme zou kunnen 
noemen. Bij het schilderij: Tafel 12 
is Terroo duidelijk geïnspireerd door 
Klaas Gubbels, maar ook haar be-
wondering voor de vroege Haagse 
meesters steekt zij niet onder stoe-
len of banken. Vooral de landschap-
pen tonen deze trekken, hoewel er 

geen sprake is van kopiëren. De ei-
gentijdse invulling is onmiskenbaar. 
Bij titels als : Augustus, zomer, nevel 
en vergeten stoeltjes, overkomt de 
kijker een nostalgisch gevoel, ook 
mede door het kleurgebruik. Het 
meest opmerkelijke en nog al in het 
oog springende schilderij verbeeld: 
sloophuizen in Frankfurt. Fors aan-
gezet en bewerkt met spiegeltjes, 
het accentueert de ruwheid. Als u 
toch boodschappen doet in het dorp 
of even naar de dinsdagmarkt gaat, 
loop dan gerust even binnen. Het 
adres is Punterstraat 2.

Janna van Zon

het publiek als voor het koor, maar 
ook kan de ingetogen uitvoering 
van sommige liederen ertoe leiden 
dat er in het publiek zo nu en dan 
een traan weggepinkt moet wor-
den. 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 vrij-
dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur 
bij MeerWaarde via telefoonnum-
mer 023–5698873. Op dit nummer 
is ook een rit heen en terug met de 
Meertaxi te bestellen.

Ook machteloosheid moest 
zich beperken tot een elegant 
in onmacht vallen op karpetten 
waarbij je vooral op de positie van 
de pink hoorde te letten.

Niets gebeurde. 
Werken kwam neer op zich op het 
voorhoofd betten bij de gedachte 
eraan.

En als er al sprake was van 
emanciperen 
ging dat vooral over de vraag in 
welke jurk je dat zou doen, 
met welke heren.

Herman De Coninck
België 1944-1997. 
‘de Gedichten’ 1998.

Postzegel- en muntenveiling bij 
Postzegelvereniging Aalsmeer

Nog kaarten verkrijgbaar 
voor musical Ruth

Ex-radiopiraat Cor Buis en Stefan 
Levarth op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Maandagavond 13 
april houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer een grote veiling in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
De avond begint met het aanbie-
den van ruim 110 kavels, waaronder 
de nodige stockboeken en munten. 
Het aanbod van munten is nieuw en 
duidelijk een proef. 
Om het aantrekkelijk te maken 
wordt er deze veiling geen provi-
sie over de koopsom berekend. Dit 
geld voor alle aangeboden kavels. 
Op de site www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl is de veilinglijst te 
vinden en zijn veel afbeeldingen te 
zien van de diverse zegels, munten 
en stockboeken uit de 350 kavels. 
In deze veiling zitten zegels uit on-

der andere Nederland, Nederland-
se Antillen, België, Faeröer, Italië, 
Engeland, Oostenrijk, Monaco en 
veel stockboeken en albums. De-
ze avond begint om 20.00 uur, maar 
de zaal is al om 19.15 uur open om 
te kijken wat er op deze avond aan 
postzegels en munten op de vei-
ling wordt aangeboden. Ook op de-
ze avond kunnen weer lootjes ge-
kocht worden voor een van de vele 
planten. Verder zijn er nog circa 115 
stokboeken met zegels voor slechts 
5 cent om in te snuffelen. Tevens is 
er een verzameling te zien van de 
heer van Meurs over ‘Katten’, waar 
veel katten op zegels te zien zijn. Er 
is uiteraard koffie en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal. 

Aalsmeer - Met spanning wordt 
door de musicalgroep uitgekeken 
naar de uitvoeringen op 10, 11 en 18 
april. De voorbereiding op de mu-
sical ‘Ruth’ heeft bijna 7 maanden 
geduurd. Straks moet het allemaal 
waar gemaakt worden in de voor-
stelling. 

Alles moet straks passen, iedereen 
moet op elkaar inspelen. Veel ver-
schillende talenten moeten uitein-
delijk een harmonieus geheel vor-
men. Dan gaat het niet alleen om 
de mensen op het toneel, maar ook 
om de mensen achter de schermen. 
In deze week van de voorstellingen 
worden de laatste puntjes op de i 
gezet. Afgelopen zaterdag was er 
een doorloop van de hele musical. 
Deze week woensdag een techni-
sche doorloop en donderdag (van-
avond) de generale repetitie. En 
dan is het zover. De kaartverkoop 
voor de drie voorstellingen gaat 
voorspoedig. Het is niet zeker of er 
straks aan de zaal ook nog kaar-
ten beschikbaar zijn. Het is verstan-
dig om kaarten in de voorverkoop 

aan te schaffen. Als de voorstellin-
gen uitverkocht raken zal de gene-
rale repetitie opengesteld worden 
voor publiek, zo laat de organisatie 
weten. Kaarten zijn nog verkrijgbaar 
bij The Readshop in de Ophelialaan 
151, het Boekhuis in de Zijdstraat 12 
en Marskramer van Berkel in Win-
kelcentrum Kudelstaart. De prijs 
van de kaarten bedraagt 10 euro 
per stuk. Zie ook de website: http:// 
musicalaalsmeer.nl/.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is 
de lokale omroep van Aalsmeer 
en omgeving. Wekelijks brengt de 
omroep 24 uur per dag informa-
tieve programma’s voor alle gele-
dingen uit de gemeente en over-
dag en ’s nachts heerlijke muziek. 
De uitzending van ‘Halte Zwarte-
weg’ staat de ene week in het te-
ken van muziek, de andere week in 

Moederdagconcert Aalsmeers 
Harmonie: Verras je moeder!
Aalsmeer - Zaterdag 2 mei geeft 
Aalsmeers Harmonie een Moeder-
dagconcert. Een week voor Moe-
derdag, en daarom een mooie gele-
genheid om moeders in het zonne-
tje te zetten. 
De harmonie speelt bekende mu-
ziek voor diverse generaties moe-
ders: van Abba tot de Spice Girls. 
Het belooft een gezellig concert te 
worden met mooie, lichte muziek. 
Zit je moeder in de zaal bij het con-
cert en vind je het leuk om haar in 
het zonnetje te zetten? Schrijf dan 
een korte tekst (maximaal 50 woor-

den) en geef aan waarom je moeder 
dit verdient. Mail dit samen met een 
digitale foto naar: aalsmeershar-
monie@gmail.com. Stuur je inzen-
ding voor 23 april, dan wordt deze 
verwerkt in het concertprogramma. 
Het Moederdagconcert vindt plaats 
in de Doopsgezinde Kerk, aanvang 
20.00 uur. Toegangskaarten kos-
ten 7,50 euro, inclusief consumptie, 
en zijn te koop bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat, bij de leden en aan de 
zaal. Meer informatie over de har-
monie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

van 19.00 tot 20.00 uur kunt u ge-
nieten van een interview met Cor 
Buijs, tenminste als het hem lukt 
op tijd in de studio te arriveren. Hij 
is een echte Aalsmeerse kwekers-
zoon en Rene Heeren, de gast van 
afgelopen maandag, wil graag we-
ten waarom hij ooit radiopiraat is 
geworden. In ‘De top 10 van…’ tus-
sen 20.00 en 21.00 uur is Stefan Le-
varth van het Westeinder Paviljoen 
te gast. Benieuwd naar zijn favorie-
te top 10? Stem dan uw radio af op 
Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM, maar ook via de 
livestream op internet: www.ra-
dioaalsmeer.nl. Een uitzending ge-
mist? Dan kun je het programma 
ook terugluisteren via de website 
van de lokale omroep via ‘Uitzen-
ding Gemist’. Het bezoekadres van 
de studio is: Van Cleefkade 15 in 
Studio’s Aalsmeer. Radio Aalsmeer 
is ook te volgen op Facebook (face-
book.com/radioaalsmeer) en Twit-
ter (@RadioAalsmeer). 

het teken van een interview. Nadat 
vorige week brandweervrouw Kim 
Brouwer aan het woord kwam, is 
het donderdag 9 april van 18.00 tot 
19.00 uur weer tijd voor muziek. En 
natuurlijk wordt ook de column van 
Rinus niet vergeten. In ‘Aalsmeer 
Politiek’ is elke week een andere 
Aalsmeerse politieke partij te gast. 
Zaterdag 11 april van 12.00 tot 
13.00 uur is het de beurt aan Het 
Aalsmeers Collectief (HAC). Heeft 
u vragen aan HAC? Bel dan tijdens 
de uitzending met de studio: 0297-
325858. Maandagavond 13 april 
staat in het teken van drie populai-
re programma’s. In ‘Uur van Puur’ 
tussen 18.00 en 19.00 uur leert u 
aan de hand van onder meer de co-
lumns Elja Daae en Herman Cou-
wenbergh weer een beetje bij over 
social media. In ‘Door de Mangel’ 

Op de foto zit Iris Stokkel vooraan op de grond. Rob Severin zit als tweede van links gehurkt.

Toneelvereniging Kudelstaart
Zaterdag première ‘Jake’s 
Vrouwen’ in Dorpshuis
Kudelstaart - Na het grote succes 
van de revue van het afgelopen na-
jaar, zijn de enthousiaste spelers van 
toneelvereniging Kudelstaart al weer 
maanden volop aan het repeteren 
voor een prachtig nieuw stuk: de ko-
medie Jake’s Vrouwen, geschreven 
voor Neil Simon. Schrijver Jake heeft 
weinig geluk in de liefde. Nadat zijn 
tweede huwelijk dreigt stuk te lopen 
wordt het met de dag onrustiger in zijn 
hoofd en krijgt hij in zijn gedachten va-
ker dan hem lief is gevraagd en onge-
vraagd advies van zijn slimme dochter, 
zijn overleden vrouw, zijn bemoeizuch-

tig zus en zijn bijzondere psychiater. Is 
er wel ruimte voor een nieuwe liefde? 
Een echt mens, van vlees en bloed? 
En wat hebben de gebeurtenissen uit 
Jake’s jeugd ermee te maken dat hij 
moeite heeft met intimiteit? Valt zijn 
huwelijk nog wel te redden? Kom er 
allemaal achter in het Dorpshuis. To-
neelvereniging Kudelstaart geeft voor-
stelling op zaterdag 11 april om 20.15 
uur (première), zondagmiddag 12 april 
om 14.00 uur en vrijdag 17 april om 
20.15 uur. Kaarten zijn te koop bij bak-
kerij Vooges in Aalsmeer en Gall & Gall 
te Kudelstaart.
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Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 18 april 
wordt de jaarlijkse lente en zo-
mer kinderkledingbeurs gehou-
den in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 14. Het betreft de in- 
en verkoop van kinderkleding (vanaf 
maat 80), speelgoed en kinderbeno-
digdheden. De enige voorwaarden 
hiervoor zijn dat de ingebrachte kle-
ding wel voor deze tijd van het jaar 
bestemd zijn en de kleding en ande-
re spullen heel, modieus en schoon 
zijn. Er kan 1 verkoopnummer aan-
gevraagd worden per persoon waar-
op maximaal 30 kledingartikelen, 15 
stuks speelgoed 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 uur dicht. De 
ingebrachte kleding mag zelf opge-
hangen worden. De verkoop is van 
12.30 tot 14.00 uur. Het afhalen van 
de niet verkochte artikelen is tus-
sen 17.00 en 17.30 uur. Alles wat 
om 17.30 uur nog niet is opgehaald, 
gaat naar een goede doel. Gebruik 
om verwarring te voorkomen schil-
derstape met daarop in een rond-
je het verkoopnummer en daarach-
ter de prijs en plak dit op de kleding. 
Voor verkoopnummers: Henriëtte, 
tel. 0297-345007, Nettie, tel. 0172-
508930 of 06-42216168 en Joke, tel. 
0297-323955. 

Snelheid binnen bebouwde 
kom: 30 en 50 kilometer!
Aalsmeer - We doen het allemaal wel-
eens: net iets harder rijden dan toege-
staan. Soms bewust, in een poging ver-
loren minuten in te halen. En soms on-
bewust, omdat onze gedachten afdwa-
len en we even niet opletten. Wat de re-
den ook is, (iets) te hard rijden is altijd 
heel gevaarlijk. Zeker in de bebouw-
de kom waar je regelmatig in onver-
wachte verkeerssituaties terechtkomt. 
En waar je vaak te maken hebt met 
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals 
kinderen, ouderen en fietsers. Niet be-
schermd door airbags en gordels, zijn 
zij degenen die het grootste gevaar lo-
pen ernstig gewond te raken. Of nog 
erger...Je snelheid bepaalt de leng-
te van je remweg. Een fitte bestuurder 
heeft bij normale weersomstandighe-
den minstens één seconde nodig voor-
dat hij het rempedaal indrukt. Die re-
actieseconde is cruciaal. Want hoe ho-
ger je snelheid, des te meer meters je 
in die tijd aflegt. Bij ongeveer één op 
de drie dodelijke verkeersongeluk-
ken speelt te hoge snelheid een door-
slaggevende rol. Als iedereen zich aan 
de snelheidslimiet houdt, zouden er in 
Nederland 25 tot 30% minder letsel-
slachtoffers zijn. Snelheidsovertredin-
gen tot 10 à 15 kilometer per uur bo-
ven de limieten van 30 en 50 kilome-
ter per uur kosten binnen de bebouw-
de kom jaarlijks circa tien voetgangers 
en fietsers het leven. Zo’n 200 men-
sen worden zwaargewond in het zie-
kenhuis opgenomen. Bij regenachtig 

weer is de remweg nóg een stuk lan-
ger. Hou daar dus rekening mee. Een 
botsing met 50 kilometer per uur staat 
gelijk aan een val van drie verdiepin-
gen van een flatgebouw van 10 meter 
hoog. Wilt u meer informatie over de ‘li-
miet’-campagne, uw remweg of meer 
informatie over de boetes voor te hard 
rijden binnen de bebouwde kom. Kijk 
dan op: www.nederlandveilig.nl/houje-
aandesnelheidslimiet.

20 en 21 juni op vier bijzondere locaties

Aalsmeer weer bloemendorp 
tijdens tweede Flower Festival
Aalsmeer - Een kleurrijk weekend 
vol bloemen en planten, inspira-
tie, eten en drinken, muziek en an-
der vermaak; dat zijn de ingrediën-
ten voor de tweede editie van het 
Aalsmeer Flower Festival. Het bloe-
menevenement vindt plaats op 20 
en 21 juni en speelt zich af op vier 
bijzondere locaties. Aalsmeer is we-
reldwijd bekend door bloemenvei-
ling FloraHolland. De veiling trekt 
jaarlijks tienduizenden bezoekers 
naar wat het grootste handelsge-
bouw ter wereld is. Tijdens het Flo-
wer Festival ligt de nadruk echter 
buiten de grenzen van het veiling-
terrein. Op vier locaties verspreid 
over Aalsmeer worden bloemen en 
planten op verrassende wijze onder 
de aandacht gebracht. In het Cen-
trum kunnen bezoekers zich verga-
pen aan een mozaïek, tot stand ge-
bracht met behulp van basisscho-
len, dat een schilderij van Vincent 
van Gogh verbeeldt. Het mozaïek 
bestaat uit ongeveer duizend plan-
ten in twaalf verschillende kleur-
schakeringen. Plaats van handeling 
is het Molenplein, waar de 150 jaar 
oude, nog immer werkende koren-
molen een magnifiek uitzicht biedt 
op het schilderij. In de Historische 
Tuin krijgt het publiek dit weekend 
een kijkje in de toekomst tijdens het 
rozenweekend georganiseerd on-
der de naam ROOOZ. Veredelaars 
presenteren hier hun nieuwste, nog 
niet op de markt gebrachte snijro-
zen. Consumenten kunnen de bloe-

menpracht keuren. Bijzonder is ook 
de locatie Fort Kudelstaart. Het fort 
is onderdeel van de Stelling van Am-
sterdam en was nog maar zelden 
toegankelijk voor publiek. In en om 
het fort wordt het thema bloemen in 
de kunst verbeeld door diverse kun-
stenaars en fotografen. Op het voor-
plein is een foodcourt met eetba-
re bloemen en biologische produc-
ten. Daarnaast is er een ‘groene ka-
mer’ waar duidelijk wordt gemaakt 
hoe planten kunnen bijdragen aan 
geluk en gezondheid. Voor het fes-
tival stellen ook enkele bedrijven 
hun deuren open. Rozenkwekerij 
Belle Epoque aan de Oosteinder-
weg bezit onder meer een prachti-
ge siertuin, waar een high tea ge-
noten kan worden. Bloemschikin-
stituut Boerma aan de Legmeer-
dijk houdt gedurende het weekend 
demonstraties en workshops. Ook 
worden hier ‘geurende schilderijen’ 
getoond. Historische autobussen rij-
den een ronde langs de vier loca-
ties. Tussen Aalsmeer-Centrum en 
Fort Kudelstaart vaart ook een wa-
tertaxi. Het festival is gelijktijdig met 
het landelijke Open Tuinenweekend 
van KMTP Groei & Bloei. De start-
locatie van het Open Tuinenweek-
end in Aalsmeer is bij het mozaïek 
op het Molenplein.
Aalsmeer Flower Festival is zater-
dag 20 en zondag 21 juni van 11.00 
tot 17.00 uur. Alle locaties zijn gratis 
te bezoeken. Voor meer informatie: 
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Zaterdag 11 of zondag 12 april
Aalsmeerse spreeuwen- 
en huismussentelling
Aalsmeer - Dit weekend organi-
seert de Natuurgroep Aalsmeer al-
weer voor de derde keer de grote 
Aalsmeerse en Kudelstaartse huis-
mussen- en spreeuwentelling! Huis-
mussen en/of spreeuwen rond het 
huis? Tel ze en laat het weten. Tel al-
leen de tsjilpende huismusmannen 
en zingende spreeuwen, die in de 
tuin en op het huis zitten aanstaan-
de zaterdag 11 of zondag 12 april. De 
vogels zijn het actiefst in de ochtend, 
dus dat is het beste moment om te 
tellen. Tel één keer het aantal zingen-
de huismussenmannen en spreeu-
wen. Van de huismus kunnen het er 
een aantal zijn, van de spreeuw vaak 
maar één.
De mannetjes Huismus is overwe-
gend bruin en grijs, met een zwartgrij-
ze dikke snavel, een grijs ‘petje’, een 
zwarte keel en meestal een zwarte 
befje. De Spreeuw is een, op het eer-
ste gezicht, zwarte slanke vogel met 
een vrij lange, spitse gele snavel. Van 
dichterbij bekeken is de vogel duide-
lijk gespikkeld en als de zon op zijn 
of haar veren schijnt blijkt de spreeuw 

prachtig groen- en paars glanzend te 
zijn. Een schitterende vogel! 
U heeft misschien wel eens gehoord 
dat het met de zo ‘gewone’ huismus 
en met name de spreeuw helemaal 
niet zo goed gaat. De aantallen gaan 
al vrij lange tijd achteruit. Door elk 
jaar een telling te organiseren probe-
ren natuurliefhebbers langzamerhand 
een beeld te krijgen van de huismus-
sen- en spreeuwenstand in de ge-
meente. Gezien wordt dan in welke 
wijken de vogels het meest voorko-
men en wat dus een goede leefom-
geving is. Als dit een tijdje volgehou-
den wordt, kan uiteindelijk bepaald 
worden hoe het gaat met de soorten. 
De resultaten kunnen doorgegeven 
worden aan: natuurgroepaalsmeer@
gmail.com. In uw e-mail graag de 
straat, en als het even kan, het huis-
nummer vermelden waar u de getel-
de vogels hebt gezien. U zult later de 
resultaten van alle tellingen ontvan-
gen. De Natuurgroep is blij met iede-
re getelde mus en spreeuw. Dus ook 
al ziet u er maar één, aarzel niet en 
geef het door!

