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Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid
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Zonnepanelen?

ZATERDAG 7 MEI

Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Gemeente kiest voor ruimere invulling

Dorpshuis Kudelstaart

Aanvang veiling 20.00 uur

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Hotels, tankstation en auto’s
in Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Best goed bezocht, de
informatiemarkt over Green Park
Aalsmeer afgelopen woensdagavond 6 april. De gemeente wil het
bestemmingsplan flexibeler maken
waardoor er meer mogelijk wordt in
dit nog groene hart van Aalsmeer.
De huidige structuurvisie laat alleen
aan tuinbouw gerelateerde bedrijven toe en, ondanks dat al geopereerd wordt op het ‘randje’ (Bakkersland en Met & Co), wil de gemeente ruimere regels om dit gebied toch te kunnen ontwikkelen. Het blijft nu te groen, is overigens inmiddels een gevarieerd natuurgebied aan het worden, en dit
kost geld, veel geld. Green Park
Aalsmeer blijkt toch niet het gebied
te zijn waar bedrijven voor in de rij
staan. Het roer moet om, vinden de
bestuurders. Tijd om koppen met
spijkers te slaan en wel invulling te
geven en dus het gebied geld op te
laten leveren.
Drastische veranderingen
Met name directe buren waren naar
de informatiemarkt gekomen en
dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Want
Green Park Aalsmeer toont initiatieven die heel Aalsmeer aangaan en
voor drastische veranderingen kunnen gaan zorgen. Drie migrantenhotels à 200 personen elk, een ’echt’
hotel, een onbemand tankstation,
naast het al bestaande kleinschalige Schiphol parking nog twee plekken à 1.000 auto’s elk voor vakantiegangers (lang parkeren), een groen
en bloem expositiecentrum en een
logistiek terrein voor vrachtwagens.
Ironisch eigenlijk dat Schiphol-parkeren gepland wordt in het gebied
dat middels het luchtvaartindelings-

besluit is bestemd als zone vier oftewel: geen bedrijven met veel personeel en zeker geen woningen. Dus
buiten groen of blik niet invulbaar.
De invulling is daarom wel begrijpelijk, maar wil Aalsmeer echt ook nog
het parkeerterrein van de luchthaven worden?
Migrantenhotels
De grootste angst en het meeste verzet is er echter over de komst
van de migrantenhotels. “Onbegrijpelijk”, aldus omwonenden. In de
achtertuin van de Aalsmeerderweg,
aan de Middenweg, zes gebouwen
met totaal zo’n tachtig woningen
waar twee tot drie personen tijdelijk in gehuisvest kunnen worden.
Waar gaan deze extra 200 mensen
heen? Het nabij gelegen Seringenpark is nu reeds een geliefde plek
bij in Aalsmeer verblijvende migranten. Volgens omwonenden zien migranten overigens deze gezamenlijke bewoning niet echt zitten. De andere twee hotels voor migranten zijn
gepland aan de Thailand- en de Japanlaan, beiden op de hoeken bij de
Legmeerdijk, en zijn met name bestemd voor het personeel van de
hier gevestigde bedrijven. Voor direct omwonenden betekent dit wel
een mooie groene buffer ter begrenzing van het terrein, maar ook schaduw in de achtertuin door een maximaal negen meter hoog gebouw en
mogelijk overlast in de buurt, waar
geen voorzieningen zijn.
Route langs ‘blik’
De nu gepresenteerde invulling
geeft ook voor het aanzicht van
Aalsmeer een andere look. De Molenvlietweg wordt doorgetrokken via

de hoek Aalsmeerderweg en Ophelialaan naar de Nieuwe Aalsmeerderlaan (in wording) met aansluiting
op de Burgemeester Kasteleinweg.
Wie afslaat op de nieuwe N201 bij
de Middenweg om richting het Centrum van Aalsmeer te rijden gaat
veel ‘blik’ (geparkeerde auto’s) zien.
Niet de naam Green Park Aalsmeer
meer waardig…
Positief om te melden is dat er tussen alle bestaande bebouwingen
groene bufferzones komen en er
ook bouw van woningen gepland
staat. Dertig stuks, zoveel zijn er gesloopt en mogen dus teruggebouwd
worden. Het gedeelte bij de Hoge
Dijk is hiervoor gereserveerd.
Inzage tot 21 april
Omwonenden aan de Legmeerdijk, Machineweg en Aalsmeerderweg staan qua invulling met hotels
voor arbeidsmigranten lijnrecht tegenover de gemeente, zo bleek tijdens de informatiemarkt. Natuurlijk begrijpen allen dat de gemeente het gebied wil ontwikkelen en dat
leegstand geld kost, maar hen opzadelen met zoveel nieuwe buren en
waar blijft het groen? De verstedelijking is heftig.
De bewoners hebben zich verenigd
en hopen met alle fracties en bestuurders tot een compromis te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Een advocaat is reeds
ingeschakeld. De ontwerpstructuurvisie voor Green Park Aalsmeer ligt
tot 21 april ter inzage en tot deze datum kunnen zienswijzen ingediend
worden. Voor wie zich wil aansluiten
bij de belangenvereniging of meer
informatie wil, kan een mail sturen:
bvmolenvliet@gmail.com.
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Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

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.

Pijnaker Aalsmeer

log niet hebben overleefd, omdat
zij de moed hadden zich te verzetten tegen de Duitsers. Daarna vroeg
de burgemeester om twee minuten
stilte. Voorafgaand aan de herdenking bij het monument in de gevel
van het gemeentehuis was een bijeenkomst voor de kinderen in de
raadskelder. Ze bekeken een bijzondere documentaire over de oorlog in Aalsmeer, gemaakt door videoproducent Ton Offerman en
journalist Han Carpay die onlangs
is overleden. In de film vertelt oudwethouder Nico Borgman hoe hij
als jongetje de oorlog heeft beleefd.
Daarna waren de kinderen aan de
beurt. In het thema ‘vrijheid geef je
door’ hadden zij allerlei voordrachten, sketches, gedichten en tekeningen gemaakt. Een aantal leerlingen zal hun gedicht voordragen
bij de herdenkingsbijeenkomst voor
het gemeentehuis op 4 mei.

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Leerlingen van Jozefschool
herdenken 2e Wereldoorlog
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 13
april, hebben leerlingen uit de twee
groepen 8 van de Jozefschool samen met burgemeester Nobel de
Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer

herdacht. Aan het einde van de herdenking legden de kinderen bloemen neer bij het Adoptiemonument. Dit monument draagt de namen van Aalsmeerders die de oor-

Toezicht op sanering en ontmanteling

Sloop bovengronds gedeelte
van Shell tankstation
Aalsmeer - In februari al eens geinformeerd naar het benzinestation
van Shell aan de Burgemeester Kasteleinweg, aan de kant van Studio’s
Aalsmeer. Het station was al enkele
maanden dicht en activiteiten werden niet bespeurd. Volgens de gemeente betrof het tankkeuringen,
die volgens veiligheidseisen eens in
de vijftien jaar uitgevoerd dienen te
worden. Een flinke graafpartij was
te verwachten. Het is, aldus de gemeente destijds, wel de bedoeling
dat het tankstation te zijner tijd weer
open zou gaan. De keuringen hadden voor de eigenaar van het station een negatief resultaat. De tanks
zijn afgekeurd.
“De exploitant heeft nu de optie vervangen of verwijderen. Het is nu

dus aan Shell om te bepalen wat er
gaat gebeuren”, aldus de gemeente
in een tweede antwoord. En nu lijkt
dan toch de kogel door de kerk, er is
een beslissing genomen.
“Shell is voornemens om het bovengronds gedeelte te gaan slopen en
heeft daartoe een melding gedaan.
De verwachting is dat er binnen
twee maanden bovengronds gesloopt gaat worden”, aldus het laatste nieuws van de gemeente.
De gemeente gaat in samenwerking
met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (mede namens de
provincie Noord-Holland) toezien
op de totale sanering en ontmanteling van het terrein. Dit gaat met name om het ondergrondse gedeelte
bij het verwijderen van de tanks.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Inloop, lunch en
creatief Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 20 april is er
een vol programma in de Oost-Inn.
Van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en thee, van
12.00 tot 13.00 uur is er de lunch en
van 19.30 tot 21.30 uur wordt een
creatieve avond gehouden. Belangstellenden zijn hartelijk welkom bij
al deze activiteiten in de Oost-Inn in
de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636, 321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Gastendienst in
de Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 17 april om
10.00 uur is er een gastendienst in
de Oosterkerk met als thema: Joël
– Geluiden van God. Naast spreker
Hans Maat zullen Theo Griekspoor
op orgel en piano, Monique Eigenhuis op dwarsfluit en Bert van der
Ven (solozang) de muziek verzorgen. De Oosterkerk is te vinden aan
de Oosteinderweg 273. De dienst
begint om 10.00 uur. Voor de kinderen is er een crèche en een kinderdienst. Meer informatie bij Betty
Boor via 0297-321636.

Koffieochtend in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op dinsdag 19 april zijn
belangstellenden weer hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan de
Werf. De gezamenlijke kerken bieden
een gezellige morgen aan. De koffie
staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is hartelijk
welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij: Klaas Kersloot via 0297-323774
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Woensdag 20 april open avond

Gloxinia zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn van
grote betekenis in het dagelijks leven van verenigingen en inmiddels ook een héél belangrijk onderdeel van de zorg. De medewerkers en mantelzorgers van de Gloxinia, een afdeling kleinschalig wonen onder de paraplu van Amstelring waartoe ook Rozenholm behoort, zouden zo graag wat vrijwilligers aan het team willen toevoegen. De woonvoorziening bestaat
uit twee afdelingen met ieder zeven
(dementerende) bewoners. Dus inderdaad een kleine, zeer huiselijke, woonvoorziening. Gezocht wordt
naar mensen met een groot, warm
hart, die altijd in samenwerking met
de verzorgende tijd en vooral ook
geduld hebben om een fijne bijdrage te leveren, in het bijzonder voor
het welzijn van de bewoners. Dat
zal in de praktijk betekenen, helpen
met koffie en thee schenken en ook
soms het opdrinken daarvan, het

Stijldansdemonstratie voor
senioren bij inloopcentrum
Aalsmeer - Op donderdag 21 april
tussen 10.00 en 12.00 uur is er na
het drinken van een kopje koffie een
dansdemonstratie voor senioren
door Gerrit Vreeken en Finy Jansen.
De twee zijn inmiddels al vertrouwde gezichten bij het inloopcentrum.
Op herkenbare melodieën laten zij
zien hoe er in een rolstoel of achter
een rollator toch nog gedanst kan
worden, maar ook de verschillende
dansstijlen worden gedemonstreerd
zoals de Rumba, Salsa, Quickstep
en dergelijke andere soorten.
Zin om samen met uw partner of alleen te komen kijken of dansen? U
bent van harte welkom in het inloopcentrum van zorgcentrum Aelsmeer
in gebouw Irene in de Kanaalstraat.
Voor meer informatie: 06-22468574

of stuur een email naar emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Inzameling in Aalsmeer en Rijsenhout

Sam’s Kledingactie voor
dijkproject Bangladesh
Aalsmeer - Ook dit jaar vindt in
Aalsmeer en Rijsenhout de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats. Gebruikte kleding, schoeisel
en huishoudtextiel kunnen in gesloten plastic zakken ingeleverd worden op zaterdag 23 april van 9.00 tot
12.00 uur in de Open Hof Kerk aan
de Ophelialaan 247 en tussen 9.00
en 11.00 uur bij de Ontmoetingskerk aan de Werf. De opbrengst van
de ingezamelde kleding gaat dit jaar
naar een ontwikkelingsproject van
Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Bangladesh heeft het grootste
bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land
kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober.
Dijken begeven het en hele stukken

land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen.
En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Help
mee met uw oude textiel: Dankzij
uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in
Nood samen met lokale hulporganisaties de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen
bereiden op rampen, zodat ze die op
eigen kracht kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie en de projecten die gesteund worden, kan gekeken worden op www.samskledingactie.nl of
bel naar 073-6871060.

Reumafonds bedankt alle
collectanten en gevers
Kudelstaart - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden
en bewoners in Kudelstaart voor
hun grote inzet en bijdrage aan de
landelijke collecteweek. Tijdens de
collecte van 21 tot en met 26 maart
is in Kudelstaart in totaal het prachtige bedrag van 2791,07 euro opgehaald. Hiermee levert Kudelstaart
een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Onzichtbare ziekte
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen een reumatische aandoening. Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken
van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim
100 aandoeningen aan gewrichten,
spieren en pezen. Bij veel vormen
van reuma is er sprake van een auto-immuunziekte. Dit betekent dat
het natuurlijke afweersysteem het

Tinnitus: Behandelen of mee leren leven?

Info-avond over oorsuizen
Amstelveen - Op woensdag 20
april organiseert Stichting Hoormij
in samenwerking met Ziekenhuis
Amstelland een informatieavond
over tinnitus (oorsuizen) voor mensen met tinnitus, partners en andere geïnteresseerden. Ongeveer één
miljoen Nederlanders heeft last van
oorsuizen (tinnitus), en naar schat-

tafel dekken, de bewoners helpen
met het klaarmaken van de boterham. Alles altijd in overleg met de
verzorgende. Maar ook: misschien
vindt iemand het leuk om muziek
te maken en met een groepje ‘gouwe ouwe’ te zingen, fijne oud Hollandse liedjes zijn vaak niet vergeten. Ook het geven van een beautybehandeling wordt als een rustmomentje en extra aandacht een klein
feestje. Het gaat hoofdzakelijk om
het gezelschap houden en het geven van de broodnodige aandacht.
Nog een uurtje over? Belangstellenden zijn van harte welkom in woonvoorziening de Gloxinia in de Gloxiniastraat 29, hoek Hortensialaan. Op
woensdagavond 20 april wordt tussen 19.00 en 21.00 uur een open
avond gehouden. De medewerkers
en mantelzorgers staan nieuwe vrijwilligers dan graag te woord, geven
een toelichting en beantwoorden op
verzoek vragen.

ting 60.000 worden daardoor in ernstige mate belemmerd in hun dagelijkse leven. Tinnitus kost 2,3 procent van het jaarlijkse zorgbudget. Kortom, tinnitus is een zware
last voor patiënten en samenleving.
Daarom wordt tijdens dit programma niet alleen ingegaan op de oorzaken en behandelmethodes, maar

eigen gewrichtsweefsel (en soms
organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last
van ontstekingen aan gewrichten of
spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening,
die niet te genezen of te voorkomen
is. Reuma kan jong en oud overkomen.
Steun nodig
Het Reumafonds strijdt al 90 jaar
voor een beter leven met reuma. Nu
en in de toekomst. Het fonds financiert onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak
van reuma. Ook wordt voorlichting
gegeven, ondersteunt het fonds
reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg.
De collectant gemist? Doneren kan
nog via het reumafonds.nl of op:
NL86RABO0123040000, Amsterdam. Meer info: www.reumafonds.nl
zijn er ook twee deskundigen aanwezig, die vertellen uit eigen ervaring. Er worden praktische adviezen gegeven over het leven met tinnitus, wanneer medische behandeling niet mogelijk is. Inloop is om
19.00 uur en het programma begint
om 19.30 uur in de ontmoetingsruimtes van Ziekenhuis Amstelland.
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst op de
websites van Ziekenhuis Amstelland of van Stichting Hoormij.

Column 8

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer
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Waarom worden minderjarigen
op een andere manier berecht?
Puberende kinderen: ze zijn niet
altijd even makkelijk. Waar de ene
puber het liefst de hele dag achter de computer zit, is de andere
meer geïnteresseerd in jongens of
meisjes ‘flowen’, terwijl een derde experimenteert met blowen
en alcohol. Hoewel de puberteit
bij uitstek een periode is waarin de persoonlijke grenzen worden verkend, wordt ook wel eens
een grens overschreden –die van
strafbaar gedrag.
Wie jonger is dan 18 jaar, is minderjarig. In Nederland worden
minderjarigen in de leeftijdsgroep
van 12-18 jaar berecht volgens
de regels van het jeugdstrafrecht.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd
worden, omdat zij nog niet verantwoordelijk gehouden worden
voor hun handelen. In het jeugdstrafrecht houden we er rekening mee dat een jongere nog volop in ontwikkeling is en de gevolgen van zijn gedrag vaak minder
goed kan inschatten. De nadruk
ligt daarom vooral op de opvoeding en het voorkomen van nieuw
strafbaar gedrag.
Een strafrechtelijke vervolging is
een ingrijpende gebeurtenis en
kan langdurige gevolgen hebben,
helemaal voor jongeren. We willen ze daarom de kans te geven
om eerst zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de schade
die ze hebben veroorzaakt, voordat ze met justitie te maken krijgen. Dat kan met een Halt-afdoening, waarbij jongeren leren dat
ze zelf invloed hebben op hun gedrag en hun omgeving. Zo’n af-

KERKDIENSTEN
Zondag 17 april
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met Rene
Millenaar.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker Matthias Joosse. Babyoppas,
kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: Monumenten in Friesland. 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. Blom
uit Almere. Tevens kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.

Nieuwe website
voor OSA
Aalsmeer - De Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer heeft
sinds 7 april een totaal vernieuwde
website: www.osa-aalsmeer.nl. De
website is ontworpen en wordt gehost door Aalsmeer.nu, heeft een
moderne uitstraling en is ook op tablet en smartphone goed te benaderen. Tevens is een nieuwe webmaster gevonden via de vrijwilligerscentrale Amstelland, Kees Kaslander. OSA is ook te vinden via facebook. Er staat dus niemand iets
meer in de weg om op een moderne
manier subsidie aan te vragen voor
projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, via de website of via info@0sa-aalsmeer.nl

doening kan betekenen dat ze
schade moeten vergoeden, hun
excuses aanbieden aan het slachtoffer, en een werkstraf krijgen.
Ook de ouders worden hierbij betrokken. Een Halt-afdoening voorkomt dat een jongere een aantekening op zijn strafblad krijgt en
vormt geen belemmering voor
het krijgen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG).
Soms is een Halt-afdoening niet
geschikt, omdat de jongere de afdoening bijvoorbeeld eerder niet
naar behoren heeft uitgevoerd
of omdat hij verdacht wordt van
een zwaarder misdrijf. In die gevallen kan de officier van justitie
een boete opleggen of een taakstraf aanbieden, óf de zaak aan de
kinderrechter voorleggen en een
straf eisen. De kinderrechter beslist vervolgens of hij de verdenking bewezen vindt en wat dan
een passende straf is. Alleen de
kinderrechter mag overigens een
gevangenisstraf opleggen.
De gedachte achter het jeugdstrafrecht is dat een jongere het
vermogen heeft om te veranderen. Bij de beoordeling van de
strafmaat zijn de officier van justitie en de rechter daarom bedacht
op de opvoedingssituatie van de
verdachte: vooral voor jongeren
vormen het contact met familie,
het volgen van onderwijs en een
(bij)baan belangrijke factoren om
hen op het rechte pad te houden.
We denken daarom altijd zorgvuldig na over hoe we met een passende straf kunnen voorkomen
dat de jongere weer het criminele
pad op gaat.

Zondag om 10u. dienst met ds.
A.J. Fraanje, Drachten. Organist:
J. v/d Zwaard.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. gastendienst met dhr. H. Maat.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomsten met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martin Koornstra. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om
19u. Baan7 jongerendienst.
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. J.M. Mudde uit
Haarlem.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Mirakeltjes. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst met
ds. C. Berbee-Bakhuis uit Abbenes. Om 16.30u. Ff zingen m.m.v.
Bright en Andre Keessen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11.30u. Eucharistievviering m.m.v. kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 26 april met Peter Slagter.
Thema: De profetie van Jesaja.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 18 april
20u. met drs. Bert Piet.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
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Nieuw: ‘The Jungle Book’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 14 april, presenteert Bioscoop
Aalsmeer de nieuwe avonturenfilm ‘The Jungle Book’. De film, geregisseerd door Jon Favreau, is een
gloednieuwe live-action in 3D over
Mowgli, een mensenjong dat opgroeit bij een wolvenroedel. Mowgli
voelt zich niet langer thuis in de jungle wanneer de angstaanjagende
Shere Khan, de tijger die zichtbaar
getekend is door de mens, bezweert
alles te elimineren wat hij als een
bedreiging ziet. Als Mowgli de enige plek die hij kent moet verlaten,
begint hij aan een fascinerende reis
op zoek naar zichzelf. In gezelschap
van zijn strenge mentor, panter Bagheera, en de zorgeloze beer Baloo
komt hij onderweg junglebewoners
tegen die nu niet bepaald het beste met hem voor hebben. Kaa pro-

beert het mensenjong te hypnotiseren met haar verleidelijke blik
en stem, en koning Louie probeert
Mowgli het geheim te laten prijsgeven. Het geheim van de ongrijpbare en dodelijke rode bloem: vuur.
Plaatsnemen in het pluche, met 3D
bril op, kan donderdag, zondag en
dinsdag om 16.30 en om 19.00 uur,
maandag om 16.30 en om 21.00 uur
en woensdag om 21.00 uur. Bioscoop Aalsmeer toont de komende
dagen en in het weekend een scala films voor alle leeftijden. Aanraders: ‘The Huntsman Winter’s War’,
‘London Has Fallen’, ‘Publieke Werken’, ‘The Good Dinosaur’, ‘Mega
Mindy vs Rox’ en ‘Kung Fu Panda 3’.
Kijk voor meer informatie op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of bioscoop@studiosaalsmeer.nl.

Geblesseerd na valpartij

Show Simone Kleinsma in
Crown Theater verplaatst
Aalsmeer - Simone Kleinsma is
door een val zodanig geblesseerd
geraakt, dat zij op last van een arts
een week niet kan spelen. Helaas
kan daardoor haar voorstelling in
het Crown Theater Aalsmeer op vrijdag 15 april niet doorgaan. De voorstelling is verplaatst naar zondag 15
mei (Eerste Pinksterdag) om 20.00
uur. Alle bezoekers van deze volledig uitverkochte voorstelling zullen
worden benaderd en naar de nieu-

we datum worden omgezet. De tickets die bezoekers al in hun bezit
hebben, blijven dus geldig voor de
voorstelling op 15 mei.
Simone Kleinsma vindt het verschrikkelijk dat dit is gebeurd en
hoopt dat ze iedereen op de nieuwe
datum mag verwelkomen. Kijk voor
meer informatie op www.crowntheateraalsmeer.nl. Vragen? Stuur dan
een mail naar secretariaat@crowntheateraalsmeer.nl

AGENDA

Het Aalsmeerse Total Seclusion doet een gooi naar de hoofdprijs.

Zaterdag 2de voorronde van
Popprijs Amstelland in N201
Aalsmeer - De Popprijs Amstelland is opgericht om nieuw muzikaal talent te stimuleren. Dit jaar
is alweer de zeventiende editie van
deze bandcompetitie van start gegaan. De Popprijs is in het leven geroepen als wedstrijd en opstap voor
talentvolle bands uit de regio Amstelland. Hierin krijgen zij de kans
om podiumervaring op te doen en
mooie prijzen te winnen waarmee
de bands zichzelf verder kunnen
ontwikkelen. Zaterdag 16 april is de
tweede voorronde waar de bands
The Twist, 12:04 , Mick Roché, Kurt
Rosa en het Aalsmeerse Total Seclusion hun beste beentje voor zullen zetten om door te kunnen naar
de finale.
Voor iedereen die iets met muziek heeft is de Popprijs elk jaar
een buitengewoon gezellige avond
om naartoe te gaan, vol met nieuwe muziek, variërend van pop, jazz,
funk, rock, punk en alles er tussenin. Het publiek heeft ook een be-

langrijke stem, want uiteindelijk
wordt één band door het publiek
gekozen als finalist; De band die de
meeste stemmen krijgt van het publiek gaat door.
De jury zal zaterdag na afloop van
de optredens alle bands bekend
maken die doorgaan naar de finale.
Na de eerste voorronde is de band
‘Beyond the Joke’ als eerste finalist gekozen, de tweede winnaar van
de eerste voorronde wordt zaterdag
bekend gemaakt evenals de twee finalisten uit de tweede voorronde.
Ook wordt zaterdag de winnaar van
de publieksprijs bekend gemaakt,
dus in totaal vijf bands zullen vrijdag 20 mei in de finale in P60 strijden om de eer.
N201 is zaterdag open vanaf 20.00
uur en het eerste optreden begint al
vroeg, dus kom op tijd om niets te
missen! De entree is gratis. Meer info en updates zijn te vinden op de
facebookpagina van Popprijs Amstelland

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Première ‘Bonje na het
bal’ een groot succes

Zaterdagavond funk, rock, jazz en soul

‘Sonicrocket’ live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 16 april is er weer livemuziek
in Joppe. Dit keer verzorgt de Rotterdamse band ‘Sonicrocket’ een
optreden in het café in de Weteringstraat. ‘Sonicrocket’ bestaat sinds
2011 en komt voort uit de bands
Bastah en Social Animal. De bandleden zijn Slobodan op drums, Martijn op bas, Bas op zang en Guillaume op gitaar en komen uit Rotterdam en Utrecht. De muziek van ‘Sonicrocket’ laat zich het beste omschrijven als funkrock van kinderen
uit de jaren negentig. De band kenmerkt zich door een frisse, transparante sound en een constante
groove die het vooral gemikt heeft
op heupen, voetjes en natuurlijk de
nek. Met uitstapjes naar jazz, soul
en rock is de term crossover prima

op zijn plaats.
Met de debuutdemo uit 2012 op zak
heeft ‘Sonicrocket’ diverse shows
door het land gedaan. In de zomer
van 2014 is de band weer de studio ingedoken om een demo op te
nemen. Onlangs heeft ‘Sonicrocket’
ook haar set akoestisch vormgegeven. Door onder andere het dempen van de drums en het gebruik
van semi-akoestische gitaren, is het
geluidsniveau aanzienlijk lager. Ook
de totale sound is hierdoor milder,
maar de groove is er niet minder om.
Kortom: perfect voor Joppe. Kom allemaal kijken en luisteren naar deze fantastische band. De toegang is
gratis, dus dat mag geen belemmering zijn! Het optreden in het café
in het Centrum begint rond de klok
van 21.30 uur.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
9 april mochten de spelers van de
toneelvereniging Kudelstaart voor
een goed gevulde zaal het hilarische stuk ‘Bonje na het Bal’ opvoeren. En bonje dat kwam er! Het publiek werd getrakteerd op de meest
uiteenlopende types, ieder zo met
zijn of haar eigen problemen, wat
voor komische taferelen zorgde. De
zaal was dan ook zeer geamuseerd
en verrast door de wending tijdens
de ontknoping.
Enkele reacties na afloop waren dat
het een vlot stuk was, wat tekstueel goed in elkaar zat en liep als een
trein. Doordat er veel te zien was op
het podium, was het geen seconde
saai. Alle lof voor de hoofdrolspelers
die de grote stukken tekst foutloos
uit hun hoofd wisten voor te dragen, met een beleving alsof men dit
dagelijks doet! Complimenten aan
alle spelers, de professionele regie, techniek en iedereen die deze

ongedwongen avond uit mogelijk
heeft gemaakt.
Herkansing dit weekend
Heeft u het gemist? Wellicht krijgt u
een herkansing, aangezien komend
weekeinde, vrijdag 15 en zaterdag
16 april, het stuk nogmaals opgevoerd wordt voordat daarna het
doek definitief valt. Echter de kaartverkoop gaat hard, er zijn nog enkele stoeltjes vrij. De laatste kaarten zijn verkrijgbaar bij Gall & Gall
in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in
de Zijdstraat Aalsmeer. De zaal gaat
open vanaf 19.30 uur en het toneelstuk begint om 20.15 uur. Wees er
snel bij als u dit komische blijspel
met eigen ogen wilt aanschouwen!
Kom genieten van een luchtige
avond gezelligheid voor jong en oud
met na afloop een drankje aan de
bar. Meer informatie is te vinden op
www.toneelverenigingkudelstaart.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

The Jack of Hearts
Zondag 24 april heeft The Shack
een primeur. De legendarische Amsterdamse band The Jack of Hearts
gaan het podium weer op en de allereerste keer vind plaats in The
Shack! Zondag 1 mei krijgt The
Shack bezoek uit Italië Marco Pandolfi & Federico Patarnello, met very special guests Hein Meijer, Kim
Snelton en Thomas Toussaint.
Woensdag 4 mei, de avond vóór Hemelvaartsdag, staat The Metallicas
weer op het podium in The Shack,
en in verband met de dodenherdenking gaat The Shack deze avond
open om 20.30 uur. Kijk voor alle
informatie op: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Exposities
16 tot en met 24 april:
* Museumweek in Historische Tuin
met veilingen om 15u en twee tentoonstellingen. Dinsdag tot en met
zondag van 10 tot 16.30u.
Tot en met 24 april:
* Schilderijen en tekeningen van
Appie Smulders en Mai van Oers in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14-17u.
Zaterdag 16 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
Woensdag 20 april:
* Opening expositie Sunny Neeter
met rondleiding in gemeentehuis
vanaf 20u.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s,
beelden en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg.

Flora trakteert
op Disney

Kudelstaart - Zaterdag 16 april
geeft muziekvereniging Flora onder leiding Dick-Jan Veerbeek haar
jaarlijks donateursconcert in De
Spil aan de Bilderdammerweg. Bezoekers kunnen deze avond luisteren naar muziek uit films en musicals van Walt Disney. Het jeugdor-

Open zaterdag en zondag van 13 tot
17u.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eveleens, Punterstraat.
Diversen
Donderdag 14 april:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Netwerken Borrel Aalsmeer in resto Veiling, Legmeerdijk vanaf 17u.
* Speelavond DES in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 15 april:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 16 april:
* Laatste postzegelruilbeurs dit seizoen in Parochiehuis, Gerberastraat
van 9.30 tot 15u.
* Kleurworkshop voor kinderen en
grootouders in het Boekhuis, Zijdstraat van 14 tot 16u.
Maandag 18 april:
* Videoclub Leiden te gast bij F&VA
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Lezing Tony Chocolonely in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 vv/a 20u.
Dinsdag 19 april:
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Rondleiding OVAK leden door
Bloemenlust, Oosteinderweg 247a.
Aanvang: 14u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 20 april:
* Inloop van 9.30 tot 12u. in Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Open avond Gloxinia tehuis voor
ouderen van 19 tot 21u. Vrijwilligers
gezocht!
* Thema-avond ‘Nul op de Meter’ bij
Doopsgezinde Gemeente in De Binding, Zijdstraat 53 vanaf 20u.
Donderdag 21 april:
* Bijeenkomst voor ouderen over leven met diabetes in hal van zwembad aan de Dreef van 10 tot 12u.
* Stijldansen voor ouderen in inloopcentrum in gebouw Irene, Kanaalstraat van 10 tot 12u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Zaterdag 23 april:
* Sam’s kledingactie voor Bangladesh. Inleveren 9 tot 12u bij Open
Hof Kerk, Ophelialaan en 9 tot 11u
bij Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Vergaderingen
Maandag 18 april:
* Jaarvergadering en speelavond BV
De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86
vanaf 19.30u.
kest en soliste Mare van Welzenis
nemen het publiek mee naar de wereld van Disney. De avond wordt gepresenteerd door Jaap van Leeuwen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de zaal en kosten 7,50 euro, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De zaal is zaterdag open vanaf 19.30 uur en het concert begint
om 20.00 uur. Muziekvereniging Flora hoopt vele bezoekers in alle leeftijden te mogen begroeten.

Favoriete film Tom de Vries

UB40 tribute in The Shack
staat als een huis!
Drummer Chris van der Meer gaat
er samen met Loek Hauwert en Johan Steevens op zang en gitaar, Hidde Roorda op basgitaar, Johan van
’t Zand op toetsen, Sander Loog op
saxofoon en Pier Borkent op trompet een heerlijk reggae-feest van
maken! The Shack is op zondag 17
april open om vanaf 15.00 uur. De
Tribute to UB40 begint om 16.00 uur
en de entree is 8 euro per persoon.