Nieuwe leden welkom
Drum- en malletcorps op 
Militairy History Day
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28 
maart heeft drum- en malletcorps 
Ophelia opgetreden in Leiden tij-
dens de Militairy History Day, een op-
tocht van oude, militaire voertuigen 
en muziekkorpsen. Voor de tweede 
maal heeft het corps deelgenomen en 
met succes. Het was helaas wel een 
regenachtige dag, maar tijdens het 
defilé was het gelukkig even droog. 
Drum en mallet corps Ophelia heeft 
een mooi visitekaartje afgegeven, het 
publiek waardeerde zichtbaar het op-
treden en zeker de muziek die ge-

speeld werd. Het corps had oude 
nummers ingestudeerd, zoals Scot-
land the brave en Mussidenn van El-
vis Presley. Het drum- en malletcorps 
zoekt nog nieuwe leden voor het 
slagwerk (trommels, grote trom en de 
bekkens) leeftijd vanaf 6 jaar en voor 
de mallet instrumenten (xylofoon, 
marimba,en klokkenspel) vanaf 8 jaar. 
Er wordt iedere donderdagavond ge-
repeteerd van 18.30 tot 20.30 uur op 
lokatie Bloemenveiling Aalsmeer. Kijk 
voor meer informatie op: http://drum-
corps-ophelia.123website.nl/

Tentoonstelling over de Tweede 
Wereldoorlog in Crash
Aalsmeerderbrug – In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 wordt zaterdag 11 april om 11.00 
uur een grote tijdelijke tentoonstel-
ling geopend over de Tweede Wereld-
oorlog. De tentoonstelling wordt ge-
opend door loco-burgemeester Derk 
Reneman van Haarlemmermeer. In 
deze tentoonstelling zijn veel voor-
werpen en archiefstukken te zien 
die Crash in het archief of depot be-
waart. De titel van deze tentoonstel-
ling is dan ook: ‘Wie wat bewaart, die 
heeft wat te vertellen’. In de weken na 
de opening worden ook extra activitei-
ten georganiseerd. Het museum is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460. Ter gelegenheid 
van de herdenking van het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar 
geleden en de bevrijding 70 jaar ge-
leden heeft Crash extra ruimten in 
het Fort bij Aalsmeer tijdelijk ter be-
schikking gekregen van de gemeen-
te Haarlemmermeer om de tentoon-
stelling in te richten. De luchtoorlog 
tijdens de meidagen, burgers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en een foto-
tentoonstelling over dagelijks leven en 
verzet in Haarlemmermeer staan cen-
traal. Dit wordt verder aangevuld met 
een beeld van de wereld in oorlog in 
het algemeen. Speciaal voor deze ten-
toonstelling, die te zien is tot en met 
31 mei, is de eigen collectie aangevuld 
met bijzondere bruiklenen. Tevens is 

er extra werk te zien van luchtvaart-
schilder Thijs Postma. In het weekend 
van 18 en 19 april vindt het Nationaal 
Museumweekend plaats en tevens de 
opening van het Fortenseizoen van de 
Stelling van Amsterdam. Het museum 
is dan zowel op zaterdag als op zon-
dag geopend en er geldt deze dagen 
een korting op de toegangsprijs. Rond 
de herdenkingsdagen in mei zijn er 
ook extra activiteiten. Het museum is 
geopend van 2 tot en met 5 mei. Op 3 
en 4 mei wordt er een filmvierluik ge-
organiseerd. Daarin komen vier ver-
schillende aspecten voor het voetlicht 
en vertellen mensen die er bij waren 
over hun ervaringen tijdens de mei-
dagen 1940, bombardementsmissies 
en krijgsgevangenschap, over onder-
duiken in Haarlemmermeer en werk 
van verzet en geheime diensten. Het 
museum is gewoonlijk geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Op beide dagen 
van het filmvierluik is de opening ech-
ter al om 10.30 uur. Entree voor het 
museum kost 3,50 euro voor volwas-
senen, 1,50 euro voor kinderen van 6 
tot 12 jaar (tijdens het museumweek-
end bedraagt de toegangsprijs resp. 2 
en 1 euro). Voor donateurs, veteranen 
en kinderen tot 6 jaar is de toegang 
gratis. Voor meer informatie over de 
collectie van het museum en het werk 
van de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl. 

Wedstrijdzeilen in Paasweekend
Team Bakker sterk winnaar 
Grand Prix d’Aalsmeer
Aalsmeer - Zelden heeft de Gro-
te Poel van de Westeinder plassen 
zich zo grillig laten zien als afgelo-
pen Paasweekend tijdens de jaar-
lijkse Grand Pix d’Aalsmeer zeilwed-
strijden in de internationale Draken-
klasse. Zaterdag stond er nog een 
frisse en wat vlagerige wind, waarbij 
veel zeilers nauwelijks konden we-
ten of ze over een lange bakboord-
slag naar de bovenboei moesten 
of over een lange stuurboordslag. 
Het Aalsmeerse team van Jan Bak-
ker (NED 422, W.V. Aalsmeer) met 
Dominic en Olivier Bakker als crew 
wist er op hun thuiswater het best 
mee om te gaan en zette met een 
dagserie van 1, 3 en 1 een nadruk-
kelijke stempel voor het eindresul-
taat. Zondag begon met zeer zwak-
ke wind van 4 of 5 knoop, die bij de 
start van de eerste race iets toe-
nam. Maar vervolgens kwamen er 
veel windshifts en zg. windwakken. 
Slechts enige minuten voordat de 
zeilers na de eerste race besloten 
naar de haven van de W.V. Aalsmeer 
terug te dobberen, kwam er toch 
nog enige wind vanuit zee en kon-
den er nog 2 korte races worden ge-
varen. Het Belgische team van Ben 
van Cauwenbergh (BEL 80, RYCB) 
wist zich er nog het beste uit te zei-
len met een dagserie van 1, 1 en 2 

waardoor er nog enige spanning in 
de top van het klassement terug-
kwam. Maandag was er opnieuw 
weinig wind, die begon vanuit het 
Noordwesten, wegviel, terugkwam 
uit het Noordoosten en uiteinde-
lijk doordraaide tot het Zuidoosten. 
Handenvol werk voor het wedstrijd-
comité van Herman van der Mey-
den, die ettelijke keren boeien en 
comitéschepen moest laten verleg-
gen. Uiteindelijk konden er nog 2 
races worden gevaren. In de eer-
ste race zag André du Pon (NED 
424, W.V. Nieuwe Meer) een zeer 
grote voorsprong tot een bootleng-
te op de finish verdampen door een 
van de vele grote winddraaiingen. 
De laatste race werd andermaal 
door team Bakker gewonnen, waar-
mee zij de eindoverwinning met rui-
me voorsprong veiligstelden. Team 
van Cauwenbergh werd tweede, 
voor de goed presterende Ivo Kok 
(NED 275, KNZ+RV). Bram de Wil-
de (NED 305, Elfhoeven) pakte de 
vierde plaats, du Pon werd vijfde in 
totaal. Het weekend van 18 en 19 
april komen de Drakenzeilers nog 
een keer het water op voor de af-
sluitende races en de hoofdprijs van 
de Grand Prix d’Aalsmeer.

Theo van Mierlo

Evenement met Frans tintje
Vive la France in Crown 
Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 18 april wordt 
het weer gezellig in de Studio’s 
Aalsmeer. Er staat een leuk evene-
ment gepland met een Frans tint-
je. Vanaf 19.00 uur is iedereen van 
harte welkom om de Franse sfeer 
te komen proeven en daarna vanaf 
20.00 uur van de voorstelling Vive la 
France te genieten. Wat kunt u al-
lemaal verwachten? Hans Busscher, 
medewerker van het marketingteam 
van Crown Theater Aalsmeer is vol-
op bezig met de voorbereidingen en 
vertelt enthousiast dat het een heer-
lijke Tour de France wordt: “La Vie la 
Vie en la Vie le Vin uit Uithoorn zijn 
in de foyer aanwezig met (h)eerlij-
ke wijnen en geschenken. Kom lek-
ker proeven en profiteer van de zeer 
speciale aanbiedingen van mooie 
wijnen uit Zuidoost Frankrijk, de 
Provence, maar ook de Alpengebie-
den en de Languedoc. Ook is er een 
stand met rieten boodschappen-
manden en olijfolie. Leden van Bou-
le Union Thamen, de Jeu de Bou-
les vereniging uit Uithoorn, zullen 
aanwezig zijn om u te informeren 
over het inspannen en ontspannen 
tijdens het spelen van petanque. 
Renault Nieuwendijk is met een ou-
de Renault 4 en een nieuwe Clio, 
Captur en Twingo aanwezig, die 
u buiten, voor het theater en in de 
foyer kunt bewonderen. Zij bieden 
op deze avond bovendien een leuke 
actie. Een accordeonist die beken-
de en gezellig musette-nummers 
speelt maakt het ‘Franse plein’ com-
pleet. Dus Vive la France en Joie de 
Vivre op 18 april bij ons in Crown!” 

Job Bovelander
De toegang voor het evenement dat 
plaatsvindt vanaf 19.00 uur, in de 
pauze en na de voorstelling van Vi-
ve la France is gratis toegankelijk. 
U kunt de avond compleet maken 
door een kaartje aan te schaffen 
voor de charmante muzikale voor-
stelling met repertoire uit vele de-
cennia Franse muziek. Twee top-
zangers, een zangeres en een live-
combo, nemen je mee op reis door 
la douce France met vele chansons 
van onder andere Charles Aznavour, 
Gilbert Bécaud, Edith Piaf, Jacques 
Brel, Julien Clerc en Patrick Bru-
el, maar ook de nieuwste sensa-
tie Stromae komt aan bod. Met een 
van de zangers heeft deze krant 
een kort telefonisch interview. Waar 
zouden we Job Bovelander van kun-
nen kennen is de eerste vraag. Job: 
“Tien jaar geleden stond ik in Una 
Voce Particolare, een muzikaal pro-
gramma gepresenteerd door Ernst 

Daniël Smid. Hierin zong ik een 
Franstalig nummer en de producent 
van Vive la France had dat opgesla-
gen, vandaar dat ik nu in deze the-
atertour zit. Maar goed, ik heb ook 
gespeeld in Zeg ‘ns Aaa (de rema-
keversie) en een aantal Sinterklaas-
films. Vanaf september heb ik een 
mooie rol overgenomen in Dr. Ti-
nus, een populaire serie op televisie. 
Daarnaast was ik een van de Jantjes 
in de gelijknamige succesvolle mu-
sical. Daar hebben we ook mee in 
het Crown theater gestaan, net als 
met het meezingfestijn ‘Meezingen 
met Volendam’”. Heb je geen moeite 
met het Franstalige genre? “Nee, ik 
vind Frans een heerlijke taal. Ik moet 
wel zeggen dat ik wat lessen heb 
gevolgd hoor.” Wat kunnen de men-
sen verwachten van ‘Vive la France’? 
“Het is een heerlijk theaterconcert 
waarin zeventig jaar Franse muziek 
langskomt. We zingen meer dan 
veertig nummers. Er komen med-
leys voorbij, het zal soms ontroerend 
zijn, maar ook poppy, jazzy en luch-
tig. Heel divers. Alles komt aan bod. 
We spelen twee keer een uur, met 
een pauze ertussen. Tot nu toe zijn 
de reacties zeer positief, van jong en 
oud. Het is een voorstelling met ge-
voel. Dus als je van Franse muziek 
houdt en een mooie avond wilt be-
leven, dan moet je zeker een kaart-
je kopen. We hebben een prachtig 
Frans repertoire samengesteld.” Er 
zijn op www.crowntheateraalsmeer.
nl kaarten verkrijgbaar voor deze 
avond vol herkenning, vanaf 21 euro 
vijftig. Job Bovelander tot slot: “Wij 
willen achteraf graag horen wat jul-
lie er van vonden, dus delen handte-
keningen uit en nemen de tijd voor 
een foto in de foyer. Oh, en zet voor 
mij maar een lekker Franse Char-
donnay klaar. Au Revoir!”

Door Miranda Gommans 
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Kentekenplaten 
van auto weg

Kudelstaart - Op zaterdag 4 april 
zijn tussen één uur in de middag 
en half negen ‘s avonds de ken-
tekenplaten van een op de Wim 
Kandreef geparkeerde auto ge-
stolen. Kenteken van de Opel 
Corsa is 85-ZP-XL. De eigenaar 
heeft nog gekeken of er ook bij 
andere geparkeerde auto’s ken-
tekenplaten weg waren, maar dit 
bleek niet het geval.

Vernielingen in 
veilinggebouw

Aalsmeer - Op zondag 5 april 
hebben onbekenden tussen half 
vier ‘s nachts en zeven uur in de 
ochtend vernielingen gepleegd 
in de veiling aan de Legmeer-
dijk. Vandalen hebben elf brand-
blussers geheel leeg gespoten en 
van een aantal karren zijn diver-
se palmbomen getrapt. De ver-
nieling werd ontdekt door de be-
drijfsbeveiliging. Er loopt een on-
derzoek. De politie is in het bezit 
van interne beelden van de vei-
ling.

Potjes met geld 
uit huis gestolen

Aalsmeer - Op zondag 5 april is 
tussen twee uur ‘s middags en 
half acht in de avond ingebroken 
in een caravan op het Schinkel-
dijkje. De deur van het huisje is 
open gebroken met een breek-
ijzer. Deze hadden de dieven bij 
de deur laten liggen. Uit de cara-
van zijn potjes met contant geld 
gestolen. Niet bekend is om hoe-
veel geld het precies gaat.

Bromfietser ten 
val in bocht

Aalsmeer - Op dinsdag 31 
maart heeft een eenzijdig onge-
val plaatsgevonden op het fiets-
pad langs de N196. In de bocht bij 
de Geraniumstraat is een brom-
fietser ten val gekomen. Moge-
lijk was de scherpe bocht de oor-
zaak. De 59 jarige bestuurder uit 
Hilversum is vervoerd naar zie-
kenhuis Amstelland. Hij heeft een 
gebroken sleutelbeen en een ge-
broken rib aan de valpartij over-
gehouden.

Flinke boete voor 
winkeldief

Aalsmeer - Op woensdag 1 april 
om tien over half één in de mid-
dag is een 33 jarige man uit Servië 
betrapt op winkeldiefstal in een 
bedrijf aan de Lakenblekerstraat. 
De chauffeur rekende bij de kas-
sa twee goederen af, maar toen 
hij naar de uitgang liep ging het 
alarm af. De 33 jarige bleek in zijn 
broek- en jaszakken twee bussen 
multispray, twee priemen, drie 
dopsleutels en twee steeksleutels 
verstopt te hebben. Te zien was 
dat de man geprobeerd had de 
beveiliging van het gereedschap 
te verwijderen. Hij heeft de spul-
len alsnog afgerekend. Tevens 
heeft de man een boete gekregen 
van 200 euro, die direct betaald 
moest worden. 

Kat aangereden!
Kudelstaart - Op donderdag 2 
april rond kwart over tien in de 
avond is in de Galileistraat een kat 
aangereden. Een bewoner hoor-
de buiten een harde klap en ver-
volgens een miauw. De bewoner 
ging kijken en stond oog in oog 
met twee mannen die stonden bij 
een grijze Peugeot. De bewoner 
heeft de mannen aangesproken, 
maar ze stapten in de auto en re-
den weg richting de flats. Ver-
moedelijk reden de twee in Peu-
geot 206. De kat heeft de aanrij-
ding niet overleefd. De dierenam-
bulance heeft het dier meegeno-
men en heeft via de chip de ei-
genaren in kennis kunnen stellen. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

5 Inbraken in 
Mercedessen

Aalsmeer - Tussen vrijdag 3 en 
maandag 6 april is geprobeerd in 
te breken in een aan de Perronzij-
de geparkeerde Mercedes. Het is 
de dieven niet gelukt om het slot 
te forceren. Tussen zaterdag 4 en 
maandag 6 april is ook gepro-
beerd in een andere Mercedes 
in te breken. Ook deze stond ge-
parkeerd aan de Perronzijde. Ook 
in dit geval is getracht het slot 
te openen, maar dit is niet ge-
lukt. Een andere bewoner van de 
Perronzijde en eigenaar van een 
Mercedes had minder geluk. Tus-
sen zaterdag 4 en zondag 5 april 
is ingebroken in zijn auto. De dief 
heeft een ruit ingeslagen en is er 
vandoor gegaan met het stuur. 
Tussen zaterdag 4 en maandag 
6 april is ook ingebroken in een 
Mercedes, geparkeerd in het Ro-
zenhof. Het deurslot van de auto 
is geforceerd. Uit het stuur is de 
airbag gestolen. Tussen maandag 
6 en dinsdag 7 april is ingebroken 
in een in de Karekietstraat gepar-
keerde Mercedes. Het achter-
raam van de wagen is ingesloten. 
Gestolen is het navigatiesysteem. 

97 Jarige onwel 
naar ziekenhuis

Kudelstaart - Op vrijdag 3 april 
om één uur in de middag kregen 
de hulpdiensten een melding dat 
een 97 jarige bewoner van Burg-
graaf Ambacht onwel was ge-
worden. De politie en de ambu-
lancedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. De man was slecht aan-
spreekbaar. De Kudelstaarter is 
per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd.

Tassendief actief
Aalsmeer - Tussen half drie en 
half vier in de nacht van vrijdag 3 
op zaterdag 4 april zijn bij een ho-
recagelegenheid in de Zijdstraat 
twee tassen gestolen. De dief is 
door een bezoeker herkend. Eén 
van de tassen is inmiddels retour. 
De andere tas is nog zoek, wel 
heeft de eigenaresse enkele goe-
deren reeds retour. De dief is be-
kend bij de politie. Het onderzoek 
is in volle gang.

VVD voorstel zo gek nog niet
Lokale lasten toch omlaag 

Twee inloop-avonden in 
kader project Hornmeer

Aalsmeer - Iedereen herinnert het 
zich nog. De actie van VVD raadslid 
Dirk van der Zwaag. De lokale las-
ten moeten omlaag en wel met 15 
euro. De ‘15 euro campagne van de 
VVD’ kon op veel instemming reke-
nen van de Aalsmeerse inwoners 
en haalde ook uitgebreid de loka-
le pers. De coalitie wilde er echter 
niets van weten. Onhaalbaar, niet 
verstandig en opportunisme. Dat 
waren de woorden van de verschil-
lende coalitiewoordvoerders. Met 
de bekende 12-11 verhouding werd 
dit VVD voorstel van tafel geveegd.
Het voorstel was echter zo gek nog 
niet, dat realiseerde het college van 
B&W zich schijnbaar ook. Achter de 
schermen is blijkbaar gewerkt om 
de lokale lasten toch te verlagen. 

Via haar persbericht over het on-
derhoud van het lokale groen, een 
contract dat zij met de Meerlan-
den heeft, liet het college van B&W 
weten dat de lastenverlaging gaat 
plaatsvinden met maar liefst 15 eu-
ro! Vanwege slimme besparing op 
dit contract, krijgt de Aalsmeerse 
burger de 15 euro van de VVD toch 
terug. Hoe precies weet de gemeen-
te nog niet, maar het komt goed. De 
lokale VVD fractie is zowel verbaasd 
als verheugd. Een voortdurende nee 
heeft zij te horen gekregen. Maar 
het komt nu toch. “Het maakt de 
VVD niets uit, zolang het maar ge-
beurt. Dat de coalitie met de eer wil 
strijken, het zij zo. Wij van de VVD 
weet wel beter”, aldus fractievoorzit-
ter Robert van Rijn.

Aalsmeer - De gemeente heeft 
omwonenden uitgenodigd voor 
twee inloop/informatieavonden in 
het kader van het project Hornmeer. 
Op donderdag 16 april zijn de om-
wonenden uitgenodigd om mee te 
praten over de verschillende op-
ties voor de ligging van de nieu-
we fusieschool van De Wegwij-
zer en De Hoeksteen. Op dat deel 
van het VVA terrein wordt ook ge-
dacht aan kleinschalige woning-
bouw. Op dinsdag 21 april zijn om-
wonenden uitgenodigd om mee te 
denken over de verdere invulling 
van de woningbouw aan de Roer-
domplaan en Meervalstraat. Bei-
de avonden beginnen om 19.30 uur 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
De basisscholen De Hoeksteen en 
De Wegwijzer gaan fuseren en het 
nieuwe schoolgebouw komt op de 
hoek van de Dreef en de Zwarte-
weg. Naast de school wordt ook ge-
dacht aan kleinschalige woning-
bouw. De bewoners wordt tijdens 
de informatieavond bijvoorbeeld ge-
vraagd naar de hoek waar de school 
en woningbouw gebouwd kunnen 
worden en de positie van de dubbe-
le bomenrij aan de Dreef. Overigens 
is het schoolbestuur verantwoorde-
lijk voor de bouw van de nieuwe fu-
sieschool en betrekt daarbij de ou-
ders en de medezeggenschapsra-
den. De gemeente geeft in samen-
spraak met de omwonenden, de 
randvoorwaarden en de kaders aan 
voor de bouw van de nieuwe fusie-
school. Eén van de uitgangspunten 

van het project Hornmeer is dat het 
verouderde vastgoed aan de Roer-
domplaan, waaronder het pand van 
basisschool de Wegwijzer, gesloopt 
gaan worden. De maatschappelijke 
organisaties die in deze panden zijn 
gevestigd worden geherhuisvest. 
Op deze locatie komt dan ruimte vrij 
voor woningbouw. Er zijn al enke-
le randvoorwaarden voor deze wo-
ningbouw vastgelegd in de ontwik-
kelvisie die door de gemeenteraad 
is vastgesteld.

Ontwikkelvisie Hornmeer
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Op 22 januari heeft de gemeente-
raad van Aalsmeer, na uitgebreide 
participatie met bewoners en be-
langhebbenden, de ontwikkelvi-
sie Hornmeer vastgesteld. Met het 
project Hornmeer wordt er een gro-
te kwaliteitsimpuls gegeven op het 
gebied van sport, groen, recreatie, 
(sociale) woningbouw en onderwijs 
voor heel Aalsmeer. 
Sommige onderdelen van het pro-
ject Hornmeer worden al uitgevoerd. 
Op dit moment wordt er bijvoor-
beeld al druk gewerkt aan de voor-
bereidende werkzaamheden voor 
de herinrichting van het Hornmeer-
park en de aanleg van twee natuur-
grasvelden voor FC Aalsmeer. Nu 
gaan we aan de slag met het maken 
van plannen voor deze twee nieu-
we bouwlocaties.” Kijk voor meer in-
formatie op de website van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl/project-
hornmeer.

Aalsmeer - In verband met de 
jaarlijkse uitreiking van de lintjes 
zijn op vrijdag 24 april alle balies 
in het gemeentehuis Aalsmeer de 
gehele dag gesloten. Dit betekent 
dat het op deze dag niet mogelijk 
is om reisdocumenten, rijbewij-

zen en dergelijke aan te vragen of 
af te halen. Ook het Sociaal Loket 
is gesloten. Daarnaast kunnen er 
in het gemeentehuis op deze da-
tum geen huwelijken worden vol-
trokken. De overige trouwlocaties 
in Aalsmeer zijn wel beschikbaar.

Behandeling in commissievergadering

Wijziging regels voor 
leerlingenvervoer
Aalsmeer - Landelijk is de wetge-
ving met betrekking tot het leer-
lingenvervoer gewijzigd. Als ge-
volg daarvan heeft het college van 
B&W een nieuwe verordening op-
gesteld. Deze wordt vanavond, don-
derdag 9 april, door de gemeente-
raad besproken in de vergadering 
van de commissie Maatschappij en 
Bestuur. De verwachting is dat de-
finitieve besluitvorming op 23 april 
kan plaatsvinden. Een van de con-
sequenties van de nieuwe wetge-
ving is dat kinderen die na de zomer 
voor het eerst naar het voortgezet 
speciaal onderwijs gaan, niet langer 
een vergoeding ontvangen voor het 
openbaar vervoer. Het college heeft 
ervoor gekozen om de regeling ge-
leidelijk af te bouwen. Kinderen die 
nu al naar het voortgezet speci-

aal onderwijs gaan en een vergoe-
ding krijgen, behouden het recht 
op de OV- vergoeding. Dit blijft zo 
tot het moment dat zij hun school 
voor voortgezet speciaal onderwijs 
verlaten. Wethouder Jeugd Gertjan 
van der Hoeven: “Vanuit Den Haag 
is er nieuwe wetgeving opgesteld 
voor het leerlingenvervoer waar ook 
wij ons aan moeten houden. Eén 
van de nadelige aspecten van de-
ze nieuwe wetgeving is het verval-
len van de vergoeding voor open-
baar vervoer voor kinderen die zelf-
standig naar het speciaal voortge-
zet onderwijs gaan. In ons voorstel 
aan de gemeenteraad is daarom 
een overgangsregeling opgenomen 
waardoor we deze vergoeding voor 
de huidige groep leerlingen in stand 
kunnen houden.” 

Onderzoek in Westeinderplassen
Info-avond over meervallen
Aalsmeer - Geïnteresseerd in de 
Meervallen in de Westeinder? Kom 
dan dinsdag 14 april naar de infor-
matiebijeenkomst over het meerval-
len onderzoek! In de Westeinder-
plassen leeft al honderden jaren een 
populatie Europese meervallen. 
Waarom deze veenreuzen juist hier 
zo goed gedijen was onbekend. In 
oudere literatuur wordt beschre-
ven dat de karakteristieke rietzud-
den hier een belangrijke rol in spe-
len, maar dit is nooit goed onder-
zocht. Vandaar dat het Hoogheem-
raadschap van Rijnland samen met 
Sportvisserij Nederland gedurende 
twee jaar een onderzoek heeft uit-
gevoerd naar het voorkomen van 

meerval in de Westeinderplassen. 
De lokale beroepsvisser, Rekelhof, 
is intensief betrokken bij het onder-
zoek vanwege zijn directe kennis 
over het gebied. 
Over de resultaten van dit onder-
zoek wordt op 14 april een infor-
matieavond georganiseerd. In het 
gemeentehuis op het Raadhuis-
plein van 19.30 tot 22.00 uur. Na de 
opening door wethouder Jop Kluis 
wordt een presentatie gegeven over 
het rapport. De avond wordt beslo-
ten met een informatiemarkt over de 
onderwerpen: Groene AS, Natuur-
werkgroep, Sportvisserij Nederland, 
Rijnland en de Groenvisie. Belang-
stellenden zijn welkom.

Zaterdag lezing in het Boekhuis
Daniël Rewijk presenteert 
biografie over Pim Mulier
Aalsmeer - Pim Mulier staat be-
kend als dé Nederlandse pionier 
op sportgebied: hij richtte de eer-
ste voetbalclub en de KNVB op, be-
dacht de Elfstedentocht als natio-
nale wedstrijd en stichtte de inter-
nationale allroundtoernooien op de 
schaats. 
Zijn leven buiten de sport bleef tot 
nog toe onderbelicht, maar is zeker 
zo interessant door de vele ambiva-
lenties in zijn karakter. Mulier was 
een fervent vernieuwer die tegelijk 
tradities wilde behouden, een harts-
tochtelijk nationalist die ook droom-
de van een wereldregering en een 
heer van stand die een arbeiders-
meisje huwde. In 2015 wordt in Ne-
derland stilgestaan bij de 150e ge-
boortedag van Pim Mulier. Vorige 
maand verscheen de biografie ‘Cap-
tain van Jong Holland’, geschreven 
door Daniël Rewijk, die hiermee 
promoveerde aan de Rijksuniversi-
teit Groningen. Daniël is niet alleen 
geschiedenisdocent in het voortge-
zet onderwijs en sporthistoricus bij 
het Mulier Instituut, maar ook in-

woner van Aalsmeer. Aanstaande 
zaterdag 11 april vertelt hij in het 
Boekhuis over zijn boek. Aanvang: 
15.00 uur. Toegang gratis. De boek-
handel is gevestigd op Zijdstraat 12 
in het Centrum.

Schilderen voor Pasen in 
Centrum in trek
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afge-
lopen zaterdag 4 april konden kin-
deren paaseieren komen versie-
ren in het Centrum. Helaas was het 
te koud om buiten op het Molen-
plein te gaan zitten, maar een leeg-
staande winkel bood uitkomst en 
was voor deze activiteit van Meer 
Aalsmeer gezellig ingericht. De jon-
gens en meisjes maakten het niet 

uit waar ze aan de slag mochten. Ze 
kwamen in grote aantallen en met 
plezier werden de kwasten ter hand 
genomen. Geconcentreerd werd 
geschilderd aan dit cadeau voor Pa-
sen voor vooral ouders en grootou-
ders. Geslaagd deze activiteit, die 
ook vast veel kleurige Paastafels 
heeft opgeleverd! 
Foto: www.kicksfotos.nl.

2e Maatjesavond Rijsenhout
Rijsenhout - Na een succesvolle eer-
ste maatjesavond vorig jaar en vele 
positieve reacties, willen Renata van 
Leeuwen en Carla Tulp een vervolg 
hierop gaan organiseren. Op zater-
dag 18 april wordt opnieuw een leu-
ke avond voor alleenstaande mensen 
vanaf ongeveer 60 jaar georganiseerd 
in de Anna’s Hoeve aan de Aalsmeer-
derweg 755 in Rijsenhout van 20.00 
tot 24.00 uur. Het doel van deze avond 
is om nieuwe mensen te ontmoeten. 
Soms kun je als alleenstaande wel 
eens de behoefte hebben om bijvoor-
beeld samen met iemand te gaan fiet-
sen of naar het theater te gaan. Wat 
zou het toch leuk zijn om deze avond 
zo’n maatje te ontmoeten! Er zal ach-
tergrond muziek gedraaid worden uit 
de jaren zestig waarop natuurlijk ge-

danst mag worden! Verder is er even-
tueel ook de mogelijkheid om een spel-
letje te spelen (kaartspellen,sjoelen, 
knutselen,bingo). De entree bedraagt 
5 euro en dit is inclusief twee keer kof-
fie of thee en wat lekkers. De con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Om 
te inventariseren op hoeveel mensen 
gerekend mag worden, vragen Renata 
en Carla belangstellenden zich aan te 
melden vóór 15 april as. Voor vragen, 
opmerkingen en aanmeldingen: Rena-
ta, tel. 06-22683014 en Carla, tel. 06-
40989023 (dagelijks na 15.00 uur) of 
per E-mail: maatjes@email.com. 
Om deze avond haalbaar te maken, 
zijn de initiatiefnemers nog op zoek 
naar sponsors, zowel voor een vrijwil-
lige bijdrage als een bijdrage in pro-
ducten. 

Gemeentehuis dag dicht!

Open middagen bij de 
Kindercoachpraktijk
Aalsmeer - Op maandag 13 april 
start de Week van Kindercoaching. 
Als ouder ziet u uw kind het liefst 
blij en vol zelfvertrouwen door het 
leven gaan. Toch kan het gebeuren 
dat u of uw kind merkt dat het wat 
minder goed gaat. 
Dit kan het geval zijn in het gezin, op 
school of in de contacten met ande-
re kinderen. Uw kind gedraagt zich 
anders dan voorheen. Het is snel-
ler boos, bang, verdrietig. Of het is 
heel stilletjes en trekt zich terug in 
zichzelf. Begeleiding van een kin-
dercoach kan dan helpen. Dat kan 
zijn op het gebied van opvoeding, 
leren, gedrag, of op sociaal-emoti-
oneel vlak. Met ouder en kind wordt 
er gekeken naar de hulpvraag en 
naar datgene wat het kind wil le-
ren. Dit traject levert een wezenlij-
ke bijdrage aan de persoonlijke ont-
wikkeling en bewustwording, zo-
dat het kind zichzelf leert kennen en 
kan gaan zoeken naar eigen oplos-
singen. Kindercoaching is een rela-
tief jong beroep dat meer en meer 
bekendheid krijgt en een waarde-

volle aanvulling binnen de bestaan-
de hulpverlening is. Deze vorm van 
hulpverlening wordt jaarlijks tijdens 
de Week van de Kindercoaching ex-
tra in het zonnetje gezet. 

De Week van Kindercoaching is een 
terugkerend evenement, dat jaar-
lijks in de tweede week van april ge-
organiseerd wordt. Wilt u meer we-
ten over kindercoaching, wat een 
kindercoach doet en wat deze voor 
u en uw kind kan betekenen? Kijk 
op www.adiona.nl bij de aange-
sloten leden voor een kindercoach 
bij u in de buurt. In Aalsmeer kunt 
u bijvoorbeeld een kijkje nemen in 
de kindercoachpraktijk van Marjan-
ne Roodenburg. Op woensdag 15 
en vrijdag 17 april staat de deur van 
14.00 tot 17.00 uur open voor geïn-
teresseerden . U kunt kennismaken 
met diverse materialen en spellen, 
zoals het ‘coacheespel’ of ‘schatgra-
vers’, die ingezet worden bij het coa-
chen. Ouders én kinderen zijn van 
harte welkom! De praktijk is te vin-
den aan Hornweg 7. 
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WATERSPORT / RECREATIE

Het Stokkeland is een mogelijkheid voor 
kleine vaartuigen om de touwen vast te 
knopen en het centrum in te gaan. Het 
Stokkeland verder ontdekken is overigens 
een aanrader. Het Stokkeland is het grootste 
en mooiste groene park in het centrum, 
opgesierd met beelden en zitbankjes en zelfs 
een picknicktafel voor recreanten. Grotere 
boten kunnen via de Ringvaart het centrum 
bezoeken. Bij het Praamplein wacht een 
lange aanlegsteiger. Langs de waterkant zijn 
plantenbakken en prullenbakken geplaatst. En 
vanaf 8 mei aanstaande kan plaatsgenomen 
worden op het terras van Het Theehuis van de 
Historische Tuin, tegenover het Praamplein. Bij 

deze horecagelegenheid komen ook water-, 
toilet- en douchevoorzieningen voor (water)
toeristen. Ook heel nabij het centrum bevindt 
zich de Kolenhaven. Deze plek is alweer zo´n 
zes jaar geleden in een geheel vernieuwd jasje 
gestoken. Een prachtige, rustieke plek om 
de boot, zowel grote als kleine exemplaren, 
te stallen. Aan het einde, nabij het pontje 
naar watersportvereniging Nieuwe Meer, 
staan bankjes waar vanaf alle watersport-
activiteiten heerlijk bekeken kunnen worden. 
Bij de Kolenhaven aan de Stationsweg is het 
mogelijk om water te tappen en stroom af te 
nemen. Tegen betaling van liggeld kan hier 
ook overnacht worden. 

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

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

Drechtdoorsteek 
Wethouder Recreatie en Toerisme Jop 
Kluis: “Het college heeft met Kempers ook 
gesproken de verandering in de watersport en 
over het opnieuw op de kaart zetten van de 
Drechtdoorsteek bij Leimuiden. Het college is 
samen met andere gemeenten en provincies 
aan het kijken hoe de watersportrecreatie 
versterkt kan worden en hoe de verbinding 
met het toerisme in Amsterdam kan worden 
gelegd. Over de Drechtdoorsteek is naast 
het overleg met gemeenten ook overleg 
met provincies Noord- en Zuid-Holland 
nodig.” Joost Kempers: “De aanleg van de 
Drechtdoorsteek zou heel veel gaan schelen. 
Minder wachten bij bruggen en een goede 
verbinding met het Groene Hart. Het zou 
een enorme impuls voor de recreatie en het 
toerisme zijn. 

Ook aan verblijftoerisme moet 
worden gewerkt. We moeten mooie 
verblijfsmogelijkheden op en rond het water 
ontwikkelen.”

Mooi watersportgebied
De jachthaven Kempers Watersport ligt 
in de zuidwesthoek van de prachtige 
Westeinderplassen. Dit unieke gebied bestaat 
voornamelijk uit veen en plassen en is ideaal 
voor de watersport. Vanaf de boot kunnen 
watersporters hier genieten van de mooiste 
uitzichten en ervaren ze het ultieme gevoel 
van vrijheid. Ze kunnen varen tot aan het 
centrum van Aalsmeer en via de Ringvaart 
kunnen ze naar één van de aansluitende 
gebieden. Lunchen kan op de boot, maar 
ook aan één van de picknickbanken bij de 
Oosteinderpoel.

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

College en watersport
Het College van B&W bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om te weten wat 
bedrijven en organisaties belangrijk vinden en wat er leeft. Op 31 maart bezochten ze 
Kempers Watersport. Dit bedrijf zit aan de Westeinderplassen. Wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg: “We zijn trots op zo’n mooi bedrijf in Aalsmeer. De eigenaren 
zetten zich in om het toerisme in Aalsmeer op de kaart te zetten en zijn ook actief met 
evenementen, zoals de WesteinderWaterWeek. Vorig jaar hadden ze een perspresentatie 
waar 60 man van de internationale pers op af kwam. Dan zet je Aalsmeer wel op de kaart.”

Recreëren met de boot in en 
rond het centrum

Het Theehuis bij de Historische Tuin schiet al op. De opening is gepland op 8 mei aanstaande. 

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

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

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

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

Watertoren Aalsmeer

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

Westeinderplassen: 

Tien vierkante kilometer recreatief plezier







Of u nu wilt zwemmen om uw conditie te verbeteren, of omdat u met gezellig met uw 
(klein)kinderen wilt spelen in het water: in Zwembad De Waterlelie kunt u terecht. 
Dagelijks is het zwembad geopend voor banenzwemmen en op elke dag zijn er 
sportlessen om aan mee te doen. 

Zwembad De Waterlelie: 

Zwemplezier voor alle 
leeftijden

Bewegen in het water is gezond, omdat 
er dan een minimale belasting is op uw 
gewrichten. Daarnaast ontspannen spieren 
door het zwemmen en werkt het geestelijk 
ontspannend. Voor iedereen is er daarom 
dagelijks banenzwemmen, zodat u op elk 
gewenst tijdstip kunt sporten en uw conditie 
kunt verbeteren. Op maandag tot en met 
donderdag is dit ook ’s avonds mogelijk 
en dinsdag- en donderdagochtend kunt u 
al om 07.00 uur in het zwembad terecht. 
Naast het banenzwemmen kunt u meedoen 
aan diverse sportgroepen: AquaJoggen, 
Aquarobics, borstcrawlles en AquaSport. Er 
zijn verschillende groepen op maandag tot 
en met vrijdag. Speciaal voor de 50-plussers 
is er op donderdagochtend AquaVitaal: een 
sportieve ochtend met allerlei lessen van 
een half uur (AquaJoggen, AquaFitness, 
AquaTechniek, AquaGym en AquaRelax). Voor 
deelname aan de sportgroepen dient u een 
AquaSportpas aan te schaff en (behalve voor 
Aquarobics). Voor de kinderen is er natuurlijk 
het vrijzwemmen: lekker spelen in het water, 

met allerlei spelmaterialen, de glijbaan, 
muziek en spelletjes. Op woensdagmiddag, 
zaterdagmiddag en zondagochtend zijn 
de kinderen met (groot)ouders van harte 
welkom! Voor de allerjongsten (3 maanden 
tot 4 jaar) is er het baby&peuterzwemmen. 
Op woensdagavond, donderdagochtend 
en vrijdagochtend worden verschillende 
lesjes gegeven waar (groot)ouders met 
hun (klein)kinderen aan mee kunnen doen. 
Zwemmen met jonge kinderen draagt bij 
aan een positieve motorische ontwikkeling 
van het kind. Tegelijkertijd geeft spelen, 
zingen, spetteren en zwemmen in het warme 
water plezier voor twee! Rondom het bad 
zijn er ruime omkleedmogelijkheden voor 
de kinderen. In de vakanties is er elke dag 
vrijzwemmen, waarbij het zwembadpersoneel 
leuke activiteiten organiseert. Vanaf half mei 
is het buitenbad weer geopend, bij mooi weer 
en een minimale watertemperatuur van 18 
graden Celsius. Kijk voor alle openingstijden, 
tarieven en activiteiten op: www.esa-
aalsmeer.nl of bel 0297-322022.