Films
Vanaf 14 april:
* Film The Jungle Book (3D) in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag, zondag en dinsdag om 16.30u en 19u.
Maandag 16.30 en 21u en woensdag 21u.
Zaterdag 16 april:
* Favoriete film van Tom de Vries in
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
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Zaterdagavond in De Oude Veiling

Zomerse reggae op zondagmiddag
Oude Meer - Volgende maand
staat UB40 in een stijf uitverkochte
HMH. Heb je hiervoor geen kaartjes kunnen bemachtigen, maar wil
je toch live genieten van al die fantastische grote hits van deze band?
The Shack geeft fans aanstaande
zondagmiddag 17 april een ‘second
best’ kans op U40 muziek. Maar
liefst zeven voortreffelijke muzikanten in een buitengewoon gave UB40
tribute. En wie anders kan deze beter leiden dan Chris van der Meer, in
The Shack bekend van de succesvolle Doe Maar en Madness specials undercoversessies. Stil staan
zal geen optie zijn bij het horen van
al die bekende nummer één hits van
deze populaire band uit Birmingham: Red Red Win, I Got You Babe,
Sing Our Own Song, Kingston Town
en I Can’t Help Falling In Love. En
wie kent ook niet die fantastische
nummers als; Rat in The Kitchen, If
It Happens Again, Cherry Oh Baby,
Food for Thought! UB40, opgericht
in 1978, is nog steeds ‘hot’ en aan
hun succes lijkt geen einde te komen. De geweldige muzikanten van
deze tribute pakken het iets minder
groot aan, maar hebben met vorige
uitverkochte optredens in het clubcircuit bewezen dat ook deze band

Muziek/Toneel
Donderdag 14 april:
* Voorjaarsdansfeest bij Werelddansgroep Nivon in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
Vrijdag 15 april:
* Bandbrouwerij voor muzikanten en
muziekliefhebbers in N201, Zwarteweg van 21 tot 01u.
15 en 16 april:
* Komische klucht ‘Bonje na het bal’
door toneelvereniging Kudelstaart
in Dorpshuis. Vrijdag en zaterdag
vanaf 20.15u.
Zaterdag 16 april:
* Familievoorstelling André het astronautje in Crown Theater. Shows
om 13.30u. en 15.30u.
* Concert ‘Disney’ Flora in De Spil,
Kudelstaart vanaf 20u.
* Tragikomedie ‘Gouwe Handjes’
door toneelvereniging De Rijzenspelers in De Reede, Rijsenhout.
vanaf 20.15u. Ook 22 en 23 april.
* Tweede halve finale Popprijs Amstelland in N201, Zwarteweg, 20u.
* Liveoptreden band Sonicrocket in
Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Jazz van Bart Lust Quintet in cultureel café Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
Zondag 17 april:
* Tribute to U2 in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer v/a 16u.
Donderdag 21 april:
* Magie met een lach in The Club
van Crown Theater, Van Cleeffkade
15 vanaf 20u.

• Nieuwe Meerbode

KCA concert zaterdag in Bacchus

Jazz met Bart Lust Quintet
Aalsmeer - Voor het jazzconcert in
Bacchus deze zaterdag 16 april is
het Bart Lust Quintet uitgenodigd.
Het wordt de hoogste tijd dat trombonist Bart Lust de aandacht krijgt
die hem toekomt. Zijn achternaam
is precies wat het is om hem te horen spelen. Lust is heer en meester op zijn instrument. Er staat geen
maat op zijn virtuositeit en snelheid qua positiespel, al blijft alles in
dienst van hetgeen hij wil communiceren. De kracht én de warme klank
van de combinatie trombone-tenorsax worden daarbij maximaal uitgebuit. De ritmesectie erachter swingt,
stuwt en spettert.
Trombonist Bart Lust studeerde cum
laude af aan het Hilversums Conservatorium waar hij jazzstudies volgde
bij Eric en Bart van Lier. Trok naar
Amerika en ging privélessen volgen bij Jimmy Knepper, Slide Hamp-

ton en Jim McNeely. Het Quintet bestaat naast Bart Lust op trombone
uit Daniel Mester op tenorsax, Steven Hupkens op piano, Erik Robaard
op bas en Joost Kesselaar op drums.
Het repertoire van het Bart Lust
Quintet bestaat uit wat ouder en
nieuw werk. Samen vormen zij een
enorme schatkamer, die bij Lust
prachtige luistermuziek oplevert,
melodie en harmonie grondig aftast, ruimte laat voor ingrijpende
improvisaties en de kwaliteit van dit
kwintet grondig aan de oppervlakte
brengt. Het wordt een warme avond
in Bacchus!
Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat
begint zaterdag 16 april om half tien.
Open vanaf 21.00 uur. Toegang: uw
gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel.
0297-360355 en Reinoud Staps, tel.
0297-325304.

Aalsmeer - Een goed geslaagde filmische kruisbestuiving tussen een waar gebeurd, persoonlijk verhaal en een documentaire
over de schoonheid en kracht van
de wilde natuur. Zaterdagavond 16
april is de favoriete film van Tom
de Vries te zien. Zoals altijd zal de
gast van een Favo-film zijn keuze toelichten in een gesprek voorafgaand aan de film. Tom de Vries
is directeur van Koninklijke De Vries
Scheepsbouw, fan van de ontwerper Philippe Starck en fotograaf Erwin Olaf, werkt nu bijna 35 jaar in
dit Aalsmeerse familiebedrijf. De

hoofdpersoon in ‘zijn’ film gaat in
plaats van aan een carrière te beginnen op reis. Hij is de in zijn ogen
op materialisme en op prestatiedrang gerichte samenleving waarin hij vertoeft, zat. Hij wil maar één
ding en dat is de wereld beleven zoals de wereld in zijn ogen ooit bedoeld is. De film is geheel op locatie gefilmd, en dat levert een aantal
zeer mooie plaatjes van de natuur
op. De muziek ondersteunt de film
in sterke mate. Nieuwsgierig geworden? Kom zaterdag 16 april naar
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Aanvang 20.30 uur, gratis entree.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

NIEUW:

Klassieke gitaar
‘Martinez’ 3/4
€ 69,-

Versterkers ‘Stagg’
(akoestisch)
vanaf € 98,-

Blokfluit ‘Yamaha’
(kunststof) € 10,-

Grote collectie
gitaarbanden!

KOOPJE:

TIP:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Workshop voor grootouders en kleinkinderen

Theatertip!

Zaterdag presentatie langste
kleurboek in het Boekhuis

Meezingen met prinsessen van Studio 100

Prinsessia Show in Crow
Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Goed nieuws voor de
fans van Prinsessia, want Roos, Linde, Iris, Madeliefje en Violet ruilen de prinsessenschool tijdelijk in
voor het theater! Ze zijn dinsdag 3
mei om 14.00 uur in het Crown Theater Aalsmeer. De vijf vriendinnen
hebben elke vrije minuut benut om
keihard te oefenen voor hun eerste
liveshow.
Reken dus maar dat het zal sprankelen op het podium! Wil jij je favoriete prinses in levende lijve aanschouwen? Kriebelen je stembanden nu al, omdat je luid wil meezingen met die heerlijke prinsessenliedjes?
Laat het trompetgeschal dan onmiddellijk aanrukken en doe een
vreugdedansje; de meiden kijken
alvast reikhalzend uit naar jullie

komst en beloven jullie een koninklijk spektakel.
Kom verkleed
Zorg dat je er koninklijk uitziet, want
na de voorstelling kun je de Prinsessen een handje geven en met hen
op de foto. Wil je kaarten kopen of
meedoen aan de kleurwedstrijd? Ga
naar de website www.crowntheateraalsmeer.nl. Hier kun je de kleurplaat downloaden. Lever deze in
voor de voorstelling, dan win jij misschien wel een van de leuke prijzen. De hoofdprijs is een Prinsessia
Sprookjesboek. De reguliere prijs
voor de voorstelling is: 22,50 euro.
Kom je gezellig met familie (vanaf
vier personen) dan betaal je de Familiepakketprijs van 19,15 euro per
persoon.

Exposities en omenten seringen

Museumweek met veilingen
in Historische Tuin
Aalsmeer - Van zaterdag 16 tot en
met zondag 24 april is het weer museumweek in samenwerking met
de museumvereniging. Thema dit
jaar is ‘Ons echte goud’. De Jugendstil veilingklok uit de dertiger jaren
in de Historische Tuin staat centraal
deze week. Door de invoering van
het veilingsysteem kwam de bloemisterij in Aalsmeer tot bloei en
groeide Aalsmeer uit tot bloemendorp. Bij voldoende belangstelling
wordt er dagelijks geveild. Aanvang
is om 15.00 uur. Beleef dit spektakel!
Er is tijdens de openingsuren altijd
iemand aanwezig om het veilproces
uit te leggen.
Extra in de tentoonstellingskas is
een vitrine met klederdracht van de
Stichting Oud Aalsmeer, Poppen &
Zo. Dit keer zijn antieke poppen van
rond 1850 bewonderen. De poppen zijn aangekleed in doopsgezinde kledingdracht. In het Historisch
Centrum is de expositie over de
Redding van Aalsmeer te zien. Een
tentoonstelling in samenwerking
met Rijnland waar het bijna weg-

Magistrale stralende zon
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Landschap is het thema van de actuele expositie in het
Oude Raadhuis. Mai van Oers is
één van de twee exposerende kunstenaars. Haar schilderijen hebben
geen titel. ‘Bij één schilderij komt
als vanzelf een titel naar boven. Het
gaat om op wat een landschap lijkt
met daarboven een stralende zon.
Het doet onmiddellijk denken aan
het beroemdste gedicht van Johnny van Doorn(1944-1991) the Selfkicker, ‘Een magistrale stralende
zon’. Het is een klein doekje maar
o zo krachtig. Met dikke verflagen
die rechtstreeks uit de tube lijken te
komen, weet Van Oers een kleurrijk
en expressief landschap te boetseren. Haar werk kan nauwelijks worden beschreven. Haar doeken tonen geen concrete weergave, maar
schuren tegen het figuratieve aan.
Er blijft elke keer wat te raden over.
Is het geel, zon of dat blauw lucht?
Haar doeken zijn vaak doorwerkt
en kenmerken zich door dikke verflagen. Elk doek is een zelfstandige
wereld vol beweging waarin licht
een belangrijke rol speelt. Ondanks
de kleine formaten zijn haar kleurrijke schilderijen indringend en intens.
‘Met een klein doek kun je soms een

hele muur beheersen’, aldus Van
Oers. Schilder en tekenaar Mai van
Oers is maker van een heel eigenzinnig en levenskrachtig oeuvre. Dat
geldt ook voor de tekeningen die te
zien zijn in het Oude Raadhuis. Al
zijn het er maar een paar, ook in de
tekeningen is elke keer wat nieuws
te ontdekken. De oorspronkelijke in
1953 geboren Brabantse woont en
werkt al lange tijd in Amsterdam. Ze
volgde er een beeldende beroepsopleiding aan de beroemde Rietveld
Academie. Haar werk is te vinden in
collecties van onder het Museum
Boijmans van Beuningen, het Centraal Museum in Utrecht, het Teylers Museum in Haarlem, de kunstcollectie van het Bouwfonds en nu
dus te zien in het Oude Raadhuis.
Van Oers werd in 2000 bekroond
door de Jeanne Oosting Stichting.
Een stichting die de beelden kunst
in Nederland wil bevorderen. Haar
werk is samen met dat van de Amsterdamse landschapsschilder Appie Smulders nog te zien tot en met
zondag 24 april in het Oude Raadhuisje aan de Dorpsstraat in het hart
van Aalsmeer. Elke donderdag tot
en met zondag van 14.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.

Vrolijkheid spat van podium
bij concert Jostiband Orkest

grond waren niet beschikbaar voor
dit plan en dan houdt het op.
De zaal vol met toehoorders was
verbijsterd, waarom deze presentatie van een plan dat niet doorgaat?
Maar geen van de omwonenden
leek daar rouwig om. “Besteed het
geld liever op een andere manier”,
was de algemene stemming.
VVD fractielid Erik Abbenhues, tevens bewoner van de Oosteinderweg, vatte het als volgt samen:
“Zonde van al het geld dat er inmiddels al aan besteed is, de kosten zijn al opgelopen tot meer dan
500.000 euro, terwijl er nog geen
schop de grond in gegaan is. Maar
beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Als er zo weinig draagvlak onder de omwonenden is, als
de sloopzone uiteindelijk niet in het
plan betrokken wordt, waar doe je
het dan eigenlijk voor?”
Fractievoorzitter Robert van Rijn
over de hele gang van zaken: “Ik
ben tevreden met dit besluit om er
mee te stoppen. Wel zonde dat er
een plan is waar al 500.000 euro
aan besteed is met geen enkele opbrengst. Vervelend voor Stichting de
Bovenlanden, die het gebied mooier
en duurzamer wilde maken. Maar ik
twijfel ook of er zoveel behoefte aan
dit plan was vanuit onze inwoners,
want – nogmaals - wie had daar zijn
hond uitgelaten of was gaan zitten vissen, of een rustig een boekje
gaan lezen, onder de landingsbaan
van Schiphol?”

Beestenboel met Hilbert
Geerling in Poppentheater
Amstelveen - In de dierentuin gebeurt nooit iets? Vergeet het maar!
Hilbert Geerling, vijfvoudig Nederlands goochelkampioen, heeft namelijk een dierentuin en... Nou ja,
hij heeft er nog niet echt eentje, hij
wil heel graag een dierentuin. Alleen heeft hij nog geen dieren. Maar
dat is voor Hilbert geen probleem.
Hij kan je namelijk het ene na het
andere dierenverhaal vertellen. Van
olifantenpoep tot een zebra die liever stippen wil. En iedereen weet
dat verhalen soms net echt kunnen zijn. En als de fantasie dan op
hol slaat, ontsnapt er misschien wel
een tijger. Een goochelshow vol humor en dierenverhalen voor iedereen vanaf 4 jaar.
Te zien in het Amstelveens Pop-

pentheater op zondag 17 april. Voor
iedereen vanaf 4 jaar. Aanvang
14.30 uur. Reserveren kan via 0206450439;
info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Opening expositie Sunny
Neeter in gemeentehuis

spoelen van het dorp Aalsmeer uitgebeeld wordt. Op 16 en 23 april is
Jan Maarse aanwezig om het omenten van seringen te demonstreren
voor de liefhebbers. De vernieuwde
openingstijden zijn van dinsdag tot
en met zondag van 10.00 tot 16.30
uur. Meer informatie via www.historischetuinaalsmeer.nl of via www.
nationalemuseumweek.nl. De Historische Tuin is te bereiken via de brug
aan het Praamplein in het Centrum.

VVD: Afblazen project
Groenzone logische stap
Aalsmeer - “Dit is nu zo’n project
dat aanvankelijk de goede kant op
ging, maar waar gaandeweg steeds
meer onrealisme en hoge investeringskosten de boventoon gingen
voeren. Een stiltegebied onder de
Aalsmeerbaan, dat geloofde toch
niemand”, zegt VVD fractievoorzitter Robert van Rijn over het project
Groenzone.
“Aanvankelijk was het project Groenzone een poging om de Sloopzone,
de strook grond in het verlengde
van en direct onder de Aalsmeerbaan, die in opdracht van Schiphol
gesloopt moest worden, om te toveren tot een openbaar stukje groen
met recreatieve waarde. Met behulp
van geld van verschillende overheden, wilde de gemeente destijds dit
stukje niemandsland nuttig maken.”
Vanwege eigendomsverhoudingen
en hoge kosten voor grondsanering,
kon het originele plan geen doorgang vinden. “Zonde”, vond wethouder Job Kluis, die het project
overgedragen kreeg van zijn voorgangers. Hij bedacht een alternatief plan, inmiddels niet meer in de
Sloopzone, maar over de tunnelbak
van de N201, via de Bovenlanden,
richting De Oude Veiling. Een plan
met stilte zone’s, bruggetjes, pontjes en groene doorsteekjes.
Op 15 februari presenteerde hij dit
plan aan de direct omwonenden in
het gebied. Aan het einde van zijn
presentatie moest wethouder Kluis
echter toegeven dat ook dit plan het
niet zou redden. Essentiële stukken

Expositie tot en met 24 april

Aalsmeer - Het langste kleurboek
‘Naar de maan’ ter wereld wordt
aanstaande zaterdagmiddag 16
april in het Boekhuis in de Zijdstraat
gepresenteerd en ingekleurd! In dit
buitensporige kleurboek, in uitgeklapte vorm wel 4,5 meter lang, begin je te kleuren met beide benen
op de grond. Via onder meer een
ruimtestation, een vliegende olifant
en acrobatische schapen, raak je in
steeds hogere sferen. En voor je het
weet zit je op de maan! Het eindresultaat is een meterslang kunstwerk, waaraan je urenlang kleurplezier hebt beleefd. De kleurworkshop is bedoeld voor (groot)ouders
en kleinkinderen in de leeftijd van 6
tot 12 jaar. Samen met opa of oma
van een nieuwe kleur-techniek leren en filosoferen over hoe je maan
bereikt. De workshop wordt gegeven door kunstdocent Annefie van
Itterzon en is van 14.00 tot 16.00 uur.

Aalsmeer - In een uitverkochte
Sporthal de Bloemhof vond op zaterdagavond 9 april op initiatief van de
Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn het concert plaats van het Jostiband Orkest ondersteund door Da
Capo’s Popkoor. De 85 verstandelijk beperkte musici gaven een fantastisch concert onder de bezielende
leiding van Lyan Verburg. De muziek
die zij speelden en de vrolijkheid die
zij uitstraalden spatten van het podium af en vonden hun weerklank
bij de bezoekers van de Bloemhof.
Toen als laatste “Daar bij dat kleine café aan de haven” gezongen

werd, stond het publiek mee te klappen en mee te zingen als één denderend slotakkoord. De opbrengst van
de avond zal besteed worden als bijdrage aan de viering van het 50-jarig
jubileum van de Jostiband en aan de
Aalsmeerse Moeder Verwendag. Een
dag die de Rotaryclub jaarlijks organiseert om moeders die de dagelijkse zorg hebben voor een kind met
een beperking een dag te verwennen, maar vooral om hen met elkaar
in contact te brengen. Het was een
onvergetelijke avond die vele harten
heeft verwarmd.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vanaf woensdag 20
april tot woensdag 20 juli exposeert Sunny Neeter in het gemeentehuis. Sunny is een Amstelveense
kunstenaar, die vanuit haar atelier
in Aalsmeer werkt. Sunny schildert
intuïtief en werkt met verschillende technieken. De officiële opening
van deze expositie met rondleiding
is woensdag 20 april om 20.00 uu in
het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze opening (met
drankje en hapje) aanwezig te zijn.
Wel een vriendelijk verzoek om u
van te voren voor deze (gratis) opening met rondleiding aan te melden.
Dit kan digitaal: hfkoppeschaar@
gmail.com of mobiel 06-36560123.
De tentoonstelling wordt om 20.00
uur geopend door wethouder Gertjan van der Hoeven van kunst en
cultuur. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door zanger Massimo Bizzo met Italiaanse liederen.
Sunny Neeter volgde haar kunstopleiding Fine Arts op de Filippijnen.
Later volgde zij in Amsterdam lessen bij Peter Schenk. Van de Japanse leermeester Jiro Inagaki, leerde zij de techniek van het papierscheppen (Kozo). In sommige van
haar schilderijen past ze deze techniek toe. Sunny krijgt in zowel binnen-als buitenland veel waardering
voor haar werk. Sunny Neeter schil-

dert zonder vooropgezet plan, laag
over laag en verwerkt verrassende materialen zoals zand, schors en
ribbelkarton. Sunny Neeter: “Vanuit de fascinatie voor het verweerde oude oppervlak, zet ik de historie
om in een kleurrijk heden. Zo ontstaan er sporen van schoonheid en
verval op het doek.”
Op woensdag 11 mei om 20.00 uur
wordt de lezing en de rondleiding
herhaald en op vrijdagmiddag 17 juni om 14.30 uur is er nog een rondleiding. De tentoonstelling is tijdens
kantooruren op de begane grond
te bezichtigen. De grote werken op
de bovenverdieping zijn dan alleen
vanaf de benedenverdieping te bekijken.

Laatste postzegelbeurs dit
seizoen in Parochiehuis

LSVL te gast bij Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 18
april komt de LVSL uit Leiden een
videoprogramma verzorgen bij de
Aalsmeerse Videoclub. Deze vereniging staat garant voor een keur
aan prima amateurfilms. Het is altijd
weer een verrassing te zien hoe de
leden van een videoclub hun eigen
manier van videofilmen beleven. Het
belooft weer een interessante clubavond te worden, laat deze dus niet
aan u voorbij gaan. De F&VA is nog

steeds opzoek naar nieuwe leden.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een videocamera
zijn van harte welkom op één van
de komende clubavonden. De clubavonden van de F&VA worden om
de veertien dagen gehouden op de
maandagavond in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en
beginnen om 20.00 uur. Informatie
over F&VA via 023-5284564 of via de
website www.videoclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Voor verzamelaars uit
Aalsmeer en Omstreken gaan op
zaterdag 16 april de deuren van het
Parochiehuis in de Gerberastraat
om 09.30 uur alweer open. De entree is gratis. Er kan heerlijk gesnuffeld worden in de ruim 115 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op de verenigingstafel
te vinden zijn. Neem stockboek(en)
met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat kan hier. Van de vele
ruiltafels wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt. Cor van Meurs, ruilbeursleider, heeft een mooie presentatie over ‘Honden’ en dat allemaal op brieven en postzegels. Ze
blaffen en bijten niet als u rustig
blijft postzegelen. De verenigingsavond op 4 april gemist, het restant
veilingkavels is op de ruilbeurs nog
te koop, maar nu wel met de bekende opcenten. Voor meer informatie
kan gekeken worden op de website
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl. Geen tijd? Weet wel dat de vol-

gende ruilbeurs pas weer is op zaterdag 17 september. Deze zaterdag
is de laatste van dit winterseizoen.
Uiteraard is er ook weer een verloting met vele prachtige planten en
mooie bossen verse tulpen, zo van
de kwekerij.
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur haar
deuren. Voor meer informatie kunt
u deze dag ook terecht bij Cor via
0297-343885 of Gerboud via 0297345231.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

bekendmakingen snel en makkelijk
te vinden op WWW.overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in
de basisregistratie personen (brp)
voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
geslachtsnaam

voorletters

geboorte- datum
datum
voornemen

Costeren
Douqué

E.E.
E.N.

14-12-1957 05-04-2016
27-09-1977 05-04-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in
de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit,
uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
geslachtsnaam

voorletters

geboorte- datum
datum
beschikking

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

Macri
Baláž

V.
M.

03-01-1965 04-04-2016
11-06-1981 04-04-2016

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

komgrenZenbesluit WegenverkeersWet 1994
(Z-2015/051092)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de raad van Aalsmeer op 10 maart 2016 de grenzen van de
bebouwde kommen van de Wegenverkeerswet 1994 heeft vastgesteld. Hiermee zijn alle hieraan voorafgaande besluiten over
de vaststelling van de bebouwde kommen als bedoeld in deze
wet vervallen. De komgrenzen bepalen welke maximumsnelheid er op de wegen geldt. De nieuwe komgrenzen staan op de
bij het raadsbesluit behorende tekening. Er is geen bezwaar
of beroep mogelijk.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij

de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 282a, 1431 AW (Z-2016/019438), het plaatsen
van een terrasoverkapping op een recreatielandje
- Distelvlinderstraat 14, 1432 MN (Z-2016/019409), het
vervangen van de huidige houten berging door een gemetselde berging
- Oosteinderweg 206, 1432 BA (Z-2016/019504), het bouwen van een schuur
- Oosteinderweg 261a, 1432 AV (Z-2016/019846), het herindelen van een bovenwoning
- osteinderweg 463, 1432 BJ (Z-2016/020255), het uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde, het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde, het wijzigen
van de kozijnen
- nabij Aalsmeerderweg 376, 1432 EE (Z-2016/020585), het
oprichten van een woonhuis en het aanleggen van een
in- en uitrit
vergunning verleend*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Uiterweg 214 en Westeinderplassen, kadastraal bekend
als sectie H, nummer 312, 1431 AT (Z-2016/016346), het
plaatsen van twee blokhutten. Verzonden 05-04-2016
- Oosteinderweg 182-186, 1432 AR (Z-2016/013570), het
vervangen van 2 bruggen. Verzonden 07-04-2016
besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling gesteld*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
besluit genomen, procedure afgebroken, aanvraag is
vergunningvrij
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning
vereist is:
- Stommeerweg 47, 1431 ET (Z-2016/007818), het bouwen
van een schuur/garage. Verzonden: 05-04-2016.
procedure afgebroken, aanvraag is ingetrokken
- Hadleystraat 1, 1431 SK (Z-2015/061657), melding brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur
- Oosteinderweg 261c, 1432 AV (Z-2016/019199), het wijzigen van appartementen in kantoren/bedrijfsruimten
- Hortensialaan 85, 1431 VB (Z-2016/019247), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
meldingen ontvangen
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/019209), melding brandveilig gebruik ten behoeve van café/restaurant
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KC (Z-2016/019446), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/019579), brandveilig gebruik t.b.v. de hallen voor logistiek en opslag
- Jac. P. Thijsselaan 25, 1431 KD (Z-2016/019849), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit garage
- Tartinihof 31, 1431 ZS (Z-2016/019676), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Linnaeuslaan 2a, 1431 JV (Z-2016/019872), het verwijderen van funderingsrestanten van oude kassen
- Stommeerkade 54, 1431 EK (Z-2016/020423), het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de schuur
meldingen akkoord
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/019209), melding brandveilig gebruik ten behoeve van café/restaurant
- Zwarteweg 90, 1431 VM (Z-2016/017841), slopen van
twee schuurtjes op het perceel
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KC (Z-2016/019446), verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KC (Z-2016/019246), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 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 advertentie.
- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2016/007777), Rommelmarkt
op 10 april 2016, verleend 6 april 2016
- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2016/015019), Concert Jostiband op 9 april 2016, verleend 7 april 2016
- Weteringstraat/ Chrisantenstraat (Z-2016/014333), Koningsdag op 27 april 2016, verleend 8 april 2016
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/017156), Verkoop oliebollen op 18 en 19 november 2016, verleend 7 april 2016
ventvergunning (verleend)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/016176), Het werven en
beheren van klantenbestanden ten behoeve van rioolontstoppingsbedrijven van 1 januari tot en met 31 maart 2017, verleend 7 april 2016
exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.

Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2015/058059) Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., verleend 7 april 2016
terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2015/058059) Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., verleend 7 april 2016
drank- en horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2015/058059) Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., verleend 7 april 2016
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 43A, 1431 HW (Z-2016/020376) Afsluiting wintercompetitie en prijsuitreiking bij H. Demper B.V. op 29
april 2016, 7 april 2016 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inZage
t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer
2016 (en bijbehorende stukken)
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan AalsmeerDorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking,
de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de
bijbehorende stukken (op voormalige terrein
van de kwekerij en aangrenzende terrein van
de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg 69 woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005,
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied
4.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan Oosteinderweg
e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord
deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied 4.
t/m 6-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’ met de bijbehorende stukken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Veranderingen en aandachtspunten

Livemuziek en interviews

College bij Amstel-Meer
van Ons Tweede Thuis

Nieuw: ‘Buijten de Norm’
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer kom
je steeds vaker tegen! Naast de vele uitzendingen vanuit de studio,
zal komende zaterdag live uitgezonden worden vanuit The Beach.
Nieuw is het programma ‘Buijten de Norm’, dat de collega’s van
Rick FM verzorgen. De samenwerking met de Uithoornse lokale omroep Rick FM krijgt steeds meer
vorm. Naast de programma’s ‘Uur
van Puur’ en ‘Door de Mangel’ die
ook in Uithoorn en De Kwakel te beluisteren zijn, zal ook een Uihoorns
programma op Radio Aalsmeer uitgezonden gaan worden. Voortaan
wordt iedere woensdag om 22.00
uur de Aalsmeerse ether iets kleurrijker dan anders! In het nieuwe programma ‘Buijten de Norm’ bespreken Gavin en Emiel alles dat te maken heeft met de LGBT (Lesbian,
Gay, Bisexual en Transgender). Regelmatig komen er gasten langs die
kunnen vertellen hoe hun leven beinvloed wordt door hun geaardheid,
of die van mensen in hun omgeving.
Aalsmeer houdt van…
Liefhebbers van Nederlandstalige muziek kunnen iedere woensdagavond afstemmen op Radio
Aalsmeer. Van 18.00 tot 19.00 uur
draait Esther Sparnaaij bekende
muziek van de huidige tijd, maar
ook ‘gouwe ouwe’ van vroeger. Geef
jouw favoriete Nederlandstalige
plaat door aan Esther en wie weet
hoor je de plaat op woensdagavond
voorbij komen. Dat is niet alles, want
‘Ik hou van Holland’ biedt ook eens
kans aan zangers en zangeressen!
Indien jij als artiest louter Nederlandstalig zingt, ben je van harte
welkom om live in de studio een optreden te verzorgen.
Prinsessia belt met ‘Let’s Go’
Afgelopen week was er weer de
‘Raad het Plaatje’ prijsvraag in ‘Let’s
Go’. De winnaar mag samen met
Daniëlle komen koken in de studio! Wie de winnaar geworden? Dat
hoor je vrijdag in de uitzending. Kim
zal vrijdag ook bellen prinses Violet, een van de prinsessen van Prinsessia. Zij komen op 3 mei optreden in het theater in Aalsmeer. Wat
voor avonturen gaan ze daar beleven? Verder komt Britt nog langs,
want zij wil graag dat iedereen gaat
stemmen op haar tennisvereniging.
Maar maarvoor moet er dan gestemd worden? Vrijdag vanaf 18.00
uur legt Britt het allemaal uit, bij Kim
en Joey van ‘Let’s Go’.

Vrijdagavondcafé
Zoals iedere vrijdagavond ook deze week weer een nieuwe aflevering
van het Vrijdagavondcafé. Naast de
vaste items deze week onder andere een interview met Devin Hoogervorst van Westeinderpaviljoen over
Koningsdag. Maar ook: Chiel Hollander over de Roparun die hij gaat
lopen. En de social media rubriek
van Deborah om 22.22 uur. Het thema van de Twitterhit is deze week:
vienden (of: friends). Ken jij een
goed lied met in de titel of de artiestennaam dit thema? Laat het weten via Twitter op @Vrij_avondcafe of via Facebook. Onder de inzenders verloten Ron en Caroline twee
bioscoopkaartjes voor een film naar
keuze.
Aalsmeers Live
Zaterdagavond 16 april treden er
in The Beach meerdere zangeressen op. Radio Aalsmeer is ter plaatse om de optredens live uit te zenden en de artiesten te kunnen interviewen. Alle zangeressen zijn pupillen van Marian Pijnaker. Zij scoorde in het verleden twee Top40-hits
als zangeres van de band Tower. In
2015 ontstond bij haar en een aantal vrienden (muzikanten) het idee
om een talentenjacht te houden.
Hoofdprijs is een artiestencontract.
De line-up is als volgt: Joya Hanegraaf, Lisa van Zanen, Yasmin Kalff,
Remedy II en Carolina Brusse. Het
programma wordt zaterdagavond
tussen 21.00 en 23.00 uur live uitgezonden op Radio Aalsmeer.
‘Door de Mangel’
Op maandag 18 april ontvangen
Mylène en Elbert wederom een
Aalsmeerder of Kudelstaarter in de
wekelijkse talkshow ‘Door de Mangel’. Afgelopen maandag was het
aannemer en voetballiefhebber Wilco van der Laarse die plaats nam in
de studio. Wilco is een echte ‘Dorper’, al woont hij tegenwoordig in de
Hornmeer. Uiteraard heeft Van der
Laarse ook een nieuwe gast voor
123e uitzending van ‘Door de Mangel’ gevonden. Maandag 18 april
neemt kraanwagenchauffeur Marcel Mieremet plaats achter de microfoon. Vragen voor Marcel Mieremet? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of Twitter: @DoordeMangel.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel en via de website www.radioaalsmeer.nl.