Dit is deels te danken aan de goede 
promoting van de veelzijdigheid van de 
kielboot de afgelopen jaren, waar samen leren 
en samen genieten tijdens de lessen centraal 
staan. Veel mensen ontdekken inmiddels dat 
het een heerlijke boot is om met je vrienden 
een rondje te gaan zeilen op een zomerse 
avond, of waarin het goed wedstrijdzeilen 
is. Ook solozeilen in de kielboot is voor 
menigeen een mooie uitdaging. De nieuwe 
lesvorm waarbij op afstand wordt lesgegeven 
aan de kielbootbemanning zal het positieve 
beeld zeker hebben versterkt, aldus Peter de 
Wit. De instructeur geeft op het moment dat 

de cursist hier aan toe is, vanuit een andere 
boot les, waardoor er stap voor stap naar 
zelfstandig zeilen wordt toegewerkt.
Zeilen is een sport voor iedereen. Ook 
voor mensen met een fysieke, sociale of 
verstandelijke beperking? Ja, zeker! Natuurlijk 
zijn er grenzen, maar vaak is er meer mogelijk 
dan je in eerste instantie denkt. Steeds vaker 
kloppen stichtingen, zoals Work It Out, 
Robinson én Kids at Home bij de zeilscholen 
aan.
Wie weet mogen wij jou deze zomer of najaar 
verwelkomen bij ons op de zeilschool?!
Want.... watersport is voor iedereen!

Zeilen & surfen... voor iedereen!
De lente is begonnen! Dat wordt volop genieten, ook bij de Nederlandse zeilscholen, die 
allemaal in de voorbereidingen van het nieuwe zeilseizoen zitten. Steeds meer mensen 
weten de weg naar de watersport te (her)vinden, het zeilen en surfen zit duidelijk in 
de lift. “Ook dit jaar is de Optimist weer populair onder de jeugd en gelukkig loopt de 
kielboot (Valk, Randmeer & FlyTour) bij jeugd en volwassenen dit jaar goed” meldt Peter 
de Wit, eigenaar van Zeilschool Aalsmeer.

Deze overgrootvader Dragt kwam rond 1889 
vanuit Drenthe naar Amsterdam. Hij woonde 
daar in een arkje, ter hoogte van waar later 
het Haarlemmermeerstation is gekomen. Er 
kwam al snel een roeibootje, praktisch, voor 
het lappen van de ramen aan de buitenkant. 
Of er kwam iemand langs en vroeg het bootje 
te leen om te hengelen. Eigenlijk was toen al 
Jachthaven Dragt geboren. De verhuurvloot 
van onder meer sloepen, tjotters en boeiers 
groeide gestaag. Ook particulieren kwamen 
en stichtten na verloop van tijd een eigen 
club. Zo ontstond de Zeil- en Roeivereniging 
Nieuwe Meer. Het was overgrootvader niet 
ontgaan dat vooral zijn Nieuwe Meer-klanten 
na een weekend Aalsmeer met enthousiaste 
verhalen terugkwamen. Zijn belangstelling 
was gewekt en hij ging op onderzoek uit. 

In mei 1915 kocht Roelof Dragt het eerste 
stukje land voor wat later deze jachthaven 
zou worden. En wat was dat een goed 
besluit! Want al 100 jaar genieten heel veel 
watersportliefhebbers van Jachthaven Dragt 
aan de Westeinderplassen. De jachthaven van 
nu is natuurlijk niet te vergelijken met vroeger. 
Er is een prachtige watersportwinkel, men kan 
er niet alleen boten stallen, maar ook kopen of 
huren. Maar er is een prachtig restaurant aan 
het water met een nieuwe uitbater: Jos Bölte, 
eigenaar van twee restaurants in Hoofddorp: 
Bar Bistro Joseph en Josephines wines & bites. 
Momenteel wordt er hard gewerkt om het 
restaurant gereed te maken voor de opening 
medio mei. De naam van het restaurant 
wordt Jospeh aan de Poel. Eind mei wordt het 
eeuwfeest van de jachthaven gevierd. 

Jachthaven Dragt viert 
honderd jarig bestaan
Een eeuw geleden, in mei 1915, kocht Roelof Dragt het eerste stukje land voor wat later 
jachthaven Dragt zou worden. 

We gaan inmiddels ons 17e vaarseizoen 
in en we hebben bijna elk jaar wel wat 
nieuws. Een aantal jaren terug was dat 
‘de Aalsmeer combikaart’ waarbij men de 
bloemenveiling, de Historische Tuin bezoekt 
en een rondvaart maakt. En dit jaar hebben 
we ‘de Lente- Lente vaartocht’ nieuw in 
het programma. Dit is een vaartocht in het 
voorjaar door het ontwikkelde ‘Lentegebied’ 
in het zuiden van de plas onder begeleiding 
van een toezichthouder van organisatie ’ 
De Lente’. ‘De Lente’ knapt eilanden in het 
Blauwe Beugel gebied op en verhuurt deze 
aan recreanten en trekheesterbedrijven en 
daardoor ontstaan er nieuwe vaarroutes. ”Een 
aanrader” volgens schipper/eigenaar Henk 
van Leeuwen. Natuurlijk zijn de voorgaande 
arrangementen ook blijvers. “Elk jaar varen 
we een paar keer de ‘Meerval Experience’” 
samen met visserijbedrijf Rekelhof. “Ook in het 
‘Open Tuinen’ weekend zijn we actief” en we 
zijn partner in het ‘Aalsmeer Festival’ dus geen 
tijd om stil te liggen aldus de schipper. “We 
zijn gelukkig overal welkom en we zijn altijd 
bereid om over nieuwe dingen na te denken. 
We denken dan ook vaak ‘out of the boat’ en 
dat maakt mensen vrolijk. Natuurlijk wordt er 
ook uitgezien naar de samenwerking met “Het 
Tuinhuis”bij de Historische Tuin met de daarbij 
gerealiseerde ligplaats voor de rondvaartboot. 
En we varen vanaf 1 mei elke dag om 13:30 
uur en 15:00 uur. Dan kunnen de mensen zich 
niet meer in de dag te vergissen, zo ontzorgen 
wij dus ook. “U merkt dat we er alles aan 
doen om Aalsmeer op de ‘toeristische kaart’ 
te krijgen” en we doen waar we goed in zijn: 

100% waterentertainment! :sluit de schipper 
af. 
Meer informatie over vaartijden en 
boekingen, check de website of mail naar 
info@westeinderrondvaart.nl. Bellen kan ook 
0297 341582

Westeinder Rondvaart: 

‘Elk jaar een nieuw 
arrangement is verrassend’
“Omdat we een klein rondvaartbedrijf zijn, zijn we fl exibel en dat is onze kracht”. Aan het 
woord is Henk van Leeuwen de vrolijke eigenaar van het 1e Aalsmeerse rondvaartbedrijf : 
de Westeinder Rondvaart in Aalsmeer-Dorp.

Natuurbad 
Oosterbad: 

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

Naast de inmiddels zeer bekende en populaire 
Vedette lijn, rolt het ene na het andere model 
van de tekentafel. En met succes. Dit jaar 
werd de Hollander Trend 32 bijvoorbeeld 
genomineerd voor Hiswa Motorboot van het 
jaar 2015. Dit is een eenvoudiger, dus sneller 
te bouwen schip waardoor deze voordeliger 
aangeboden wordt. Maar eenvoudiger 
betekent bij Vedette niet dat er op materialen 
wordt bespaard, dat zeker niet. Door de 
snelheid kan er op arbeid worden bespaard. 
Kwaliteit staat zoals altijd hoog in het vaandel. 
Ook kwam er een Navigator 48 bij. Een luxe 
jacht waaraan werkelijk niks ontbreekt, luxe 
lounche, ruime keuken, 3 slaapkamers, 2 
douches, 2 toiletten, wasmachine, stabilizers 
etc. Het is dan ook een drukte van je welste 
op deze werf in Ter Aar. De eerste Vedettes 
van dit seizoen liggen reeds aan de steiger 
in het water, klaar om opgeleverd te worden. 
In de bedrijfshal liggen er meerdere in de 

Het loopt storm bij Vedette Jachtbouw
Inmiddels is Vedette Jachtbouw alweer drie jaar gevestigd aan de Leidsche Vaart in Ter 
Aar, voorheen in Uithoorn. Sinds de verhuizing naar deze mooie grotere locatie heeft dit 
bedrijf een enorme vlucht gemaakt. 

uniek. Last but not least gaat deze werf ook 
nog meedoen aan een project voor het 
verre oosten waarvoor zij 4 van traditionele 
rondvaartschepen gaan bouwen. Dus als u 
interesse heeft in een van de modellen van 
deze werf, dan is het zeker aan te bevelen 
om niet te lang te wachten om in Ter Aar bij 
Vedette langs te gaan. Werfeigenaar Hans van 
Veen die samen met Marion de werf leidt is 
dan ook super trots en blij dat hun bedrijf nu 
de vorm heeft gekregen waarvoor zij zich de 
afgelopen 12 jaar voor 200% voor hebben 
ingezet.  Meer info: www.vedette.nu

afbouw, maar ook in de fase van cascobouw, 
conservering en timmerwerk liggen nog volop 
Vedettes die allemaal dit jaar nog worden 
opgeleverd. Er zijn zelfs alweer opdrachten 
getekend voor 2016 en 2017. Hun stand op 
de Hiswa in de Rai waar zij de Hollander Trend 
toonden, trok een ongekende hoeveelheid 
bezoekers die zelfs tot directe verkopen 
leidden. In deze tijd, voor stalen schepen, 

Aalsmeers Toppertje:

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





Beleving
 Met zijn onovertroff en vaareigenschappen, 
geruisloze dieselmotor, complete uitrusting 
en unieke toepassingen staat deze sloep 
garant voor eindeloos vaargenot.

” Wij bewonderen het oer-Hollands fabricaat 
en dan vooral ook de cabin. Een zee aan 
ruimte, waar je met gemak van de voorbank 
een ruim tweepersoonsbed kunt maken. Jan 
van Gent sloepen zijn klassiek gelijnde boten 
welke zijn afgeleid van de reddingssloep en 
door geëvalueerd tot een snelvarende sloep. 
Jan van Gent sloepen zijn er in een drietal 
lengtevarianten. De Jan van Gent 6.60, de 
zeer wendbare 8.20 en de zeer solide 10.35. 
De Jan van Gent 10.35 Cabin XL heeft een 
fors ruimere cabin dan de alom bekende 
10.35 Cabin. Het totale volume van de cabin 
is met bijna 2 kubieke meter toegenomen. 
Deze ruimte is gebruikt voor het creëren 
van een gescheiden toiletruimte, ruimer 
bed, stahoogte, meer bergruimte en een 
hondenkooi. En dit alles met behoud van 
het bekende sierlijke lijnenspel van Jan van 
Gent motorsloep. Het nieuwe model heeft 
in de cabin een interieur van polyester en 
teakhout, een rondzitbank, aan beide zijden 
consoles met een RVS spoelbak en een 
kookgelegenheid en veel opbergruimte.” 
Buiten in de kuip is overigens ook meer dan 
voldoende ruimte om te zitten of te chillen. 

Het zonnedek voor de stuurconsole valt met 
gebruik van kussens 

De kracht van Jan van Gent
Jan van Gent stelt hoge kwaliteit eisen aan 
zijn sloepen. Hierbij hoort een standaard 
uitgebreid pakket met onder andere een 
boegschroef, een biminitop, koelkast, een 
kussenset, kabelaring en een mooie teakvloer. 
Alle sloepen van Jan van Gent zijn uitgevoerd 
met een uniek onderwaterschip. Dit is alleen 
te vinden op Jan van Gent sloepen. Deze 
bijzondere toepassing van een in de romp 
geïntegreerde vleugel zorgt ervoor dat de 
sloep zijn eigen golven afvlakt. De kracht van 
Jan van Gent bevindt zich dus niet alleen 
boven, maar ook onder water!” Nieuw bij Jan 
van Gent is de optie van een beeldscherm 
dashbord in plaats van conventionele meters. 
Het beeldscherm van Raymarine maakt alle 
wenselijke data heel mooi zichtbaar. Zowel 
het afl ezen van de motorgegevens als het 
navigeren op hetzelfde mooie platte scherm is 
echt van deze tijd. 

Technische specifi caties
Lengte: 10.35 meter. Breedte over alles: 
3.30 meter. Diepgang: 0.75 meter. 
Doorvaarthoogte: 1.60 meter. 
Gewicht: 4500 kg. CE keuring: categorie C
Voor meer informatie: www.janvangent.nl of 
tel. 0297-381481.

Nieuwe Jan van Gent 10.35 
Cabin XL
Jan van Gent heeft op de afgelopen Hiswa Amsterdam Boatshow een nieuw model 
geïntroduceerd. De welbekende Jan van Gent 10.35 Cabin is op z’n zachtst gezegd al ruim. 
Als we aan boord stappen van de Jan van Gent 10.35 Cabin XL kunnen we alleen maar 
denken; dit is enorm ruim en een echte beleving. 

In de cabin XL een zee aan ruimte.Nieuw multifunctioneel scherm van RaymarineNieuw multifunctioneel scherm van Raymarine

Al meer dan 65 jaar bestaat Jachthaven 
Stenhuis in Aalsmeer. Misschien wel het best 
bewaarde geheim van de Uiterweg. Als je 
denkt dat je echt niet meer verder kunt, is 
er na het pontje nog een jachthaven van 
formaat. Wat velen niet weten, is dat Stenhuis 
de grondlegger is geweest van de arkenbouw. 
In 1949 is Jan Stenhuis begonnen met het 
bouwen van zijn eerste woonark, iets wat 
in die tijd opmerkelijk en vooruitstrevend 
te noemen is. In de loop der jaren heeft 
de bedrijvigheid van Jan Stenhuis zich 
uitgebreid tot meer dan arkenbouw alleen. 
Stukje bij beetje werden er stukken grond 
aangekocht en werd er een begin gemaakt 
met het exploiteren van ligplaatsen, voor 
zowel zomer- als winterstalling. De volgende 
generatie stond inmiddels klaar en Harm en 
Marjan namen het roer over. Vernieuwingen 
en technologie stonden niet stil en er werd 
gebouwd aan een jachthaven met alle 
faciliteiten die je maar kunt verzinnen. Zo 
heeft Jachthaven Stenhuis de beschikking 
over een botenlift met een capaciteit van 
maar liefst 20 ton hijsvermogen. Ook beschikt 
de haven over een vuilwaterstation aan 
de ringvaart, waar u uw toilet kunt legen 
en waar u water kunt tanken. In 2003 is er 
een nieuwe loods gebouwd, waar de boten 
verwarmd de winter doorbrengen. Ook in de 
zomermaanden zal het u aan niet ontbreken. 
Jachthaven Stenhuis heeft de beschikking 
over 280 ligplaatsen, alle voorzien van 
elektriciteit. Uiteraard beschikken wij ook 
over een douche-/toiletgebouw. In januari 

2015 heeft de derde generatie “Stenhuis” het 
stokje van Harm en Marjan overgenomen. 
Arnaud en Jordy Brouwer gaan verder waar 
Harm en Marjan zijn gestopt. En ook deze 
mannen brengen weer vernieuwingen met 
zich mee. Zo is het mogelijk om Polyvalken te 
huren voor een hele dag of dagdeel. Door de 
ligging aan de Blauwe Beugel kunt u direct 
het ruime sop kiezen en de Westeinderplassen 
op zeilen. De jachthaven blijft innoveren 
en zal de komende tijd met leuke acties en 
vernieuwingen komen. Probeer ook eens onze 
App, met uitgebreide vaarkaart, nieuws door 
middel van pushberichten bij bijvoorbeeld 
slecht weer opkomst of reserveer uw ligplaats.

Ook kunt u bij Jachthaven Stenhuis terecht 
voor gasfl essen. Nieuwsgierig geworden? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
onze website www.jachthavenstenhuis.nl of 
neem contact met ons op.

“Watersport zit in ons bloed, het is meer dan ondernemen alleen. Het is het voortzetten 
van 65 jaar traditie en liefde voor Aalsmeer en haar faciliteiten”

Al meer dan 65 jaar bestaat 
Jachthaven Stenhuis

Wedstrijdzeilen in vele vormen
Enige voorbereiding om wedstrijden 
te zeilen is niet alleen wenselijk voor 
je eigen enthousiasme, maar ook wel 
noodzakelijk. Offi  ciële zeilwedstrijden 
worden uitgeschreven volgens een aantal 
regels van zowel het Watersportverbond, 
de organiserende watersportvereniging, 
eventueel de betreff ende Klassenorganisatie 
en de meetvoorschriften bij 
erkende zeilklassen. Zo bepaalt het 
zeilwedstrijdreglement onder meer de 
voorrangsregels op het water, zijn er 
verplichtingen naar aansprakelijkheid toe 
en kunnen er veiligheidsmaatregelen zijn, 
waaronder drijfvermogen voor de boot en 
bemanning. “Westeinder Zeilwedstrijden” 
(de WZW) is de samenwerking 
tussen Amsterdamse en Aalsmeerse 
watersportverenigingen en de Windsurfclub 
Aalsmeer is er vorig jaar bijgekomen. De 
WZW organiseert zeilwedstrijden voor (inter)
nationale zeilklassen. Het seizoen wordt 
jaarlijks geopend vanaf de W.V. Aalsmeer 
met 3 weekends rond Pasen door de int. 
Drakenklasse; dan komt er een vloot van 

Westeinder: prachtig vaarwater 
voor wedstrijdzeilers
De Westeinder Plassen worden ook wel ‘De Poel’ genoemd. Met een open vaarverbinding 
aan de Ringvaart vormen de Kleine en de Grote Poel een fantastisch vaargebied. De Grote 
Poel is door haar lengte in zuidwestelijke richting ideaal om te zeilen. Niet gehinderd 
door stroming en er zijn nauwelijks beroepsvaart en ondieptes. Het hele gebied is meer 
dan 10 vierkante meter groot en vormt daarmee het grootste binnenmeer in Nederland! 
Vooral wedstrijdzeilers noemen en roemen de Westeinder als een van de mooiste 
wedstrijdgebieden van Nederland. En met de vele winddraaiingen boven die grote plas 
water, als een van de moeilijkste!

inschatten van een winddraaiing kan op de 
korte baan van 10 minuten niet meer worden 
goed gemaakt en de voorrangsregels op het 
water kunnen volledig worden uitgebuit. 
De Snowball Matchraces (met een knipoog 
naar Aalsmeer als bloemendorp) worden ’s 
winters verzeild in Aalsmeer en Amsterdam 
en er is ook een speciaal weekend voor 
de jeugd bij! Als je geen tijd hebt voor de 
zeilweken in het Westen of in Friesland zijn 
de Woensdagavondwedstrijden een leuke 
oplossing om de werkweek doormidden te 
knippen. Deze wedstrijden voor jong en oud 
staan open voor alle bekende open zeilboten 
en kajuitjachten en er wordt gevaren op een 
tijdfactor, die de gezeilde tijd corrigeert naar 
de theoretisch bekende snelheid van de boot 
en de eerdere prestaties van de schipper. Dat 
betekent dat iedereen kan winnen! Zo’n 30 
schepen aan de start met schipper en crew die 
allemaal willen winnen is geen uitzondering 
en na afl oop even de sterke verhalen met 
gezellige prijsuitreiking in het clubhuis van de 
W.V. Aalsmeer maken de avond kompleet. 

Combi-weekend voor jeugd
In de regio zuidelijk van Amsterdam 
wordt jaarlijks de Combi-serie verzeild. De 
watersportverenigingen De Nieuwe Meer 
en WV Aalsmeer organiseren het weekend 
in Aalsmeer gezamenlijk. De beginners 
(dat kunnen er wel 70 zijn!) zeilen in de 
Optimisten-C op de Kleine Poel en worden 
door een begeleidingsboot naar de volgende 

boei bijgestaan. De gevorderden zeilen op de 
Grote Poel in de Optimst-B en A, alsmede de 
Splash, de RSFeva en de Laser 4.7. Het Combi-
weekend is een groot feest voor jong en 
oud met veel walactiviteiten, waaronder een 
grote barbecue en de unieke bingo met veel 
watersportprijzen. In totaal zijn er altijd wel 
150 jeugdige deelnemers op het water!

Micro Magic
Ben je bang voor buiswater, maar nog 
niet klaar met wedstrijdzeilen, dan ben je 
vermoedelijk toe om mee te zeilen met de 
op afstand bestuurbare (radio-controlled) 
Micro Magic; een zeilertje pur sang van slechts 
53 centimeter lengte. Als je in een kielboot 
overstag gaat, roep je de bemanning even aan 
met ‘overstag’. Als je met de Micro Magic een 
winddraaiing krijgt, ben je al overstag; Het 
gaat razendsnel en vraagt enige handigheid, 
maar dan is het ook razend leuk. Eigenlijk is 
wedstrijdzeilen in al zijn vormen leuk. En met 
de Westeinder Plassen, de “Poel” als locatie, 
is het genieten pur sang. Surf eens naar de 
belangrijkste sites voor meer informatie, 
spectaculaire foto’s en wie weet een eerste 
start in een fantastische beleving van sport, 
wind en water: 

www.westeinderzeilwedstrijden.nl, 
www.wvaalsmeer.nl, www.wvnieuwemeer.nl
www.wsca.nl, www.micromagic.nl

Door Theo van Mierlo.