Dit weekend huismussenen spreeuwen-telling
Aalsmeer - Dit weekend organiseert de Natuurgroep Aalsmeer organiseert alweer voor de vierde
keer de grote Aalsmeerse en Kudelstaartse huismussen- en spreeuwentelling!
Huismussen
en/of
spreeuwen in en om de tuin? Tel ze
en laat het weten! Tel alleen de tsjilpende huismusmannen en zingende spreeuwen. De vogels zijn het
actiefst in de ochtend, dus dat is het
beste moment om te tellen. Tel één
keer het aantal zingende huismussenmannen en spreeuwen. Van de
huismus kunnen het er een aantal
zijn, van de spreeuw vaak maar één.

Een met recht schitterende vogel!
Door elk jaar een telling te organiseren, wordt geprobeerd een beeld
te krijgen van het huismussen- en
spreeuwenstand in de gemeente.
Resultaten kunnen doorgegeven
worden via natuurgroepaalsmeer@
gmail.com. In de e-mail graag straat,
en als het even kan, het huisnummer vermelden waar de getelde vogels zijn gezien. Deelnemers zullen
later de resultaten van alle tellingen
ontvangen.
De spreeuw.
Foto: Erik de Rijk, Aalsmeer.

Grijs ‘petje’
De mannetjes huismus is overwegend bruin en grijs, met een zwartgrijze dikke snavel, een grijs ‘petje’, een zwarte keel en meestal een
zwarte befje. De Spreeuw is een,
op het eerste gezicht, zwarte slanke vogel met een vrij lange, spitse gele snavel. Van dichterbij bekeken is de vogel duidelijk gespikkeld en als de zon op zijn of haar veren schijnt blijkt de Spreeuw prachtig groen- en paars glanzend te zijn.

Jaarvergadering
BV De Pomp
Aalsmeer - Op maandag 18 april
houdt buurtvereniging de Pomp
haar jaarlijkse vergadering in verenigingsgebouw ‘t Baken in de
Sportlaan 86. De leden worden verzorgd met koffie en thee met cake
en tijdens de twee speelrondjes die
na afloop zullen gespeeld worden
zijn er lekkere hapjes. De vergadering neemt ongeveer een half uurtje in beslag en er zal wederom een
prachtige verloting gehouden worden met prima prijzen. U wordt verzocht om half acht aanwezig te zijn.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp via
nummer 0297-344107

Rondritten op Koningsdag

Presentatie nieuwe aanwinst
St. Veteraan Autobussen
Aalsmeer - Stichting Veteraan
Autobussen (voorheen Maarse &
Kroon) presenteert op Koningsdag,
woensdag 27 april haar nieuwste
aanwinst. Het betreft hier de voormalige Maarse & Kroon bus, busnummer 1605 uit 1972. Toen Maarse & Kroon overging naar Centraal
Nederland heeft deze bus een tijdje onder die vlag gereden. Maar de
stichting heeft haar weer op de kop
getikt en in de oorspronkelijke staat
van destijds (toen streekgeel) teruggebracht. De bus is geheel gerenoveerd in een tijdsbestek van 5
jaar. Vele vrijwilligers hebben hun
steentjes bijgedragen om dit mobiel
rijdend erfgoed weer op de weg te

krijgen. Motorisch is zij weer in perfecte staat en zij staat op nieuwe
banden. Het schilderwerk was een
hele klus, maar ook dat is goed gelukt. Onlangs is hieraan de laatste
hand gelegd: de bestikkering Maarse & Kroon.
Woensdag 27 april verzorgen de
vrijwilligers van de Stichting Veteraan Autobussen rondritten door
Aalsmeer tegen een kleine vergoeding. Jeugdigen onder de 12 jaar
kunnen deze rit gratis meemaken.
Start is nabij het Raadhuisplein vanaf 11.00 tot circa 15.30 uur. Kom de
sfeer van vroeger nog eens of eindelijk eens proeven! Informatie:
gj.smith@hotmail.com.

“Het gaat om onze leefomgeving”

Thema-avond ‘Nul op de
meter!’ in de Binding
Aalsmeer - In de zaal van de Binding vindt op woensdag 20 april
aanstaande een bijzondere avond
plaats met als centrale thema Nul
op de meter! wonen. Geïnspireerd
door mee te lopen in de klimaatloop van Urgenda aan de vooravond
van de Klimaattop in Parijs in 2015,
wordt deze avond georganiseerd
door de werkgroep Duurzaamheid
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in samenwerking met
Stichting Sienergie. Het wordt een
spannende en leerzame avond voor
iedereen die meer wil weten over
Nul op de meter! wonen en hier wellicht zelf mee aan de slag wil. Een
panel van deskundigen zal alle vragen beantwoorden. Tijdens de klimaattop in Parijs in december vorig jaar is wel heel duidelijk geworden dat het met de uitstoot van CO2
in de wereld anders moet. Dat betekent vooral een andere manier van
omgaan met energie. In onze mobiliteit, in de bedrijven, maar zeker
ook in onze woonomgeving. Dit verbruikt tenslotte ongeveer éénderde
van de totale energie.
En dat betekent dat een groot deel
van de inwoners van Aalsmeer daar
in de komende jaren ook mee te
maken krijgt. En omdat de werkgroep Duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente het belangrijk vindt dat op een goede manier
met de wereld wordt omgegaan,
met zorg voor elkaar, voor de omgeving, voor de wereld, voor de aarde in zijn geheel, wordt deze avond

georganiseerd. “Het gaat om onze directe leefomgeving. Hoe kan
ons huis zonder fossiele brandstoffen, hoe kunnen we comfortabel blijven wonen zonder gas, zonder kolen, zonder vuile stroom? Zou
ons huis zelf energie kunnen leveren, sterker nog, zouden we zonder
energielevering kunnen? Dat is wat
bedoeld wordt met nul op de meter”, legt de werkgroep uit. “In en om
je huis wordt minstens zoveel energie opgewekt als je verbruikt, zodat
aan het eind van een periode, bijvoorbeeld een jaar, er nul op de meter staat. Het nieuwe begrip NOM!”
Tijdens de informatieve avond zal er
door diverse mensen worden ingegaan op deze problematiek. Wat is
het, wat betekent het, welke kansen
en mogelijkheden zijn er, maar ook
welke knelpunten zijn er allemaal?
Het concept en de uitwerking van
Nul op de meter komt uitvoerig aan
de orde en een ervaringsdeskundige kan vertellen over wat het betekent om in een NOM huis te wonen.
En er is ruimte voor al uw vragen.
Woensdagavond 20 april dus, in de
Bindingzaal, Zijdstraat 53. Iedereen is van harte welkom! De koffie
staat om kwart voor acht klaar en
om 20.00 uur begint de bijeenkomst.
Voor meer informatie kan eenieder terecht bij de werkgroep Duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (duurzaamheid@
dgaalsmeer.nl, www.dgaalsmeer.nl)
en bij de stichting Sienergie (http://
www.sienergie.nl).

Jubileumfeest The Beach
Aalsmeer - Twintig jaar geleden is
het alweer dat veiling Bloemenlust
werd omgetoverd tot Beach Indoor
Centre en dit jubileum hebben de
initiatiefnemers en eigenaars Ruud
en Irene afgelopen zaterdag 9 april
met een groots feest gevierd. Er waren optredens van de zangers Quincy en Robert Leroy, dj’s Kees en

Marcel draaiden plaatjes op verzoek
en ontvangen werden de vele bezoekers door de Gekke Gasten. Een
geweldig feest, waar met plezier op
teruggekeken wordt en waar vast
nog lang over gepraat gaat worden.
Op naar het volgende feest, het 25
jarig bestaan!
Foto: www.kicksfotos.nl

Rondleiding in
Bloemenlust
Aalsmeer - Leden van OVAK zijn
op dinsdagmiddag 19 april welkom
voor een rondleiding door de voormalige bloemenveiling Bloemenlust.
De middag begint bij The Beach met
een kopje koffie of thee. Daarna wordt
een korte film vertoont van Siem Kooy
over de veiling van vroeger tot aan The
Beach van nu. Ook is er een foto galerij met foto’s van vroeger. Daarna leidt
de heer Dick Kuin de leden van OVAK
rond door de oude veiling met tussendoor een koffie en thee pauze. De
middag begint om 14.00 uur. Adres:
Oosteinderweg 247a.

Viering PCOB Aalsmeer
35 jaar in Crown Theater
Aalsmeer - Er is lang naar uitgekeken, maar 23 maart is het 35 jarig bestaan van de PCOB afdeling
Aalsmeer gehouden in het Crown

Theater. Als er goed geteld is, waren 121 leden op deze viering afgekomen, die welkom werden geheten
door voorzitter Marrie Terlouw. Als

Aalsmeer - Op 6 april is het college
op bezoek geweest bij Ons Tweede
Thuis, bij locatie Amstel-Meer, een
woon- en dagcentrum voor mensen
met een verstandelijke beperking
die intensieve zorg nodig hebben.
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg van mensen
met een beperking. De gemeente
wil er samen met instellingen voor
zorgen dat mensen in Aalsmeer
die zorg nodig hebben die ook krijgen. Hoe werkt dat in de praktijk?
Wat is er veranderd voor zorginstellingen en hun cliënten? Wat zijn de
aandachtspunten? Dat soort zaken kwamen aan de orde tijdens
het collegebezoek. Daarnaast kreeg
het college een rondleiding door het
woon- en dagcentrum.

Ons Tweede Thuis kunnen werken
in de horeca.”
Roel de Bruijn, bestuurder van Ons
Tweede Thuis: “Ons Tweede Thuis
krijgt meer instroom van mensen
die zwaardere zorg nodig hebben.
Dat betekent dat het werk zwaarder wordt voor ons personeel. Daarom gaan wij ouders en familie actiever betrekken bij de zorg, maar we
geven hen ook meer zeggenschap.
Dat is een positieve ontwikkeling.
Onze kracht in Aalsmeer is dat onze locaties, zoals Amstel-Meer, midden in de wijk staan en gelukkig
nog steeds kunnen rekenen op vele
trouwe vrijwilligers. Daarnaast zoeken wij verbinding met andere zorginstellingen om te kijken waar wij
elkaar kunnen versterken.”

Grootste transformatie
Het college bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen. Burgemeester Jeroen Nobel: “Als college vinden wij het belangrijk om van organisaties uit het veld te horen wat
er speelt en waar zij tegen aan lopen. Wij bevinden ons in de grootste transformatie in de zorg in jaren. Deze heeft grote gevolgen heeft
voor organisaties, zoals Ons Tweede
Thuis. Wij bekijken samen met Ons
Tweede Thuis waar wij verbindingen
kunnen leggen met andere partijen
en de zorg beter kunnen organiseren. Voorbeeld zijn de plannen voor
De Oude Veiling waar bewoners van

Over Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis is een organisatie
voor mensen met een verstandelijke beperking. Visie is samen te werken aan een betekenisvol leven voor
mensen met een beperking. Bij Amstel-Meer in Aalsmeer werken 120
bevlogen professionals met 100 clienten, de helft van hen woont ook
in het centrum. Het woon- en dagcentrum biedt mensen die intensieve zorg nodig hebben, een veilige
en stimulerende omgeving en een
groot aanbod aan activiteiten, en
24 uurszorg en ondersteuning. Allemaal op één plek!. Voor meer informatie op: www.onstweedethuis.nl

Burgemeester Jeroen Nobel, Roel de Bruijn, bestuurder OTT, wethouders Tom
Verlaan en Ad Verburg en Ivo Meijer, locatiemanager Amstel-Meer.

Gevarieerd weekend voor agenten

Boetes voor alcohol en
fietsen zonder licht
Aalsmeer - Agenten van de politie
Aalsmeer Uithoorn hebben afgelopen weekend verschillende facetten
van hun werk meegemaakt. Het begon vrijdag 8 april met twee behoorlijke aanrijdingen op de Legmeerdijk
nabij de ingang van de veiling. Vier
auto’s raakten in botsing en in ieder geval is één bestuurder met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De
weg is enige tijd afgesloten geweest
voor onderzoek en om alle brokstukken te verwijderen. Zaterdag 9
april kwamen agenten, samen met
alle hulpdiensten, twee keer in actie
in Kudelstaart, voor een reanimatie
en een val van een ladder (zie foto).
Tijdens de surveillance zagen agenten drie ganzenfamilies gevaarlijk
dicht langs de weg lopen. Besloten
werd om de ganzen en hun kroost
naar veiliger oorden te leiden, het
water in. Inmiddels zijn door de ge-

meente borden geplaatst die waarschuwen voor deze bijzondere weggebruikers. In de nacht van zaterdag
9 op zondag 10 april is een grootse alcoholcontrole gehouden. Eén
bestuurder bleek teveel gedronken
te hebben en heeft een proces-verbaal gekregen. Er zijn ook bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van de maximumsnelheid, het
negeren van het rode verkeerslicht
en fietsen zonder verlichting. Vooral dit laatste is een grote ergernis
van automobilisten. Dat er boetes
zijn gegeven wordt als positief ervaren. Nog veel te veel fietsers, jong
en oud, rijden zonder licht en riskeren hiermee aangereden te worden.
Vooral met regen en donker weer
worden zij door automobilisten laat
opgemerkt en dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Foto: Marco Carels

genodigde en vertegenwoordiger
van de gemeente Aalsmeer, heette zij wethouder Ad Verburg welkom. Zover bekend is er nog één
PCOB lid die al lid is vanaf het begin, mevrouw Pijper. Zij woont in
verzorgingshuis Aelsmeer. Er is een
mooi boeket bloemen naar haar gebracht, helaas kon ze er niet bij zijn.
De leden werden getrakteerd op
koffie met een gebakje, voordat
Susan Seegers samen met vaste pianist Marc-Peter van Dijk ging optreden. Susan heeft een mooie heldere stem, is zeer duidelijk verstaanbaar en bracht allemaal liedjes
van Annie M G Smith. Na het normale programma kregen de bezoe-

kers de gelegenheid om een aantal
liedjes mee te zingen, daar was veel
animo voor, want wie kent die liedjes niet! Ook zong Susan nog enkele liedjes die de leden mee mochten zingen.
Marrie Terlouw bedankte tot slot
Susan voor haar optreden en trakteerde op een mooi boeket bloemen, die tevens voor de pianist bedoeld was .De bediening kwam nog
enkele keren met snacks rond, welke gretig aftrek had.
Bezoeker Jaap van Tol tot slot: “We
mogen terug kijken op een geslaagde middag, in de hoop dat de PCOB
nog lang actief kan blijven, ter ondersteuning van de ouderen.”

• 14 april 2016
Opening donderdag 21 april
10 Nieuwe Meerbode

Voor iedereen vanaf 55jr.

Aalsmeer krijgt Oosterse
supermarkt
Aalsmeer - Aalsmeer krijgt een
Oosterse supermarkt aan de Ophelialaan 137. Supermarkt Marrakesh
opent volgende week donderdag 21
april voor het eerst de deuren. De eigenaren M’hamed Akhlal en Omar
El Ayadi zijn als geboren en getogen
Aalsmeerders bijzonder trots dat zij
met hun winkel onderdeel mogen
zijn van de winkelstraat in Zuid. Hoe
de twee op het idee zijn gekomen
om een Oosterse supermarkt te beginnen? M’Hamed en Omar: “Wij zijn
op het idee gekomen doordat we in
onze omgeving merkten dat er behoefte is aan een buurtwinkel waar
men terecht kan voor betaalbaar
vers fruit, groente, vlees en levensmiddelen. Aalsmeer is in de loop der
jaren erg gegroeid met de komst
van de vele winkels en supermarkten. Een Oosterse supermarkt kan

dan natuurlijk niet achterblijven. Het
zal een verrijking voor Aalsmeer zijn.
Eind februari deed zich de gelegenheid voor om een lege ruimte te huren op de Ophelialaan. We hebben
geen moment geaarzeld en meteen besloten om de handen ineen te
slaan en ervoor te gaan. De Oosterse supermarkt is inmiddels een feit.
Wij hebben beiden detailhandel gestudeerd en in de loop der jaren genoeg ervaring opgebouwd in zowel de detailhandel als in de horeca. Ons assortiment bestaat uit verse groente, fruit, vlees, olijven, Turkse delicatessen en levensmiddelen.
Daarnaast gaan wij verse Marokkaanse en Turkse broden verkopen.”
M’Hamed en Omar nodigen belangstellenden van harte uit om de opening bij te komen wonen. Er zal wat
lekkers te proeven zijn!

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Meijssen Mode in Zorgcentrum Aelsmeer
Meijssen Mode presenteert haar lente- en zomercollectie 2016
in het zorgcentrum op maandag 18 april a.s. Met een show met
verloting om 10.30 uur in de grote zaal. De verkoop start na de show tot
15.30 uur. U bent van harte welkom.

Van alles te doen voor alle leeftijden

Fort Kudelstaart opent dit
weekend de deuren
Kudelstaart - In het weekend van
16 april openen de forten die behoren tot De Stelling van Amsterdam de deuren voor het publiek, zo
ook het Fort Kudelstaart. Hoe vaak
zal u er langs gereden zijn, zonder
te weten waar het fort eigenlijk voor
gebouwd werd? En dan te bedenken, dat het fort deel uit maakt van
een keten van forten, die sinds 1996
op de werelderfgoedlijst staan van
UNESCO! Dat daar een interessant
verhaal achter zit zal duidelijk zijn:
op die lijst komen alleen zaken, die
in de wereldgeschiedenis van belang zijn. En een van die objecten
staat dus binnen onze gemeente-

grenzen! Een bezoekje waard.
Het fort is beide dagen, zaterdag
16 en zondag 17 april, geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Er is van alles te doen: een rondleiding volgen,
een speurtocht voor de kinderen,
een dansgroep treedt op, en zondag middag is er ook nog van alles
voor de kinderen te doen. Natuurlijk is er ook tijd voor een hapje en
een drankje! Bezoekers worden wel
dringend verzocht om met de fiets
te komen, daar er nauwelijks ruimte is om uw auto te parkeren! U bent
van harte welkom op het fort Kudelstaart op zaterdag 16 of zondag
17 april.

slag. Zij hebben een droom: deelnemen aan de Paralympics. Initiator en
medeoprichter van Stichting Meer
Armslag is Lenie van de Meer. Zij
heeft veel betekend voor het aangepast zwemmen in Aalsmeer. Voor de
Lenie van de Meerbokaal wordt gestreden in een zwemtoernooi voor
mindervalide en valide zwemmers
uit heel Nederland.
Haar zoon Mike van der Laarse
heeft haar werk voortgezet en heeft
als voorzitter van de Stichting Meer
Armslag de cheque in ontvangst genomen (zie foto).

Nieuw: Hondendagopvang
en trimsalon in Aalsmeer
Aalsmeer - Per 1 april is Lavina de
Langen in samenwerking met Lins
Dogs & Doggy’s (hondencentrum,
uitlaatservice, dagopvang, gedragstherapie) een trimsalon voor honden begonnen. Lins Dogs & Doggy’s, inmiddels 16 jaar een begrip
in Abbenes, Nieuw Vennep en omstreken, heeft al ruim tien jaar een 3
hectare omheind terrein. Op het terrein maken zij een lange wandeling
met de hond, waar hij ook naar hartelust kan rennen, spelen of gewoon
rustig wat kan rondbanjeren. Omdat
het land omheind is kan uw hond
veilig en vertrouwd los lopen.

één dak, geschikt voor jonge, sportieve en oude honden en de hond
die het rustig aan moet doen. Iedere hond komt geheel tot zijn recht.
Lavina: “Vanuit Aalsmeer rijd ik iedere dag naar Abbenes. Ik zou ik uw
hond kunnen ophalen voor de dagopvang, maar ook voor een trimbeurt in de trimsalon, waarna ik
hem daarna keurig in model weer
bij u thuis aflever. Kortom een totaalpakket inclusief haal- en brengservice. Voor de gedragstherapie
zijn Alinda en ik afgelopen november een week in Florida geweest en
hebben wij een vijfdaagse cursus
van Cesar Milan, ook bekend als
The Dog Whisperer, gevolgd.”
Voor meer informatie kan gekeken
worden op de website: www.linsdogsendoggys.nl of bel voor meer
informatie naar Lavina de Langen:
06 -53283321.

Tuinbouwcluster sterker maken

Green Innovation Cluster
Onder de naam Green Innovation Cluster zijn 12 concrete ideeën
en projecten ontwikkeld voor het
duurzaam versterken van de economische slagkracht van de tuinbouw en in het bijzonder het sierteeltcluster en de plantveredelingsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. De samenwerkingspartners die het project Green Innovation Cluster uitvoeren zijn: Greenport Aalsmeer, de Universiteit van
Amsterdam en een groot aantal

Innovatiemotor voorloper
Het sierteeltcluster, onder de vlag
van Greenport Aalsmeer, heeft van
2012 tot 2015 reeds belangrijke
stappen gezet in het aanjagen van
innovatie met behulp van het EFROproject ‘Innovatiemotor’. In het kader van de Innovatiemotor zijn al
meer dan 300 bedrijven betrokken
geweest bij meer dan 70 innovatieprojecten op het gebied van product-processen en keteninnovaties.
De nieuwe EFRO toekenning borduurt voort op dit succes. Met de
reeds ontwikkelde kennis en samenwerkingsverbanden
worden
vervolgstappen gezet om innovaties
te valoriseren.
Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en
planten. De Greenport bundelt de
kennis en kunde van vele partijen
om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

Aalsmeer - Geef je om een betere
wereld en chocola? Kom dan naar
de lezing van Tony’s Chocolonely.
op maandag 18 april. Tony’s Chocolonely is hét merk dat strijdt voor
100% slaafvrije (zonder kinderarbeid of -slavernij) chocolade. Nadat
in het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde was aangetoond
dat geen enkele chocoladefabrikant
die het Harkin-Engel Protocol had
getekend zich hield aan de afspraken die waren gemaakt in 2001 (namelijk vanaf 2005 slaafvrije chocolade op de markt brengen), besloten de makers onder het motto “if
you can’t beat them, join them” hun
eigen slaafvrije chocolade te produceren en op de markt te brengen.

Hun missie is duidelijk. Ze willen de
allerlekkerste chocolade maken van
de beste verse cacao, zonder nare
bijsmaak. Ze zullen niet rusten voordat iedereen in de chocoladewereld
krijgt waar hij of zij recht op heeft.
Zo zijn ze bijvoorbeeld het Bean to
Bar project gestart waar een directe handelsrelatie met cacaoboeren
centraal staat.
Een heerlijke avond, die wordt georganiseerd door de Zin-Inn, de commissie Fairtrade van de Doopsgezinde Gemeente, en de Aalsmeerse Wereldwinkel. De deuren gaan
maandag open vanaf 19.30 uur,
de lezing start om 20.00 uur in het
kerkgebouw in de Zijdstraat 55.
Meer info: zininn@dgaalsmeer.nl

Van Kouwen: Opel gaat
voor hoogste service

Green Innovation Cluster
krijgt Europese subsidie
tuinbouw- en veredelingsbedrijven
en kennisinstellingen. De Stichting
Greenport Aalsmeer is namens het
consortium penvoerder van dit project. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben binnen het GIcluster samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe ‘vermarktbare’
producten, diensten en processen.
Zo is voor deelnemende ondernemers een Living Lab ingericht, een
‘proeftuin’ waar ondernemers kleine innovatieprojecten kunnen uittesten.

Koningsdag en “The day After” in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Met Koningsdag , woensdag 27 april zijn wij open van 9.00 - 13.00 uur
voor koffie en “Oranje Gebak” voor €2,50. Maaltijden voor onze vaste
gasten gaan via Tafeltje Dek Je (keuken is deze dag gesloten)
“The day After”
In samenwerking met het inloopcentrum organiseren wij “the day after”
middag op 28 april in wijkpunt ‘Voor Elkaer. Dit is de dag na Koningsdag.
Een leuke middag waarbij er fragmenten worden vertoond over het
koningshuis, en er is een quiz! De Inloop is vanaf 14.00 uur en om 14.30
uur starten we. De eigen bijdrage is € 5,- p.p. Koffie en thee is bij de prijs
inbegrepen en ook een drankje en een hapje. U kunt natuurlijk ook
iemand meenemen! Graag van te voren reserveren.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de
gastvrouwen tel. 0297- 820979.
Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Lezing Tony’s Chocolonely

Dagopvang en trimsalon
Op het terrein bevindt zich ook een
ruime binnenlocatie. Hierin komt de
trimsalon en dagopvang voor honden inclusief een volledig dagprogramma aangeboden. Alles onder

Aalsmeer - Het Europees Fonds
voor
Regionale
Ontwikkeling
(EFRO) heeft subsidie toegekend
voor het project Green Innovation
Cluster. Doel van dit project is kennis van instituten zoals de Universiteit van Amsterdam in te zetten
voor concrete veranderingen bij bedrijven in de regio. Deze innovaties
dragen bij aan de versterking van de
concurrentiepositie van de sierteelt
in de regio.
Jeroen Nobel, burgemeester van
Aalsmeer en voorzitter van Stichting
Greenport Aalsmeer: “De sierteeltsector is een economische motor in
de regio. Om onze leidende positie
in de internationale sierteeltsector
te behouden moeten voorop blijven
lopen met innovaties. Met de subsidie van de EFRO kunnen wij innovatieprojecten doen die het tuinbouwcluster sterker maken. Dat is goed
voor Aalsmeer en de hele regio.”

Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdag 19 april is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen
met het maken van een tasje gemaakt van een gastenhanddoek en
washandje. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen
meenemen dan vragen we een bijdrage van €6,-. Dit is incl. koffie en
thee. Ook leuk om cadeau te doen! Voor meer informatie kunt u bellen
met de gastvrouwen tel. 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Honderd procent slaafvrije chocola

Donatie Lionsclub voor
Stichting Meer Armslag
Aalsmeer - De Lionsclub Aalsmeer
Ophelia heeft een donatie van
250 euro uitgereikt aan de Stichting Meer Armslag. Deze stichting
geeft financiële ondersteuning aan
zwemmers met een beperking, zoals
het aanschaffen van wedstrijdkleding en trainingshulpmiddelen. Deze sporters zijn afhankelijk van begeleiders om trainingen te kunnen
volgen en deel te nemen aan wedstrijden waarbij zij uitkomen voor
Zwemvereniging Oceanus. Twaalf
talentvolle zwemmer worden ondersteund door de Stichting Meer Arm-

Pianoconcert in Zorgcentrum Aelsmeer
A.s. zondag 17 april wordt er een pianoconcert uitgevoerd door een
aantal leerlingen van Wilma Broere. Het concert begint om 15.00 uur.
Komt u zondag ook gezellig langs?

Van links naar rechts: Sawan, Renske en Roy. Foto: Martijn Buskermolen

Roy Huiskens Nederlands
kampioen koken
Aalsmeer - Op dinsdag 5 september werden in Amsterdam de Culinaire Vakwedstrijden voor het VMBO gehouden. Dit werd georganiseerd door de Hubertus & Berkhoff,
de Culinaire Vakschool te Amsterdam in samenwerking met de VSHO
(De Stichting Vereniging van Scholen met een Horeca Opleiding). Acht
VMBO horecascholen uit heel Nederland hebben met hun teams bestaande uit 2 koks en 1 gastheer/
gastvrouw, gestreden om de prijzen
op Horeca gebied. Na verschillende
voorrondes op hun eigen school en
regionaal waren deze 8 scholen de
beste van Nederland. De Aalsmeerder Roy Huiskens was één van de
koks. Hij zit in de vierde klas van de
Hubertus & Berkhoff. Samen met

Sawan Jansen uit Mijdrecht moesten zij het viergangen wedstrijdmenu koken. Maar ook keukentechnieken laten zien, zoals snijtechnieken en 12 producten herkennen. De jury bestond uit Onno Kokmeijer, sterrenkok in het Okurahotel, en sterrenkok Lucas Rive uit
Hoorn. Zij moesten letten op kooktechniek, smaak en hygiëne. Na
een spannende dag was dan eindelijk de prijsuitreiking en zijn Roy en
Sawan eerste geworden bij het koken, Renske Spierings van De Rooi
Pannen uit Eindhoven was de beste gastvrouw.
Een geweldige prestatie van ‘onze’ Roy Huiskens, die overigens ook
nog heel goed kan goochelen... Gefeliciteerd!

Aalsmeer - Van Kouwen is sinds
het begin van dit jaar een nieuwe
weg in geslagen. Het bedrijf is sinds
1 januari weer uitsluitend gespecialiseerd in het merk Opel en stelt alles in het werk om een 10 als klanttevredenheidsbeoordeling te krijgen! Theo van Kouwen, directeur
en eigenaar van Van Kouwen Opel
zegt hierover het volgende: “Wij zijn
de enige dealer in Nederland die
een gratis vervangende Opel Karl
meegeeft tijdens onderhoud én lage bedragen hanteert voor grotere
vervangende auto’s. Daarnaast laten wij ook nog dagelijks een gratis
klantentaxi rondrijden vanuit onze
vestiging in Amsterdam. Ook gaan
wij voor het leveren van topkwaliteit
van onze werkzaamheden en diensten, en daar wil ik persoonlijk heel
serieus op toezien.” Van Kouwen
biedt de Opel rijder een compleet
pakket waarmee de klant volledig
wordt ontzorgd. Neem de 5 plus actie: 10% korting op onderhoud en
reparatie voor auto’s ouder dan 5
jaar voor alle my Opel leden. Of de
10 plus actie: 20% korting op onderhoud en reparatie voor alle auto’s
ouder dan 10 jaar. Daarnaast APK
keuring voor maar 29 euro all inclusief voor alle myOpel leden, gratis
pechhulp verzekeringen voor 1 jaar
(OAP) na het laten uitvoeren van en
kleine of grote beurt ter waarde van
minimaal 95 euro, gratis vervangende myOpel Karl tijdens het uitvoeren van de onderhoudsbeurt voor
alle Van Kouwen myOpel leden, ter

waarde van 30 euro. Als myOpel
klant met een auto van 5 jaar of ouder heeft u dus al snel voor 130 euro aan gratis extra’s! Dit is een aanzienlijk voordeel dat een universele
reparateur u niet kan bieden. In de
vestiging in Aalsmeer kunnen klanten sinds 1 december ook weer terecht voor een nieuwe Opel. Hiermee heeft Van Kouwen drie vestigingen met een showroom met
een grote sortering nieuwe Opels in
Amsterdam Zuidoost, Aalsmeer en
Hoofddorp. Sinds afgelopen weekend staat ook de nieuwe Opel Astra
Sports Tourer in deze showrooms!
Kia in Aalsmeer
In Aalsmeer is de Kia rijder nog
steeds welkom voor onderhoud aan
zijn of haar Kia: daar is Van Kouwen nog officieel reparateur van
het merk Kia.Meer informatie of het
maken van een afspraak kan via de
website www.vankouwen.nl of via
het telefoonnummer: 020–6500670.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Stuntverkoop intersport
Duo bij Amstelhof

Lang gekoesterde wens in vervulling

DogTalk: Honden voortaan
vrij op eigen terrein
Aalsmeer - Hondenuitlaatservice
DogTalk heeft voor het uitlaten van
de honden sinds kort een geheel
omheind veilig eigen terrein. De
honden worden hier van maandag
tot en met vrijdag, gedurende ongeveer anderhalf uur per dag op uitgelaten. Jachthonden lopen geen gevaar omdat ze niet kunnen weglopen, jonge speelse honden kunnen
heerlijk met elkaar spelen, zwemmen of rennen zonder steeds tot
de orde te worden geroepen en op
hoeven te letten waar ze heen moeten. En puppy’s en bejaarden kunnen hun middagdutje doen.
Sandra Bekaert, eigenaar van DogTalk: “Het was een lang gekoesterde wens. Een eigen omheind terrein waar we onze honden lekker
los kunnen laten. We hebben er jaren voor gestreden en nu hebben

we het eindelijk af zoals we willen.
Het is een heerlijke rustige omgeving voor uw hond omdat de honden steeds in een vertrouwde omgeving zijn, waar geen afleiding is
in de vorm van paarden, hardlopers,
fietsers, maar ook geen ‘vreemde’
honden die wellicht de rust in de
groep verstoren. Ook voor de hele
jonge puppy’s is ons nieuwe terrein
ideaal. Omdat ze niet een uur door
het bos verder hoeven! Als ze moe
worden dan halen we ze van het terrein af en laten we ze slapen. Ook
de bejaarden oudere honden vinden
het fijn omdat ze niet door hoeven
terwijl ze misschien niet meer verder kunnen.”
Voor meer informatie kan gekeken
worden op de website of stuur een
email naar info@dogtalk-cursussen.nl.