25 schepen uit binnen- en buitenland. 
Traditiegetrouw komen elk seizoen de 
Ronde- en Platbodems vanaf W.V. de Nieuwe 
Meer op het water. In het seizoen zijn er 
klassenevenementen en kampioenschappen. 
Tijdens de Westeinder Water Week organiseert 
de WZW teamzeilen voor de Drakenklasse 
met crews uit Alkmaar, Muiden en Aalsmeer 
als opvolging van het Regenboogevenement, 
een Aalsmeerse primeur! Dan zijn er ook 
wedstrijden in onder meer de snelle Flying 
Dutchman en haar kleinere broer de Flying 
Junior. Nieuw bij de WZW is het Snowball 
Matchracen. Bij Matchracen vaar je niet in een 
vloot van schepen, maar bootje-tegen-bootje. 
Matchracen is fl itsend: elke vergissing bij het 

Nederlandse 
topkwaliteit 
bij Jachthaven 
Poelgeest
Bij Jachthaven Poelgeest is het 
voorjaar alweer in volle gang! De 
meeste boten uit de winterstalling zijn 
al te water en de showroom is weer 
gevuld. Met de complete serie van 
de Nederlandse topmerken Antaris 
en Maril in huis is een bezoek aan de 
showroom in Oegstgeest zeker de 
moeite waard. De geheel in Nederland 
gebouwde Antaris en Maril sloepen 
en tenders behoren al jaren tot de top 
markt.

Dit jaar zijn er van de Friese 
sloepenbouwer Antaris maar liefst 
twee nieuwe modellen geïntroduceerd: 
de Seventy7 Sport en Cabin. De ruim 
8 meter lange Antaris Seventy7’s zijn 
een logisch vervolg in de nieuwe lijn 
die in 2013 werd gestart met de Sixty6 
en in 2014 uitgebreid met de Fifty5. 
Deze beide modellen zijn dermate 
succesvol (elk jaar is de volledige 
productiecapaciteit verkocht) dat er 
voor 2015 ook een maatje groter is 
ontwikkeld. De open uitvoering heeft de 
aanduiding Sport meegekregen, de boot 
in de showroom van Poelgeest is dan 
ook uitgevoerd met een 200 pk sterke 
dieselmotor! In deze combinatie is het 
prima mogelijk om achter de Seventy7 
Sport te waterskiën of wakeboarden. 
Natuurlijk is de Sport uitgerust met alle 
comfort zoals een spoelbakje, koelkast 
en een afgesloten toiletruimte.
De Seventy7 Cabin is een volwaardige 
kajuitboot voorzien van alle gemakken 
voor langere tochten. In de ruime 
kajuit zijn twee slaapplaatsen, een 
kombuis en een afsluitbare toiletruimte. 
De ruime open kuip is voorzien van 
een supergezellige rondzit, koelkast 
en makkelijke doorgang naar het 
zwemplateau. De showroom van 
Jachthaven Poelgeest is gevestigd aan 
de Hugo de Vrieslaan 1 te Oegstgeest en 
zeven dagen per week geopend. 
Meer info op www.poelgeest.nl.





Proefvaren Lionsclub Ophelia voor Free a Girl

Gelukkig komt daar de laatste jaren veel 
verandering in. Het aantal leden van de WSCA 
is verdubbeld en er komen ook heel veel niet 
WSCA leden naar het surfeiland om op de 
geweldige Westeinderplassen te windsurfen. 
De WSCA stelt het clubhuis uiteraard open 
voor iedereen die iets met windsurfen te 
maken heeft. En op donderdagavond is er 
de clubavond, waar vele stoere verhalen 
verteld worden over surfen in de storm en 
de snelheden die gehaald kunnen worden. 
Er is de laatste jaren steeds meer vraag bij 
de WSCA voor de beginnerslessen, en voor 
gevorderde lessen. Omdat de WSCA zich als 
club als doel heeft gesteld het surfen voor 
zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken, 
is er ook dit jaar een forse uitbreiding in de 
surfl essen gepland. Drie jaar geleden waren 
er per jaar alleen maar 4 opstartcursussen. 
Door de grote vraag, zijn er dit jaar 10 
opstartcursussen ingepland. Dit zijn de 3 
daagse cursussen waarin iemand die nog 
nooit, of maar heel weinig gesurft heeft, 
de basis van het windsurfen leert. Na deze 
3 daagse cursus van 4 uur per dag, kun je 
meestal zelfstandig gaan (leren) windsurfen. 
Omdat de WSCA geen commercieel bedrijf is, 
wordt deze cursus voor de schappelijke prijs 
van 90 euro aangeboden. Hiervan koopt de 
WSCA om de 4 jaar nieuw lesmateriaal. Na 
deze lessen kun je het eerste jaar voor 50 euro 
lid worden van de Box4All. Je beschikt dan 
de rest van het jaar over dezelfde surfset als 
de les set, zodat je het surfen verder onder de 
knie kan krijgen.

Voor starters en gevorderden
Heb je de opstartcursus gedaan of kun je 
al een beetje surfen en wil je je techniek 
verbeteren? Dan is de vervolgstap de 
Next Step Training. Deze in 2015 nieuwe 
training is er speciaal om de beginnende 
windsurfer ervaring op te laten doen en 
om de basis technieken te verbeteren. Elke 
donderdagavond wordt er vanaf 19.00 uur 
getraind, totdat het donker is. Uiteraard 
mag dit op jouw eigen materiaal, maar dat 
is niet perse nodig. De WSCA heeft ook 
clubmateriaal waarop deze training gevolgd 
kan worden. Voor de gevorderden is er op 
de dinsdagavond de wedstrijdtraining. 
Onder begeleiding van een zeer ervaren 
wedstrijdtrainer wordt er hard getraind om 
je (wedstrijd) technieken te verbeteren op 
Course-race (met zwaard) Fornula of ander 
racemateriaal. Als je geen wedstrijden wilt 
surfen, is dit de ideale gevorderde training. 
Ook hier kan je gebruik maken van eigen 
materiaal of het WSCA materiaal. 

Evenementen in 2015 
Naast de lessen is de WSCA ook met heel 
veel andere evenementen bezig. De club 
is actief deelnemer van de Sportpassie, de 
Westeinder Water Week en is lid van de 
Westeinder Zeil- en Surfwedstrijden. De 
donderdagavond wordt inmiddels voor 
veel leden de vaste gezellige clubavond. De 
inmiddels succesvolle Summer Academy, 
waar middelbare scholieren in de vakantie 
hun eerste surfervaring kunnen opdoen, 
gaat dit jaar 2 keer plaats vinden. Eén maal 
in de zomervakantie zoals de laatste jaren, 
maar nu ook in de meivakantie. Je kunt je 
hier al voor inschrijven. Tot slot, eigenlijk het 
begin, is er voor het eerst een Nieuwjaarsduik 
gehouden bij het surfeiland. Door de vele 
enthousiaste leden, worden er steeds meer 
activiteiten gepland. Drie jaar geleden nog 
maar twee surfwedstrijden op de Westeinder. 
Dat is dit jaar wel anders. Inmiddels is er 
één wedstrijd al begonnen, met de mooie 
naam Speedkings. Bij deze wedstrijd gaat 
het er om wie voor 1 december de hoogste 
snelheid heeft behaald met een meet-tijd van 
2 seconden. Deze wedstrijd is in augustus 
2014 gestart en voor 1 december 2014 stond 
er als hoogst gemeten snelheid 57 kilometer 
per uur. Dit jaar is de wedstrijd opnieuw 
begonnen en de hoogste snelheid gemeten 
is nu al 65,34 kilometer per uur. Dat belooft 
wat voor dit jaar. Er is inmiddels op 11 april, 
speciaal voor leden van de WSCA een Clinic 
van een echte PWA Surfrider Jordy Vonk 
georganiseerd. Jordy, die uit de buurt van 
Aalsmeer komt, surft wereldwijd wedstrijden 
en heeft speciaal tijd gemaakt om in Aalsmeer 
een clinic te geven. Jordi heeft vorig jaar 78 
kilometer per uur gevaren op de Westeinder. 
Daarnaast zijn er dit jaar voor het eerst weer 
open clubkampioenschappen, is er op 30 
mei de eerste battle tussen verschillende 
clubs, een slalomcompetitie en nog vele 
andere evenementen. Op 31 mei heeft het 
bekendste surfboardmerk van dit moment, 
Starboard, de WSCA als 1 van de 5 clubs 
geselecteerd om op hun nieuwe Slalom one 
design klasse op te starten. Voor WSCA is het 
extra leuk om te zien dat de jeugdafdeling 
ook in twee jaar gegroeid is met 500%. Er 
zijn nu 30 jeugdleden die allemaal hun eigen 
specialiteit hebben, maar juist ook de ervaring 
en gezelligheid binnen de club delen. De 
specialiteiten lopen uiteen van slalom, 
courserace, zeesurfen en freestyle (springen, 
salto’s noem maar op). Voor meer informatie 
over trainingen, kosten, inschrijven op de 
trainingen en over de club zelf kijk je op 
www.wsca.nl.

Wind Surf Club Aalsmeer bruist!
Vele jaren wordt er al gesurft door de leden van de WSCA. En met regelmaat kregen zij de 
vraag of er nog wel gesurft wordt, want vroeger… Inderdaad was het een relatief kleine 
groep enthousiastelingen die een aantal jaren nog aan het windsurfen was. 

De tocht zal door de slootjes en vaarten 
tussen de Kleine en Grote Poel gaan waarbij 
op diverse punten culinaire hapjes te 
verkrijgen zijn. Deelnemende restaurants en 
cateraars presenteren zich op een eiland of 

Op zaterdag 27 juni organiseert Lionsclub Aalsmeer Ophelia alweer voor de vierde keer de 
culinaire vaartocht genaamd ‘Proefvaren’ voor een goed doel. Iedereen met een open boot 
die zin heeft in een leuke vaartocht met heerlijke culinaire verrassingen onderweg kan 
deelnemen! 

Derk: “Zie het als een soort fusie. Twee 
sterke bedrijven gaan samen. AEP, inclusief 
Bas, komt naar ons toe. We nemen alle 
onderdelen, inventaris en kennis over en 
zullen vanaf 1 juli offi  cieel operationeel zijn 
vanaf de Oosteinderweg 127 onder de naam 
Heemhorst Watersport - AEP. Zo kunnen 
we een nog betere service bieden aan de 
watersporter. Wij hebben een vorstvrije 
winterstalling van maar liefst negenduizend 
vierkante meter, we hebben een botenlift en 
een vrachtwagen dus kunnen respectievelijk 
zelf hijsen en vervoeren, we zitten aan het 
water en door de samenwerking krijgen we 
daar nu een uitgebreider monteursteam bij.” 
AEP verzorgt namelijk alle voorkomende 
werkzaamheden aan inboardmotoren zoals 
Mercruiser, Volvo Penta en OMC Cobra. 
Daarnaast is het bedrijf importeur voor 
Nederland van Four Winns sportboten. Bas 
benadrukt dat verder alles hetzelfde blijft. 
“AEP blijft Mercruiser Service Center en zijn 
daarnaast aangesloten bij het Delta Lloyd 
Schade herstel netwerk. Wij bundelen gewoon 
onze activiteiten tot een bedrijf dat alle 
vormen van service en reparatie aan kan. Ook 
blijft de winterstalling aan de Uiterweg 322 
gewoon gehandhaafd. Er verandert in zoverre 
dus niets, het wordt juist alleen maar beter 
voor de klant. Samen staan we sterker.”

Extra service
De twee gefuseerde bedrijven werkten 
al veel samen, maar nu wordt Heemhorst 
Watersport-AEP een groot watersportbedrijf 
waaruit nog effi  ciënter gewerkt kan worden. 
“We kunnen de klant zoveel meer bieden. 
De kennis zit nu onder één dak. Logistiek 
is er nog wel wat te regelen, maar vanaf 1 
juli verhuist AEP defi nitief naar Heemhorst 
Watersport aan de Oosteinderweg 127.” 
Het is duidelijk; Derk Heemskerk, Bart 

Heemskerk, Ronald Biesheuvel, Dick ter 
Horst en Bas Pothoff  staan, samen met een 
zeer gemotiveerd monteursteam, klaar om 
de enthousiaste watersporter de service te 
verlenen die zij van beide bedrijven gewend 
waren, maar dan net met een beetje extra. Kijk 
voor meer informatie op de website: www.
heemhorstwatersport.nl of bel 0297-381313. 
Door Miranda Gommans

Heemhorst Watersport en AEP 
Boatcentre bundelen krachten
Heemhorst Watersport en AEP Boatcentre, gevestigd op industrieterrein Hornmeer, zijn 
sinds 1 april een samenwerkingsverband aangegaan en gaan samen verder onder één dak 
bij eerstgenoemde partij. Hoe deze bijzondere en zeer nuttige samenwerking tot stand is 
gekomen vertellen Derk Heemskerk (Heemhorst Watersport) en Bas Pothoff  (AEP) in een 
onderhoudend interview met deze krant.

vanuit hun locatie aan het water. De vaartocht 
start vanaf het Starteiland om 15.30 uur 
en eindigt bij het Surfeiland om 19.00 uur. 
Deelname aan de vaartocht bedraagt 32,50 
euro per persoon, voor kinderen 10 euro. 

Voorgaande jaren genoten al ongeveer 350 
personen van dit festijn en ook dit jaar zal het 
opnieuw een heerlijke middag worden. Een 
unieke gelegenheid voor Aalsmeerders en 
andere omwonenden om elkaar op informele 
wijze te ontmoeten en te genieten van 
water, landschap en culinaire verrassingen. 
Uitgebreide informatie over Proefvaren en 
over Lionsclub Aalsmeer Ophelia is te vinden 
op de website www.lionsclubaalsmeerophelia.
nl. Aanmelden voor deelname aan Proefvaren 
kan via www.lionsclubaalsmeerophelia.nl/
proefvaren/opgave-proefvaren. Het goede 
doel dat dit jaar centraal staat, is Free a Girl. 
Een noodhulporganisatie die zich inzet om 
jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te 
bevrijden. 

De stichting investeert in opvang, medische 
zorg, onderwijs en beroepsopleidingen, 
traumaverwerking en re-integratie van de 
slachtoff ers. De afgelopen 6 jaar heeft zij 
bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 
2.800 meisjes. Free a |Girl werkt samen met 
politie en justitie om mensenhandelaren op te 
pakken en veroordeeld te krijgen. 

Waarom hij deze move gemaakt heeft vertelt 
Ed het volgende: “Ik ben eigenlijk opgegroeid 
op het water. Mijn ouders hadden een boot 
en een eiland. Toen ik zelf mijn eerste bootje 
kocht ging daar de motor van stuk. Ik begon 
met sleutelen en vond dat erg leuk. Ik heb een 
opleiding gedaan in motorvoertuigtechniek 
en deed diverse fabriekstrainingen, dus je 
kunt zeggen dat ik vanaf mijn veertiende in 
de boten zit. Met wat tussenpozen bij andere 
bedrijven, bleef dat werk het meeste trekken. 
Ik heb net een fl ink aantal jaren dienstverband 
verbroken bij een groot watersportbedrijf 
in Aalsmeer. Met de ervaring die ik heb 
opgedaan werd het tijd om mijn eigen bedrijf 
te beginnen.” De specialisatie van Visser is 
het repareren en onderhouden van inboard 
benzinemotoren van snelle en luxueuze 
sportboten, zoals van de merken Four Winns, 
Bayliner, Sea Ray en Chris-Craft. “De basis 
van die motoren is allemaal hetzelfde.” Aldus 
Visser. Ook die van sloepen en tenders. 
Daarnaast kan Visser Aquamotive alles regelen 
rondom transport, stalling, schoonmaak- 
en polijstwerk, antifouling-behandelingen, 
enzovoort. Alles wat met de watersport te 
maken heeft. En als zij zelf de mogelijkheden 

niet hebben, besteden ze het uit aan 
betrouwbare collega’s uit de regio. 

Reparatie op locatie
Visser Aquamotive werkt het liefst op locatie, 
maar is tevens in het bezit van een werkplaats 
op het industrieterrein in Aalsmeer. Uiteraard 
is het bedrijf voorzien van alle benodigde 
gereedschappen. Het inbouwen van 
accessoires, navigatiesystemen, koelkasten, 
audioapparatuur, bootelektra en beveiliging 
behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens kan 
het bedrijf schadeafhandelingen verzorgen 
van uw boot, motor en/of aandrijving. “Ik 
focus mij op de dingen waar ik goed in ben en 
besteed de rest uit aan de juiste personen in 
mijn netwerk. Momenteel moeten de boten 
zomerklaar gemaakt worden, de lente zit in de 
lucht, dus de bootjes gaan weer in het water. 
Onderhoud is erg belangrijk tegenwoordig, 
voorkomen is beter dan een dure reparatie. 
Ik ga er fris en enthousiast tegenaan. Kom 
maar op, ik heb er zin in!” Visser Aquamotive 
is te vinden aan de Aalsmeerderdijk 582 in 
Rijsenhout. Telefoonnummer: 06-53459910 of 
kijk op www.visseraquamotive.nl 
Door Miranda Gommans

Visser Aquamotive: Onderhoud 
en reparatie pleziervaartuigen
Sinds 1 april is ondernemer Ed Visser zijn bedrijf gestart; Visser Aquamotive. Samen met 
zijn vriendin Miranda, die onder andere voor de boekhouding zorg gaat dragen, zal hij 
onderhoud en reparatie gaan verzorgen aan pleziervaartuigen. 

Restaurant 
Welkom Thuis 
is klaar voor 
de zomer!
Vol vertrouwen en met een hoop leuke 
acties in het verschiet gaat restaurant 
Welkom Thuis Aalsmeer beginnen aan 
zijn (vierde) zomer in Aalsmeer! Het team 
staat vol enthousiasme te popelen om 
het mooie dakterras te openen, zodat 
u kunt genieten van het fantastische 
uitzicht op de Westeinderplassen! 
Tegenwoordig kunt u dinsdag t/m 
donderdag Mixen & Matchen, oftewel 
genieten van een driegangenmenu 
voor 25 euro! U heeft de keuze uit vijf 
voorgerechten, vijf hoofdgerechten 
en vier desserts! Natuurlijk is het ook 
mogelijk om à la carte te dineren! 
Wist u dat elke eerste dinsdag van 
de maand de nieuwe maandactie 
van start gaat? Deze maand staat in 
het teken van Wine & Dine, heerlijke 
gerechten in combinatie met goede 
wijn en natuurlijk voordelig geprijsd! 
Naast de maandacties heeft restaurant 
Welkom Thuis wisselende lunchspecials 
en weekendacties! Wilt u graag op de 
hoogte gehouden worden van de leuke 
aanbiedingen? 
Like Welkom Thuis Aalsmeer dan op 
facebook.nl/welkomthuisaalsmeer 
Koningsdag is een feestje en daarom 
is restaurant Welkom Thuis gewoon 
geopend voor diner!