John Woof: Bevlogen golfpro
Aalsmeer - Er zijn een paar honderd golfteachers in Nederland,
maar een man als John Woof kom je
niet vaak tegen. Hij is altijd op zoek
naar de beste manieren om golfers
van alle niveaus enthousiast voor
de sport te maken. Sinds kort doet
Woof dat op Golfcentrum Amsteldijk.
Hoe is het om een Engelse pro
in Nederland te zijn?
“Dat is niet zo’n moeilijke vraag: fantastisch. Dat is ook de reden dat ik
hier ben blijven werken. Golf is mijn
passie en het valt mij steeds weer
op, waar je ook komt, dat Nederlanders heel leergierig zijn.”
Hoe lang werk je al in ons land?
“Als sinds 1980. Ik ben geboren en
getogen in Lancashire, aan de Engelse westkust. Mijn opleiding tot
golfpro heb ik in eigen land gevolgd.
Begin jaren tachtig begon golf bij
jullie flink te groeien en dat is de reden dat ik naar Nederland ben gekomen. In het begin combineerde
ik het lesgeven met het spelen op
de Europese Tour. Maar ik begreep
na een paar jaar dat mijn hart toch
meer bij teaching lag. Ik heb wel
veel toernooien van de PGA Holland
Tour gespeeld. De belangrijkste het profkampioenschap en het Nationaal Open - heb ik een paar keer
gewonnen. Toch wel iets om trots op
te zijn.”
Je werkt sinds kort op Golfcentrum
Amsteldijk. Waarom deze overstap?
“Ik ben opgeleid tot PGA Golfprofessional en dat betekent dat ik een
allrounder ben. Ik heb tijdens mijn
carrière in Nederland op verscheidene mooie banen gewerkt, allemaal met een ander karakter. En elke overstap heeft weer wat nieuws
toegevoegd aan wat ik kan en wil.
Alleen ontbraken er soms - in mijn
ogen - de juiste oefenfaciliteiten. Op
Amsteldijk heb ik gevonden waar ik
al lang naar zocht: hier zijn de oefenfaciliteiten uitstekend. Het zijn de
beste van Nederland en ik heb nu
de kans en de ambitie om ze tot de
beste van Europa te laten uitgroeien.”
Is golf op Amsteldijk elitair?
“Nee, integendeel. Je komt hier alle
typen golfers tegen. En zo hoort het
ook te zijn. Iedereen voelt zich hier

thuis en daar ben ik blij mee. Er komen golfers die heel serieus bezig
zijn hun handicap te verlagen, maar
ook spelers die plezier beleven aan
het oefenen en een leuke ochtend
of middag hebben. Kan hier allemaal.”
Wat maakt de baan en zijn
oefencentrum - de Negen
Werelden - zo bijzonder?
“Je kunt op Amsteldijk alle facetten
van het spel oefenen en je kunt ook
van het gras afslaan. En dat kom je
lang niet op alle banen in ons land
tegen. Tevens is er een korte par3 shortgame baan. En er zijn vijf
greens met gras en een kunstgrasgreen. Wij hebben tien Pro Tracers
en een Trackman tot onze beschikking. En - last but not least - de driving range is verlicht.”
Is de Negen Werelden een
oefencentrum voor alleen beginners?
Of juist alleen voor gevorderden?
“Voor iedereen. Dat maakt de formule ook zo bijzonder. Hier is oefenen ontstellend leuk. En als iets leuk
is, doe je het graag en veel. Word je
ook vanzelf beter.”
Wat maakt lesgeven en coachen
zo bijzonder voor jou?
“Golf is een sport voor iedereen,
jong of oud, het maakt niets uit.
Lesgeven aan en het coachen van
spelers van verschillende niveaus
is voor mij altijd een uitdaging geweest. Mijn passie voor golf wil ik
graag op anderen overbrengen.”
Hoe anders zijn Nederlandse
golfers dan de Engelse?
Lachend: “Ze spreken een andere
taal. Maar serieus: in Engeland leer
je golfen door direct de baan in te
gaan met andere mensen. Je leert
golfen door te spelen. In Nederland
is het sinds de golfexplosie in de jaren tachtig en negentig anders: je
moet eerst je baanpermissie of handicap-54 halen voor je zelfstandig
de baan in mag. Tevens oefenen Nederlandse golfers veel meer dan de
Engelse golfers.”
Wat is de beste tip voor mensen die
met golf willen beginnen, maar die
eerste stap niet durven zetten?
Kort antwoord: “Ga naar www.amsteldijk.nl en maak meteen een afspraak voor een proefles.”

Uithoorn - Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 april organiseert Intersport Duo een stuntverkoop bij Amstelhof Sport- & Healthclub aan de Noorddammerweg
30 in Uithoorn. U kunt profiteren van
kortingen tot 60 procent op restanten fabriekspartijen, zoals t-shirts,
shorts, sweaters, polo’s, bikini’s,
running- en fitnesskleding, fietsVan links naar rechts; Ronald en Michael Lubbe (kwekers), Jos Nijhuis van de
Schiphol Group en Bart Siemerink, directeur van het Keukenhof.

Schiphol-tulp ter ere van
honderd jarig bestaan
Aalsmeer - Dinsdag 12 april hebben Bart Siemerink, directeur van
de Keukenhof, en Jos Nijhuis, president & CEO van Schiphol Group, de
Schiphol-tulp gedoopt op het panoramaterras op Schiphol. De luchthaven viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en de tulp is speciaal voor het
jubileum ontwikkeld.
De Schiphol-tulp is geteeld door
kweker G. Lubbe en Zoon uit Lisse.

Inzamelactie Voedselbank
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 15
en zaterdag 16 april wordt bij Albert Heijn Alders in Kudelstaart
een boodschappeninzamelingsactie georganiseerd door Voedselbank
Aalsmeer. De voorbereidingen zijn
gedaan en met bedrijfsleider Alders
zijn op een prettige manier goede afspraken gemaakt. De Voedselbank is extra benieuwd naar de opbrengst omdat deze winkel altijd garant staat voor een topresultaat. De
vrijwilligers van de Voedselbank delen bij de ingang kleine boodschappenlijstjes uit, waarop ongeveer 20
artikelen vermeld staan, waarmee

de basis-voedselpakketten voor de
cliënten van de Voedselbank worden samengesteld. In de supermarkt is een speciale plaats ingericht voor een flink aantal van deze houdbare dagelijkse boodschappen. Bij de uitgang kan het winkelend publiek dan de voor de Voedselbank aangeschafte artikelen doneren. De regelmatige inzamelingen
bij supermarkten zijn heel hard nodig om de klanten van de voedselbank wekelijks van een pakket te
voorzien. Dat zijn momenteel ongeveer 50 huishoudens, bij elkaar 150
volwassenen en kinderen.

Het is een oranje Triumph tulp die
40 cm hoog wordt en bloeit in april.
Dit jaar zijn de eerste 10.000 bollen volgroeid. Een beperkte aantal
zal dit jaar op diverse evenementen
als relatiegeschenk worden weggegeven. De komende jaren zullen er
jaarlijks ongeveer vijfduizend bollen
bijkomen. Vanaf 2017 zal de Schiphol-tulp te koop zijn, onder andere
op Schiphol Plaza.

Een waar kijkfeest!

Foto-expositie Simone en
Juliëtte bij Karin Eveleens
Aalsmeer - Eens in de drie maanden is er voor kunstliefhebbers altijd
weer iets nieuws en bijzonders te
zien bij Makelaardij Karin Eveleens
in de Punterstraat 2. Was er de afgelopen tijd aandacht voor de spannende schilderijen van Bob van den
Heuvel, nu zijn het de bezienswaardige foto’s van Simone Versteeg en
Juliëtte Dietvorst. Zij zorgen weer
voor een totaal ander aanzicht. Het
maakt de formule - een steeds andere sfeer - interessant. Ook degenen die niet op zoek is naar een ander of nieuw huis zijn van harte welkom om mee te genieten van de
kunstzinnige uitingen van de beeldende kunstenaars. Hun belangstelling om te mogen en kunnen exposeren in een ruimte - die zeer geschikt voor het tentoonstellen van
kunst - is zo groot dat er al geprogrammeerd is tot eind 2017. Een hele zaterdag werd door fotografen
Simone en Juliëtte besteed aan de
aankleding en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want de foto’s hebben exact de plaats gekregen die zij
verdienen. De zorgvuldigheid resulteert in een mooie compositie, fraai
lijnenspel en warme kleurnuance.
De portretten galerij van Simone de foto’s zijn tijdens vakanties geno-

men op Ibiza, in Zuid-Afrika en Vietnam - neemt de kijker mee op ontdekkingsreis. Zij tonen de schoonheid van het menselijke gelaat tot in
details. Je raakt vertederd, blij, ontroerd, precies de emoties die de fotograaf tracht en hoopt te bereiken.
Blijheid is er ook zeker te vinden in
de bloemenfoto’s van Juliëtte, wat
een gevoel voor kleur en samenstelling! Ook de architectuur foto’s zorgen ervoor dat je als geïnteresseerde steeds weer nieuwe lijnen ontdekt. De blauw/wit foto’s boven de
verwarming tonen weer een ander
beeld, maar niet minder boeiend. Je
kunt je ogen niet afhouden van het
hemelse blauw gecombineerd met
het winterse wit van de rijp in tegenlicht gefotografeerd. Met daarbij
een andere foto van de vlucht van
een eenzame witte meeuw tegen
een staalblauwe lucht. En dan is er
ook nog de kleurige ballon verward
tussen kale takken. Saaiheid versus
kinderlijke blijheid.
De tentoonstelling - een waar kijkfeest - is tot en met eind juni tijdens
werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur
te bewonderen en is niet alleen voor
de amateurfotografen een inspiratiebron.
Janna van Zon

Kudelstaart - Niet Sem Hagenaars,
maar Robert van der Meer is zijn eigen
fietsenwinkel begonnen in Kudelstaart.
In de winkel aan de Kudelstaartseweg
224, waar de afgelopen 5 jaar Balk rijwielen actief was, staat Robert met een

sterk team van vier man voor iedereen
klaar om de vertrouwde service te bieden voor uw fiets. De nieuwe winkel
is vorige week geopend en draagt de
passende naam ‘Meer voor Fietsen’. Er
gelden nog diverse aanbiedingen. Een
bezoek zeker waard. Robert van der
Meer en zijn team ‘Meer voor Fietsen’
heten u allen van harte welkom aan de
Kudelstaartseweg 224. Voor meer informatie: 0297-360041.

Kwekerij Oostoogst
Het voorjaar is begonnen dat betekent dat de eerste voorbereidingen voor kwekerij Oostoogst ook
begonnen zijn. Na een winter gedwongen rust konden de vrijwilligers weer aan de gang en ze waren
er blij mee. De grond is ververst en

de eerste zaden zijn gezaaid en dat
levert over een tijdje vast weer goede en onbespoten groente op voor
de Voedselbank. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd in het
streven van de Voedselbank om gezonde en gevarieerde voedselpakketten samen te stellen.

Robert en ‘Meer
voor Fietsen’

Vrijdag en zaterdag bij AH Kudelstaart

kleding, voetbalkleding, zomerjacks,
casual schoenen, voetbalschoenen
en sportartikelen van vele bekende sportmerken. De stuntverkoop
is gratis toegankelijk en de openingstijden zijn: Maandag van 18.00
tot 21.00 uur, dinsdag van 10.00 tot
21.00 uur en woensdag van 10.00 tot
17.00 uur. Zie de advertentie elders
in deze krant.

Dierenartsenpraktijk nu
in 1e J.C. Mensinglaan
Aalsmeer - Na 48 jaar op het Rameaulaantje gevestigd te zijn geweest, is dierenartsenpraktijk Aalsmeer naar de 1e J.C. Mensinglaan
27b verhuisd. Het nieuwe onderkomen ligt tegenover het Wellantcollege (Westplas MAVO) en werd voorheen gebruikt door onder andere de
GGD en het consultatiebureau. Het
afgelopen jaar is het gebouw grondig verbouwd tot een moderne dierenkliniek.
De nieuwe dierenkliniek aan de
1e J.C. Mensinglaan is volgens de
nieuwste diergeneeskundige inzich-

ten ingericht. Zo blijven uw dieren
verzekerd van zorg op hoog niveau.
De kliniek is goed bereikbaar en er
is voldoende parkeergelegenheid
op eigen terrein. Om u en uw huisdier de volledige aandacht te kunnen geven, is besloten op afspraak
te gaan werken. De inloopspreekuren komen te vervallen. Uw vertrouwde team is 24 uur per dag, 7
dagen in de week bereikbaar. Voor
afspraken kan gebeld worden naar
0297-326734. Meer informatie is te
vinden op de website: www.dierenartsaalsmeer.nl

Diploma’s voor nog eens
13 medewerkers Solidoe
Aalsmeer - Afgelopen week is er
wéér een diploma uitreiking geweest bij Solidoe: nu is gevierd dat
nog eens 13 collega’s hun PW4 diploma hebben gehaald. Voor het
werken in de kinderopvang is een
PW3 opleiding vereist, maar deze
collega’s hebben zich dus extra geschoold. Solidoe heeft dit traject de
afgelopen 3 jaar aan alle medewerkers aangeboden met op maat gemaakte praktijkworkshops en opdrachten. Wie wilde kon ook examen doen in Nederlands, Engels en

Rekenen waardoor naast een vakdiploma ook het erkende PW4 diploma gehaald kon worden. In november hadden al 42 collega’s dit afgerond, en nu nog eens 13. Dat Solidoe enorm trots is op haar leergierige medewerkers mag duidelijk zijn,
op deze manier is Solidoe nog beter in staat om kwalitatief sterke opvang te bieden! Afgelopen vrijdag
was de feestelijke diploma-uitreiking voor deze geslaagden en hun
familie en collega’s in de Thamerkerk in Uithoorn.

Prijs voor Bloemenzegelwinkelier

Dinerbon voor Stokman

niet te versmaden: een dinerbon te
besteden bij De Halve Maen in de
Dorpsstraat. Het bestuur wenst ze
smakelijk eten!

Aalsmeer - Het is u ongetwijfeld
niet ontgaan dat de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers in samenwerking met autodealer Van Kouwen het afgelopen jaar
weer een trouwe spaarder heeft blij
gemaakt met een auto! En nog 46
andere prijzen hebben hun weg gevonden naar trouwe bloemenzegelspaarders. Notaris Geert Labordus had de taak weer op zich genomen om de namen van de winnaars
uit de enorme stapel ingeleverde
spaarkaarten te trekken. Ook voor
de leden een spannend moment, de
winkelier waar de winnende spaarkaart was ingeleverd zou namelijk ook een prijs winnen. En dat is
Bloemsierkunst Peter en Marjan
Stokman geworden. Welverdiend,
want er zijn heel wat spaarkaarten
ingeleverd bij Stokman. De prijs is
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SV Omnia twirlen

Gouden medailles voor
Mayke en Rianne

Willem (Penta) en Henny van de Polder voor hun huis met burgemeester Jeroen Nobel.

De ambtsketting ging om voor de foto met bruidspaar Frans en Henny Blommensteijn.

Op bezoek bij Willem en Henny en bij Frans en Truus

Twee echtparen op de zelfde
dag zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Zestig jaar getrouwd,
in Aalsmeer lijkt het bijna een ‘gewoon’ jubileum te worden, maar het
blijft bijzonder. Regelmatig gaat de
burgemeester op bezoek bij echtparen die elkaar zestig jaar geleden het ja-woord gaven. Zo ook afgelopen dinsdag 12 april, bij twee
bruidsparen zelfs. Eerst werden Willem en Henny van de Polder getrakteerd op bloemen en hun trouwakte
en een uur later stapte eerste burger Jeroen Nobel met ambtsketting
binnen bij Frans en Truus Blommensteijn.
Twee echtparen met elk een leven
vol verhalen en in dit geval ook een
overeenkomst. Beide echtgenoten
hebben hun leven een technisch
beroep uitgeoefend en zijn fervente
klusjesmannen. Willem van de Polder kennen veel inwoners vanwege
de Pramenrace, zijn vroegere fanatieke deelname, nu coach van jonge teams en vooral de man die alles weet van en klust aan Penta buitenboordmotoren. Frans had vroeger een eigen schuur vol gereedschap en deed klusjes voor de hele buurt. Allerlei elektrische apparaten werden op de werkbank onder
handen genomen. Motto was: ‘Als
Frans het niet kan maken, gooi het
dan maar weg’.

Maandag weer werken
Willem van de Polder en Henny
Sändker wonen al sinds hun trouwen in 1956 in het Elzenlaantje. Het
stel heeft elkaar ontmoet in Amsterdam, toen de woonplaats van Henny en het verhaal hoe Willem uit
Aalsmeer in de hoofdstad belandde is opmerkelijk en lijkt niet van
die tijd. Willem ging met vriend Anton altijd dansen in De Oude Veiling
en in Oost, maar toen er regelmatig relletjes ontstonden waar optreden van de politie nodig was, werden Willem en Anton naar Amsterdam gestuurd. De vader van Anton
was namelijk hoofdagent de Ridder
en hij wilde natuurlijk niet dat zijn
zoon betrokken zou raken bij een
schermutseling. Tijdens een dansavond in Amsterdam ontmoette Willem zijn Henny en sloeg cupido toe.
Willem ging naar de gemeente om
een huis te kunnen krijgen en had
mazzel. De gemeente ging huizen
bouwen in het Elzenlaantje en zocht
nog enkele gegadigden. Willem en
Henny bedachten zich geen moment en tekenden de overeenkomst
en hier hebben ze vandaag de dag
nog geen spijt van. Willem heeft vele jaren gewerkt als vliegtuigmonteur bij Fokker in Oude Meer en is
diverse malen naar het buitenland,

onder andere naar Indonesië, gestuurd om vliegtuigen weer de lucht
in te krijgen. Henny was coupeuse in een atelier in Amsterdam en
bleef, voor die tijd niet gebruikelijk,
werken na haar huwelijk. Het nieuwe huis moest tot slot wel betaald
worden. Het huwelijk werd voltrokken in Aalsmeer met na afloop
een bezoek aan de voorstelling van
Wim Kan. Een huwelijksreis zat er
niet in. “We zijn op donderdag getrouwd, hadden vrijdag extra vrij en
zijn maandag gewoon weer aan het
werk gegaan.” Willem (84) en Henny (81) hebben samen drie dochters
gekregen en zijn inmiddels de trotse
grootouders van vier kleinkinderen.
Van veraf is lekker
Frans Blommensteijn en Truus Gevers hebben elkaar ontmoet via een
vriend, maar om elkaar te kunnen
blijven zien moest een behoorlijke
afstand overbrugd worden. Frans
woonde in Amsterdam, terwijl het
ouderlijk huis van Truus stond in het
plaatsje Geester in Twente. Liefst
150 kilometer fietste Frans in de vakanties om bij zijn Truus te kunnen
zijn. Later werd de fiets ingeruild
voor een motor en werd het weerzien frequenter. “Van veraf is lekker”, zegt Truus lachend en houdt

stand, zo blijkt nu zestig jaar later.
Acht jaar hebben ze verkering gehad, voordat besloten werd te trouwen. Een paar jaar hebben Frans en
Truus ingewoond bij een stel in Amsterdam, totdat ze een eigen huis
toegewezen kregen via de gemeente. Frans werkte in de Centrales van
de PTT, eerst in Amstelveen en later in Aalsmeer en zijn werk werd
als belangrijk gezien voor de opkomende bloemenhandel in de gemeente. Truus was net bevallen van
haar eerste kind en kon zo met haar
zoon van het ziekenhuis naar het
eerste huis samen in de Hugo de
Vriesstraat. Frans en Truus zijn ook
nog de trotse ouders geworden van
twee dochters en hebben inmiddels
twee kleinzoons. Liefst 51 jaar heeft
het echtpaar met heel veel plezier in
de ‘blauwe buurt’ gewoond. Nu alweer zes jaar is het nieuwe huis op
het Poldermeesterplein hun heerlijke onderkomen. Beiden zijn 88
jaar, ze schelen twee weken, en zijn
nog heel sportief. Wekelijks gaan ze
gymmen en regelmatig wordt gewandeld in de buurt. Truus wilde
nog wel even kwijt aan de burgemeester dat ze wel een bankje om
even uit te rusten in de buurt mist.
En een goede busverbinding, maar
voor de rest voelt het paar zich helemaal thuis in de nieuwe wijk in
Oost vlak bij alle winkels en voorzieningen!
Uiteraard hebben beide bruidsparen een persoonlijke gelukwens gekregen van Zijne Majesteit de Koning en heel veel bloemen van familie, vrienden en kennissen. In beide huizen stonden de woonkamers
vol met prachtige boeketten.
Door Jacqueline Kristelijn

Conclusie college na onderzoek

kosten. Hoelang het tijdelijke trapveld in Proosdij-Noord kan voortbestaan is afhankelijk van de verkoop
van de woningen. Op dit moment
verkoopt de ontwikkelaar mondjesmaat woningen. De verwachting is
dat het nog enkele jaren kan duren voordat op het huidige trapveldje gebouwd gaat worden. Er is
onderzoek uitgevoerd waar in Kudelstaart op dit moment trapveldjes zijn gerealiseerd en waar in de
buurt van Proosdij-Noord een alternatief trapveldje kan worden aangelegd ter vervanging van het tijdelijke
trapveld. Aan de Kamerlingh Onnesweg is momenteel een multifunctioneel sportveld (basketbal- en voetbaldoeltjes) gesitueerd. Aan de Copernicusstraat is een klein trapveldje aanwezig. Dit wordt binnenkort
opgeknapt. Een nieuwe locatie als
alternatief nabij Proosdij-Noord is
niet gevonden. Bij de Proosdijhal is
een trapveld aanwezig. Dit kan aantrekkelijker gemaakt worden door
het veld op te hogen met zand en
drainage aan te leggen. De kosten
hiervoor zijn nog niet bekend.

Kaartavond bij
Ons Genoegen

gewonnen door Piet Voorn met 5770
punten, op twee Rinus Buskermolen met 5750 en op drie Nel Ton met
5204 punten. De poedelprijs was
voor Alie de Vries met 3574 punten.
Bij het rummicuppen is de hoogste
eer behaald door Alie Hoving met
84 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Jo van Soest met 210 punten. Er is altijd nog plaats voor enthousiaste nieuwe mede spelers.
Neem gerust buren, vrienden of bekenden mee. Iedereen is van harte
welkom.

Aalsmeer - Dinsdag 19 april houdt
kaartclub Ons Genoegen weer een
gezellige speelavond in het gebouw
van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Vanaf 19.30 uur worden de
kaarten verdeeld. De zaal gaat om
19.00 uur open voor koffie, thee en
inschrijving. Iedereen gaat met een
prijsje naar huis. Deze speelavond
worden de punten ook weer opgeteld voor competitie van het hele
seizoen, voor zowel het klaverjassen
als het rummicuppen. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is

Conclusie: Het college ziet geen reele mogelijkheden om het tijdelijke
trapveld definitief te maken. Wanneer er te zijner tijd toch gebouwd
gaat worden op het tijdelijke trapveld lijkt het trapveld nabij de Proosdijhal een goed alternatief.

Geen krant?

0251-674433

de Productgroep Coördinator Valerie Lelieveld per e-mail twirlen@
svomnia.nl of het sportpunt van SV
Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.
Mayke Dobbe (links) en Rianne
Kempenaar.

Handbal

Winst voor FIQAS Heren3
Aalsmeer - Team 3 van FIQAS
Aalsmeer moest het afgelopen zaterdag 9 april opnemen tegen Donar
HS1. In verband met het concert van
het Jostiband Orkest werd uitgeweken naar de Proosdijhal Kudelstaart.
Dat er niet gespeeld werd in de vertrouwde thuishal, maakte voor Team
3 niet uit. Met overmacht is gewonnen met 37-27.
Quintus en de beker
Afgelopen dinsdag 12 april speelde de heren 1 van FIQAS uit tegen

Quintus. Een spannende wedstrijd,
die gelijk op ging in de punten. Maar
Aalsmeer trok aan het langste eind
en wist de wedstrijd met 18-22 winnend af te sluiten. En er is nog meer
handbal nieuws. Dinsdagavond is
ook de loting geweest wie tegen wie
gaat spelen in de halve finale om de
beker. FIQAS Aalsmeer speelt uit tegen Targos/Bevo HC. Volendam en
Houten moeten het respectievelijk
opnemen tegen Hurry Up en Lions.
De datums volgen binnenkort.
Foto: www.kicksfotos.nl

Ritmische gymnastiek

Tijdelijk trapveld in Proosdij
Noord niet definitief
Aalsmeer - Vorig jaar 29 oktober
heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om in overleg met de projectontwikkelaar te onderzoeken of er
in Proosdij-Noord een locatie beschikbaar kan komen om een definitief speelveld voor de jeugd te realiseren. Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente het huidige, maar tijdelijke trapveldje aangelegd. Met de ontwikkelaar Grontmij Real Estate is door het college
een overeenkomst gesloten tot het
leveren van grond om woningbouw
te realiseren. Ter uitvoering van de
motie is het college in overleg getreden met de projectontwikkelaar met
de vraag of er in Proosdij-Noord een
locatie beschikbaar kan komen om
een speelveld voor de jeugd te realiseren. De ontwikkelaar heeft aangegeven in principe het huidige woningbouwplan te willen realiseren.
Door binnen de locatie een trapveld te realiseren, kunnen ongeveer zes stuks 2-onder-1- kap woningen niet gerealiseerd worden.
Het definitief maken van het huidige tijdelijke trapveld heeft financiële consequenties voor de gemeente. De gemeente ontvangt namelijk geen grondopbrengst van de
niet te bouwen woningen, hetgeen
neerkomt op ongeveer 250.000 euro. Bovendien vergt het definitief
maken van het trapveldje aanleg-

Aalsmeer - Afgelopen zondag 10
april hebben Rianne Kempenaar en
Mayke Dobbe van SV Omnia 2000
deelgenomen aan de twirlwedstrjd
van Adencia te Schiedam. Het was
een lange dag met een overvol programma. Beide dames kwamen als
eerste op voor het onderdeel twirling 1-baton. Mayke heeft daarmee een eerste plaats behaald met
70,3 punten. Rianne behaalde net
geen podiumplaats met 68,3 punten. Daarna volgden de onderdelen
twirling 2-baton en solo dancetwirl,
waar Mayke voor beide onderdelen een eerste plaats behaald heeft.
Aan het einde van de dag zijn Mayke en Rianne samen opgegaan
voor het onderdeel duo dance twirl,
waarvoor ze een eerste plaats behaald hebben. Een wedstrijddag
met mooie resultaten.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie over
twirlen kun je contact opnemen met

Podiumplaatsen Omnia
op 2e plaatsingswedstrijd

Steiger Stommeerweg alleen voor hulpdiensten

CDA pleit voor openbare
trailerhelling voor bootjes
Aalsmeer - Al jaren pleit het CDA
voor een legale, gratis, openbare trailerhelling. Daarom heeft Ines
van der Boon tijdens de raadsvergadering op 7 april namens de CDAfractie wederom vragen gesteld
over het gebruik van de brandweersteiger aan de Stommeerweg. Wethouder Jop Kluis liet in zijn beantwoording duidelijk weten dat het
nog steeds verboden is om op die
plek als recreant je boot te water
te laten. “Maar is er dan al onderzoek gedaan naar een alternatief?”,
vroeg Ines van der Boon. “Aalsmeer
is tenslotte een watersportgemeente.” De wethouder gaf aan wel een

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 15
april is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en
inschrijving. Ook zij die geen maat
hebben, worden welkom geheten.
Hier wordt voor gezorgd onderling.
Het klaverjassen op 8 april is gewonnen door Carla van Nieuwkerk
met 5472 punten, op twee Marja van
de Burg met 5402 punten en op drie
Grada Groenendijk met 5367 punten. De poedelprijs was voor Piet
Gortzak met 3725 punten.

plek in gedachte te hebben, maar
dat daar nog te veel bezwaren aan
kleven en bovendien wil de wethouder niet concurreren met de jachthavens. Verder is op dat gebied nog
niets ondernomen.
Het CDA is van mening is dat
Aalsmeer of Kudelstaart een veilige,
gratis plek verdient om kleine boten
te water te laten. De fractie zal dan
ook zeker nog op dit onderwerp terug komen. Het CDA denkt liever in
oplossingen dan in problemen en
wil graag constructief meedenken
aan een goed alternatief.

Dorpsraad zoekt
vrijwilligers
Rijsenhout - Er speelt veel in en om
Rijsenhout. Recent in het nieuws
zijn de plannen van tomatenkwekerij Schenkeveld en de daarmee gepaard gaande discussies rond de
invulling van Prima4a en de Poldertuin. Maar er is meer, zoals de mogelijke komst van een 150kv station
in de omgeving, de herstructurering
van de oude glastuinbouwgebieden
en een proef voor het terugdringen
van restafval. Dat alles naast de ‘dagelijkse’ gang van zaken die te maken hebben met Schiphol, verkeer,
subsidies, het dorpshuis en meer.
De Dorpsraad wil de Rijsenhoutse belangen graag goed vertegenwoordigen en dat lukt met voldoen-

Aalsmeer - Op 2 april was de tweede plaatsingswedstrijd ritmische
gymnastiek voor de B-selectie van
SV Omnia 2000. Dit keer moesten
de meiden richting Twello. De benjamins moesten als eerste de vloer
op. Noor Cleveringa beet het spits
af met haar oefening zonder materiaal. De oefening van vorig jaar
is weer uit de kast gehaald en dat
vond Noor zichtbaar fijn. Met de bekende swing rondde zij haar oefening af. Daarna was Victoria Amyaga aan de beurt met haar oefening
met bal. Victoria is dit seizoen erg
vooruitgegaan en deed de oefening
zo mooi rustig. Ook Amelia Dorner
moest beginnen met de oefening
met bal. Ook Amelia is goed vooruit
gegaan dit seizoen. Senna Buskermolen sloot de eerste ronde af met
haar mooie oefening zonder materiaal, met mooie sprongen. Vervolgens was Noor weer aan de beurt
met haar baloefening, die ze mooi
beheerst uitvoerde. Daarna de oefening zonder materiaal van Victoria, die zowaar een voorzichtig lachje liet zien. Ook Amelia had, ondanks de spanning, plezier in haar
oefening zonder materiaal. Senna sloot af met haar baloefening.
Ondanks dat de bal even wegglipte ging ze goed door. De prijsuitreiking volgde direct op de wedstrijd.
Noor bleek nipt de top tien gehaald
te hebben en eindigde op de tiende plaats. Victoria werd 17e, Senna
en Amelia werden 19e en 20e. Na
de prijsuitreiking volgde de wedstrijd van de junioren. Anahit Oganisjan opende de wedstrijd en dat
deed ze goed. Haar baloefening was
erg mooi en strak. Sanne Koopmans
mocht met de knotsoefening beginnen en ook zij maakte een goede vrijwilligers. Het dorp is flink in
beweging en deelnemen aan de
Dorpsraad is een uitstekende manier om ervaring op te doen en kwaliteiten in te zetten voor de woonomgeving. Belangstelling? Laat het
weten via secretaris@dorpsraadrijsenhout.nl of voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl

de indruk. Jikke van der Meer was
de derde gymnaste namens Omnia
en ook zij begon met knots. En hoe.
De knotsen draaiden prachtig in het
rond. Toen volgde de tweede ronde
en was Anahit ook met haar knotsen aan de beurt. Ook zij liet een
goede knotsoefening zien, in de typische strakke stijl van Anahit. Sanne moest nog haar baloefening laten zien. Ook deze baloefening ging
goed. Wat het hele seizoen alleen in
de training lukte, ging nu tijdens de
wedstrijd ook goed. Dit geldt ook
voor de baloefening van Jikke. Zij
had dit seizoen een nieuwe oefening, maar de oefening ging soepel en sierlijk. Voor de prijsuitreiking
hadden de meiden al wel een goed
gevoel over hun oefeningen. De
prijsuitreiking was daardoor extra
spannend. Voor Sanne werd haar
prestatie beloond met een gedeelde
vijfde plaats. Anahit eindigde op het
podium op de derde plaats. En tot
haar eigen verbazing mocht Jikke
dit keer op de hoogste trede van het
podium plaatsnemen, goud! Na afloop van de wedstrijd was de spanning nog niet helemaal verdwenen,
want voor wie eindigt het in Twello en wie mag er door? SV Omnia
heeft een goede indruk gemaakt dit
seizoen. Noor en Jikke mogen mee
naar de halve finale en Anahit heeft
zich na twee goede wedstrijden
zelfs rechtstreeks geplaatst voor de
finale B. Op 23 april is de halve finale in Alphen aan de Rijn.