Jeugdleden 
welkom bij 
WVA
Watersport Vereniging Aalsmeer heeft 
totaal 450 leden, waarvan ongeveer 25 
jeugdleden deelnemen aan wedstrijden. 
Er wordt gezeild in optimisten door 
de jongste jeugd, de oudere zeilers, 
vanaf ongeveer 14 jaar, varen in Splash-
boten en WVA beschikt over RS-feva 
jeugdboten voor twee personen. Nieuwe 
(jeugd)leden zijn van harte welkom. De 
Watersport Vereniging beschikt over acht 
jeugdtrainers, die allen een landelijk, 
erkende opleiding hebben gevolgd. 
De WVA heeft een serie schoolzeilen 
georganiseerd en heeft kinderen via de 
Jeugdsportpas kennis laten maken met 
zeilen. De sport bleek bijzonder populair, 
het merendeel van de leerlingen wilde 
graag zeilen leren. Uiteindelijk zijn 
negentig kinderen in een zeilboot 
gestapt en hebben lessen gevolgd. 
Het eerste jaar mogen leden zeilen 
in boten van de vereniging. Daarna 
wordt geacht dat de zeilers een eigen 
boot aanschaff en. Volgens de jeugd- 
en wedstrijdcommissie is de aankoop 
zeker geen duurkoop. “Je raakt de boot 
nagenoeg voor weer hetzelfde geld 
kwijt. Wij zeggen altijd: Je betaalt alleen 
statiegeld.” De lessen en trainingen zijn 
op zondag en het seizoen loopt van april 
tot en met september. Geïnteresseerd? 
De site www.wvaalsmeer.nl staat 
boordevol informatie, inclusief een 
kalender met jeugdevenementen en 
lessen. 







kinder- en jeugdkrant
Paaskakelspektakel op 
Boerenvreugd 
Aalsmeer - Op 2e Paasdag, maan-
dag 6 april, was er weer eieren zoe-
ken op kinderboerderij Boeren-
vreugd aan de Beethovenlaan. Geen 
echte eieren, maar bingo-eieren 
met een nummer. Overal op het ter-
rein waren de genummerde eieren 
te zien. Bij binnenkomst kregen alle 
jeugdige bezoekers van de kinder-
boerderij een bingokaart om ver-
volgens alle nummers te gaan zoe-
ken. Het was een dag vol activitei-
ten rondom het thema ‘Kakelende 
Kippen en Pronkende Pauwen’. Het 
begin, rond 10 uur, was een beetje 
miezerig met het weer. Later in de 
ochtend werd het weer wat vrien-
delijker en de drukte nam ook toe 
op de kinderboerderij. Zo konden 
honderden kinderen knutselwerk-
jes maken van pauwen en kippen, 
was er een pauwenspel, een ver-
koopkraam met handgemaakte ar-
tikelen en een eierparcours. Onder 
de bezoekers werden aan het ein-

de van het evenement leuke prij-
zen verloot en daarnaast leverde 
een volle bingokaart een zakje met 
lekkers op voor iedereen. Natuurlijk 
namen veel bezoekers de kans waar 
om een kijkje te nemen bij de jonge 
geiten en schapen. Meer foto’s van 
het evenement staan op www.boe-
renvreugd.nl en www.kicksfotos.nl

Atletiek: AV Aalsmeer
Zaterdag schoolatletiekdag

Eerste onderlinge wedstrijd 
Funny Horse druk bezocht

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 april is weer de jaarlijkse school-
atletiekdag. De weersvoorspellingen 
zijn gunstig, dus het belooft een he-
le mooie dag te worden. De inschrij-
vingen lopen voorspoedig, dus ook 
dit jaar kan de atletiekvereniging 
AV Aalsmeer weer rekenen op een 
groot aantal deelnemers. Het pro-
gramma bestaat, zoals gebruikelijk, 
uit de bekende onderdelen, te we-
ten 60 meter sprint, verspringen, 
een werponderdeel en voor de ech-
te ‘doorbijters’ 600 meter hardlopen. 
Bij ieder onderdeel in elke catego-
rie zijn er medailles te verdienen en 

ook zal iedere deelnemer weer een 
mooie prestatiekaart ontvangen. Te-
vens is er dit jaar een mooie beker 
voor de meest succesvolle school! 
Vindt u het leuk om eens te komen 
kijken naar ‘de moeder aller spor-
ten’, twijfel dan niet en kom zaterdag 
naar de atletiekbaan aan de Sport-
laan. U kunt dan vast en zeker ge-
nieten van het enthousiasme en ta-
lent van de Aalsmeerse jeugd. Het 
programma begint ’s morgens om 
tien uur met de drie oudste groe-
pen van de basisschool. ’s Middags 
is het programma voor de groepen 
drie, vier en vijf van de basisschool.

Aalsmeer - Op zondag 6 april, 
tweede Paasdag, zijn de eerste on-
derlinge wedstrijden verreden van 
dit jaar bij manege Funny Hor-
se. Totaal 53 kinderen hadden zich 
hiervoor ingeschreven en wer-
den beoordeeld door twee juryle-
den. Veel kinderen behaalden vol-
doende punten om voor een pony-
diploma in aanmerking te komen. 
De leden van de nieuwe activitei-
tencommissie hadden erg hun best 
gedaan om extra prijsjes gespon-
sord te krijgen. Ook het weer werk-
te goed mee. De volgende wedstrijd 
is op zondag 3 mei. Voor informatie:  
www.funnyhorse.nl. 

Er zijn diploma’s en prijzen uitge-
reikt aan onderstaande winnaars.

Klasse Vaardigheid: 1. Nina Dzioba – 
Duco. 2. Guusje Jongkind – Simone. 
3. Joelle Hendriks – Simone
Klasse FH-B: 1. Isabella Verschoor - Fran-
ciska. 2. Liv Hesseling – Mando. 3. Milan 
Goezinne – Snuitje. 4. Melina Antoniades – 
Okki. 5. Danique Schuiling – Marloes
Klasse B: 1. Tamar Kuijper – Goldy. 2. Eva 
Vorster – Quint. 3. Noa Joore – Doerak
Klasse L1:1. Rozemarijn Alderden – 
Macho. 2. Thijmen Alderden – Unieko
Klasse L2:1. Ruth Kuijper – Macho
Klasse M1/M2: 1. Joelle van Steijn – 
Blingbling

Paaslunchen op De Brug
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
2 april hield basisschool De Brug 
weer haar traditionele paaslunch.
Alle kinderen hadden op school een 
doos versierd. Deze werd door een 
ander kind thuis voorzien van een 
lunch. ’s Morgens was het druk in 
de gymzaal bij het afgeven van de 
dozen aan de leden van de ouder-
raad. De ouders van de OR stop-
ten nog pakjes drinken in de dozen 
en maakten in de gymzaal twintig 
groepen met paaskleedjes, waarop 
de dozen werden neergezet. In de 

klassen hadden de kinderen in de 
ochtend een eigen paasviering met 
liedjes en verhalen. Voor deze feest-
dag hadden de kinderen een cor-
sage (narcis) gemaakt. Dit zag er 
heel leuk uit. De kinderen van groep 
8 gingen de school rond en haal-
den uit iedere groep kinderen op; 
zo werden de groepen gemaakt. In 
de gymzaal hebben de kinderen een 
lied gezongen en na het uitspreken 
van een gebed gemaakt door groep 
8 konden alle kinderen, juffen en 
meesters lekker gaan eten.

Kom naar peutervoorlezen 
op de Zevensprong
Rijsenhout - Op woensdag 15 
april bent u van harte uitgenodigd 
om met uw peuter naar O.B.S. de 
Zevensprong in Rijsenhout te ko-
men voor het peuter voorlezen. Ook 
grootouders zijn van harte welkom 
om met hun peuter-kleinkind langs 
te komen. Het voorlezen begint om 
11.45 uur. De volwassenen krijgen 
een kopje koffie of thee en kunnen 
daarna gaan genieten van de peu-
ters, terwijl ze worden voorgelezen. 
Peuter voorlezen is voor alle peuters 
in Rijsenhout en omstreken. 

De Brug sluit techniekweek af

Paasfeest en sjoelen voor 
goed doel op Graankorrel

Aalsmeer - PCBS de Brug heeft 
op donderdag 26 maart de tech-
niekweek afgesloten met een kijk-
avond. Alle ouders en kinderen wa-
ren uitgenodigd om in de groepen 
te komen kijken hoe hard de kin-
deren de afgelopen 2 weken ge-
werkt hebben! In alle groepen wa-
ren verschillende knutselwerken 
te zien. Je kon onderzoeken bekij-
ken en er was zelfs een optreden. 
De kleuters lieten zien wat ze alle-
maal met knikkers konden doen. In 
de groepen 3 en 4 was het dansop-
treden te zien, waarin de leerlingen 
lieten zien op wat voor manieren je 
allemaal kunt bewegen! In groep 5 
waren zelfgemaakte flipperkasten te 
zien. In groep 6 hebben ze laten zien 
hoe de windkracht werkt. In groep 7 
werd met batterijen en snoeren van 
alles in beweging gezet, waaronder 
een ventilator. En tot slot kon er naar 
de windmolens in groep 8 gekeken 

worden! Het was een leuke en ge-
zellige avond met veel belangstel-
ling van kinderen, ouders en groot-
ouders.

Kudelstaart - In de weken voor Pa-
sen hebben de kinderen van basis-
school De Graankorrel in de Bijbel-
verhalen kennis gemaakt met diver-
se personen die in het leven van Je-
zus een rol hebben gespeeld. Don-
derdag 2 april is het paasfeest ge-
vierd met alle klassen. Dominee 
Hans van Dalen van De Spil was 
speciaal gekomen om een prach-
tig verhaal over Thomas te vertellen. 
Aan het einde van de ochtend was 
er een gezamenlijke lunch. De kin-
deren hadden een prachtig versier-
de schoenendoos met lunch voor 
een ander kind uit de klas gemaakt. 

De kinderen reageerden blij verrast 
op de prachtige doos die ze kregen 
van een ander. 
Elk jaar wordt op De Graankorrel de 
activiteit ‘Sjoel voor een goed doel’ 
georganiseerd. Dit jaar is geen geld 
ingezameld, maar levensmiddelen 
voor de Voedselbank Aalsmeer. Er 
werd donderdag 2 april fanatiek ge-
sjoeld door de groepen 3 tot en met 
8. De kleuters deden mee aan een 
spelletjescircuit. Aan het einde van 
de dag kon de school acht kratten 
vol met allerlei producten overhan-
digen aan de Voedselbank. Wat wa-
ren ze er blij mee.

Sneeuwwitje de Musical in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand, wat is de leukste fa-
miliemusical van het land? Dit sei-
zoen zal de cast van Van Hoorne En-
tertainment te zien zijn in de fami-
lievoorstelling Sneeuwwitje de Mu-
sical. Maud Mulder speelt de rol 
van Sneeuwwitje en de rol van stoe-
re jager wordt vertolkt door Geert 
Hoes. Uiteraard zorgen ook Sandra 
Dijkstra en Michael van Hoorne, die 
onder andere te zien was als Titus 
in Doornroosje en Govert in Asse-
poester, weer voor een aantal hila-
rische scènes. Op zondag 19 april is 
Sneeuwwitje De Musical te zien in 
Crown Theater Aalsmeer. Alle be-
zoekers krijgen na de voorstelling 
de kans om alle acteurs in het echt 
te ontmoeten tijdens een uitgebrei-
de Meet & Greet. Ook kunnen de 
gasten tijdens de Meet & Greet nog 

nagenieten tijdens het Prinsen en 
Prinsessenbal.

Verkleedwedstrijd!
Maar wie is nu eigenlijk de mooi-
ste van het hele land? Kom verkleed 
naar het theater en doe mee aan 
de Sprookjesmodeshow. De mooist 
verklede gast wordt beloond met 
een sprookjesachtige prijs! De voor-
stelling op zondag 19 april begint 
om 14.30 uur in het Crown Theater 
aan de Van Cleeffkade 15. Kaartjes 
kosten 19,50 euro per stuk en kun-
nen gereserveerd worden via www.
crowntheateraalsmeer.nl of telefo-
nisch: 0900 1353. Entreebewijzen 
kunnen ook gekocht worden bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat, Espago in 
de Ophelialaan en de Primera op het 
Poldermeesterplein. 
Foto: Levin den Boer

Maud Mulder als Sneeuwwitje en Geert Hoes als stoere jager. 

Binding elke week open voor tieners

Paaseieren zoeken bij inloop
Aalsmeer - Tijdens de inloop op 
dinsdag bij Binding Kudelstaart en 
op woensdag bij Binding Oost heb-
ben de jongens en meiden paasei-
eren gezocht. Tieners van groep 6, 
7 en 8 hebben zelf paaseieren ver-
stopt en daarna gezocht. Dat ging 
elke keer in een andere samenstel-
ling. Er waren ook speciale paasei-
eren. Als je die vond, kreeg je nog 
een paasei (Kudelstaart) of je kreeg 
een extra snoepje (in Oost). Ieder-
een deed heel gezellig mee. 
De Binding is elke week open voor 

tieners op dinsdag in Kudelstaart 
vanaf 15.00 uur en op woensdag in 
Aalsmeer Oost vanaf 12.30 uur. De 
inloop is altijd gratis. Soms wordt er 
een kleine bijdrage gevraagd voor 
een activiteit. Activiteiten die tij-
dens de inloop georganiseerd wor-
den zijn onder andere het weerwol-
ven spel, veilingspel, slagbal, blikkie 
trappen en portret schilderen. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.debinding.nl of neem 
telefonisch contact op met Inge 
Baas via 06-1398307.

Paastoernooi handbal
Bekers voor F-jeugd RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
4 april moeten de F-jes van RK-
DES handbal vroeg uit de veren om 
te handballen. Dit keer was het in 
de buurt en moesten ze naar KDO 
in buurdorp De Kwakel. Om 9 uur 
stond de eerste wedstrijd gepland 
voor de F2, ze speelde de sterren 
van de hemel. De F1 kon een kwar-
tiertje later aan de gang. Ook die 

ging heel goed! Uit eindelijk werd 
het toernooi met winst afgesloten. 
Er werd door bijna iedereen wel een 
keer gescoord en de 1e en 2e be-
kers waren voor de sterren van RK-
DES! De trainers, ouders en de spe-
lers zelf waren trots. Iedereen kreeg 
ook nog foto mee naar huis ter her-
innering aan het Paastoernooi voor 
de F-jeugd.
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De volgende speelavond is alweer 
morgen, vrijdag 10 april. Iedereen 
staat er dan weer alleen voor. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig, iedere dartliefhebber is 
van harte welkom in het Dorpshuis. 

Op de website www.poelseye.nl is 
meer informatie over de dartclub te 
lezen. 

dat in de poule nog verloren had, de 
finale. Zodoende werden Wikke met 
Danny eervol tweede, en wonnen 
Martin met John de verliezerronde. 
William had met een 110 finish de 
hoogste uitgooi van de avond. Dit 
was mede mogelijk gemaakt door 
Nick, die deze score voor hem had 
weggezet. Nick won zodoende de 
prijs voor de beste wegzetter. Rem-
co Maarse mocht tenslotte nog drie 
pijlen gooien bij het spel de Triple 
Pot, maar had hier helaas geen suc-
ces bij. 
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Zaterdag 11 april: 
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Zeewolde 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – IJ.F.C. 2 12.00 u
Terrasvogels 1 - F.C.Aalsmeer 3 14.00 u 
F.C.Aalsmeer 4 – WV-HEDW 16 14.30 u
WV-HEDW 17 - F.C.Aalsmeer 5 12.00 u
F.C.Aalsmeer 6 – Abcoude 3 14.30 u
F.C.A’dam Vet.1 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 14.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – Marken VR.2 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – AS’80 A1 14.30 u
F.C.Aalsmeer A2 – D.S.K. A2 12.30 u
Arsenal B1 - F.C.Aalsmeer B1 10.30 u
F.C.Aalsmeer B2 – C.S.W. B2 14.30 u
Bloemendaal B4 - F.C.Aalsmeer B3 13.15 u
F.C.Aalsmeer C1 – Maarsen C1 12.30 u
F.C.Aalsmeer C2 – AMVJ C1 10.30 u
F.C.Aalsmeer C3 – Legm.vogels C5 12.30 u
F.C.Aalsmeer C4 – Nw.Sloten C1 14.30 u
H.B.C. C6 - F.C.Aalsmeer C5 14.45 u

Pupillen
Sp.Martinus D2 - F.C.Aalsmeer D1 10.15 u
F.C.Aalsmeer D2 – Pancratius D3  9.00 u
Roda’23 D7 - F.C.Aalsmeer D3 11.00 u
Legm.vogels D5 - F.C.Aalsmeer D4  9.00 u
F.C.Aalsmeer D5 – Ouderkerk D6 12.30 u
Amstelveen D6 - F.C.Aalsmeer D6 11.30 u
F.C.Aalsmeer D7 – VVA/Spartaan D5  9.00 u
Legm.vogels E2 - F.C.Aalsmeer E1 11.00 u
Legm.vogels E3 - F.C.Aalsmeer E2  9.00 u
Roda’23 E6 - F.C.Aalsmeer E3 12.45 u
F.C.Aalsmeer E4 – Swift E6 9.00 u
Weesp E4 - F.C.Aalsmeer E5 11.30 u
F.C.Aalsmeer E6 – AMVJ E2 9.00 u
AMVJ E3 - F.C.Aalsmeer E7 10.15 u
F.C.Aalsmeer E8 – KDO E4 9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – Amstelveen E7 10.30 u
Nw.Sloten F1 - F.C.Aalsmeer F1  9.00 u
F.C.Aalsmeer F2 - Nw.Sloten F2  9.00 u
F.C.Aalsmeer F3 – AFC F7 9.00 u
F.C.Aalsmeer F4 – Badh’dorp F2  9.00 u
Amstelveen F2 - F.C.Aalsmeer F5  9.00 u
Abcoude F9 - F.C.Aalsmeer F6G 9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – Abcoude F7  9.00 u
Pancratius F11 - F.C.Aalsmeer F9  9.00 u
F.C.Aalsmeer F 10 – RKDES F6 11.15 u
F.C.Aalsmeer F 11 – Amstelveen F7 11.15 u

Meisjes
Aurora MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1 12.15 u
F.C.Aalsmeer MC.1 – H.B.C. MC.1 11.30 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – Weesp MC.1 11.30 u 
Diemen MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 16.30 u
Ouderkerk ME.2 - F.C.AalsmeerME.1  9.00 u 
F.C.A’meer ME.2 – Pancratius ME.2 9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.3 – Abcoude ME.2  9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.4 – Swift ME.1 10.30 u

RKDES
Voorland D1 - RKDES D1 8.30 u
RKDES D2 – Amstelveen D3 9.30 u
RKDES D3 – ZSGO/WMS D4 11.00 u
RKDES D4 – Abcoude D8 9.30 u
DCG D6M - RKDES D5M 9.30 u
OSV D3 - RKDES D6 13.00 u
RKDES E1 – Waterwijk E4 11.00 u
RKDES E2 – Pancratius E4 11.00 u
Legm.vogels E4 - RKDES E3 9.00 u
Sp.Martinus E 12 - RKDES E4 11.45 u
Legm.vogels E 10 - RKDES E5 13.00 u
RKDES F1 – SDZ F3 11.00 u

RKDES F2 – Swift F3 11.00 u
RKDES F3 – Buitenveldert F4 9.30 u
Roda’23 F8 - RKDES F4 9.00 u
Roda’23 F10 - RKDES F5 9.00 u
F.C.Aalsmeer F10 - RKDES F6 11.15 u
RKDES F7 – Legm.vogels F6 9.30 u
AMVJ F4 - RKDES F8 9.00 u
RKDES F9 – Roda’23 F14 9.30 u
RKDES F 10 – Pancratius F13 11.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Woubrugge VR.1  13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Kon.HFC MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – Nw.Sloten MC.1 11.00 u
Kockengen MD.1 - RKDES MD.1 11.15 u
Roda’23 ME.1 - RKDES ME.1 11.00 u
RKDES ME.2 – Hertha ME.2 9.30 u

S.C.W.
Buitenveldert 1 - SCW 1 14.00 u
WV-HDEW 7 - SCW 2 13.30 u
Jong Hercules 2 - SCW 3 11.45 u
Bl.Wit A’dam 3 - SCW 4 14.30 u
SCW 5 – VVC 5 14.30 u
SCW 6 – S.V.IJ. 2 12.30 u
SCW Vet.1 – Buitenveldert Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW B1 – H.B.C. B2 11.30 u
Hertha C3 - SCW C2 12.30 u

Pupillen
SCW D1 – Geel Wit D1 8.45 u
RKAVIC E2 - SCW E1 10.15 u
SCW E2 – Sp.Martinus E4 8.45 u
Roda’23 E10 - SCW E3 12.45 u
Ouderkerk E9 - SCW E4 10.15 u
AFC E15 - SCW E5 9.00 u
Legm.vogels F5 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – RKAVIC F7 8.45 u
UNO F11 - SCW F3 9.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – De Meer VR.5 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Velsen MB.1 11.30 u
SCW MD.1 – DRC MD.1 10.00 u
SCW ME.1 – KDO ME.1 8.45 u

Zondag 12 april:
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Alliance’22 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 2 – S.D.Z. 2 11.00 u
H.B.C. 3 - F.C.Aalsmeer 3 14.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – VVA/Spartaan 7 14.00 u
UNO 5 - F.C.Aalsmeer 6 11.30 u

RKDES
Zwanenburg 1 - RKDES 1 14.00 u
Kampong 4 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – DSOV 2  12.00 u
RKDES 4 – Roda’23 3 12.00 u
B.S.M 2 - .RKDES 5 12.00 u
RKDES 6 – Sp.Martinus 7 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Arsenal A1 12.00 u
AS’80 B2 - RKDES B1 11.00 u
RKDES B2 – Waterwijk B5 10.00 u
Buitenveldert C4 - RKDES C1 8.45 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden VeldvoetbalTafeltenniscompetitie
Gelijkspel Bloemenlust 1
Aalsmeer - Team 1 moest maan-
dagavond 30 maart uit tegen Spar-
ta 1 in Broek in Waterland, de num-
mer twee van de poule. In de thuis-
wedstrijd werd nog met 7-3 gewon-
nen. De speelzaal was echter nog 
trager dan de Bloemhof en de vloer 
was tamelijk glad. Frans Ravesteijn 
kon zodoende niet optimaal spelen 
en kwam maar één maal tot winst. 
Ook Ed Couwenberg kon de teller 
ook niet hoger krijgen. 