2e katern
als vrijwilliger een dienst doen in de
hospice. “Het is zo vreselijk fijn om
te doen”, zegt hij. “Ik ben nu weer
op zoek naar een nieuwe baan. In
de tussentijd wil ik eigenlijk de hele
week vrijwilligerswerk doen. Ik ben
op zoek gegaan naar andere organisaties zoals Vita en Mantelzorg en
Meer. Vrijwilligerswerk is een goede manier om jezelf aan de gang te
houden. Van thuis zitten wordt een
mens alleen maar lui. Dan doe ik liever iets voor een ander.”

Ga ook aan de slag via Aalsmeervoorelkaar.nl

“Van thuis zitten wordt een
mens alleen maar lui”
Aalsmeer - “Van thuis zitten wordt
een mens alleen maar lui. Dan doe
ik liever iets voor een ander.” Op bezoek bij meneer Menziga en René. In huis een grote hond met lieve ogen; sinds 2,5 jaar het ‘nieuwe
meissie van meneer Menzinga’, zoals hij trots zegt. Meneer Menzinga, Johannes mag ook, is 78 jaar en
komt oorspronkelijk uit Groningen.
Hij kwam eerst in Amsterdam terecht, waar hij bij de post ging werken. “Maar ik had het in Amsterdam
snel bekeken. In de stad wonen, dat
is helemaal niets voor een boerenjongen.”
Stijfkoppig?
Al snel verhuisde hij naar Aalsmeer.
Hij woonde met zijn vrouw boven het
Boekhuis in de Zijdstraat. Het jonge stel kreeg drie kinderen. “Maar,
ik zie m’n kinderen eigenlijk nooit”,
zegt Johannes. “Ik wil ze niet opschepen met mijn problemen. Maar
misschien ben ik dan wel een stijfkoppige Groninger, dat weet ik niet
hoor.” Hij mist z’n kinderen wel. Me-

neer Menzinga woont met plezier in
zijn appartement bij het Seringenpark. Hij gaat elke dag even langs bij
een buurvrouw. “Ik doe af en toe een
boodschapje voor haar of we drinken
een kopje koffie.” “Eigenlijk ook een
soort mantelzorg”, zegt vrijwilliger
René tegen Johannes. Als Johannes
ergens hulp bij nodig heeft, klopt hij
bij Vita aan. Vita is, via Aalsmeervoorelkaar.nl, gaan zoeken naar een
maatje. “Anders zit ik steeds alleen
hier”, zegt meneer Menzinga. “Bovendien, als er wat met mij gebeurt,
dan moet iemand wel voor m’n hond
kunnen zorgen of m’n begrafenis regelen. Het is fijn om te weten dat dit
nu geregeld is.”
“Vreselijk fijn om te doen”
Johannes is ‘gelinkt’ aan René Gieltjes, een 57-jarige IT-er uit Uithoorn,
die nu elke week op bezoek komt.
René: “Meestal gaan we wandelen
met de hond. Ik geniet van deze bezoeken.” René heeft meer dan dertig
jaar ervaring in de IT-wereld. Na zeven reorganisatierondes moest ook

College bezoekt Uiterweg
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders bezocht samen met het bestuur van de buurtvereniging Ons Aller Belang op 30
maart de Uiterweg. Na ontvangst in
de Historische Tuin fietsten college en bestuur de Uiterweg af. Tussendoor werd stilgestaan bij de herinrichting van het speeltuintje ter
hoogte van nummer 156 en kwam
het pontje over de Ringvaart aan
de orde. Ook bracht het gezelschap
een bezoekje aan seringenkwekerij
van Klaas Joren én jachthaven Persoon. Natuurlijk werd onderweg ook
gesproken over het onderhoud van
de weg, de bruggen en de bermen.
Wethouder Tom Verlaan van wijkgericht werken: “We willen als college

graag verder gaan dan het stoeptegelniveau in de wijken en de buurten
het ‘buurtgevoel’ geven. Er zijn meer
zorgtaken naar de gemeente gekomen hierdoor is het belangrijk dat
mensen er voor elkaar zijn en aandacht voor elkaar hebben. Wij willen
het wijkoverleg hierbij ondersteunen, zodat zij bewoners kunnen helpen bij het signaleren en benoemen
van problemen.” Het college bezoekt
dit jaar alle wijken in Aalsmeer en
Kudelstaart. Samen met afgevaardigden van de wijk overleggen, de
dorpsraad en de buurtregisseur nemen ze een kijkje in de wijk. Op deze manier kan op een informele manier, voor de wijk belangrijke zaken
worden besproken.

René eruit. Hij heeft toen veel vrijwilligerswerk gedaan. Mensen helpen met de computer, mantelzorgers ontlasten, maar ook hospicewerk. “Na een opleiding VPTZ (Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg)
ben ik ingewerkt in hospice Thamer Thuis.” In 2012 kreeg René weer
een baan, maar hij bleef elke week

Aalsmeer stemt
vooral nee!
Aalsmeer - Het referendum over
het samenwerkingsakkoord met de
Oekraïne op woensdag 6 april heeft
ook in Aalsmeer een meerderheid
aan nee-stemmers gegeven. De
opkomst was niet al te hoog, wel
boven de vereiste 30 procent, namelijk 38,4 procent. Van de 22.591
stemgerechtigden hebben 2.805 inwoners ja gestemd (32,3 procent)
en 5.712 inwoners gaven aan tegen te zijn (65,8 procent). Er zijn 63
blanco stemmen uitgebracht (0,8
procent) en 95 stembiljetten zijn ongeldig gemaakt (1,1 procent). In totaal zijn 8.675 stemmen uitgebracht.

Herinneringen
Meneer Menziga komt met mooie
herinneringen aan zijn tijd als postbode. “Toen ik voor het eerst in
Aalsmeer kwam, moesten wij de
AOW nog uitbetalen. Dan kreeg je
een tas vol met enveloppen waarin de AOW van de mensen zat. En
dat naast de gewone post hoor! Dat
bracht je gewoon rond. Ik liep zo
met een paar duizend gulden rond.”
Prachtige herinneringen aan een tijd
waarin veel dingen anders waren.
Kijk voor het gehele interview op
Aalsmeervoorelkaar.nl/ervaringen.
Aalsmeervoorelkaar.nl
Kun jij ook wel eens wat hulp gebruiken? Of vind je het juist leuk om
als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Ga dan naar www.aalsmeervoorelkaar.nl of bel 0297-347510 en meld
je aan! Aalsmeervoorelkaar (voorheen Zorgvoorelkaar) is de online
marktplaats voor vrijwillige hulp in
Aalsmeer en Kudelstaart. De website is een initiatief van verschillende
maatschappelijke organisaties en
wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd onder leiding van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

Richting niet aan:
Boete!
Aalsmeer - Het oranje lampje dat
knippert, een verhaal van de politie
Aalsmeer Uithoorn over de richtingaanwijzers op een auto. Regelmatig
wordt gezien dat bestuurders geen
richting aangeven bij het inhalen,
afslaan, wegrijden, van rijbaan wisselen of het verlaten van een rotonde. Hinderlijk voor medeweggebruikers en, misschien niet bij iedereen
bekend, het is verplicht. De boete
voor het niet aangeven van richting
kost 90 euro plus nog eens 9 euro
aan administratiekosten. Een tip van
de politie: Geef altijd richting aan bij
het wisselen van rijbaan, inhalen en
wegrijden. Voor wie het even vergeten is: Het hendeltje zit links naast
het stuur.
Facebook Politie Aalsmeer Uithoorn.
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Boeventuig!

Aalsmeer - Ik ben boos! Afgelopen
donderdagmorgen gaat voor acht
uur ’s morgens de deurbel. De buuf
van twee huizen verderop staat voor
de deur en zegt tegen mijn man:
“Heb je al gezien dat er allemaal
glas op de grond ligt naast je bedrijfsbus?” Nee, dat had hij nog niet.
Even polshoogte nemen. Het kopje
koffie, om wakker te worden en er
tegenaan te kunnen, komt straks
wel. De schade wordt opgenomen:
Ruitje ingetikt en er is wat bedrading losgetrokken. Gelukkig ontbreekt er niets. De centrale deurvergrendeling deed waarschijnlijk zijn werk niet, wat overduidelijk
wel de bedoeling was van deze actie.. Bij de buurman van vijfentwintig meter verderop is exact hetzelfde gebeurd in zijn nog veel nieuwere bedrijfswagen. Samen vegen
ze hun straatje schoon en gaan afzonderlijk van elkaar op pad. Manlief rechtstreeks naar het politiebureau om aangifte te doen, buurman eerst naar een schadeherstelbedrijf. Mijn man contact even met
de tussenpersoon van de verzekering en die zegt dat Carglass absoluut goedkoper is, dus Carglass (repareert, Carglass vervangt!) wordt
gebeld en gaat terugbellen voor een
afspraak. Inmiddels is het half tien
en eindelijk is de eerste bak koffie
voor mijn werkman achter de kiezen. Hij had nog maar een half daggie werk in Delft (waar hij de hele
week pas om een uur of half acht ’s
avonds vandaan kwam) en zou dan
die klus afgerond hebben, maar dat
gaat waarschijnlijk niet meer lukken
door al dat heen en weer gerij. Hij
moet zich namelijk om twee uur in
de middag al weer melden in Amsterdam(!) voor de reparatie van het
ruitje. Inmiddels is hij op de hoogte gebracht van nog meer inbraken
op dezelfde wijze bij medebouwvakkers. Met een schroevendraaier
is een bende aan de gang om via
het raamrubber op eenvoudige wij-

ze het zijruitje in te tikken, om vervolgens alle deuren te ontgrendelen en daarna lekker de boel leeg te
halen. Helaas is het bij een collegaaannemer wel gelukt; hij had zelfs
geen hamer meer. Álles weg! Deze inbraak is per toeval gefilmd en
de daders staan met hun koppen op
camera, maar omdat dat politieonderzoek nog gaande is wordt daar
nog even niets mee gedaan. Er komen nog meer soortgelijke verhalen
van uit de buurt. Boeventuig is het,
idioten die hardwerkende arbeiders beroven van de zuurverdiende,
bij elkaar gespaarde, dure gereedschappen, de boel slopen en je tijd
opslokken. De dag is bijna om en er
is deze donderdag geen stuiver verdiend! Oké, er is in ons geval niets
weg, maar het is toch een dure grap
hoor; een dag geen inkomsten, dieselkosten, eigen risico kwijt.. Denken die hufters daar wel eens over
na? Ga werken voor je geld! Blijf
met je poten van andermans spullen af!! In de navolgende nachten
slaap ik onrustig. Ik ben bang dat
hubbie die gasten hoort en er dan
met een honkbalknuppel op af gaat.
Of (erger nog en meer zijn stijl) met
zijn blote handen en dat zij dan met
een wapen staan.. Bah! Is er dan
niets meer veilig in ons landje en in
ons straatje? Vorige keer al een beroving van spullen uit onze schuilhut in de tuin, ooit een ladder van
de bedrijfsbus gestolen en elf jaar
geleden een mooie mountainbike
én mijn fiets (met kinderzitje..!) Ik
ben boos! De klus, waar hij helaas
een keer extra voor op en neer moet
rijden, rondt manlief vrijdag af. Hij
werkt wel voor zijn centen. Hij wel!
Stelletje Kl**piiieep**... Zei ik al dat
ik boos was? Grrrrrr
Miranda Gommans

Nepmail: Boete op snelweg!
Aalsmeer - En weer een nepmail
bij de redactie afgelopen week. Opnieuw een probeersel om geld af te
troggelen via zogenaamd een officiële instantie. Dit keer trekt het
Centraal Justitieel Incassobureau
van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie aan de bel. Te hard gereden op de snelweg en deze boete
is nog steeds niet betaald. De laatste mogelijkheid wordt gegeven om
de openstaande bekeuring van 103
euro alsnog te voldoen. Betalen kan
alleen nog via 3V payment. Niet betalen kan een deurwaarder aan de
deur geven of, nog erger, beslaglegging op eigendommen. Dreigende taal, maar nep. Te hard gereden

op een snelweg, niet welke, een tijd
wordt niet genoemd, ook niet het
kenteken van de auto. Wel de datum en hoeveel kilometer te hard is
gereden. Duidelijk is hier iets niet
pluis. Al eerder kreeg de Meerbode een melding van een lezer die
een zelfde soort mail had ontvangen. Ook de snelheid overschreden
op een snelweg. Trap er niet, klik de
mail maar richting prullenbak. Justitie stuurt namelijk nooit bekeuringen per mail. Iedere boete valt ‘gewoon’ op de deurmat, voorzien van
een acceptgiro. Ongelooflijk toch
deze criminaliteit via internet. Blijf
alert en bel bij twijfel de politie, de
bank of de betreffende instantie!

Inbraken in bedrijfswagens
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 april zijn in
de Hornmeer inbraken gepleegd in
meerdere bedrijfswagens. De inbrekers hebben het vooral gemunt op
gereedschappen. Er is voor een kapitaal aan materialen gestolen. De
politie vermoedt dat het om dezelfde
daders gaat. In alle gevallen is een
zijruitje ingeslagen om vervolgens
de achterklep te kunnen openen.
Er worden de komende dagen extra surveillances gehouden door de
politie, maar de politie hoopt ook op

hulp van inwoners. Ziet u iets verdachts? Bel dan direct 112. De politie raadt verder aan zo weinig mogelijk gereedschap en andere (waardevolle) spullen in bestelbusjes en auto’s te laten liggen. Geen buit, niets
er uit, tot slot. Voor niet iedereen is
het even makkelijk om alle materialen uit de bedrijfswagen te halen.
Sommige zijn ingericht als complete werkplaatsen. En tip in deze van
de politie: Er zijn extra sloten voor
de achterklep en -deur om de lading
extra tegen diefstal te beschermen.

Info ontwerp bestemmingsplan

69 Woningen op terrein
oude gemeentewerf
Drukke zaterdag voor hulpdiensten Politiehelikopter landt op
Reanimatie, val van ladder oude gemeentewerf
en losse afdekplaat
Aalsmeer - Een redelijk drukke zaterdag voor de hulpdiensten afgelopen 9 april. Eerst een reanimatie in
de Boerhaavestraat in Kudelstaart
waar de politie, brandweer, de ambulance en het mobiel medisch
team van de traumaheli naar toe
zijn gesneld. Met succes, de patiënt
is met hartslag naar het ziekenhuis
vervoerd. De traumaheli was enige tijd later opnieuw te zien in Kudelstaart. De hulpdiensten werden
opgeroepen te gaan naar de Stuurboordstraat alwaar een bewoner
van een ladder was gevallen. De pa-

tiënt is met onbekend letsel naar het
ziekenhuis vervoerd. Voor de brandweer was de dag nog niet over. De
vrijwilligers werden rond half vijf gevraagd te gaan naar de Vlinderstraat
in Oosteinde. Hier was een afdekplaat van een woning los geraakt en
deze dreigde naar beneden te zakken. De brandweer heeft het dakdeel verwijderd, zodat het gevaar
was geweken. Al met al een gevarieerde dag voor de brandweerlieden,
een brandje moeten blussen was er
dit keer gelukkig niet bij!
Foto: Yvonne van Doorn

Aalsmeer - Op het terrein van de
voormalige gemeentewerf aan de
Zwarteweg is zaterdag 9 april rond
acht uur in de avond een politiehelikopter geland. Fotograaf Marco Carels merkte dit ‘blauwe gevaarte’ als
liefhebber van helikopters natuurlijk op. De helikopter heeft er overigens maar kort gestaan en het betrof een oefenlanding. De helikopter
was dus niet ingezet vanwege een
calamiteit. Het is een Agusta Westland AW 139, een grote politiehelikopter die maximaal vijftien personen kan vervoeren. De directe omgeving in de Hornmeer heeft misschien de helikopter niet gezien,
maar zeker wel de landing en het

opstijgen gehoord. Een indrukwekkend geluid.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Donderdag 31 maart is
in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden over het
bestemmingsplan Zwarteweg. Ruim
40 omwonenden en geïnteresseerden waren naar de bijeenkomst gekomen. Ook de bouwer en de ontwikkelaars Bohemen en Van Omme & De Groot waren aanwezig om
vragen te beantwoorden. De reden
voor de bijeenkomst was het collegebesluit van dinsdag 15 maart. Op
deze datum heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten het ontwerp bestemmingsplan Zwarteweg, met bijbehorende stukken, vanaf vrijdag 18 maart
gedurende zes weken ter inzage te
leggen. Dit ontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het
terrein van de voormalige gemeentewerf en het aangrenzende voor-

malige kassenterrein de bouw van
69 woningen met tuin te realiseren.
Tijdens de informatieavond gingen
de meeste vragen over de uitvoering van het bouwproject. Omdat
het nu een avond over de bestemmingsplanprocedure was konden
nog niet alle vragen beantwoord
worden. Deze vragen zijn wel genoteerd en worden beantwoord in een
aparte informatieavond als meer
bekend is over bouwoverlast, methode van heien, uitvoeringsplanning en bouwlogistiek.
Het deelgebied Zwarteweg is onderdeel van het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Het totale project richt zich op de herinrichting
van de Burgemeester Kasteleinweg
en de invulling van de onbebouwde
gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen.
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Kom ook weer naar de
Kindervakantieweek

Banenmarkt op Immanuel
Rijsenhout - “Wat wil je later worden?” Deze overbekende vraag
wordt met regelmaat gesteld aan
opgroeiende kinderen. Hoe ouder
een kind wordt, hoe serieuzer de
antwoorden. Het blijft wel een lastige vraag. Vooral als je weet dat
je uit zo’n 1700 beroepen een keuze kan maken. Voor de leerlingen in
groep 8 is het leerniveau inmiddels
bekend. Alle kinderen hebben een
school met voortgezet onderwijs gekozen. CBS Immanuel wil de kinderen in groep 8 graag verder laten
kijken en organiseerde een banenmarkt. Wat kun je eigenlijk allemaal
worden? Welke beroepen zijn er zoal? Welk niveau en welke opleiding
heb je nodig voor de beroepskeuze
die aantrekkelijk lijkt?
Een aantal ouders en contacten was
bereid gevonden om op 8 april op
CBS Immanuel te komen vertellen
over hun opleidingen en over hun

beroepsgroep. Met behulp van aanschouwelijk materiaal en verhalen
vanuit de praktijk werden de leerlingen geïnformeerd over de werkzaamheden behorend bij de beroepsgroep. De leerlingen mochten
gedurende 3 rondes van 30 minuten
bij een door hen zelf gekozen beroepsgroep luisteren en vragen stellen. Tijdens deze banenmiddag waren wethouder Ap Reinders, een juriste, een brandweerman, een leerkracht, een ingenieur, een controller, een schoonheidsspecialiste, een
kapster, een technicus, een stewardess, een medewerkster van een reclamebureau, een leidster in de kinderopvang, een agent, een analist en een verpleegkundige te gast
op school. De banenmarkt kan een
succes genoemd worden, een leerzame dag voor zowel de leerlingen
als de leerkrachten van CBS Immanuel.

Vrijdag ronde 22 schaakcompetitie

Jeugd AAS te gast in Let’s
Go van Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
waren de Azen te gast bij Radio
Aalsmeer in het programma Let’s
Go. De kinderen vonden het een
coole ervaring en konden goed vertellen waarom schaken leuk is, niet
alleen voor slimme kinderen is en
dat je helemaal geen nerd hoeft te
zijn om te schaken. Daarna was er
weer een half uur les in het Stappenplan, de officiële opleiding van
de Schaak Bond. En natuurlijk de
competitie, die het einde begint te
naderen. Luuk deed in deze ronde
21 wat Luuk meestal doet, namelijk

winnen, dit keer was Tim het slachtoffer. Simon en Willem was een harde broederstrijd waarbij Simon aan
het langste einde trok, daarmee
een hardnekkige volger van Luuk
blijvend. Luuk gaan aan kop in de
competitie met 16,5 punten, gevolgd
door Simon Hagenberg met 15 punten, Jasper Springintveld met 12
punten en met elk tien punten volgen Tim Wisse, Willem Hagenberg,
Gijs Wentzel en Christiaan Barava.
Aanstaande vrijdag 15 april volgt
ronde 22.
Door Ben de Leur

Oceanus-minioren strijden
om Pieter Cup in Eindhoven
Aalsmeer - Voor de achtste keer
organiseerde PSV Zwemmen in samenerking met de Swim Cup op
‘Super Saturday’ de Pieter Cup. De
Pieter Cup is vernoemd naar drievoudig Olympisch Kampioen Pieter
van den Hoogenband en wordt gehouden in het naar hem vernoemde
Zwemstadion. De kinderen zwemmen tussen de series en de finales
van de Swim Cup en kunnen voor
de wedstrijd met Pieter op de foto.
Het fotomoment en de ambiance
van de internationale wedstrijd maken de Pieter Cup uniek.
Voor Oceanus kwamen in het 25
meter springbad bij de minioren 3-4
(geboren 2007-2006) in actie: Pippi Achterberg, Zarah Tas en Esmee
Scheuer op de 100 meter vrije slag

en 100 meter wisselslag, Floris van
der Salm, Kyann Elbaz en Phaedra
Molenwijk op 50 meter rugslag en
100 meter schoolslag en Charlotte
Bentveld op 50 meter rugslag.
De volgende Oceanus-minioren 5-6
(geboren 2005-2004) mochten in
het ‘echte’ 50 meter wedstrijdbad
hun kunsten vertonen: Jort Kemp,
Loek Boerlage en Romée Veldt op
100 meter vrije slag en 200 meter
wisselslag, Jayden van der Bijl op
100 meter schoolslag, Jochem van
Zanten op 100 meter rugslag en 200
meter wisselslag en Liam Breebaart
op 100 meter vrije slag en 100 meter schoolslag.
De dag was geslaagd dag door de
unieke ervaring, prima prestaties en
vele persoonlijke records.

Te Land, Ter Praam en in de Lucht

Juniorpramenrace op weg
naar record aantal teams
Aalsmeer - Het thema dit jaar van
Aalsmeers grootste kinderfeest, de
Juniorpramenrace is ‘Te Land, Ter
Praam en in de Lucht’. Wie kent
het langstlopende amusementsprogramma Te Land Ter zee en in
de Lucht niet? Vroeger gepresenteerd door André van Duin als Meneer Vreugevol met het wereld beroemde achteruitrijden met Daffie’s.
Opa’s en oma’s, vader en moeder,
en tegenwoordig kunnen de kinderen nog steeds geen genoeg krijgen
van de geweldige herhalingen van
Tobbe dansen, Fiets um erin, Met
Glans van de Schans, de Badkuiprace, Op Glad IJs en Loop Er Eens
In. Genoeg inspiratie om op zaterdag 11 juni op je praam de Juniorpramenrace te varen.
Sportmiddag
Maar voordat het zover is zal op zaterdag 4 juni om 14.00 uur de sportdag plaatsvinden bij Feesterij de
Bok aan de Dreef. Hier gaan alle
deelnemende teams strijden in een
geweldig spel voor het beste startnummer van de Juniorpramenrace
en de Jan Stenhuis Bokaal.
Deelname scholen
Net zo als vorig jaar zijn ook dit
jaar weer de scholen en verenigingen uitgenodigd deel te nemen om
mee te varen. Van deze uitnodiging

wordt dankbaar gebruik gemaakt,
vele teams hebben zich inmiddels
al opgegeven. Dankzij meevarende vrijwillige captains kunnen veel
kinderen kennismaken met dit echte Aalsmeerse spektakel. Maar let
op! De inschrijving voor scholen en
verenigingen sluit op 30 april aanstaande.
Dus wilt u uw school, klas, voetbalelftal of fitnessclub opgeven voor de
Juniorrace dan is haastige spoed altijd goed! De organisatie heeft een
beperkt aantal pramen met Penta
en kapitein beschikbaar en ook hier
geldt wie het eerst komt het eerst
maalt. Opgeven kan via het digitale inschrijfformulier op de
website www.juniorpramenrace.nl
Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar: esther-juniorpramenrace@hotmail.com Let op! Het inschrijfgeld bedraagt tot en met 30
april 30 euro vanaf 1 mei zal dit 40
euro per team zijn.

300 Deelnemers aan 12e
Scholenatletiekdag

Ochtend
In de ochtend was het de beurt aan
de groepen 6 tot en met 8. Bij de
meisjes groep 8 legde Kiki Fredriks
van de Brug beslag op 4 medailles.
Oumaima Abarkan van de Hoeksteen won de 60 meter sprint en het
verspringen en werd tweede op de
600 meter. Fleur Snoek van de Oosteinder ging met 3 medailles naar
huis, waarvan goud op de afsluitende 600 meter. Het vortexwerpen
werd gewonnen door Rowayda Zagougui. Bij de jongens groep 8 won
Kiran Biesheuvel van de Jozefschool
3 gouden medailles en een zilveren.
Zeger Haspels van de Antoniusschool won drie keer brons, Morris
van Lienden van de Hoeksteen won
twee medailles en Finn Rademaker,
ook van de Hoeksteen, 3 medailles
waarvan goud op de 600 meter en
twee keer zilver. Bij de meisjes groep
7 werden de meeste medailles verdeeld onder Gwen Alewijnse van de
Antoniusschool en Irena van Sligtenhorst van de Oosteinder. Gwen
ging met vier medailles naar huis,
waarvan twee keer goud op het vortexwerpen en verspringen. Irena
ging eveneens met vier medailles
naar huis, zij won de 60 meter sprint
en de afsluitende 600 meter. Bij de
jongens groep 7 gingen maar liefst

Start 19 april
De inschrijvingen starten op dinsdag 19 april om 09.00 uur. Pas vanaf
deze datum worden de inschrijvingen geaccepteerd. Inschrijven kan
via www.debinding.nl.

Voor vragen kan een email gestuurd
worden naar kindervakantieweek@
debinding.nl. Let op! Inschrijven gaat
ook dit jaar via de site van stichting
de Binding. Surf naar www.debinding.nl en maak een account aan.
Met dit account kunnen kinderen
vervolgens ingeschreven worden
voor de Kindervakantieweek. Direct
betalen kan via iDeal. Er volgt een
bevestiging na de inschrijving en via
de post een boekje met alle informatie over de week. Heeft u vragen
over de inschrijvingen? Dan kunt u
op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bellen
met 0297-326326.
Voor ieder kind
De Binding vindt het belangrijk dat
de KVW voor iedereen toegankelijk is. De prijs mag nooit een reden
zijn om niet deel te nemen. Helaas
is dit wel de werkelijkheid. Er wordt
om een extra gift van 2 euro, bovenop het inschrijfgeld van 20 euro per
persoon gevraagd.
Deze gift wordt besteed aan hen die
het inschrijfgeld niet kunnen betalen, maar wel heel graag zouden
willen meedoen. Wie denkt voor dit
potje in aanmerking te komen, kan
contact opnemen met Lenneke Heijjer via 0297-326326 of via lenneke@debinding.nl. De aanvraag zal
strikt vertrouwelijk worden behandeld.

‘Harde kern’
Ook de inschrijvingen van de ‘harde kern’, de deelnemers aan de Junior Pramenracers van het eerste
uur, gaan boven verwachting. Inmiddels zijn er al vele inschrijvingen
binnengekomen en stevent de deelnemerslijst af op een record! Deze
groep Juniorracers kunnen zich inschrijven tot eind mei.

Totaal 144 medailles uitgedeeld

Aalsmeer - Op zaterdag 9 april vond
bij AVA Aalsmeer voor de twaalfde
keer de Scholenatletiekdag plaats.
Een dag waar veel sportende kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart het
hele jaar naar uitkijken. Tien scholen, 300 kinderen uit de groepen 3
tot en met 8, meer dan 600 ouders,
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s die
de kinderen aanmoedigen, 4 atletiek
onderdelen, 144 te verdienen medailles en niet te vergeten zon, alles was aanwezig voor een mooie
dag schoolatletiek in Aalsmeer. Alle
groepen moesten de volgende atletiek onderdelen afwerken: 40 of 60
meter sprint, verspringen, vortexwerpen en als afsluiting een 600 meter
lopen. Alle kinderen hebben ontzetten hun best gedaan, sommigen legden beslag op één medaille, anderen
gingen er met vier naar huis.

Aalsmeer - Kom jij ook weer naar
de Kindervakantieweek deze zomer? De week vindt plaats van 18
tot en met 22 juli op het terrein van
Atletiekvereniging Aalsmeer in de
Sportlaan. De Kindervakantieweek
(KVW), georganiseerd door Stichting de Binding, is voor veel mensen
in Aalsmeer een begrip. Van maandag tot en met vrijdag komen rond
de 150 kinderen, in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar, bij elkaar om
een geweldige week te beleven! Elk
jaar is er een nieuw thema voor deze week. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld: ‘Superhelden’. Het thema
voor dit jaar wordt nog niet vermeld
en blijft vooralsnog een verrassing.
Op maandag bouwen de kinderen
in groepen een hut. Deze hut is hun
verzamelplaats voor de rest van de
week. Door de week heen zijn er
verschillende activiteiten zoals zeskamp, knutselen, sporten en is er
natuurlijk ruim de tijd om je hut helemaal in stijl te bouwen en te versieren. De dagen duren van 10.00
uur tot 16.00 uur. Ruim 30 vrijwilligers begeleiden de kinderen de gehele week bij de activiteiten.

zeven medailles naar Samen Een.
Amir Bryson won de afsluitende 600
meter en daarnaast drie keer zilver en Bartek Matyszczak ging met
drie keer brons naar huis. Het meeste goud ging echter naar Bor Meijer van de Hoesteen op de 60 meter
sprint en bij het verspringen en ook
brons op de 600 meter. Daniel Winkels won het vortexwerpen en werd
tweede op de afsluitende 600 meter. Bij de meisjes groep 6 ging Romaisa Bryson van Samen Een met
drie gouden medailles naar huis bij
de 60 meter sprint, het verspringen
en de afsluitende 600 meter. Julie
Witteveen van OBS Kudelstaart won
het verspringen en nog twee keer
brons. Nicky Verlaan van de Zuidooster won drie keer zilver. Bij de
jongens groep 6 won Wout Braat
van de Antoniusschool goud op het
vortexwerpen en het verspringen.
Melle Zijlstra van Samen Een won
drie medailles waarvan goud op de
60 meter sprint. De afsluitende 600
meter werd gewonnen door Joel
Ruitenberg van de Wegwijzer. Yannick de Vries van de Jozefschool en
Jorrit Biemond van Samen Een gingen met twee medailles naar huis.
Middag
In de middag was het de beurt aan

de groepen 3 tot en met 5. Bij de
meisjes groep 5 won Romana Boorsma van de Jozefschool drie medailles, waarvan goud op de 40 meter
sprint en bij het verspringen. Isabella van der Lip van de Jozefschool
won drie medailles. Het vortexwerpen werd gewonnen door Daphne de Boer van de Antoniusschool.
De afsluitende 600 meter werd gewonnen door Mette Smithuis van
de Wegwijzer, die ook tweede werd
bij de sprint. Bij de jongens groep
5 werden de medailles verdeeld
onder een heleboel jongens. Cas
van Hijum won er twee, Dante Tosi van de Brug won goud op de 40
meter sprint, wat hij moest delen
met 4 andere jongens. Mats Willemsen van de Wegwijzer won drie
keer goud bij het vortexwerpen, verspringen en op afsluitende 600 meter. Bij de meisjes groep 4 gingen er
drie gouden medailles naar Sophie
Lucas van de Brug op de 40 meter
sprint, het verspringen en op de afsluitende 600 meter. Het balwerpen
werd gewonnen door Djuna Gersen van de Wegwijzer die ook tweede werd op de 600 meter. Joy Hofman van Samen Een won drie medailles en Kiki Slavenburg, ook van
Samen Een, won twee keer brons.
Bij de jongens gingen Thomas van
Willegen van de Brug en Steven
Waasdorp van Samen Een ieder
met 4 medailles naar huis. Thomas
won de 40 meter sprint en het vortexwerpen en Steven won het verspringen en de afsluitende 600 meter. Daarnaast won Tygo Witteveen
van OBS Kudelstaart twee medailles evenals Kieran van Leeuwen

van de Jozefschool. Bij de meisjes
groep 3 won Jet Snoek van de Oosteinder drie medailles waarvan goud
op de 40 meter sprint en de afsluitende 600 meter. Het vortexwerpen werd gewonnen door Lisa Hazelaar van de Oosteinder. De winst
bij het verspringen ging naar Uma
Thijssen van de Jozefschool. Daarnaast won Dalila Azalioui van de
Brug twee medailles. Bij de jongens
groep 3 won Luca Boorsma van de
Jozefschool alle gouden medailles
en ging Francisco Compagner met
drie medailles naar huis.
Wisselbeker
Welke school de wisselbeker heeft
gewonnen is nog niet bekend, de
rekenaars van AVA zijn nog volop aan het rekenen. Zodra dit bekend is, wordt de winnende school
verrast met een bezoek. Om half vijf
was de prijsuitreiking en kwam er
een eind aan een mooie dag school
atletiek in Aalsmeer. Met of zonder
medailles, maar allemaal met hele
mooie prestaties keerden alle kinderen weer huiswaarts. Alle uitslagen zijn terug te vinden op www.atletiek.nu. AVA Aalsmeer stuurt zo
snel mogelijk de certificaten met resultaten van alle kinderen naar de
scholen.
Als je enthousiast bent geworden en
graag op atletiek wilt, kijk dan voor
meer informatie ook op genoemde
website of kom langs op de training:
geboren vanaf 2007 op dinsdag en
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur
en geboren tot en met 2006 op dinsdag en donderdag vanaf 18.30 uur.
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Samenwerking gemeente en VVE

19e Grand Prix in Dorpshuis

In Aalsmeer tellen alle
kinderen mee!
Aalsmeer - De gezamenlijke
schoolbesturen en wethouder Onderwijs Gertjan van der Hoeven
hebben afgelopen vrijdag 8 april
de verdergaande samenwerking in
de Voor- en Vroegschoolse Educatie ondertekend. Vroeg en vroegschoolse educatie wordt ingezet om
in een vroegtijdige stadium de kans
op achterstanden bij kinderen in te
lopen. De gemeente en het onderwijs en andere partners in de VVE
zetten zich in om voor de ontwikkeling van alle kinderen in de gemeente een goed aanbod te regelen. Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Een goede start met leren is voor
elk kind van wezenlijk belang, en

wij kunnen waar nodig iets betekenen om dat bij te sturen. Dat geldt
niet allen voor ‘leren’, ook op andere
vlakken hebben kinderen soms onze ondersteuning nodig en ook dan
hebben wij, scholen, kinderopvang
en gemeente, elkaar hard nodig.
Goede start legt een basis die doorwerkt in het verdere leven.
De afspraken die gemaakt zijn over
de VVE hebben feitelijk betrekking
op de hele keten van de VVE, van
consultatiebureau (waar de signalering meestal plaatsvindt), via de kinderopvang naar de school, en op de
regierol van de gemeente. Wij kunnen de resultaten niet goed behalen
als de keten niet goed werkt.”

Voor jeugd 6 tot en met 12 jaar

Combifun met voetbal,
test je stem en yoga
Aalsmeer - Het is bijna vakantie,
dus het is weer tijd voor Combifun!
En net zoals in elke andere vakantie
organiseren Cultuurpunt Aalsmeer,
de Binding en Sportservice Haarlemmermeer hun gezamenlijke
Combifun activiteit in de Beach. Deze keer kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar zich uitleven op vrijdag 29 april.
Sportservice Haarlemmermeer pakt
groots uit met onder andere bubbel voetbal. Stap in een grote opblaasbare bal en speel een spannend potje voetbal terwijl je tegen
elkaar aan stuitert. En dat zonder je
te bezeren.
Cultuurpunt Aalsmeer sluit aan met
een workshops ‘test je stem’. Iedereen kruipt onder de bank bij het horen van de vals zingende zangers en
zangeressen bij Idols en andere talentenjachten. De docenten van het
Cultuurpunt leren je in een speelse

les alles over je stem en hoe je deze op een duidelijke manier kunt inzetten. Geen tijd om weg te dromen,
want je gaat flink aan de slag. Nadat je uitgeraasd bent bij sport en
cultuur is het tijd voor wat ontspanning. De Binding organiseert samen
met YogAletta een heuse workshop
‘Yoga for Kids’. De kinderen krijgen
lichamelijke oefeningen om het lichaam krachtig en flexibel te maken, spelletjes voor motoriek, concentratie en samenwerking en ontspanningsoefeningen.
Meer informatie en inschrijven voor
Combifun kan vanaf nu via www.debinding.nl. Vooraf inschrijven kost 6
euro en betalen aan de deur 8 euro (indien er nog plek is). Er kunnen
maximaal 60 kinderen deelnemen,
dus wees er op tijd bij. De CombiFun op 29 april is van 13.30 tot 16.30
uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Inloop vanaf 13.15 uur.

Jeugdschaaktoernooi AAS
Aalsmeer - Op zaterdag 30 april organiseert de Alternatieve Aalsmeerse Schaakclub voor de negentiende maal het AAS Grand Prix Toernooi. Dit jeugdschaaktoernooi telt
mee voor de Grand Prix-cyclus van
de LSB. Er wordt gespeeld in groepen van acht deelnemers.
Voor de eerste twee groepen zijn
er cadeaubonnen voor de eerste,
tweede en derde plaats. Voor de
overige groepen zijn er standaards
voor de eerste, tweede en derde
plaats. Het inschrijfgeld bedraagt 4
euro per persoon. Jeugdleiders wor-

Succesvolle scholenatletiekdag

Veel medailles Zuidooster
Aalsmeer - Zaterdag 9 april, lichte wind, wat bewolking en ook zeker zon. Kortom: prima omstandigheden voor de jaarlijkse scholenatletiekdag. In de ochtend deden een
aantal leerlingen van groep 6 en 7
mee en in de middag mochten de
leerlingen uit groep 3,4 en 5 hun opwachting maken. In totaal hebben
bijna 40 kinderen van OBS Zuidooster meegedaan aan de scholenatletiekdag. Met veel plezier en de nodige competitiviteit lopen de jongens
en meisjes de onderdelen 40/60
meter sprint, raketwerpen, versprin-

gen en 600 meter af. Van OBS Zuidooster zijn prijzen behaald door: Lisa Hazelaar (groep 3) eerste bij raketwerpen; Nicky Verlaan (groep 6)
tweede bij 60 meter sprint, tweede bij verspringen en tweede bij
600 meter; Tessa Yntema (groep 5)
tweede bij 600 meter; Bo Bruine de
Bruin (groep 5) derde bij 600 meter. Alle kinderen krijgen een mooie
oorkonde met hun behaalde tijden.
Deze wordt binnenkort uitgedeeld.
De leerlingen willen bij deze AVA
Aalsmeer hartelijk danken voor de
organisatie en begeleiding.

Kampioenschap RKDES C2

‘Groene’ kunstkijkles voor
groep 5 OBS Kudelstaart

Rolstoeltennis bij All Out
Aalsmeer - Op woensdag 4 mei organiseert de Esther Vergeer Foundation bij tennisclub TV All Out een
open dag voor kinderen en jongeren
met een lichamelijke beperking. De
open dag start om 13.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar oud die
willen leren rolstoeltennissen kunnen zich gratis aanmelden via regien@esthervergeerfoundation.nl.
Esther Vergeer Foundation
Al meer dan 10 jaar geleden is
door rolstoeltennisster Esther Vergeer de foundation opgericht. Esther Vergeer is zevenvoudig Paralympisch kampioen. Met de foundation streeft Esther er naar kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking een kans te geven
ook aan sport te doen. En wat is er
mooier dan sporten bij een sportvereniging? Aan deze doelstelling
levert de Esther Vergeer Foundation graag een bijdrage, middels het
project ‘Join the Club’. “Sport draagt
bij aan het opbouwen van gezondheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en daardoor sta je positiever en
sterker in de maatschappij”, aldus
Esther. Join the Club van de Esther
Vergeer Foundation zorgt er daadwerkelijk voor dat de kinderen op de
juiste plek bij de vereniging terecht
komen en men bij de vereniging er
klaar voor is om lichamelijk gehandicapte kinderen op een plezierige,
veilige manier een plaatsje bij de
vereniging te geven. De Esther Vergeer Foundation neemt letterlijk alle drempels weg en biedt zowel de
kinderen/ouders als ook de vereniging de helpende hand. Het doel is
altijd om zoveel mogelijk lichamelijk gehandicapte kinderen, zo dicht

mogelijk in de buurt te laten sporten. De Esther Vergeer Foundation
streeft niet naar een eenmalige kennismaking maar naar een meerjarige verbinding tussen kind en vereniging. Juist omdat de Esther Vergeer Foundation er van overtuigd is
dat lid zijn van een sportvereniging
een gehandicapt kind helpt om sterker en zelfstandiger deel uit te maken van de maatschappij en vooral
ook het plezier in het leven vergroot!
Integreren binnen club
Tennisvereniging All Out wil graag
rolstoeltennis aanbieden en integreren binnen de vereniging. Het doel
is om de open dag als impuls te gebruiken om daarna de kinderen en
jongeren binnen de veilige en plezierige omgeving van TV All Out lid
te laten worden. De open dag op
woensdag 4 mei is van 13.00 tot
15.30 uur bij All Out in de Sportlaan
en is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar oud die
uit (regio) Aalsmeer komen, een enkelvoudige lichamelijke beperking
hebben (al dan niet rolstoelgebonden) en nog niet aan rolstoeltennis
doen. De Esther Vergeer Foundation
zorgt voor sportrolstoelen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

De kampioenen: Roy van den Beitel, Jay Buis, Jens Dekker, Mohammed El
Ghaddari, Jesse ’t Hart, Thomas Heijsteeg, Daan van Koldenhoven, Lukas Lindijer, Mauro Regueiro Pons, Jesper Schouwenburg, Sean Stoffels en Laurens
van de Scheur. Verder was het zonder hulp van de D1 spelers Koen Braat en
Cody Moelker niet gelukt. Verder op de foto trainer Kevin Bruine de Bruin en
leiders Kelly Stoffels en Olaf Schouwenburg.

Voetbalcompetitie

Als je niet praat zie je meer

Kennismakingsmiddag op 4 mei

den verzocht het inschrijfgeld vooraf
in te zamelen en in één keer bij aanmelding af te dragen. Aanmelden
kan per e-mail tot uiterlijk woensdag 27 april via: grandprix@leisb.
nl. Indien dit niet anders kan telefonisch bij Henk van Leeuwen via 0649741117. Er is maximaal plaats voor
112 deelnemers. Geen aanmeldingen aan de zaal.
Het toernooi wordt gehouden in het
Dorpshuis van Kudelstaart en start
om 13.00 uur, zaal open vanaf 12.30
uur. De prijsuitreiking is gepland om
16.45 uur.

Aalsmeer - Als je niet praat zie je
meer. Met die opdracht bekeken
kinderen van groep 5 van OBS Kudelstaart de huidige expositie in het
Oude Raadhuis. In de lokale galerie
hangen schilderijen met landschappen van Appie Smulders en Mai van
Oers. Kunstkijkdocent Karin Borgman wil kinderen op die manier beter laten kijken naar kunst. Het was
de tweede keer dat deze groep naar
het Oude Raadhuis kwam. De vrije
opdracht, die de leerlingen van juf
Kim meekregen hadden, was om
een schilderij uit te kiezen en vervolgens op papier te beschrijven
wat er zoal te zien viel. Ondanks het
abstracte gehalte van de kunstwerken waren de meeste kinderen het
er al snel over eens dat de expositie
om landschappen gaat. Het bespreken van landschap als genre in de
schilderkunst was daarmee een vol-

gende logische stap in de les. Kinderen hadden er van alles in gezien zoals; ‘ Vier wegen in een vrijland’ of ‘Wuivend koraal’ of ‘Een gebroken zon achter de takken’. Maar
hoe doen die kunstschilders dat nu?
Al die verschillende kleuren groen
en hoe maak je daar dan een landschap mee? En wat gebeurt er met
een horizon die je nooit bereiken
kunt? Er blijken wel duizend tinten
groen te bestaan en de kinderen
van juffrouw Kim hebben er afgelopen woensdag zeker een paar honderd van gemaakt. Een beetje geel
en een beetje blauw en dan voorzichtig mengen, zo luidde de opdracht. Het leverde verrassende en
vooral groene resultaten op. Uit het
vrolijk klinkende ‘tot volgend jaar’
lijkt de afspraak voor de volgende
kunstkijkles wat de kinderen betreft
al gemaakt.

Tang Soo do toernooi

Goud, zilver en brons voor
leden sportschool Wassanim
Aalsmeer - Zaterdag 2 april deden
elf leden van sportschool Wassanim mee aan een groot Tang Soo Do
toernooi met 22 andere sportscholen en totaal zo’n 240 deelnemers.
Rowan Buijs behaalde zilver met
sparren en brons met breektesten.
Evan Homma zilver met sparren en
brons met hyungs. Sem Pater won
goud met sparren, zilver met hyungs
en zilver met wapen hyungs. Gavin Luyendijk won goud met sparren, goud met breektesten en zil-

ver met hyungs. Jaheim Aaron won
goud met sparren. Lulu Jiang won
goud met wapen hyungs en zilver
met sparren. Al met al weer een hele mooie dag voor sportschool Wassanim met veel mooie prijzen. Totaal
vijf ghouden, zes zilveren en twee
bronzen medailles. Hoofdinstructeur Johan van der Nald en assistent
Kees Steegman zijn bijzonder trots
op hun leden. Meer foto’s en informatie over lessen en trainingen op
www.wassanim.nl.

Kudelstaart- Afgelopen zondag 10
april hebben de mannen van RKDES C2 terecht de titel binnengehaald. Ze stuurden Tos Actief
met lege handen terug richting de
hoofdstad. Na een zenuwachtig begin werd er met 1-0 gerust. In de
tweede helft werd de spanning weg
gevoetbald en liep DES uit naar een
3-0 overwinning en het kampioenschap! De jongens bewezen wederom Door Eendracht Sterk te zijn en
als een team 3 punten te pakken. In
een poule met Overbos C2, KDO C2,
Roda ‘23 C3, Legmeervogels C2 en
Tos Actief C2 zaten ze in de kampioenspoule van de derde klasse en
de rood-zwarte brigade liet zien hoe
kampioenen horen te voetballen. De
week ervoor waren ze al geslaagd
voor het proefexamen door de directe concurrent Overbos met 1-2
in Hoofddorp te verslaan. Met fraai
combinatievoetbal in 1-4-3-3 met
de punt naar voren, hebben ze het
hele seizoen dominant voetbal gespeeld op de helft van de tegenstander. Trainers, leiders en trouwe supporters hebben met veel genot naar jullie gekeken en als er één
groep is die het verdiend dan zijn

jullie het zeker wel! Daan, Jay, Lukas, Jens, Mauro, Jesper, Sean, Roy,
Jesse, Thomas, Mo, Koen, Milan,
Niels, Cody en niet te vergeten trainer Kevin Bruine de Bruin en leiders
Kelly Stoffels en Olaf Schouwenburg
hartelijk gefeliciteerd.
Hechte groep
Uiteraard waren er bloemen na afloop voor alle jongens en natuurlijk
werd er met voetbalkleding aan gedoucht en niet te vergeten een smakelijk patatje en een AA-tje in de
kantine. Vele van deze jongens zijn
al minstens drie keer en sommige zelfs vier keer in hun nog jonge
voetballeven kampioen geworden.
Het blijkt een hechte groep te zijn,
waarvan de basis al sinds de 5-jarigen nog steeds bijeen is en waarin het spelen in het belang van het
team hoog in het vaandel staat. De
vraag is dan ook niet wie er uit dit
team over 5 à 6 jaar gaat debuteren
in het eerste elftal, maar hoeveel dat
er gaan zijn. Wat nog rest in dit seizoen is de uitwedstrijd tegen KDO
en mogelijk wat oefenwedstrijden
en toernooien. Volgend jaar komt dit
team terug als C1 team.

Nieuw, enthousiast team
voor avondvierdaagse
Kudelstaart - Een nieuw en enthousiast team van ouders van alle drie basisscholen in Kudelstaart
maakt zich hard voor het voortbestaan van de avondvierdaagse. Achter de schermen is er al veel voorbereidend werk verzet en alles is
nieuw. De groep is druk aan de slag
gegaan: draaiboek gemaakt, wandelroutes gewandeld en gefietst,
vergunningen aangevraagd, verzamellocaties benaderd, contact gelegd met de scholen, ouderraden
en EHBO en een feestelijke afsluiting bedacht. De groep is lid geworden van de Koninklijke Wandelbond,
heeft een stichting opgericht en de
eerste perikelen met de Belasting-

dienst zijn achter de rug. De groep
heeft excelsheets opgesteld om alle inschrijvingen in op te nemen, de
eerste berichten verschijnen op de
Facebook pagina en de oude medailles zijn teruggestuurd.

Skate-clinic voor
jeugd/jongeren

met 11 jaar welkom en op woensdag vanaf 19.00 uur jongeren tussen de 11 en 15 jaar. Op zaterdag
vanaf 16.00 uur kunnen jongeren
tot en met 16 jaar de uitdaging aan
gaan. De skeelertrainingen zijn op
de skeelerbaan in Kudelstaart. De
jeugd van VZOD (tot en met 12 jaar)
skeelert op dinsdag vanaf 18.45
uur. Kijk op de websites van de ijsclubs voor de mogelijkheden van de
schaatstrainingen.

Kudelstaart - Op vrijdag 22 april
om 18.30 uur begint op de skeelerbaan Kudelstaart een skate-clinic voor kinderen en jeugd van alle leeftijden. Skeelers, helm en bescherming zijn verplicht. Bij regen
gaat het niet door.
De clinic wordt georganiseerd door
de ijsclubs VZOD, Nut en Vermaak,
Ter Aar en Alkemade. De inline-skate clinic staat onder leiding van bekende schaatsers en begeleiders
van de vier ijsclubs. Wil je elke week
inline-skaten? Dat kan! Op vrijdag vanaf 19.00 uur is jeugd tot en

En op 6, 7, 8 en 9 juni is het dan zover! De avondvierdaagse van Kudelstaart nieuwe stijl. Al 16 jaar nemen de drie basisscholen met leerlingen deel aan dit sportieve festijn.
Lopen jullie weer mee? Doel is het
natuurlijk het halen van die felbegeerde medaille, maar het feestelijke onthaal door ouders en familieleden na vier dagen wandelen is ook
een feestje op zich.

Jeugd basisscholen
Stg VZOD organiseert vanaf dinsdagavond 10 mei wekelijks inlineskate lessen voor de basisschooljeugd. Meer informatie over de clinic en de lessen inline-skaten is te
vinden op www.stgvzod.nl.
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Basketbalcompetitie

Voetbalwedstrijd tegen DIOS

U22 verliest van Amsterdam,
wel winst op Volendam
Aalsmeer - De U22 basketballers
van BV Aalsmeer moesten het afgelopen weekend twee wedstrijden
spelen. Omdat de laatste wedstrijd
op 21 februari was gespeeld was
het de grote vraag hoe het team zich
zou houden. Zaterdag was er ook
meteen een enorme uitdaging: koploper BV Amsterdam moest bestreden worden. Het was goed te merken dat er zo’n lange periode geen
wedstrijd was gespeeld, hoewel de
score lange tijd gelijk op ging. Aanvallend zat het allemaal wel goed in
elkaar, maar verdedigend werden er
teveel fouten gemaakt. Ook bleek
dat de mannen van BV Amsterdam
veel attenter speelden waardoor de
jongens van BV Aalsmeer te vaak op
een simpele manier de bal inleverden.
De mannen tegen de jongens dus
en daarmee was misschien ook de
verhouding wel weergegeven. Hoewel de Aalsmeerders na 30 minuten nog steeds uitzicht hadden op

een goed resultaat (66-61) bleken
de eerste 5 minuten van de vierde periode beslissend. BV Amsterdam liep uit naar een voorsprong
van 22 punten en dat verschil zou
in de resterende tijd ongeveer gehandhaafd blijven. Met 97-74 konden de Aalsmeerders vrede hebben
in de wetenschap dat de tegenstanders nog net iets verder in hun ontwikkeling zijn.
Zondag moest het team opnieuw
aan de slag. Volendam kwam op bezoek in de Proosdijhal. De uitwedstrijd was reeds met ongeveer 30
punten verschil gewonnen en ook
nu was het klasseverschil duidelijk.
Na een ruststand van 42-21 werd de
tweede helft meer als een formaliteit afgewerkt, ook al omdat wel duidelijk was dat de meeste spelers de
wedstrijd van 24 uur eerder nog danig in de benen hadden zitten. Aan
beide kanten werd er slordig verdedigd, waardoor de score alweer
hoog opliep naar 82-53.

Bijeenkomst 21 april in zwembad

Hoe te leven met diabetes
als je ouder wordt?
Aalsmeer - Diabetes wordt in de
volksmond vaak ‘suikerziekte’ genoemd. Steeds meer mensen in Nederland krijgen diabetes vanwege
ongezondere eetgewoontes en te
weinig beweging of vanwege een
verstoring in het afweersysteem. Bij
gezonde mensen regelt het lichaam
de bloedsuikerspiegel heel nauwkeurig, met het hormoon insuline.
Mensen met de chronische ziekte
diabetes maken zelf geen insuline
meer, maken te weinig insuline aan
of hun lichaam reageert niet meer
op de insuline. Zoals bij de meeste chronische ziekten is ook bij diabetes voldoende bewegen erg belangrijk. Oók als u een dagje ouder wordt en het bewegen soms
wat lastiger en minder vanzelfsprekend gaat. Door dagelijks voldoen-

de te bewegen neemt de hoeveelheid suiker in uw bloed af en tegelijk gaat de insuline beter werken. Dat kan betekenen dat u minder insuline hoeft te spuiten. Hierdoor gaat u zich fitter, gezonder en
energieker voelen: alledaagse dingen worden makkelijker.
Heeft u diabetes en wilt u meer bewegen op een gezonde manier? Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in
de hal van zwembad de Waterlelie
aan de Dreef op donderdag 21 april
door PACA, krijgt u meer informatie
over diabetes en bewegen en kunt u
al uw vragen stellen over dit onderwerp. De bijeenkomst is van 10.00
tot 12.00 uur. Voor nadere informatie: Geertina Hendriksen, Dagbesteding Amstelring, tel: 06-12776772 of
ghendriksen@amstelring.nl

Na matige eerste helft
toch winst FC Aalsmeer

100ste Masterzwemmer
bij Oceanus verwelkomt
Aalsmeer - Tijdens de dinsdagavond zwemtraining van 5 april kon
bij de afdeling masterzwemmen van
Oceanus de 100ste masterzwemmer
worden bijgeschreven. Aan het begin van de zwemtraining werd de
groep bij elkaar geroepen in het water en kon de coördinator en trainer
van deze populaire Oceanus groep
een blij verraste Gijsbert van Wijk
een boeket bloemen toewerpen, die
hij met verve wist op te vangen. Onder luid gejuich van de vele zwemmers en zwemsters van deze groep
werd Gijsbert verwelkomd en werd
snel met de training begonnen om
Gijsbert uit te testen of hij mee kon
komen (wat prima lukte!). Het masterzwemmen binnen Oceanus ís ongekend populair geworden de laatste jaren. Zwemmers en zwemsters die de borst-en rugcrawl en
de schoolslag redelijk goed onder
de knie hebben, zwemmen iedere
week tijdens hun vaste trainingsuur
onder leiding van deskundige trainers en trainsters. Onder de master
leden bevinden zich veel voormalige wedstrijdzwemmers en zwemsters, die hun favoriete sport op deze wijze kunnen blijven beoefenen
in groepsverband. Door het weke-

lijkse trainen wordt de zwemconditie sterk verbeterd, evenals de techniek van de zwemslagen.
Voor zover momenteel bekend telt
Oceanus de meeste masterleden
binnen de Nederlandse zwemverenigingen, die aangesloten zijn bij
de KNZB: Een gegeven waar Oceanus trots op is. De leeftijd bij het
masterzwemmen begint bij circa 25
jaar en eindigt totdat men niet meer
kan of wil. In het nog korte verleden
waren er zelfs zwemsters, die de
leeftijd van 80-plus hadden bereikt
en die nog steeds goed mee konden komen tijdens de zwemtrainingen. De door de KNZB gelanceerde
slogan ‘een leven lang zwemmen’
wordt bij Oceanus dus zeker toegepast. Bij het Oceanus masterzwemmen zijn er groepen op de zondagochtend onder leiding van Sandra
Buffing en Berni Kurk, op de dinsdagavond onder leiding van Dick
de Kuijer (teven coördinator), op de
woensdagavond onder leiding van
oud international Judith van Berkel
en op de donderdagavond onder
leiding van Berni Kurk. Meer informatie over het masterzwemmen is
te vinden op de website van Oceanus Aalsmeer.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 4 – Olympia.Haarl. 2
F.C.A. 5 –De Germaan 2
F.C.A. 6 – DEVO’58 2
Olympia.Haarl. 5 - F.C.A. 7
TOG 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
F.C.A. 1 – Jong Holland 1
Junioren
Amstelveen A1 - F.C.A. A1
F.C.A. A2 - Kennemers A2
F.C.Almere B2 - F.C.A. B1
F.C.A. B2 – VVC B2
F.C.A. B4 - BSM B3
F.C.A. C1 – VVIJ C1
F.C.A. C2 - VVC C2
NFC C1 - F.C.A. C3
HSV’69 C1 - F.C.A. C4
Alliance’22 C5 - F.C.A. C5
DSK C2 - F.C.A. C6
Pupillen
F.C.A. D1 – CTO’70 D1
F.C.A. D2 – DIOS D2
F.C.A. D3 – DCG D2
F.C.A. D4 – TABA D2
F.C.A. D5 – CSW D5
FCA D6 – Legm.vogels D8
Buitenveldert D7 - FCA D7
F.C.A. E1 – VSV E1
RKDES E2 - F.C.A. E2
Overbos E2 - F.C.A. E3
Kockengen E1 - F.C.A. E4
Pancratius E5 - F.C.A E5
F.C.A. E6 – Roda’23 E9
F.C.A. E7 – De Vecht E4
Amstelveen E8 - F.C.A. E8
F.C.A. E9 – Hillegom E12
DEM F1 - F.C.A. F1
F.C.A. F2 – Abcoude F2
Tos Actief F1 - F.C.A. F3
FCA F4 – Buitenveldert F4
AMVJ F3 - F.C.A. F5
F.C.A. F6G – Hillegom F5
F.C.A. F7G – DSS F7
F.C.A. F8 – Hoofddorp F12
DCG F7 - F.C.A. F9
FCA F10 – Geuzenmeer F7
Badh.dorp F4 - F.C.A. F11
AFC F11M - F.C.A. F12M
Pancratius F13 - F.C.A. F13
Overbos F13 - F.C.A. F14
Meisjes
F.C.A. MA1 – DVSU MA1
F.C.A. MB1 – VIOS MB1
NFC MB1 - F.C.A. MB2
Hertha MD1 - F.C.A. MD1
F.C.A. MD2 – Legm. MD1
F.C.A. ME1 - SVIJ ME1
F.C.A. ME2 – Kon.HFC ME2
R.K.D.E.S.
Roda’23 D2 - R.K.D.E.S. D1
R.K.D.E.S. D2 – DIOS D8
R.K.D.E.S. D3 – DIOS D10
Hoofddorp E2 - RKDES E1
R.K.D.E.S. E2 – FCA E2

12.00 u
14.30u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
11.00 u
14.00 u
14.45 u
14.00 u
16.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
14.45 u
12.15 u
12.00 u
10.15 u
16.00 u
12.00 u
16.00 u
10.15 u
10.45 u
10.15 u
11.00 u
10.50 u
8.30 u
10.15 u
8.45 u
8.45 u
10.00 u
8.45 u
8.30 u
8.45 u
10.30 u
10.15 u
10.00 u
10.15 u
10.15 u
8.45 u
11.30 u
8.45 u
9.00 u
10.30 u
10.15 u
8.30 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
11.30 u
8.45 u
8.45 u
8.45 u
12.45 u
11.00 u
12.30 u
10.00 u
11.00 u

KDO E3 - R.K.D.E.S. E3
9.00 u
R.K.D.E.S. E4 – NFC E6
9.30 u
R.K.D.E.S. E5 – DIOS E9
11.00 u
R.K.D.E.S. E6 – KDO E4
9.30 u
Overbos E11 - R.K.D.E.S. E7 9.35 u
Martinus E14 - R.K.D.E.S. E8 8.45 u
R.K.D.E.S. F1 – Martinus F2 11.00 u
TABA F1 - R.K.D.E.S. F2
10.00 u
Legm.v F3 - R.K.D.E.S. F3
9.00 u
Geuzenmeer F5 - DES F4
9.00 u
R.K.D.E.S. F5 – De Dijk F4 11.00 u
DSS F12 - R.K.D.E.S. F6
10.30 u
KDO F3 - R.K.D.E.S. F7
10.15 u
R.K.D.E.S. F8 – SDZ F12
9.30 u
R.K.D.E.S. F9 – KDO F4
9.30 u
Meisjes
Victoria MB1 - DES MB1
15.45 u
RKDES MC1 – Roda MC2 11.00 u
RKDES MD1 – DSS MD2 11.00 u
RKDES ME1 - Overbos ME2 9.30 u
S.C.W.
AFC 6 - S.C.W. 2
S.C.W. 3 – VVC 3
S.C.W. 4 – VEW 4
S.C.W. 5 – Zandvoort 5
S.C.W 45+1 – DCG 45+1
S.C.W. 35 +1 – VVC 35 +2
Junioren
S.C.W. B1 – VVHV B1
S.C.W. C1 – CSW C2
Alliance’22 C6 - S.C.W. C2
Pupillen
S.C.W. D1 – Kon.HFC D5
Geuzenmeer D5 - SCW D2
UVV E2 - S.C.W. E1
Argon E2 - S.C.W. E2
SDZ F4 - S.C.W. F1
S.C.W. F2 – Overbos F7
Vrouwen
Odin’59 VR1 - S.C.W. VR1
Meisjes
Badh.dorp MB1-SCW MB1
Z’burg MC1-SCW MC1
S.C.W. ME1 – VVC ME1
Zondag 17 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 2 – Alliance’22 4
F.C.A. 3 – RKAVIC 2
F.C.A. 5 – Pancratius 6
DIOS 5 - F.C.A 7
R.K.D.E.S.
AGB 3 - R.K.D.E.S 2
EDO 3 - R.K.D.E.S 3
R.K.D.E.S. 5 – DIOS 2
R.K.D.E.S. 6 – Zandvoort 2
Junioren
R.K.D.E.S. A1 – Alliance A1
R.K.D.E.S. A2 – SDZ A3
R.K.D.E.S. B1 – DSS B2
R.K.D.E.S. B2 – Kon.HFC B6
R.K.D.E.S. C1 – Sloten C1
KDO C2 - R.K.D.E.S. C2
OSV C2 - R.K.D.E.S C3
Kon.HFC C8 - R.K.D.E.S. C4

17.00 u
14.30 u
11.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
10.45 u
8.45 u
11.30 u
8.45 u
11.00 u
12.45 u
8.45 u
9.00 u
8.45 u
12.00 u
10.00 u
14.30 u
8.45 u

11.00 u
11.30 u
11.30 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
9.30 u
11.30 u
12.30 u

Train mee met AVA voor
Dam tot Damloop
Aalsmeer - Op zondag 18 september kunnen 50.000 hardlopers meedoen aan de 32e editie van de Dam
tot Damloop. De ongeëvenaarde
sfeer, de IJtunnel, één van de grootste Businesslopen ter wereld en het
feit dat start en finish in twee verschillende steden liggen, maken dit
evenement zo bijzonder. De afstand
is 10 Engelse Mijl, waaraan ook elk
jaar een aantal wereldtoppers meedoet. Alle beschikbare startbewijzen
voor de Dam tot Damloop voor de
10 Engelse Mijl waren razendsnel
uitverkocht! Wil je toch een startbewijs bemachtigen? Train dan mee
met atletiekvereniging Aalsmeer,
want ook dit jaar organiseert AVA
weer een serie trainingen ter voorbereiding op de Dam tot Dam loop,
inclusief een gegarandeerd startbewijs voor de Dam tot Damloop met
een bevoorrechte startpositie. Deze
16,1 kilometer van Amsterdam naar
Zaandam vindt plaats op zondag 18
september. Voor velen is het een uitdaging om deze bijzondere loop een
keer te volbrengen. Dit kan echter

niet zomaar en vraagt een serieuze voorbereiding. Deze voorbereiding richt zich op de iets gevorderde
hardloper, niet voor de echte beginners. AVA gaat ervan uit dat deelnemers aan deze trainingen zonder problemen drie kwartier kunnen
hardlopen.
De eerste training en kennismaking
vindt plaats op zondag 19 juni om
9.00 uur op de atletiekbaan aan de
Sportlaan. Daarna worden wekelijks op dezelfde tijd duurlopen gestart vanaf de parkeerplaats bij de
camping van het Amsterdamse bos.
Er wordt in meerdere tempo groepen gelopen. De duurlopen worden
uitgebreid totdat alle deelnemers
in staat zijn om de Dam tot Damloop met succes te volbrengen. De
kosten bedragen 85 euro per deelnemer, inclusief startbewijs voor de
Dam tot Damloop.
Let op: er zijn een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, dus schrijf je
snel in, want vol is vol. Enthousiast?
Meld je voor 30 april per e-mail aan
bij: marjanginkelvan@gmail.com

Snelle tijd Erica Belandi
tijdens marathon
Aalsmeer - Erica Belandi van AV
Aalsmeer heeft afgelopen zondag
10 april tijdens de marathon van
Rotterdam een zeer snelle tijd neergezet op deze klassieke afstand. Erica, die uitkomt in de categorie masters 40, finishte na 3.04.42 uur. Deze

tijd levert haar ook een clubrecord
op. Leon van Leusen was ondertussen afgereisd naar München, Duitsland, voor een 10 kilometer. Leon,
uitkomend bij de senioren, liep een
prima wedstrijd en hij finishte na
34.45 minuten.