Bart Spaargaren kon zijn partijen 
wel weer evenaren en kon 2 punten 
noteren. Samen met Ed wist hij het 
dubbel wederom ongeslagen te la-
ten en zodoende kon toch net het 
eerste gelijkspel van deze competi-
tie genoteerd worden en blijft team 
1 nog steeds ongeslagen. Team 2 
speelde thuis tegen TSTZ Haarlem 
5. TSTZ Haarlem stond tweede in 
de poule met 6 punten voor team 2. 
In de uitwedstijd verloor Bloemen-
lust nog met 7-3 van TSTZ. Maar de-
ze returnwedstrijd ging precies an-
dersom. Danny Knol bleef voor de 
derde keer op rij ongeslagen. Horst 

Krassen verloor één wedstrijd. Pe-
ter Velleman had dit maal zijn avond 
niet en won maar één keer. Omdat 
ook het dubbel met Peter en Dan-
ny gewonnen werd kwam de eind 
uitslag op 7-3. Vier partijen werden 
in vijf games gewonnen, waarbij 
de mooiste wedstrijd van de avond 
door Danny, die 9-7 achterstond 
in de vijfde game, in de allerlaats-
te wedstrijd toch gewonnen werd 
met 11-9. Team 2 verkleinde zo zijn 
achterstand op TSTZ Haarlem tot 2 
punten en staat op een keurige der-
de plaats. Team 3 speelde vrijdag-
avond uit tegen de koploper Noot-
wheer 15. De verwachte nederlaag 
kon alleen door Willem v.d. Aardweg 
verzacht worden. Hij wist in de aller-
laatste partij de eer te redden door 
heel knap de vijfde game met 9-11 
te winnen. Ton de Hollander was in 
zijn eerste partij, ook in vijf games, 
nog heel dicht bij een overwinning. 
Maar hij moest de tegenstander in 
de vijfde game feliciteren met 11-9. 
En ook bij Dick Piet was het in één 
wedstrijd toch nog behoorlijk span-
nend met 14-12, 15-13 en 13-11. 

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer in de herhaling

ZSC Oceanus organiseert 
Talentendag voor jeugd

Aalsmeer - FC Aalsmeer liet zich 
in de 92e minuut van de wedstrijd 
bij Elinkwijk in de luren leggen. Een 
moeizaam veroverde 1-2 voorsprong 
werd door geklungel achterin teniet 
gedaan. Overigens verdiende Elink-
wijk met hun inzet en spel een punt. 
Vrijwel de gehele eerste helft was 
Elinkwijk de betere ploeg en het was 
aan invaller-doelman Bart Koopstra 
(vervanger van de geschorste Ray 
Smidt) te danken dat de FC met 0-0 
de rust in ging door drie formidabe-
le reddingen. Bart Koopstra en Mark 
Ruessink waren de beste spelers in 
deze wedstrijd. Elinkwijk vecht voor 
elke punt om de degradatie of nacom-
petitie te ontlopen. Op het zeer onge-
lijke hoofdveld van Elinkwijk was el-
ke bal over de grond een loterij. Van-
af het begin zat Aalsmeer niet in de 
wedstrijd. Ellenlang over en weer pas-
sen over dit veld was levensgevaar-
lijk. En hoe trainer Cor van Garderen 
ook aanwijzingen gaf vanaf de zijlijn, 
de onzekerheid bleef. Elinkwijk met 
hun snelle buitenspitsen Gavin Man-
ders en Joey de Ruyter wisten hier wel 
raad mee. Thomas Harte en Wesley 
van Schaik kwamen herhaaldeijk te-
kort en zelfs Burak Sitil liet zich hier-
in meeslepen. Het was Bart Koopstra 
die in de 25e minuut Aalsmeer in de 
race hield. Uit een vrije trap van Joey 
de Ruyter tikte hij de bal uit de krui-
sing en in de 39e minuut herhaalde hij 
dit kunststukje. Uit de vele gevaarlijke 
corners van Elinkwijk hield Aalsmeer 
met kunst en vliegwerk de 0-0 tot de 
rust. De eerste kans die de FC kreeg in 
de 51e minuut was raak. Op een idea-
le plaats krulde Floris Dokkum de vrije 
trap langs de verbouwereerde keeper 
0-1. Nog geen vier minuten later was 
het al weer gelijk. Mike Vos gaf onno-
dig een strafschop weg en Mike Kors-
sen verzilverde deze keurig, 1-1. On-
deruit halen van Calvin Koster in de 
16 meter was een prooi voor Burak Si-
til. De penalty zette Aalsmeer weer op 
een 1-2 voorsprong. Wissel 75e mi-
nuut: Peter Neuvel voor Salih Yildiz. 
FC Aalsmeer kreeg wel kansen maar 
Calvin Koster en Michal Kocon scoor-
den niet ondanks goede posities. Een 
verre trap vanaf de 16 meter over het 
hele veld van Burak Sitil kon Ricar-
do de Keijzer nog net tot corner ver-

werken. Aalsmeer liet zich in de 92e 
minuut verrassen en in de kluts werd 
het nog 2-2. Het slotakkoord was 
voor Aalsmeer in de 93e minuut. Cal-
vin Koster kopte via de keeper net 
naast. Op maandag 6 april speelde FC 
Aalsmeer (zat.) voor het eerst aan de 
Beethovenlaan op kunstgras. Voor de 
ongeveer 200 toeschouwers was het 
misschien geen beste wedstrijd, maar 
er werd met veel overgave gespeeld. 
Aalsmeer met vier vervangers (drie 
schorsingen en één blessure) moest 
na 48 uur weer aantreden. Aalsmeer 
was een kwart van de wedstrijd de 
aanvallende partij, maar echte kansen 
kwamen daar niet uit. FC Almere met 
Dorragh Bugter en Erwin Haselbek-
ke zochten het toelaatbare in het spel. 
Vooral Salih Yildiz werd door Dorragh 
Bugter met vaak grove overtredingen 
gestuit. FC Almere was in de 28e en 
29e minuut dichtbij een voorsprong. 
Op schoten van Yassin Azzahi en Nick 
Stots was Ray Smidt soeverein win-
naar. FC Aalsmeer was in de 33e mi-
nuut dicht bij een doelpunt. Uit een 
voorzet van Salih Yildiz (de gevaarlijk-
ste aanvaller deze middag) kreeg Mi-
chal Kocon tweemaal de kans maar 
de spits heeft het de laatste weken 
niet en ook nu kwam hij te kort. De 
tweede helft was Salih Yildiz vaak 
ongrijpbaar voor zijn tegenstander. 
Scheidsrechter Oussoren liet Dorragh 
Bugter van Almere te veel overtredin-
gen toe. Een goed uitgespeelde aan-
val in de 69e minuut ingezet door Cal-
vin Koster op Floris Dokkum werd met 
een mooie curf afgerond, 1-0. Achter-
in was FC Aalsmeer niet altijd bij de 
les. In de 75e minuut kwam Ramen 
Kool ineens vrij voor Ray Smidt en 
was het weer 1-1. Aalsmeer hield het 
niet droog. Men gaf alle ruimte aan 
de tegenstander en met een counter 
kwam Almere op een 1-2 voorsprong. 
FC Aalsmeer zette nog eenmaal aan. 
In de 91e minuut kwam de assist van 
Ray Smidt over 90 meter bij Calvin 
Koster. Slim speelde de spits met een 
boogbaL over keeper Jeffrey Coersen 
en zo kwam de verdiende gelijkmaker 
toch nog op het scorebord, 2-2. Zater-
dag 11 april speelt FC Aalsmeer (zat.) 
aan de Dreef tegen Zeewolde. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Aalsmeer - Ben je tussen de 14 
en 21 jaar. Ben je een loper, zwem-
mer, fietser of beoefen je een an-
dere sport en wil je wel eens weten 
wat de Triathlon sport inhoud dan 
ben je van harte welkom op onze 
open Talentendag. De talentendag 
staan ook open voor para-sporters. 
Dit jaar organiseert de Triathlon op-
leidings vereniging ZSC Oceanus, 
namens de Nederlandse Triathlon 
Bond, de Triathlon Talentendag in 
de gemeente Aalsmeer. Deze spor-
tieve dag vindt plaats op zondag 12 
april. De atleten komen bijeen voor 
een zwem- en looptraining waar-
in een tweetal testen zijn opgeno-
men. Er wordt 1500 meter gelopen 
en vervolgens 200 meter gezwom-
men met in de rustperiode wordt 
er een presentatie over de triathlon 

en de mentale kracht van een atleet 
gehouden. Op basis van de resulta-
ten kun je uitgenodigd worden door 
de Opleidingsvereniging en/of Ne-
derlandse Triathlon Bond om in ge-
sprek te gaan om je te gaan bege-
leiden voor een eventuele Triathlon 
carrière. Maar ook is dit een uitge-
lezen kans om met onze vereniging 
kennis te maken. Belangrijk om te 
weten is dat Oceanus jouw als at-
leet absoluut niet wil weghalen bij je 
eigen vereniging. Oceanus is ervan 
overtuigd dat je eigen trainingen 
een uitstekende basis zijn voor bre-
de lichamelijke ontwikkeling! Ocea-
nus wil juist atleten iets breder op-
leiden waardoor ze vertrouwder ra-
ken met de triathlonsport. Kijk voor 
meer informatie en de aanmelding 
op www.ntctriathlon.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Bak en Ronald Koppelkoningen
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was het weer tijd voor het jaarlijks 
Paas Koppel toernooi bij de dartclub 
Poel’s Eye. De opkomst was met 24 
koppels, oftewel 48 deelnemers, 
prima. Na de poules gingen pre-
cies de helft van het aantal koppels 
naar zowel de winnaar als verliezer-
ronde. Danny de Hartog met Joost 
Roos, Remco Maarse met John Ka-
ter, Christopher Brouwer met Berto 
Blom en Rick Fransen met Tim van 
de Poel bereikten allen de kwartfi-
nales van de winnaarronde, maar 
helaas was dit voor hen het eind-
station. In de halve finales won het 
koppel Bak met Ronald Baars van 
Erik Jan Geelkerken met Gilbert van 
Eijk, de finalisten van twee jaar ge-
leden. In de andere halve finale wis-
ten Jeroen van den Helder met Huib 
Gootjes te stuntten tegen het ster-
ke koppel Nick Dekker met William 
Hunitetu. Zodoende stond Bak ein-
delijk weer in de finale, de eerste 

drie edities wist hij namelijk te win-
nen, waaronder één keer met Huib. 
Extra bijzonder op deze avond was 
dat de koppels die de finale wisten 
te bereiken ook bij elkaar in de pou-
le stonden. In de poule wonnen Je-
roen met Huib, maar zoals wel va-
ker waren de rollen in de finale om-
gedraaid. 
Zodoende werd het koppel Bak met 
Ronald de Koppel Koningen van 
2015. Bak werd dus voor de vierde 
keer ooit Koppel Koning, terwijl het 
voor Ronald de eerste keer was. In 
de verliezerronde wisten de koppels 
Lenny Vork met Luc van de Meer en 
de broers Guido en Philip Scholten 
te stuntten, zij bereikten knap de 
halve finales. De finale ging echter 
tussen de koppels Martin Bax met 
John Guldemond en de verassend 
goed presterende Wikke met Dan-
ny. Ook deze koppels stonden eer-
der op de avond bij elkaar in de 
poule, en ook hier won het koppel 

Koppelkoningen Bak (links) en Ronald Baars.

Thamen zoekt paaseieren
Aalsmeer - Op de verzamelplaats, de 
parkeerplaats bij zwembad de waterle-
lie, hadden zich zondagochtend eerste 
Paasdag 15 thamen leden verzameld 
voor de jaarlijkse zoek-de-eieren-duik 
in het Haarlemmermeerse Bos. De ei-
eren en golfballen waren vanaf de wa-
terkant in het water gegooid en ble-
ken allemaal nogal ondiep te liggen. 
Toch werden pas in de laatste 5 minu-
ten van de duik de meeste ballen en ei-
eren gevonden. De winnaars zijn Wil-
lem en Rob met 13 ballen en 37 punten. 
Op zondag 12 april gaan zes leerlingen 
van de NOB duikopleiding van duik-
team Thamen voor de eerste keer ken-
nis maken met het buitenwater en een 
echte duik maken. Dit zal gebeuren on-

der begeleiding van duikinstructeurs. 
Er wordt zondagochtend om 9 uur ver-
zameld worden bij zwembad de Wa-
terlelie en daarna gaat de groep naar 
Hoofddorp, het Haarlemmermeerse 
Bos, waar de duik zal gaan plaatsvin-
den. Iedereen die geïnteresseerd is in 
duiken, of wil zien hoe ze water zullen 
gaan, is van harte welkom om te komen 
kijken. Duikteam Thamen is een actie-
ve vereniging die naast het wekelijks 
duiken op dinsdagavond en zondag-
ochtend, ook nog diverse andere acti-
viteiten organiseert. Iedere donderdag-
avond wordt er getraind in zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 
22.30 uur. Kijk voor meer informatie of 
foto’s op www.thamen-diving.nl.

Junior Swim Cup
2 NJJK limieten voor Amber
Aalsmeer - Op zondag 5 april werd 
de Junior Swim Cup gehouden in 
het 50 meter wedstrijdbad van het 
Pieter van den Hoogenband Zwem-
stadion te Eindhoven. Je mocht je 
voor deze wedstrijd inschrijven op 2 
afstanden en de snelste jongens en 
meisjes werden geplaatst. De Ocea-
nus meiden: Amber Bellaart, Am-
ber Celie, Anouk Hilgers, Anouck 
Ramdjanamsingh, Emma van Zan-
ten en Sam Eveleens hadden zich 
weten te kwalificeren op 1 of 2 af-
standen. Als eerste mochten in pro-
gramma 2 Amber B. en Anouk H. 
starten op de 100 m vrije slag. Voor 
Amber B. verliep de race niet hele-
maal zoals ze had gehoopt, eind-
tijd 1.12.07 sec. Anouk H. wist on-
danks haar blessure aan haar voet 
toch nog een tijd neer te zetten 
van 1.10.82 sec. Daarna was het de 
beurt aan Emma op de 200 m rug-
slag. Zij zwom technisch een hele 
mooie race, tijd 2.42.91 sec. In pro-
gramma 6 mocht Anouck R. starten 
op de 50 m schoolslag. Voor haar 
was het de eerste keer dat ze in dit 
mooie zwembad mocht zwemmen 
dus reuze spannend! Ze behaalde 
een PR van 46,32 sec. 

Nu was het de beurt aan Amber C. 
op de 200 m vrije slag. Ze had er zin 
in en wist een mooie PR en tevens 
NJJK limiet lange baan van 2.33.18 
sec. te zwemmen! Hierna versche-
nen Emma en Anouk H. weer op 
de startblokken voor de 100 m rug-
slag. Beide dames zwommen iets 
boven hun tijd. Ondertussen maak-
te Amber B. zich klaar voor de 100 
m schoolslag. Ze had het zwaar en 
zwom een tijd van 1.37.39 sec. Na 
lang wachten mocht Sam startten in 
de allerlaatste serie de 100 m vlin-
derslag en ze ging ervoor. Ze zwom 
een mooie race en PR 1.25.75 sec. 
Ook Amber C. mocht van start op 
de 100 m vlinderslag, haar favorie-
te zwemnummer. Ondanks dat ze 
zich tot 2 keer toe verslikte wist ze 
toch een mooie PR van 1.19.67 sec. 
te zwemmen. Wat ook meteen haar 
2de limiet deze dag voor de NJJK 
lange baan betekende! Na afloop 
zijn we uiteraard nog blijven kijken 
naar de finales van de Swim Cup 
waar de Nederlandse toppers aan 
de start verschenen en tot slot was 
het natuurlijk tijd voor de nodige 
handtekeningen en foto’s met de-
ze toppers!
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Sjoelcompetitie 
in de Reede

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout van donderdag 2 april. 
Eerste in de Hoofdklasse Dirkjan 
Baardse 2042 punten, 2. Jan Willem 
Vermeer 1938 punten en 3. Thomas 
van Brakel 1817 punten. Klasse A: 
1. Til Vermeer 1716 punten, 2. Nel 
Joore 1692 punten, 3. Nel Lager-
burg 1674 punten. Klasse B: 1. Ber-
tus Baas 1746 punten, 2. Edwin Eike-
lenboom 1635 punten en 3. Alie van 
Tol 1610 punten. Klasse C: 1. Fem-
my Korte 1590 punten, 2. Ans Bora-
witz 1556 punten, 3. Willem Romijn 
1532 punten. De volgende competi-
tieavond is donderdag 16 april van-
af 20.00 uur in dorpshuis de Reede 
in de Schouwstraat.

Programma 
handbal

 Zaterdag 11 april, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, D1 – LHV
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 –
 NEA
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, D3 – 
 Nijenrodes
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 – 
 Nijenrodes

Zaterdag 11 april, zaal
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Volendam (eredivisie, 
 nacompetitie)
21.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Unitas (Tweede Divisie)

Zondag 12 april, zaal
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Internos
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 Schipluiden
Alle wedstrijden worden gespeeld 
buiten bij en in sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg 187. Publiek is 
welkom.

Bets wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart, – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t 
Podium van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 2 april is het kaarten ge-
wonnen door Bets Romkema met 
5257 punten, op twee Gerrit v. d. 
Geest met 5049 punten en op drie 
Huub Bouwmeester met 4927 pun-
ten. Bij het jokeren is deze week 
de hoogste eer behaald door Kees 
v. d. Meer met 72 punten, gevolgd 
door Bets Teunen met 278 punten 
en Henny de Wit met 306 punten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
kaartmiddag? Kom gerust eens kij-
ken en meespelen. Voor inlichtin-
gen: Mevr. R. Pothuizen, tel. 0297 
340776.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Maandag 13 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar weer een kaartavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Om 19.30 uur gaan de deu-
ren open voor inschrijving en kof-
fie of thee. Vanaf 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld. Het is overi-
gens de laatste speelavond van dit 
seizoen. De winnaars van 30 maart 
zijn Henny Wahlen met 5447 pun-
ten, Tiny Buwalda met 5436 punten 
en Henk vd Stroom met 5294 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Matty van Tol met 3359 punten. Bij 
het jokeren is Leny Schuit op één 
geëindigd en hekkensluiter was Jo-
pie de Vries. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 15 
april vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 1 april is gewonnen door 
Essy van Es met 5824 punten, ge-
volgd door Piet Straathof met 5556, 
Coby Veldhuis met 5342 en Gerrit 
van der Geest met 5328 punten. 