Aalsmeer - De aanhouder wint, zo
zou je kunnen zeggen. In een eerste
helft van de wedstrijd FC Aalsmeer
tegen DIOS afgelopen zondag 10
april waarin heel weinig gebeurde. Maar desalniettemin een helft
waarin de trouwe supporters konden genieten van het heerlijke voorjaarsweer. De eerste aanvallen waren toch van de FC Aalsmeer, het
was Lennart Eberharter die de kwaliteiten van de DIOS doelman, Saarloos, uitprobeerde, maar zonder resultaat. Het werd een wedstrijd van
veel balverlies, van beide kanten,
lange halen van DIOS zijde, maar
deze konden de sublieme verdediging van de bezoekers nauwelijks verontrusten. De DIOS verdediging moest voor de thee twee keer
handelend optreden. De eerste keer
was het bij een vrij trap van Damian Veldman, die door de DIOS doelman perfect werd gehouden. Even
later was het Barry Springintveld die
de kwaliteiten van de DIOS verdediging uitprobeerde. Dat waren eigenlijk de enig wapenfeiten die voor
een beetje afleiding zorgden. Het
was voor de bezoekers te hopen dat
er na de thee meer te bieden zou
zijn dan de eerste helft. Maar na de
thee werden ze op hun wenken bediend. Een agressiever FC Aalsmeer
liet zien dat ze voor de drie punten gekomen waren. Een totaal andere wedstrijd werd er op de grasmat gelegd. Een helft met meerdere
kansen voor de bezoekers. De beste kans, waarin gescoord werd, was
in de vijf en vijftigste minuut. Een

vrije trap van Damian Veldman, zo’n
ruim twintig meter vanaf het DIOS
doel, verdween zonder aangeraakt
te worden ineens achter doelman
Saarloos: 0-1. DIOS wakker geschut
door deze tegentreffer probeerde nu
van alles om de stand recht te trekken. Maar de aanvallen op het FC
Aalsmeer doel werden of te snel of
te chaotisch afgewerkt. Maar al was
er echte dreiging, dan stond daar de
zeer solide verdediging van de FC
Aalsmeer met de uitblinkende Robert Jansen, mede gesteund door
broer Eric en Richard de Vries en
de alom aanwezige Alexander Goes.
Ook Lennart Eberharter kwam in de
tweede helft beter uit de verf, zijn
doelpoging werd maar net door de
verdediging van DIOS onderschept.
Ook Barry Springintveld kreeg de
mogelijkheid om de stand op 0-2 te
tillen maar zijn inzet miste de precisie. De FC Aalsmeer bleef het proberen, want de 0-1 gaf totaal geen
gerust gevoel. Het was Mark Schut
die een prima ‘steekballetje’ speelde
naar Lennard Eberharter, die direct
vertrok van eigen helft. De assistent
scheidsrechter vlagde wel, maar dat
werd terecht door de scheidsrechter, van de Werf, genegeerd. De FC
Aalsmeer aanvaller wist de DIOS
doelman te passeren en de stand
stond nu op een veiliger niveau: 0-2.
De winst was binnen. Nog vier wedstrijden deze competitie. Komende
zondag 17 april is de FC Aalsmeer
vrij. Op 24 april is de eerst volgende
wedstrijd, thuis tegen Swift.
Theo Nagtegaal

Zaalvoetbal

ZABO jubileumtoernooi
uitgesteld naar 4 juni!
Aalsmeer - Het toernooi van de
ZABO zaalvoetbalvereniging dat
zou plaatsvinden in sporthal de
Bloemhof op 16 april is verzet naar
zaterdag 4 juni. Gezien het enthousiasme met betrekking tot deelname aan het veertigjarig jubileumtoernooi en de vele aanmeldingen is
er van verschillende teams het verzoek gekomen om het toernooi later dit jaar te houden, omdat veel
deelnemers nog elders verplichtingen hebben in andere competities. Maandagavond heeft het ZABO-bestuur hierover een ingelaste
vergadering gehouden en is er be-

sloten om aan dit verzoek gehoor
te geven. Het ZABO-bestuur vindt
het gezien haar rijke historie namelijk belangrijk om alle (oud)zaalvoetballers tenminste de gelegenheid te
bieden om mee te kunnen doen.
Juist zij hebben de ZABO zaalvoetbalvereniging gemaakt tot wat het
nu is en het zou zonde zijn als zij dit
toernooi moeten missen. Omdat alle voorbereidingen nagenoeg waren
afgerond is er in deze week contact gehad met zaalverhuurder ESA
en kon er dankzij hun medewerking
een nieuwe datum worden vastgelegd, namelijk zaterdag 4 juni.

Dartcompetitie in het Dorpshuis

Brent Plaisier wint voor
2de keer bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was de dertiende speelavond
van het veertiende seizoen van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst
was met 47 deelnemers uitstekend.
Toen de rookwolken van de poulefase en de tussenronde waren opgetrokken, waren 12 darters in het
hoogste niveau (van de vier) beland.
Jan Kranendonk en John Kater zaten hier nog verrassend tussen, zij
hadden namelijk niet de makkelijkste loting. Jan won van aanstaande kampioen William Hunitetu en
John van regerend kampioen Danny Zorn. Jan en John bereikten vervolgens knap de kwartfinale, net als
Gilbert van Eijk en Tjitte Miedema.
Tibor Hogervorst en Kilian Broeren
bereikten zelfs de halve finale. Vooral de prestatie van Tibor was erg
sterk, het was de tweede keer ooit
dat hij de halve finale bereikte. Kilian won in het verleden al eens twee
speelavonden. De finale ging echter
tussen Brent Plaisier en Bak, feitelijk een strijd tussen twee generaties. Bak was het eerste seizoen al
aanwezig (en won toen al 7 speelavonden), de jeugdige Brent debuteerde dit seizoen. Bak verzamelde in al die jaren in totaal 23 speelavond overwinningen, maar Brent
wist dit seizoen ook al knap te winnen. Bak trouwens ook, beide toevalligerwijs in een finale tegen William. Brent begon beter aan de finale, hij wist Bak tegelijk te breken
binnen acht beurten (23 pijlen). De
tweede leg wist Bak een restscore van 82 niet weg te werken (single Bull, 17 en mis op double 20),
waarna Brent wel knap 76 wist weg
te werken; 0–2. De derde leg wist
Bak te behouden door binnen acht
beurten (22 pijlen) uit te gooien. De
vierde leg stond Brent knap na vijf
beurten op Tops (double 20), mede door een 180-er. Dit maakte hij
vervolgens met één pijl af. Bak herhaalde dit huzarenstukje (klaar met

de 16de pijl) in de volgende leg; 23. Bak bleef in de zesde leg zijn triples goed raken waarna hij weer in
de zesde beurt uit kon. Helaas kon
Bak zijn doubles echter drie beurten
lang niet vinden, en dit werd door
Brent uiteindelijk afgestraft. Brent
won dus knap voor de tweede keer,
vooral dankzij zijn uitstekende raak
percentage wat betreft zijn doubles (50%). Dat Brent goed kon finishen bewees hij ook al eerder op
de avond met een zeer hoge finish
van 154, wat uiteindelijk de hoogste
uitgooi van de avond was. Al met
al een top prestatie van deze jonge
darter die bewees dat de jeugd de
toekomst heeft. De volgende keer
meer nieuws over de overige drie
niveaus, maar de uitslagen staan alvast op de website www.poelseye.nl.
Blind Koppel Toernooi
Hierop is ook allerlei andere informatie terug te vinden, bijvoorbeeld
dat er volgende week geen gewone speelavond is. Het is namelijk
tijd voor het Blind Koppel Toernooi,
dat zaterdag 23 april plaats vindt.
Dit is altijd een zeer gezellig toernooi, waarbij men zich individueel
inschrijft. Via een loting wordt elke
ronde één mede en twee tegenstanders aangewezen. Van tevoren opgeven is niet nodig, de inschrijving
sluit om 20.00 uur, deelname kost
vier euro en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Project Hornmeer in volle vaart!
Mogelijke
woningen

De afgelopen tijd heeft de gemeente
Aalsmeer samen met omwonenden,
sportverenigingen en andere belanghebbenden hard gewerkt aan plannen
voor onder andere een nieuw sportcomplex, herinrichting van het Hornmeerpark, parkeren, recreatie, veilige
fietspaden, een nieuw schoolgebouw,
een vierde sporthal en sociale woningbouw. Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Van deze kwaliteitsimpuls in de Hornmeer kunnen
straks alle Aalsmeerders profiteren.”

Fietsenstalling

Fusieschool

Het huidige parkeerterrein aan de Beethovenlaan is te klein voor
alle spelers en bezoekers van Sportpark Hornmeer, zegt Hans
Venekamp van de gemeente Aalsmeer. “In het nieuwe ontwerp
hebben we daarom ruimte gemaakt voor ongeveer vijftig extra
parkeerplaatsen, waarvan zes voor gehandicapten. Om de veiligheid voor voetgangers te vergroten, komen bij de entrees van de
kinderboerderij, de sportschool en de tennis- en voetbalvereniging
snelheidremmende plateaus. Ook voor fietsers wordt het veiliger:
het voorstel is om de ‘haakse parkeervakken’ op de route richting
de fietsenstalling van het sportpark te wijzigen in ‘langsvakken’.
Automobilisten hebben zo beter zicht op fietsers bij het in- en
uitparkeren.” Ook wordt het parkeerterrein mooier, zegt Venekamp.
“Er komen nieuwe boomvakken en verouderd groen wordt weggehaald.” Alle betrokken verenigingen, zoals FC Aalsmeer en de
kinderboerderij hebben over het ontwerp meegepraat. De gemeente zal naar aanleiding hiervan een definitief ontwerp opstellen en
streeft ernaar in de winter te beginnen met de uitvoering.

Restwarmte
KPN

Vrij
Reconstructie
Dreef

Fiets/voetgangersverbinding

Parkeerterrein
Dreef

De gefuseerde voetbalvereniging FC Aalsmeer voetbalt sinds de
winterstop op een geheel nieuw sportcomplex aan de Beethovenlaan (de oude locatie van RKAV). De twee nieuwe kunstgrasvelden
op het Sportpark Hornmeer zijn al volop in gebruik en het nieuwe
clubgebouw plus extra kleedkamers zijn begin dit jaar feestelijk
geopend. De twee nieuwe natuurvoetbalvelden zijn bouwrijp
gemaakt en worden vervolgens ‘sportrijp’ gemaakt: het gras wordt
ingezaaid en de hekken worden geplaatst. Naar verwachting zijn
de natuurgrasvelden in het najaar gereed, wat later dan gepland
vanwege de slechte weersomstandigheden. Desondanks is Eef Niezing, voorzitter van FC Aalsmeer heel blij met het complex. “Wat
ons betreft niets dan lof. Het ziet er fantastisch uit en we hebben
veel meer ruimte en comfort. Dus superlatieven te over. Wel maken
we ons zorgen over de parkeerdruk. De mensen parkeren, vaak tot
ergernis van de bewoners, aan beide kanten langs de weg naar
het sportpark en in de wijk. We zijn als verenigingen hierover in
gesprek met omwonenden en de gemeente.”

Door de verhuizing van de scholen en de sloop van enkele oude gebouwen, komt er bij de locatie Meervalstraat/Roerdomplaan ruimte vrij voor
woningbouw. De gemeente wil hier met behoud van water en zoveel mogelijk groen, bouwen voor starters, jongeren en senioren, met name voor
ouderen die zorg nodig hebben. Vorig jaar hebben twee informatie-/participatieavonden plaatsgevonden, waarbij belangstellenden hun mening
konden geven over de plannen. Projectmanager Paul Geurts van gemeente Aalsmeer: “De omwonenden hebben heel positief bijgedragen aan de
plannen, die naar aanleiding van alle ideeën en wensen op verschillende
punten zijn aangepast. Er komt een goede mix van gestapelde bouw,
grondgebonden woningen, zorgappartementen en starterswoningen met
veel ‘doorkijkjes’. De verkaveling wordt wat speelser en losser dan bij de
bestaande bouw. Ook vinden omwonenden het leuk als er ontmoetingsplekken komen. Verder gaan we in overleg met het Hoogheemraadschap
de wateroverlast aanpakken.” In totaal komen er ongeveer 135 nieuwe
woningen, waarvan zo’n 60 zorgwoningen (zowel sociale huur als koop).
“In de Hornmeer wonen veel ouderen alleen of met z’n tweeën in een
eengezinswoning. Doordat er zorgwoningen bijkomen en een gedifferentieerd woningbouwprogramma wordt gerealiseerd, wordt ook de
doorstroming gestimuleerd. Dan komen er bijvoorbeeld weer rijwoningen
beschikbaar voor jonge gezinnen.”
Op 10 maart 2016 heeft de gemeenteraad de Startnotitie woningbouwlocatie Meervalstraat/Roerdomplaan vastgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden opgenomen, die uit de participatie naar voren zijn gekomen. Nu
is de gemeente begonnen met het wijzigen van het bestemmingsplan,
waarna via een tenderprocedure een ontwikkelaar wordt gekozen. In het
bestemmingsplan en de tenderprocedure worden deze randvoorwaarden
ook opgenomen. Ook het uiteindelijke stedenbouwkundig plan wordt
met de bewoners gecommuniceerd.

VVA Terrein

Schoolplein

Een prachtig sportcomplex
aan de Beethovenlaan

Bouwen voor senioren, starters en jongeren
bij Meervalstraat/Roerdomplaan

Groter en veiliger parkeerterrein
Beethovenlaan

Woningbouw VVA

Zwembad

Sporthal
Parkeerterrein
Beethovenlaan

Fietsenstalling

Sportpark Hornmeer
Woningbouwlocatie

Roerdomplaan /
Meervalstraat
Clubgebouw
2 natuurgrasvelden

Woningbouwlocatie Roerdomplaan / Meervalstraat

Sportpark Hornmeer

Fusieschool

Fiets / voetgangersverbinding

VVA Terrein

Clubgebouw

Fusieschool schoolplein

Wandelverbindingsroutes

Hornmeerpark

Natuurgrasvelden

Parkeerterrein

Reconstructie Dreef

Fietsenstalling

Sporthal

Spiksplinternieuw
schoolgebouw Triade
De Stichting Jong Leren (stichting waar de Hoeksteen en de
Wegwijzer deel van uitmaken) gaat samen met Kinderopvang Solidoe
een prachtig nieuw kindcentrum op het voormalige voetbalveld
van VVA (hoek Dreef/ Zwarteweg) bouwen. De naam is inmiddels al
bekend: Triade. Het bestuur van de school is bouwheer. Marco de
Witt, projectleider van Triade namens Jong Leren: “In het nieuwe
gebouw gaan de school en de kinderopvang intensief samenwerken
en gebruik maken van elkaars ruimtes. In het ontwerp proberen
we er rekening mee te houden dat het gebouw in een park staat.
We willen natuurlijke elementen gebruiken, zodat het gebouw een
paviljoenachtige uitstraling krijgt.”
Daarnaast willen de partners graag een duurzaam gebouw neerzetten.
De Witt: “We onderzoeken nu wat er mogelijk is, zoals zonnepanelen
en het gebruikmaken van de restwarmte van het datagebouw van
KPN. Dat zijn best dure investeringen en daarover zijn we in gesprek
met de gemeente.” Ook de indeling van het kindcentrum wordt geheel
anders dan van de huidige schoolgebouwen. “We kunnen ons gebouw
nu zo ontwerpen dat het aansluit bij actuele onderwijsmethoden.
Dan kun je denken aan een leerplein, waaraan de lokalen liggen.
Ook komen er ateliers, waarvan zowel de school als de bso gebruik
kunnen maken. Fijn is ook dat er om het gebouw heen heel veel
faciliteiten zijn, zoals een gymzaal, het zwembad en de sportvelden.
De verhuizing wordt voor ons een grote stap voorwaarts.” Het
bestemmingsplan voor de nieuwe school is vorige week vastgesteld
door de raad. De bouw staat gepland voor 2017. De Witt hoopt in
augustus 2018 de deuren van het nieuwe kindcentrum te openen.

Hornmeerpark

Overzichtstekening
projecten Hornmeer
maart 2016

Begin dit jaar is de oude VVA-tribune van het hoofdveld gesloopt. De
sloop was nodig om de bouw van de nieuwe fusieschool Triade mogelijk
te maken. In de oude VVA-kantine wordt tijdelijk het buurthuis Hornmeer
gehuisvest. Het is de bedoeling dat het overige deel van het VVA-terrein
een recreatieve en groene inrichting krijgt, waarbij de huidige waterstructuur wordt gehandhaafd. Verder biedt het terrein op beperkte schaal
ruimte voor (sociale) woningbouw langs de Zwarteweg. Projectmanager
Paul Geurts: “Er komen nog diverse participatiemomenten, waarvoor alle
Aalsmeerders zijn uitgenodigd. Het terrein is groot en biedt een geweldig mooie kans voor spelen, recreatie en groen.”

Energievisie Hornmeer
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de restwarmte
van het datacentrum van KPN te gebruiken voor verwarming
van het nieuwe schoolgebouw, het zwembad, de sporthal en
woningen. Het college van B&W heeft samen met alle betrokken partijen begin van dit jaar een intentieovereenkomst getekend. Eén van de belangrijkste doelen is het op deze manier
terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Veilig oversteken
De verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen
krijgt uiteraard alle aandacht, vooral de oversteek
voor fietsers bij de Burgemeester Kasteleinweg. Om
de veiligheid te vergroten komt er bij de Zwarteweg
een rotonde en bij de 1e J.C. Mensinglaan een stoplicht.
Langs de N196 komt een nieuw fietspad, dat direct aansluit op het
fietspad richting school. De Witt: “Er is meerdere keren met de ouders
gesproken en ook zij staan achter dit plan.”
Kinderen ontwerpen schoolplein
De omgeving van de school en het schoolplein worden in
samenspraak met de scholen ingericht door de gemeente. Maar dat
doen zij niet zonder inbreng van de toekomstige gebruikers: de
leerlingen. Projectmanager Paul Geurts van gemeente Aalsmeer: “Het
liefst zouden we het ontwerp helemaal aan de kinderen overlaten.
Het schoolplein grenst aan het oude VVA-terrein en dat geeft
mogelijkheden voor bijvoorbeeld avontuurlijk spelen. We starten
binnenkort met een participatietraject.” Kinderburgemeester Vince
Boom vindt het goed idee dat kinderen helpen bij het ontwerp:
“Kinderen weten wat ze graag willen en wat ze leuk vinden. Als
ze helpen ontwerpen, dan hebben ze een schoolplein waar ze fijn
kunnen spelen en gaan ze er niet zo gauw over klagen.”

Woningbouw en recreatie op het
oude VVA-terrein

Hornmeerpark wordt activiteitenpark

Eindelijk een vierde sporthal!
Sportdorp Aalsmeer krijgt een vierde sporthal, een wens die al heel
lang bestaat in de gemeente. De sporthal/trainingshal komt naast
zwembad de Waterlelie en krijgt dezelfde entree. Van het ontwerp zijn
werktekeningen gemaakt en de aannemers gaan komende maanden
rekenen. In het nieuwe plan ondergaan zowel de entree als het
restaurant een ware metamorfose. Bijzonder is dat op het dak van de
sporthal tientallen zonnepanelen komen. Dat was een uitdrukkelijke
wens van de gemeenteraad, die duurzaamheid hoog op de agenda heeft
staan. Verder wordt het parkeerterrein bij het zwembad herstraat en er
komen veilige fiets- en looproutes.
Overdag krijgen schoolkinderen van Triade hier gymles, ’s avonds kunnen
sportverenigingen gebruik maken van de hal. ESA Aalsmeer, exploitant

van de sporthal, gaat komende zomer in gesprek met verenigingen die
hier willen sporten. In ieder geval gaat sportvereniging OMNIA trainen
in de hal. Jacqueline Weijer, van het Sportpunt: “Wij zijn als SV Omnia
2000 heel blij met de bouw van de vierde sporthal. Het geeft onze club
de mogelijkheid om de lessen uit te breiden. Tijdens prime time zijn er
natuurlijk veel verenigingen die sportruimte nodig hebben. Daardoor
zitten we soms helemaal klem met de huidige locaties. Met name onze
afdelingen wedstrijdturnen, trampolinespringen en volleybal zullen graag
gebruik maken van deze ruimte. En het mes snijdt aan twee kanten:
doordat Omnia-groepen naar de Hornmeerhal verhuizen, komt er ruimte
vrij in andere zalen voor andere verenigingen.” Medio dit jaar start de
bouw van de sporthal.

Een deel van het Hornmeerpark wordt nu gebruikt voor het nieuwe
voetbalcomplex van FC Aalsmeer. Het park is daardoor kleiner
geworden. Ook is er sprake van jarenlang achterstallig onderhoud.
Wethouder Ad Verburg: “Het is momenteel zo drassig, dat verschillende delen van het park onbruikbaar zijn. De gemeente heeft met
omwonenden een intensief participatietraject doorlopen en daar is
een heel mooi inrichtingsplan uitgekomen. Conform dit plan wordt
er straks flink wat nieuw groen aangeplant, worden nieuwe waterpartijen met ecologische oevers aangelegd, wordt de wateroverlast
aangepakt en worden de wandelpaden hersteld en uitgebreid.
Daarmee krijgt het park zijn recreatiewaarde weer terug. We willen
de beleving van het water versterken, onder andere door ‘waterzichtassen’ in het park te creëren. Daardoor krijgt het park straks
een heel eigen karakter. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat
paden en veldjes juist wat hoger en dus droger komen te liggen,
zodat het park voor sport en spel kan worden gebruikt. Het wordt
straks echt een activiteitenpark met
gebruiksmogelijkheden waarvan
iedereen blij wordt.” Het voorlopig ontwerp en de financiën
zijn inmiddels goedgekeurd
door het college. In 2016
wordt gestart met de voorbereiding van alle werkzaamheden en deze worden naar
verwachting in 2017 afgerond.
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Nacompetitie handbal

Hockeycompetitie heren

FIQAS naar vierde plaats!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben donderdag
goede zaken gedaan door de inhaalwedstrijd tegen Quintus te winnen: ze stegen daardoor naar plaats
vier in de nacompetitie. Tegenstander Koorn./Quintus stond vooraf op
plaats zes en de Aalsmeerders op
de vijfde plaats. Het was de eerste
keer dat de ploegen tegen elkaar
speelden dit seizoen.
Hoewel Robin Boomhouwer (blessure), Jimmy Castien (ziek) en Nils
Dekker (weg voor werk) ontbraken, was van het begin af aan duidelijk dat FIQAS Aalsmeer de betere
ploeg was. Binnen vijf minuten was
er dan ook al een 4-1 voorsprong
door twee keer Dustin Ligthart,
Remco van Dam en Frank Lübbert.
Die laatste kwam deze wedstrijd
keer op keer vrij en maakte via een
lob ook de 5-2. Gaby Birjovanu stopte een vrije kans van Quintus en in
de daarop volgende minuten zorgden Tim Bottinga (twee keer) en Samir Benghanem voor de 8-2. Quintus wist nog iets terug te komen (95), maar daarna was het overwicht
weer voor FIQAS Aalsmeer dat via
11-5 (Lars van Wijk), 12-6 (Bottinga)
en drie keer uitblinker Lübbert op rij
uitkwam op een 15-8 ruststand.

Na de pauze werd de maximale
voorsprong van negen punten bereikt: 17-8 en even later 18-9, waarna het tempo iets omlaag ging en
er wat slordiger gespeeld werd. Dat
gaf Quintus de gelegenheid weer
iets in te lopen: via 19-13 en 20-16
naar 22-18. Mark Kooij stopte een
penalty en in de slotfase gaven ook
de spelers weer wat gas bij. Remco van Dam scoorde van afstand
en Benghanem ging in de break na
een onderschepping en werd mooi
vrijgespeeld aan de cirkel: 25-19.
Menno Selman scoorde uit de linkerhoek en Rodrigo Huttinga vanaf de cirkel: 27-20 en in de slotminuut knalde Ligthart de laatste treffer binnen: 28-20. Een keurige overwinning die de mannen naar plaats
vier bracht.
Zaterdag naar Volendam
Aanstaande zaterdag 16 april staat
de handbalderby van Noord-Holland op het programma: de mannen
van FIQAS Aalsmeer spelen dan uit
bij Volendam. Inzet: plaats vier in
de nacompetitie. De Aalsmeerders
kunnen die positie verstevigen, de
Volendammers willen hem terug.
De wedstrijd, in sporthal Opperdam,
begint om 20.00 uur.

Qui Vive wint van Rood Wit

Met FIQAS speler Niels de Jong

U21 Oranje naar het EK
Aalsmeer - De heren van Oranje U21, met FIQAS Aalsmeer speler Niels de Jong, hebben zich geplaatst voor de Europese Handbalkampioenschappen. Het EK wordt
gespeeld van 28 juli tot en met 7 augustus in Denemarken. Uiteraard

zijn alle collega-handballers van
Niels bijzonder trots op hem en op
het door het team geleverde prestatie.
Uiteraard gaat U21 gevolgd worden
vanuit Aalsmeer. Voor nu: Gefeliciteerd Niels en alvast veel succes!

Team Bakker wint Draken
Grand Prix weekend
re Drakenzeiler door een te vroege
start uit het klassement viel, werd
Bakker elfde en won hij met een
punt verschil toch nog de totaalprijs.
Bij het finishen van deze race op
zondag viel de wind totaal weg en
konden er geen verdere races meer
worden verzeild. Na een uur wachten vonden zeilers en wedstrijdleiding het genoeg en werd er koers
gezet naar een geanimeerde prijsuitreiking in het clubhuis van de
Watersport Vereniging Aalsmeer.
Komend weekend worden de jaarlijkse wedstrijden in de Drakenklasse afgesloten en zal er blijken wie de
eerste winnaar wordt van de presticieuze wisselprijs van de Flevorace
uit 1939, ooit gewonnen door de
Aalsmeerse Drakenzeiler Cor Groot.
Theo van Mierlo

Postduivenvereniging de Telegraaf

John van Duren winnaar
eerste officiële vlucht
Aalsmeer - Zaterdag 9 april startte om 11.13 uur officieel het vliegseizoen 2016 voor zo’n beetje alle postduivenliefhebbers in Nederland.
Met de vlucht vanuit St. Job in ’t
Goor was dit tevens de eerste Vitesse (korte afstand) vlucht. Na vorige
week op de oefenvlucht al zichtbaar
aanwezig, presteerde John van Duren het wederom de eerste prijs op
deze vlucht te winnen. De duiven
werden dus om 11.13 uur met een

ZZW wind in vrijheid gesteld, zullen
de Belgen zeggen, Nederlanders
zeggen gelost, alhoewel de Belgen hierin misschien wel gelijk hebben. De gemiddelde afstand op deze vlucht was 106 kilometer. De 601
van John van Duren uit Amstelveen
wist zich om 12.14.43 als eerste te
melden, en maakte een snelheid
van 1761,933 meter per minuut, dat
is bijna 106 kilometer per uur. Bram
v.d. Wie uit Aalsmeer werd tweede
en Dirk Baars uit Kudelstaart werd
derde.