ZABO ronde 14 
in De Bloemhof

Aalsmeer - De ZABO competitie 
wordt zaterdag 11 april voortgezet 
met de veertiende speelronde. Er 
wordt gezaalvoetbald in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Om 18.35 uur neemt Sportzicht 
het op tegen La Furia. Om 19.20 uur 
Nieuwendijk tegen Heemhorst. Om 
20.05 uur LEMO tegen Polonia. Om 
20.50 uur De Midi’s tegen Amsec en 
om 21.35 uur Piller Sport tegen EZ 
Flower. 
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
13-39, La Furia Roja 13-28, Piller 
Sport 13-28, Polonia Aalsmeer 13-
25, LEMO 13-24, Heemhorst Wa-
tersport 13-19, Café Sportzicht 13-
9, Koning Nieuwendijk 13-9, EZ Flo-
wer 13-6, Amsec Beveiliging 13-6. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 10 april is er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar en kan inge-
schreven worden. Om 20.00 uur 
wordt gestart. Iedere kaartliefheb-
ber is, met of zonder maat, wel-
kom. Het klaverjassen op 3 april is 
gewonnen door Paul Schouten met 
5792 punten, gevolgd door Kees 
Meekel met 5668 punten en Miep 
Wolff met 5206 punten. De poedel-
prijs was voor Grada Groenendijk 
met 3339 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Gonnie v/d Water met 
373 punten.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag bridgeavond 
Strijd en Vriendschap op dinsdag 31 
maart.

A Lijn:
1 Jan en Krijnie Joore 61,11
2 Theo Blom en Ko van Es 57,64
3 Alie Verseveld en T. van Zijverden 55,56
4 Jaap en Jan Geleyn 54,86
5 Kees en Corry Burgers 54,17

B Lijn:
1 G. v. Leeuwen en J. v.Zwieten 62,5
2 Jos Brockhoff en Sjaak Stubbe 59,38
3 T. Boerlage en Corry van der Peet 56,6
4 Martha en Theo Teunen 55,56
5 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 50

C Lijn:
1 Klaas Maarse en Adri Otto 63,89
2 Gerard en Els Vermeer 62,85
3 Erna en Pieter Jongkind 57,29
4 Van Beek en Gerard Verlaan 53,82
5 Jan en Mien Korenwinder 52,43

Handboogschieten
Paaswedstrijd bij Target
Aalsmeer - Donderdag 2 april was 
het roerei, een omeletje of een zacht 
eitje bij handboogvereniging Target. 
De jaarlijkse Paaswedstrijd werd 
verschoten op eieren van diverse 
kleuren met diverse punten. Geluk-
kig waren de eieren van papier an-
ders had het een vieze bedoening 
geworden. Op een afstand van on-
geveer 10 meter werden tien ronden 
van drie pijlen verschoten waarbij 
elk ei maar één keer geraakt mocht 
worden; bovendien waren er extra 
punten voor de schutter die een bo-
ter-kaas-eieren combinatie schoot. 
Dit gaf een extra dimensie aan de 
wedstrijd! Het was tegelijkertijd de 
vuurdoop voor enkele nieuwe leden, 

die recentelijk de beginnerscursus 
hebben voltooid. Ze hebben zich 
goed staande gehouden tussen de 
ervaren schutters. 
De gewonnen prijzen, die beston-
den uit chocolade paashazen en ei-
tjes, werden direct na de wedstrijd 
geheel in lijn met de sfeer binnen 
handboogvereniging Target door de 
winnaars en verliezers gezamenlijk 
geconsumeerd. Buiten deze zoge-
naamde funwedstrijden, die enkele 
malen per jaar plaatsvinden, wordt 
er bij HBV Target natuurlijk ook se-
rieus in competitieverband gescho-
ten. Interesse in de handboogsport? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.hbvtarget.nl

Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 31 mei wordt 
voor de dertigste keer in de historie 
het Stratentoernooi georganiseerd. Het 
toernooi vindt plaats op sportpark Cal-
slagen, het onderkomen van voetbal-
vereniging RKDES. Het toernooi staat 
ook dit jaar weer in het teken van spor-
tiviteit, gezelligheid en respect. Mede 
daarom is de Fair Playcup misschien 
wel de belangrijkste prijs. Op de velden 
van RKDES wordt om 09.30 uur ge-
start. De muziek deze dag wordt ver-

zorgd door DJ Jan Springintveld. De 
wedstrijden staan onder leiding van 
de diverse scheidsrechters. Een van 
de belangrijkste regels is dat er ver-
plicht twee dames in de teams aanwe-
zig moeten zijn. Voor de kleintjes zal er 
een springkussen aanwezig zijn. Het 
aanmeldingsformulier is te vinden in 
het clubblad van RKDES ‘de Treffer’ en 
op de website van de vereniging: www.
rkdes.nl. Inschrijven is mogelijk tot en 
met vrijdag 14 mei, 18.00 uur.

Jongens B en dames A kampioen
Jac. Stammes Toernooi: 
Tophandbal met Pasen!
Aalsmeer - Het zestiende Jac. 
Stammes Toernooi dat met Pasen is 
verspeeld met maar liefst 71 deel-
nemende jeugdhandbalteams om 
de Jac. Stammes Cup zit er weer 
op. Wat was het weer een fantas-
tische happening! Maar liefst dik 
200 sportieve en spannende wed-
strijden in de poules met grote pu-
blieke belangstelling verdeeld over 
vier sport- accommodaties, zo’n 
50 scheidsrechters, ruim 100 vrij-
willigers met allerlei taken en 7 
prachtige finalewedstrijden met 
maar liefst 3 teams van HV FIQAS 
Aalsmeer en een bomvolle tribu-
ne; wat een prachtige ambiance! 
En wie er niet bij kon zijn, de wed-
strijden werden ook via live-stream 
uitgezonden en dat was een hit! 
Zaterdag stond in het teken van 
de poulewedstrijden en er werd 
op het scherpst van de snede ge-
streden met als doel zich te classi-
ficeren voor de winnaarspoules en 
de finales. Het programma voor de 
A, B, C en D-jeugd in De Bloem-
hof, De Proosdijhal, De Bankrashal 
en de Emergohal verliep voorspoe-
dig, met hier en daar wat kleine 
blessures. Handbalschool Twen-
te, dat zich met 2 D-jeugd teams 
voor het eerst had ingeschre-
ven, keek de ogen uit en het eer-
ste team wist zich uiteindelijk ook 
nog eens te kwalificeren voor de fi-
nale. Op de zaterdagavond was er 
ook nog eens een wedstrijd van het 
eerste gepland (Aalsmeer won van 
JMS/Hurry Up met 30-23) en de 
vele deelnemers genoten van de 
wedstrijd en de fantastische sfeer. 
Daarna werd er onder leiding van 
de verenigings-DJ’s Kees Mark-
man en Marcel Wilkes, een spette-
rend feest in De Bloemhof gevierd 
en steeg de temperatuur in de kan-
tine letterlijk en figuurlijk tot grote 
hoogtes! Zondag was de dag van 
de winnaarspoules, middenpoules, 
verliezerspoules en finalewedstrij-
den. Al om 9.00 uur begon de eer-
ste wedstrijdronde. De 26 teams 
die hadden overnacht, genoten van 

hun paasontbijt om daarna te ver-
trekken naar één van de sportac-
commodaties. Bij veel teams wa-
ren de verwachtingen hoogge-
spannen en in nagenoeg alle win-
naarspoules speelde een jeugd-
team van Aalsmeer. Zou het mo-
gelijk zijn om de finale te halen? 
Door de ‘schifting’ waren de wed-
strijden meer gelijkwaardiger, werd 
er scherper gespeeld en moest het 
scheidsrechtercorps alle zeilen bij-
zetten om de wedstrijden in goede 
banen te leiden. Uiteindelijk wis-
ten maar liefst 3 Aalsmeerse teams 
zich te plaatsen voor een finale; de 
Heren A- en B-jeugd en (verras-
send) de Dames A-jeugd en dat 
was sinds 2009 niet meer voorge-
komen. De finales begonnen stipt 
om 18.00 uur en zijn een belevenis 
op zich. De lichten in de zaal wor-
den gedoofd en alle spelers wor-
den letterlijk in de spotlights gezet 
als zij ‘oplopen’ onder een eigen 
gekozen muziekje. De spits werd 
afgebeten bij de D-jeugd tussen 
Quintus en Handbalschool Twente 
1. De laatste poulewedstrijd had-
den de teams nog verstoppertje 
voor elkaar gespeeld met een uit-
slag van 6-6 en leken de coaches 
nog zenuwachtiger dan de speel-
sters. Quintus was in de finale dui-
delijk een maatje te groot 15-6. In 
een zeer gelijkwaardige finale van 
de dames C-jeugd bleek SEW, met 
prachtige aanvalspatronen, net iets 
sterker dan Gemini, met een zeer 
snelle break-out en eerste fase; 
eindstand 12-9. De bloedspannen-
de finale bij de heren C ging tus-
sen WHC en BFC waarbij WHC een 
tactisch handige truc toepaste om 
een speler van BFC mandekking te 
geven, die zeer balvaardig en snel 
was. Aan het eind van de wed-
strijd ontstond nog enige verwar-
ring over een vermeende doelpunt; 
was dit nu nog binnen de regulie-
re speeltijd gevallen of net erbui-
ten? Een vrije worp bracht beslis-
sing; 10-9. Bij de dames B-jeugd 
waren het de Quintus en VOC 

die in de finale stonden. De coa-
ches van Quintus die al jarenlang 
bij dit toernooi aanwezig zijn, ge-
noten met volle teugen, maar wa-
ren niet gerust op een goede af-
loop. En dat klopte, want VOC, met 
traditioneel een zeer sterke vrou-
wenkant, speelde zeer gedreven, 
zozeer zelfs dat de coach van VOC 
een terechte gele kaart kreeg. Na 
een spannende eindfase won VOC 
uiteindelijk met 13-10. De apothe-
ose was de finale bij de heren B 
tussen Aalsmeer en Internos, de-
zelfde finale als in 2014 en toen 
wist Aalsmeer met ruim verschil te 
winnen. Beide teams waren enigs-
zins verzwakt aangezien een aan-
tal spelers met Oranje op een toer-
nooi in Duitsland speelt en had In-
ternos zich versterkt met 2 spelers 
die ook bij de A-jeugd speelden. 
Na een overdonderend begin (5-0) 
bleek één speler van Internos wel 
heel erg goed (nummer 7), die dan 
ook gaandeweg de wedstrijd man-
dekking kreeg. Toch sloop Internos 
dichterbij en dichterbij, maar uit-
eindelijk was het toch Aalsmeer, 
die aan het langste eind trok: 13-
12. Wat kan handbal toch prachtig 
zijn en de ontlading in De Bloem-
hof was intens; JB kampioen! De 
finale bij de dames A ging tussen 
Aalsmeer en V&L en het werd een 
spannend potje waarin veel kan-
sen werden gemist en waar de bei-
de keepers vele ballen stopten. Na 
een kwartier spelen was de stand 
nog maar 1-2 en drie minuten voor 
tijd had V&L de strijd kunnen be-
slissen door een strafworp niet te 

missen. Maar het liep anders; een 
halve minuut voor tijd maakte Iris 
het winnende doelpunt voor Aal-
meer: 5-4. Het dak ging eraf in 
De Bloemhof! De finale bij de he-
ren A werd een titanenstrijd tus-
sen Aalsmeer en Hellas. In de win-
naarspoule had Aalsmeer met 9-7 
gewonnen dus de voortekenen le-
ken gunstig. Onder leiding van het 
topkoppel Peter Bol en Ed van Eck 
(gaan ze echt stoppen?) werd het 
een stevige wedstrijd. Aalsmeer 
begon slecht, veel kansen wer-
den er gemist en Hellas kon uit-
lopen naar 1-4. Daarna liepen de 
emoties wat op en werd het duel 
ontsiert door nogal wat overtredin-
gen; 2 spelers van Hellas kregen 2 
minuten tijdstraf, maar één speler 
van Aalsmeer (Brian) maakte het 
nog bonter en werd voor een on-
besuisde overtreding met ‘rood’ te-
recht uit het veld gestuurd. Hellas 
hield het hoofd koel en Aalsmeer 
trok aan het kortste eind: 10-11 
en dus mocht Hellas zich kampi-
oen noemen. Een prachtige afslui-
ting van de finalewedstrijden om 
de Jac. Stammes Cup 2015! De 
prijsuitreiking geschiedde binnen 
vijf minuten na het laatste eind-
signaal. De tafel met de fraaie prij-
zen stond op de ‘middenstip’ ge-
reed waarbij voorzitter Mike en vi-
ce-voorzitter Marius waren ver-
zocht de ‘slotceremonie’ aan el-
kaar te praten en werden de no-
dige ‘bedankjes’ aan deze en ge-
ne uitgesproken. Diverse boeket-
ten werden overhandigd aan sleu-
telvrijwilligers en ook werd het or-
ganisatiecomité (Margôt en Men-
no) in het licht en in de bloemetjes 
gezet. Geheel in traditie met vele 
voorgaande jaren, was de burge-
meester van Aalsmeer uitgenodigd 
om de daadwerkelijke prijsuitrei-
king voor haar rekening te nemen 
en dus was het voor de handbal-
vereniging een bijzondere eer om 
het woord te geven aan burge-
meester Jobke Vonk-Vedder. Met 
de nodige flair en humor reikte zij 
de prijzen uit in de verschillende 
categorieën. Voor de winnaars van 
de oudste jeugd stond de Kees Jan 
Koster wisselbokaal klaar, die werd 
overhandigd door beide zonen Ni-
gel en Patrick en zo werd het Jac. 
Stammes toernooi op een memo-
rabele manier afgesloten. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Patrick wint bij Sjoelclub
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Hoe ho-
ger je persoonlijk record staat, hoe 
moeilijker het is om het te verbete-
ren. Karin Geleijn was dan ook blij 
met een verbetering van haar record 
met 1 punt, van 1372 tot 1373. Met 
nog twee competitieronden te gaan , 
is het alleen in de B- en C-Klasse nog 
spannend wie er met de winst aan de 
haal gaat. In de hoogste 2 klassen is 
de beslissing al gevallen. De uitsla-
gen per klasse van 2 april waren als 

volgt. Hoofdklasse: 1. Patrick Haring, 
2. Tiny Amsing en 3. Kees Kuypers. A-
Klasse: 1. Mariëtte van der Vlugt, 2. 
Cock van der Vlugt en 3. Karin Ge-
leijn. B-Klasse: 1. Bart Feij, 2. Margriet 
de Vries en 3. Jan Alderden. 
C-Klasse: 1. Nico Verhaar, 2. Jaap van 
Wees en 3. Herman Berkhout. Zater-
dag 18 april gaan 10 deelnemers van 
Sjoelclub Aalsmeer strijden om het 
Nederlands Kampioenschap (in di-
verse klassen). De Aalsmeerse deel-

Handbal nacompetitie
Sterke overwinning Aalsmeer
Aalsmeer - In een bomvolle 
Bloemhof en een fantastische am-
biance speelden de mannen van FI-
QAS Aalsmeer zaterdag 4 april hun 
nacompetitiewedstrijd tegen JMS/
Hurry Up. Eerder in het seizoen was 
de uitwedstrijd verloren, dus de 
ploeg was uit op revanche. En hoe-
wel het spel meteen goed was: snel 
en gevarieerd, kon FIQAS Aalsmeer 
in de beginfase nog niet echt los 
komen van het taaie Hurry Up: het 
ging tot 4-4 gelijk op, voordat er 
een klein gaatje kon worden gesla-
gen: 6-4 via Robin Boomhouwer en 
Rodrigo Huttinga die fraai werd vrij-
gespeeld aan de cirkel door Remco 
van Dam. Er was vervolgens even 
wat pech in de afronding. En door 
een paar kleine technische fout-
jes konden de Drenten niet alleen 
langszij komen, maar zelfs een 7-9 
voorsprong pakken. René Romeijn 
nam een time out en dat miste zijn 
uitwerking niet. In de laatste zes 
minuten van de eerste helft draaide 
FIQAS Aalsmeer de wedstrijd om: 
eerst werd er door Lars van Wijk en 
Nils Dekker gelijk gemaakt (10-10), 
vervolgens zorgden Robin Boom-

houwer en Jimmy Castien ervoor 
dat er weer een voorsprong kwam: 
12-11. 
Dat bleef zo tot de rust, want in 
de slotminuut stopte Marco Ver-
beij een strafworp. In de tweede 
helft werd steeds duidelijker dat FI-
QAS Aalsmeer deze avond de be-
tere ploeg was. De dekking stond 
als een huis en in de aanval werd 
steeds een opening gevonden. 
Robin Boomhouwer ontpopte zich 
niet alleen tot verrassend doeltref-
fende cirkelspeler, hij zou ook de 
absolute topscorer van de wed-
strijd worden met 11 doelpunten. 
Maar ook Bas Troost, Nils Dekker 
en Frank Lübbert leverden hun bij-
drage in de scores, vaak mooi vrij 
gespeeld door de opbouw. Zo kon 
FIQAS Aalsmeer langzaam steeds 
verder uitlopen – van 16-12 naar 
22-16 - en het publiek trakteren op 
fraaie hoogstandjes. Zoals de vlie-
ger van Nils op aangeven van Dus-
tin Ligthart en de 28-21 van Boom-
houwer, die een verdediger com-
pleet dolde. Zowel Gaby Birjovanu 
als Marco Verbeij, die even plat ging 
na een bal in het gezicht maar la-

ter gelukkig kon terugkeren in het 
doel, stopten ballen op belangrijke 
momenten, waar onder Marco nóg 
twee penalty’s. Het werd uiteinde-
lijk 30-23: de revanche was een feit. 
Omdat ook de andere ploegen uit 
de top vier wonnen blijven de ver-
schillen hetzelfde. 
De afstand tot de nummer vijf, Hur-
ry Up is wel gegroeid tot inmid-
dels vijf punten. Komende zater-
dag wacht FIQAS Aalsmeer alweer 
de volgende sterke tegenstander: 
Kras/Volendam. En ook met deze 
ploeg hebben de mannen nog een 
appeltje te schillen! Doelpunten: 
Robin Boomhouwer 11, Nils Dekker 
4, Rodrigo Huttinga en Frank Lüb-
bert 3, Lars van Wijk, Jimmy Cas-
tien, Remco van Dam en Bas Troost 
2, Wai Wong 1. 

Zaterdag weer thuis 
Na de fraaie winst op Hurry Up 
spelen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer aanstaande zaterdag 11 
april opnieuw thuis in De Bloemhof. 
Nu is Kras/Volendam de tegenstan-
der. Inzet: een plaats stijgen op de 
ranglijst. De derby begint om 19.15 
uur: mis het niet! Deze thuiswed-
strijd is ook rechtstreeks te volgen 
via internet. Ga naar: http://new.
livestream.com/accounts/2179020 
en klik op ‘follow’. 

Kampioenswedstrijd FIQAS 3
Zaterdag 11 april speelt het derde 
herenteam van FIQAS Aalsmeer de 
laatste wedstrijd van het seizoen, 
en kan kampioen worden van de 
Tweede Divisie. Team III staat sa-
men met Hurry Up 2 bovenaan, bei-
de teams hebben 34 punten. Alleen 
is het doelsaldo van de Aalsmeer-
ders zoveel beter dat ze bij winst 

gegarandeerd kampioen zijn. Hun 
tegenstander om 21.00 uur in de 
Bloemhof is de nummer laatst, PK/
Unitas, terwijl concurrent Hurry 
Up nummer 3 US op bezoek krijgt. 
Dus, blijf na de wedstrijd van heren 
1 nog even zitten en steun het der-
de op weg naar de titel! 

nemers zijn Patrick Haring, Cock Tuk-
ker, Paul van den Berg, Petra Hou-
weling, Joke Schagen, Marry Ver-
hoeven, Theo van Leijden, Mirjam 
van den Berg, Karin Geleijn en Kees 
Kuypers. Wim Eijlers doet mee in de 
Open Klasse. Supporters zijn van 
harte welkom in de Veluwehal in Bar-
neveld. Toegang is gratis. De volgen-
de competitieavond wordt gehouden 
op donderdag 16 april in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg, tel. 0297-347439.
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