Fietsdagtocht
van OVAK

Uitslag St. Job in ’t Goor met
503 duiven en 19 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. A. v.d. Wie Aalsmeer
3. D. Baars Kudelstaart
4. L. v.d. Sluis Uithoorn
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
6. C. van Vliet Kudelstaart
7. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
8. A.J. van Belzen Kudelstaart
9. E. Wiersma Amstelveen
10. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
11. J. Vijfhuizen De Kwakel
12. Tim Rewijk De Kwakel
13. W. Wijfje De Kwakel
14. M. de Block Aalsmeer
15. Darek Jachowski Mijdrecht
16. Comb. van Ackooy Hoofddorp
17. Th. v.d. Wie Aalsmeer
18. Comb. Baas & Berg de Kwakel
19. J.A. van Dijk Aalsmeer

Aalsmeer - Dinsdag 26 april is de
eerste dag-fietstocht van de Pedaalridders van de OVAK. Vanuit
De Zoete Inval te Haarlemmerliede
wordt gestart. De deelnemers worden hier om tien uur verwacht voor
de koffie, daarna kan een fraaie
route gefietst worden langs Spaarnwoude, door de Houtrak, Spaarndam, Buitenhuizen en Velserbroek
weer terug door Spaardam naar
Haarlemmerliede. Hier is voor het
diner begint nog een gezellig samen zijn. De dag eindigt om 20.00
uur. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de Doorvaart van maart.
Lidmaatschap van de OVAK is verplicht.

echter op bizarre wijze de bal niet
in de goal van Rood Wit. Het bleef
maar 1-0. Elke harde bal de cirkel kan daarom gevaarlijk worden.
En zo geschiedde, een harde blinde bal werd goed aangeraakt door
een spits van Rood Wit: 1-1. Nog 13
minuten op de klok. Qui Vive heeft
wel eens voor hetere vuren gestaan en ging vol over op de aanval. Dit resulteerde direct in enkele kansen. Wouter Haremaker werd
hard geraakt door een lompe actie
van een Rood Wit speler en dit leverde Qui Vive een strafbal op. Erik
Otto bleef zeer koel en maakte de
1-2. Niet veel later was het wederom
Mark Weber die hard en laag binnen pusht: 3-1! Eindelijk een gaatje van twee doelpunten verschil. De
laatste minuten was het nog even
hard werken om de punten binnen
te halen, maar Qui Vive heeft voor
de veertiende keer weten te winnen.
Zondag 17 april spelen de heren
thuis tegen Myra vanaf 14.45 uur.
De vorige thuiswedstrijd tegen Ring
Pass was het behoorlijk druk langs
het veld. De spelers haalden hier
veel motivatie uit en hopen deze
zondag opnieuw op veel steun en
aanmoediging.

Wie wil meedoen is welkom

Wedstrijdzeilen

Aalsmeer - Het Aalsmeerse team
van Jan Bakker heeft ook het tweede weekend van de Grand Prix zeilwedstrijden in de internationale Drakenklasse kunnen winnen.
Makkelijk ging dat niet, want Bakker kreeg geduchte tegenstand van
Klaas Ruigewaard (ARZV, Alkmaar).
Zaterdag was er nog mooi zeilweer
en opende Bakker met een serie van
3, 2 en 1, voor Bart Peeters (KNZRV, Muiden) die 2, 4 en 10 noteerde met Ruigewaard 1, 14 en 2. Zondagochtend kon er bij zeer weinig
wind door wedstrijdleider Herman
van der Meyden toch nog een geldige race worden uitgezet. Klaas Ruigewaard zeilde met een lichte knik
in zijn zeilen snel naar voren, terwijl
Bakker na een te vroege start zich
nog kon opwerken naar een twaalfde plaats. Maar nadat een ande-

De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor de heren van Qui Vive
de wedstrijd tegen Rood Wit op het
programma. Het seizoen begint op
zijn einde te lopen, nog vijf wedstrijden te gaan. Qui Vive mocht op bezoek komen bij Rood Wit. De selectie uit Aerdenhout vecht tegen degradatie en Qui Vive strijdt voor een
van de twee felbegeerde Play Off
plaatsen! Dat Rood Wit vecht tegen
degradatie was ook terug te zien in
hun spelbeeld. Veel hoge en lange
ballen, weinig in de cirkel, maar wel
heel hard werken. Dit vergt scherpte op elk moment van de wedstrijd.
De wedstrijd kwam niet echt lekker
op gang. Het veld was moeilijk te
bespelen, en Qui Vive was wat onrustig in het balbezit, te weinig geduld en dit zorgde voor een slordige eerste helft. Qui Vive begon in
de loop van de wedstrijd wel meer
druk te geven op de cirkel van Rood
Wit. De eerste twee corners gingen
mis, maar de derde was wel raak.
Hard door de benen van de keeper
en een doelpunt van cornerkanon
Mark Weber.
Na de rust ging het tempo wat omhoog. Dit maakte de wedstrijd een
stuk meer open. Qui Vive kreeg

Voetbal FC Aalsmeer

Veteranen 45+ kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 april wachtte een spannende wedstrijd
voor Veteranen 45+ van FC Aalsmeer. Het kampioenschap lonkte en er wachtte een streekderby tegen de veteranen van SCW uit Rijsenhout. De voetballers van Aalsmeer bewezen in goede conditie te verkeren en te kunnen scoren. Met liefst 7-1 is gewonnen en met deze overduidelijke overwinning is het
kampioenschap een feit! Foto: www.kicksfotos.nl.

Podiumplek wielrenner in Parijs-Roubaix

Nils Eekhoff ‘keigoed’ in
de Hel van het Noorden
Rijsenhout - Eerste Paasdag ging
wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout op de fiets naar Nieuwegein. Hij
reed daar mee in het clubkampioenschap van De Volharding. Na afloop
van de koers trok hij een droog hemd
aan en vertrok, stevig trappend, op de
tweewieler naar huis, kou en straffe
wind trotserend. De bijna ouderwetse trainingsijver loonde: in Genemuiden kwam hij anderhalve week geleden als winnaar over de streep van
de Omloop van Noord-West Overijssel en afgelopen zondag volgde
de kers op te taart met een tweede
plaats in Parijs-Roubaix, een weredlbekerwedstrijd voor landenteams. Hij
finishte, met de armen gespreid in de
lucht, enkele tientallen meters achter zijn winnende ploeggenoot Jarno
Mobach. Parijs-Roubaix voor junioren ging afgelopen zondag enkele uren vooraf aan de wedstrijd voor
beroepsrenners. Voor een deel reden de jonge talenten over hetzelfde parcours, inclusief de beruchte
kasseistroken van Mons-en-Pévèle en Carefour de l’Arbe. Nadat de
zwaarste hindernissen waren overwonnen bleef Nils Eekhoff in de kop
van de wedstrijd over met een Deen,
Fransman, Belg, Zwitser en teamgenoot Morbach. De rest van het veld
lag in brokken en stukken achterop.
Zes kilometer voor de finish waagde Morbach een aanvalspoging en
bouwde aan een kleine, beslissende voorsprong. Met zijn ploeggenoot
vooruit kon Eekhoff het achtervolgingswerk overlaten aan de overige
koplopers en krachten sparen voor
een geslaagde sprong in de slotfase. Hij eindigde vijftig meter achter
de winnaar. Bondscoach Piet Kuys
had stilletjes gehoopt op twee van
zijn renners bij de beste tien, maar

met een eerste en tweede plaats
was hij in de wolken. “Heel indrukwekkend wat de jongens hebben laten zien. Zeker omdat het dit jaar een
zware editie was over glibberige wegen en met veel wind.” Door het succes in Roubaix heeft Oranje de leiding genomen in het klassement van
de wereldbeker voor landenteams,
een competitie van elf internationale wedstrijden. Op de individuele wereldranglijst prijkt Nils Eekhoff na
zondag op de negende plek.
De 18-jarige renner uit Rijsenhout
heeft de vorm te pakken, want een
week eerder kwam hij in Genemuiden als winnaar over de streep van
de Omloop van Noord-West Overijssel, een nationale topwedstrijd. In de
slotfase verraste hij toen de drie medevluchters waarmee hij dertig kilometer voor de streep uit het peloton was ontsnapt. De koplopers waren, na een race met veel aanvalspogingen, op dertig kilometer van
de streep weggereden uit het peloton dat een halve minuut na Eekhoff
in de finishplaats arriveerde. Met zijn
recente successen breit de 18-jarige Nils Eekhoff een passend vervolg aan zijn verrassend sterke eerste jaar bij de junioren. Opvallende
prestaties in zijn afsluitende juniorenjaar kunnen Nils Eekhoff een plek
opleveren in een opleidingsteam van
een profploeg. Vooral zijn tweede
plaats in Roubaix kan tellen op zijn
cv. Daarop staan intussen ook nog
tweede plaatsen in de Omloop van
Schijndel, het clubkampioenschap
van De Volharding en de Ronde van
Waddinxveen. In de Vlaamse wedstrijd Nokere Koerse kwam hij achter
de Belgische toptalenten Arne Marit en Jasper Phiipsen als derde over
de streep.

Nieuw-Vennep
beste sjoelclub

gelopen vrijdag is er door Sjoelclub
Rijsenhout een avond met clubs uit
de omgeving georganiseerd. Met
zestig deelnemers was het een goed
bezochte avond en is er op een gezellige manier om de punten gestreden. Na een flinke verloting met
voor iedereen wel een prijs werd de
eindstand bekendgemaakt. Winnaar
werd Nieuw-Vennep met gemiddeld
117.83 punten. Op twee Lisse/Beinsdorp met gemiddeld 115.01 punten, op drie Hillegom met gemiddeld
110.13 punten, op vier Langeraar
met gemiddeld 109.59, op vijf Rijsenhout met gemiddeld 107.20 punten en op zes BV Oostend met gemiddeld 102.46 punten. De laatste
competitie-avond is donderdag 21
april vanaf 19.30 uur in dorpshuis de
Reede aan de Schouwstraat.

Rijsenhout - Op de voorlaatste
competitie avond van de sjoelclub
zijn er geen grote veranderingen in
de diverse klassen te melden. Het
sjoelen op 7 april is in de hoofdklasse gewonnen door Dirkjan Baardse,
op twee Thomas van Brakel en op
drie Jan Willem Vermeer. In klasse A
was de hoogste eer voor Gert Lanser, gevolgd door Nel Joore op twee
en Til Vermeer op drie. In de B klasse
was Jan Joore onverslaanbaar, werd
Plonie Verdel tweede en Heiltje Baas
derde. In klasse C eindigde Marjo
Sijm op één, als tweede Annie van ‘t
Zelfde en als derde Ruud Maas. Af-

Zestigplussers lopen warm
voor Walking Football
Aalsmeer - Vroeger werd het pleintjesvoetbal genoemd, nu heet het
in aangepaste vorm Walking Football. In Aalsmeer wordt deze variant
van de voetbalsport intussen enkele weken beoefend. Het is een prettige uitlaatklep voor krasse liefhebbers van ongeveer zestig jaar en ouder. Goed voor lijf en leden en ideaal voor het weer oppakken en aangaan van sociale contacten. Op het
kunstgras van FC Aalsmeer hebben
ze de smaak al te pakken. Onder de
deelnemers voormalige spelers uit
lagere elftallen, maar ook bekende
namen uit het verleden. De minder
getalenteerden hoeven zich door
de aanwezigheid van enkele coryfeeën niet te laten afschrikken: bij
het in wandeltempo voetballen geven kwaliteiten uit het verleden niet
vanzelfsprekend garantie op uitblinken in het heden.
Walking Football is ‘uitgevonden’
door Engelse voetbalveteranen en
wint in Nederland bijna dagelijks
aan populariteit. Bij onder meer
ADO Den Haag, PSV, DOVO en de
Koninklijke HFC in Haarlem wordt
het spel al enige tijd gespeeld en
blijkt er een succes. “Bij HFC werd
schuchter begonnen met een man
of tien, maar intussen melden zich
wekelijks zo’n zestig liefhebbers op
het veld”, weet Marco Neuvel, namens de KNVB propagandist van

Walking Football. “Het is voor deze veteranen een vast ontmoetingspunt geworden. Na afloop blijven
sommigen napraten in de kantine
of leggen een kaartje. Heel gezellig allemaal.” Neuvel was een kleine maand geleden aanwezig bij de
kick-off in Aalsmeer en gaf uitleg
over de eenvoudige spelregels. Initiatiefnemers van Walking Football in
Aalsmeer zijn Bram Landzaat, oudaanvoerder van VV Aalsmeer 1, en
voormalig RKDES-elftalleider Ben
van der Ham. Landzaat heeft op het
veld de leiding in handen en laat
de spelers na een goede warmingup een partijtje spelen. Dat gebeurt
volgens aan de leeftijd aangepaste regels: hardlopen is taboe, de bal
mag niet boven heuphoogte worden
gespeeld en er kan gescoord worden in kleine doelen.
Voetballiefhebbers die ook weer
honger naar de bal hebben kunnen nog steeds aansluiten bij de
niet clubgebonden Aalsmeerse
groep. Iedere zestigplusser met een
paar sportschoenen aan de voeten
is welkom, ongeacht op welk niveau en bij welke club hij vroeger
speelde. Op het kunstgras aan de
Beethovenlaan wordt elke woensdagochtend om tien uur afgetrapt.
Meer weten? Mail: bramlandzaat@
outlook.com

Waterski-seizoen van start
Aalsmeer - Op 20 april gaat bij Waterski Vereniging Aalsmeer het wakeboard- en waterskiseizoen weer
beginnen.
Deze zomer worden weer verschillende activiteiten georganiseerd. Zo
wordt op 5 juni een open dag gehouden en neemt WSA deel aan de
Westeinder Water Week op 29 juni
en 3 juli. Elke woensdagavond kunnen leden vanaf 19.00 uur waterskiën of wakeboarden. Vrijwilligers
met eigen boot en instructeurs zijn
beschikbaar om iedereen van deze
mooie sport te laten genieten. Ook
een keer waterskiën of wakeboarden? Kom dan op woensdagavond
naar het clubgebouw van de Waterskivereniging op het surfeiland

Kees de Lange
wint dartavond
Aalsmeer - Afgelopen week werd
er weer goed gegooid bij het darten in het Middelpunt. Ben van
Dam wist er zelfs een 180-er in te
poeieren, maar dat bleek niet genoeg te zijn om eerste te worden,
want de dubbels zijn toch het belangrijkst. Sommige spelers hadden
een langzame start, maar gooiden
de dubbels wel en eindigden daardoor op de eerste plaats. Deze eer
was deze week voor Kees de Lange. Op de tweede plaats is Sebastiaan Dolk geëindigd, plaats drie was
voor bulls eye gooier Hans Dolk en
Ben van Dam wist uiteindelijk toch
nog vierde te worden. Er wordt iedere dinsdag gedart in het Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Aanvang is
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Iedere dartliefhebber vanaf 16 jaar
is welkom. Deelname kost 2,50 euro per avond.

aan de Kudelstaartseweg 26. Voor
meer informatie; www.wsva.nl

Gerrit wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? De groep is nog op zoek naar
een paar mensen die het ook leuk
vinden om te jokeren. Kom gerust
eens kijken. Op donderdag 7 april
is het kaarten gewonnen door Henk
van Wichen met 4984 punten, gevolgd door Huub Bouwmeester met
4878 punten en Coby Bouwmeester met 4873 punten. Bij het jokeren was deze week Gerrit van der
Geest de beste met 64 punten, op
twee Trudy Knol met 108 punten en
op drier Bets Teunen met206 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297 340776

26 Nieuwe Meerbode

• 14 april 2016

Voetbal zondag

Tafeltenniscompetitie

Winst RKDES op NieuwWest na matige wedstrijd
Kudelstaart- RKDES heeft na een
zeer matige wedstrijd tegen NieuwWest de drie winstpunten mee terug
kunnen nemen naar Kudelstaart.
Het beste aan de wedstrijd van afgelopen zondag was het lekkere lentezonnetje. De wedstrijd op
Sportpark De Eendracht begon even
na half drie en eindigde uiteindelijk
pas na half vijf. Bij RKDES was keeper Tijn Kraak, na twee weken Oostenrijk en nadat hij vorige week in
de rust was ingevallen, weer terug in de basis. Op de backposities
moest trainer Jesse Donker improviseren doordat Michael van Woensel
(hamstring) en Rick Burgers (rug)
geblesseerd zijn. Voor hen speelden
Rico Zethof en Robin van der Steeg.
Lennart Kok speelde weer op zijn
vertrouwde plek, links op het middenveld, waardoor Lars Winters als
rechtsbuiten mocht starten. Hoewel
RKDES de thuiswedstrijd met 4-0
gewonnen had, wist men dat het
geen gemakkelijke wedstrijd zou
worden. Nieuw-West heeft relatief
weinig tegendoelpunten en speelt
vanuit een gegroepeerde verdediging. RKDES had erg veel moeite
om openingen te vinden. De voorhoedespelers konden de ballen die
ze kregen niet goed vasthouden of
kaatsen. Er werd in een traag tempo gespeeld. En Nieuw-West zocht
zelf zelden de aanval. Zodoende
ontspon zich een wedstrijd die zich
voornamelijk op het middenveld afspeelde. Een paar afstandschoten
en wat hoge voorzetten die de spitsen niet bereikten waren de voornaamste wapenfeiten van RKDES in
de eerste helft. De beste kans was
vlak voor rust, toen keeper Kraak
helemaal gestrekt naar de rechterbenedenhoek moest om een inzet van Nieuw-West onschadelijk te
maken. Hij deed dit bekwaam. Na
de rust werd rechtsback Rico Zethof gewisseld voor Rutger Spaargaren. Hierdoor zakte Roy Endhoven een linie naar achteren, naar de
rechtsbackpositie, ging Lars Winters op het middenveld spelen en
werd Rutger Spaargaren rechtsbuiten. RKDES begon wat aanvallender te spelen en na 10 minuten zag
het publiek zowaar het eerste schot
van RKDES: het schot van Mischa

van der Scheur werd tot corner verwerkt. Uit die corner werkte Robin
van der Steeg de bal met zijn borst
via de keeper in het doel. Robin is
vaak gevaarlijk als hij mee naar voren gaat bij spelhervattingen en dat
maakte hij dus opnieuw waar: 0-1.
Nieuw-West zag geen kans om in
het laatste half uur volop druk te
zetten. Daardoor bleef het een wedstrijd die zich op het middenveld afspeelde.
Er ontstonden over een weer wat irritaties. Aanvoerder Roy Endhoven
liep bij een wat onstuimige actie tegen een gele kaart aan, en, wat erger was, blesseerde zijn voet bij die
actie behoorlijk zwaar en kon niet
verder. Bij onderzoek later in het
ziekenhuis bleek dat hij twee middenvoetsbeentjes gebroken heeft,
waardoor hij 4 tot 6 weken is uitgeschakeld. Roy Endhoven werd vervangen door Kelvin Moenis. Deze viel uitstekend in. En dat terwijl hij al een hele wedstrijd in het
tweede elftal van RKDES in zijn benen had, een wedstrijd waarin hij
zelfs scoorde. Een slotoffensief van
Nieuw-West bleef uit. De slotfase
werd daardoor niet echt spannend,
maar bleef, geheel in de lijn met de
wedstrijd, rommelig en van een bedenkelijk niveau. Na de nodige extra speeltijd floot scheidsrechter Van
Tunen even na half vijf af. Drie punten in de knip voor RKDES. Trainer
Jesse Donker sprak na afloop van
“de slechtste wedstrijd van het seizoen”. Een verklaring hiervoor had
hij ook niet echt. Wel gaf hij aan dat
er nogal wat spelers zijn met blessures en pijntjes. Komende zondag is
RKDES 1 vrij. Dat geeft wat tijd om
te herstellen.
Door de 1-0 overwinning en de nederlaag van NFC tegen Real Sranang is RKDES één plaats gestegen
op de ranglijst. Onbetwiste koploper
is Sporting Martinus, op 7 punten
gevold door Real Sranang, RKDES,
NFC en Aalsmeer, alle vier met 47
punten. Er zijn nog vier wedstrijden
te spelen. RKDES is, door het behalen van de tweede periodetitel al zeker van nacompetitie. Op zondag 24
april wacht de thuiswedstrijd tegen
Germaan/De Eland.
Door Peter Lentjes

Voetbal zaterdag

FC Aalsmeer tevreden met
1 punt tegen Delta Sports
Aalsmeer - Het was niet alles ‘happy’ wat de FC zaterdag 9 april liet
zien. Delta Sports ’95 bleek een geduchte tegenstander. Vooral in de
eerste helft waren zij de bovenliggende partij. Het waren de kanjers
deze middag die Delta Sports ’95
het scoren beletten. Mike Eman, Burak Sitil en Kevin Vermeij staken met
kop en schouders boven hun teamgenoten uit. Voor de ruim 170 toeschouwers liet FC Aalsmeer weinig zien deze middag. Vooral in de
eerste helft was er geen enkele reele kans te zien. Wel veel balverlies.
De tweede helft was men wel meer
in balbezit en waren er drie goede kansen waaronder die van Calvin Koster die alleen voor Stan Wennekes verscheen. De goalie redde
met het been. Toen de uitstekend
leidende scheidsrechter P.H.J. Switser er na 93 minuten een eind aan
maakte kon FC Aalsmeer tevreden
zijn met een punt. Hierdoor komt
men nu met FC Almere aan kop.
Beide elftallen hebben nu 45 punten uit 22 wedstrijden. Met Harmen
Colijn in de basis voor de geschorste Eder Medina Delgado moest de
‘één’ positie verdedigd worden. Delta Sports ’95 zocht frank en vrij de
aanval met vooral voorin de gevaarlijk snelle Stefan Dijs en Timon
van Genderen en de rechter flankspeler Lennart Dubbeldam. Het
werd duidelijk dat Harmen Colijn
nog niet de basisfitheid heeft voor
een hele wedstrijd. Al in de 7e minuut kreeg Lennart Dubbeldam een
grote kans toen hij werd losgelaten,
maar voor de uitblinkende doelman
Mike Eman schoot hij naast. Delta
Sports combineerde makkelijk en
had het middenveld stevig in handen. Op een hard schot van BerendBram Heine in de 20e minuut moest

Mike Eman vol naar de hoek. Zijn
collega aan de andere kant had in
de eerste 30 minuten nog geen gericht schot gehad. Ook in de 40e minuut tikte Mike Eman een schot van
Timon van Genderen over de lat en
klonk het fluitje na 45 minuten van
scheidsrechter Switser als een bevrijding. De tweede helft begon met
Salih Yildiz en Arnaud van Leeuwen in de basis voor Harmen Colijn en Roger Grootfaam. Er zat nu
meer voetbal en balbezit in het spel
van de FC. Een doelpunt van Wesley van Schaik in de 49e minuut
werd afgefloten omdat even daarvoor voor een overtreding op Calvin
Koster was gefloten. Dat was pech.
Delta Sports bleef gevaarlijk. Vooral Harmen van Genderen maakte het nu Mark Ruessink erg lastig.
In de 68e minuut haalde Salih Yildiz hard uit vanaf 20 meter, maar
de keeper redde bekwaam. De grote kans op 1-0 kreeg Calvin Koster
in de 74e minuut toen hij een vrije
doorgang kreeg naar het doel, maar
Stan Wennekes redde met het been.
Mike Eman moest nog alles geven
in de 85e minuut op een schot van
Timon van Genderen. Ook nu kwam
hij als winnaar uit de strijd. En bleef
het tot aan de 93e minuut 0-0. Voor
het Aalsmeer publiek misschien teleurstellend, maar gezien de wedstrijd moet men tevreden zijn met
een punt. Komend weekend is FC
Aalsmeer (zat.) vrij van competitieverplichtingen. Eerstkomende wedstrijd is 23 april uit tegen Zevenhoven. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Locatie Sportpark Zevenhoven, Stationsweg 23, 2435 AN Zevenhoven.
Stand in de tweede klasse B: FC Almere en FC Aalsmeer 22-45, De Bilt
22-42.
Jack van Muijden

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

Het kaaren op 4 april is gewonnen
Jan de Nooij met 5696 punten, gevolgd door Lida de Nooij met 5574,
Adri Groenendijk met 5368, Dirk
Janmaat met 5016 en Paul Könst
met 4929 punten. De poedelprijs
was voor Ton Könst met 3083 punten. Bij het jokeren is Annie Verkerk
eerste geworden en hekkensluiter
was Emmy Schuit. De kaartavond
maandag 18 april is de laatste van
het seizoen.

Aalsmeer - Allen Weerbaar houdt
op maandag 18 april weer een gezellige kaartavond in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal gaat open om 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving.

Bloemenlust 1 verliest nipt
van koploper Tempo Team

Leidse Schaak Bond

Ad van den Berg (AAS)
veteranenkampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9
april is Ad van den Berg (AAS) afgetekend Veteranenkampioen van
de Leidse Schaak Bond geworden.
Ad speelde alleen remise tegen
Joop Piket, zelf ook oud-kampioen
en won de andere zes partijen. Het
50+ toernooi van de Leidse wordt
op één zaterdag in zeven ronden
Rapid gespeeld. Totaal speelden er
vijf Aas spelers mee in dit gezellige
toernooi dat door Oegstgeest uitstekend werd georganiseerd in het
Denksport Centrum te Leiden. Sipco Schimmel (2) speelde veel goede
partijen, maar kwam in dit geharde
gezelschap net wat te kort om meer
punten te scoren. Ben de Leur (3,5)
liet zich in ronde twee schaak staan,
wat een nul is en knoeide verder
met onder andere torenverlies in de
laatste ronde tegen mede AAS Willem Hensbergen (4,5). Peter Poncin
(4,5) draaide de gehele tijd bovenin mee, maar trof in de laatste ronde een ontketende Ad van den Berg
en ging in een mooi duel ten onder.
In het 50+toernooi van de SGA traden weer zes Aalsmeerse spelers
aan. Ben de Leur was de onnodige nederlaag van de vorige ron-

de weer te boven en drukte gentleman Tony Lith in 66 zetten van het
bord. Tony verzette zich lang hardnekkig en Ben moest een pion offeren voor initiatief en overgang naar
het eindspel. Dit eindspel speelde
Tony te passief en de witte stukken
kwamen binnen, wonnen een pion
en snel werd er afgeruild naar een
elementair toreneindspel dat in een
luttel aantal zetten de partij binnen
haalde. In groep B kon Ferry Weverling niet winnen van mede koploper
Cor Ippel en staat nu met Cor gedeeld tweede.
In groep C won Jan van Willigen en
staat nu tweede op een half punt
van de koploper. Hans Pot consolideerde zijn positie door remise te
spelen en staat nu netjes 14e in een
veld van 29 spelers. Ook Gerrit Harting speelde remise in deze groep
en lijkt wat uit zijn dip te komen.
In groep D was Rob van Haaften
weer geheel opgeladen van een zuidelijke vakantie aanwezig en scoorde meteen een punt. Met nog twee
ronden te gaan geeft de 8e plaats
nog kans op een prijsje in het gesloten veld.
Door Ben de Leur

Triathlon in Quarteira

Atleten Oceanus laten
talent zien in Portugal
Aalsmeer - Menno Koolhaas en
Davy Heijsteeg hebben in het weekend van 2 en 3 april het triathlon
seizoen geopend namens de opleidingsvereniging Oceanus. Beide atleten voortgekomen uit de
Aalsmeerse opleiding kwamen samen met 13 andere nationale atleten uit in de Europese Triathlon in
Quarteira Portugal.
Menno (21), inmiddels opgenomen
in de Nationale Selectie te Sittard,
wist in het zonovergoten Portugal
een geweldige 21e plaats te bereiken in het sterke deelnemersveld bij
de Elite (senioren). Davy (17), deel
uit makend van het landelijke talentontwikkelingsteam, wist in het sterke juniorenveld de aansluiting te
vinden bij de Europese junioren.
In Quarteira, Portugal waren de Europese senioren en juniorentalenten samen gekomen voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Het
was een drukbezette wedstrijd, omdat alle atleten na een lange winter trainen zichzelf wilde testen en
zien waar ze staan ten opzichte van
de concurrentie. Op zaterdagmiddag om 16.30 uur kwam Menno uit
op de Olympische afstand bij de Elite. In de vrij stevige zee miste hij, na
1500 meter zwemmen, net de aansluiting bij de kopgroepen, Met een
geweldige inspanning werd door
goed dirigeerwerk van Menno de
groepen samengevoegd, waarbij
helaas alleen de kopgroep niet werd
bijgehaald na 40 kilometer fietsen.
In een nog sterker looponderdeel
(10 kilometer) kon Menno het verschil maken en liep stevig en constant naar de 21e plaats.
Zondagochtend 09.45 werden de junior atleten voorgesteld en konden
zij zich opstellen op de blauwe mat
op het strand. Davy Heijsteeg had
gekozen voor een start plek midden
op de mat. De race startte met 750
meter zwemmen waarin je als atleet
alle techniek trainingen kon vergeten, want het was gewoon rammen
door het ruige zeewater.
De trainingsuren in het zwembad
onder leiding van Oceanus Trai-

OVAK soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 20
april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 6 april is gewonnen door Anton van de Polder met
5399 punten, gevolgd door Bep van
Netten met 5326, Engeltje Jongkind
met 5172 en Ubel van der Blom met
5102 punten.

ner Paul Zirkzee werden omgezet
in puur doorzettingsvermogen. Na
een zwaar zwemonderdeel kwam
Davy tot zijn verbazing achter in het
veld het water uit. Hij belandde samen met een andere Nederlander in
een achtervolgende fietsgroep. Davy wist samen met zijn Nederlandse medeatleet de groep te organiseren. Helaas bleek deze groep niet in
staat om het gat richting de andere
groepen dicht te rijden. Ze hielden
de achterstand redelijk beperkt na
het fietsonderdeel van 21 kilometer.
Nu was de tijd aangebroken om de
looptraining van Erik Witpeerd (AV
Aalsmeer) te gaan inzetten op het
5 kilometer loopafstand. De eerste
2 kilometer gingen voor zijn gevoel
erg goed, maar om de aansluiting
nog beter te kunnen in zetten werd
Davy door zijn coachen Sander
Berk, Jordi Meulenberg en Oceanus trainer John Heijsteeg, aangespoord om er een tandje bij te zetten. De pasfrequentie ging omhoog
waardoor de snelheid toenam. Davy
wist zich goed in de groep te handhaven en kwam met een tevreden
gevoel als 64ste over de finish. Alle
Nederlandse atleten kunnen terugkijken op een goede wedstrijd. De
toon is gezet voor 2016.
Afgelopen weekend heeft Menno
Koolhaas zijn vorm nogmaals laten
zien in het Spaanse Mellila. Hij eindigde na een superrace op een 7e
plaats!!
Landelijke talentendag
Ben jij ook een sporter die graag
zijn of haar talenten wil laten zien?
Dan is er de mogelijkheid om deel
te nemen aan de landelijke talentendagen van de Nederlandse Triathlon Bond. Op zondag 29 mei organiseert Oceanus Aalsmeer de Triathlon Talenten dag voor sporters
van 12 tot en met 19 jaar. Schrijf je
in via www.toptriathlon.nl of neem
contact op met jeugd@oceanustriathlonteam.nl, ook als je deel wilt nemen aan reguliere trainingen.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
het in de eigen Bloemhof opnemen tegen de aanstaande kampioen Tempo Team 8. Bart Spaargaren startte tegen de sterkste en nog
altijd ongeslagen tegenstander Frits
Scholer en kon helaas niet verrassen: 0-1. Vervolgens liep Bloemenlust wel uit naar een 3-1 voorsprong
door knappe overwinningen van Johan Berk en Ed Couwenberg en een
zeer goed gespeeld dubbelspel van
Bart en Ed.
Vervolgens mocht Johan aan de bak
om voor een stunt te zorgen tegen
Frits, maar ook hij kwam ondanks
een gewonnen vierde game ook te
kort (10-12, 8-11, 15-13, 9-11). Bart
moest zich ook tegen zijn tweede tegenstander gewonnen geven, maar Ed bracht Bloemenlust
weer op een 4-3 voorsprong. In
zijn laatste partij had Johan zowel
in de vierde als in de vijfde game
3 matchpoints om Bloemenlust op
5 punten te brengen, maar met 1113 in de vijfde game ging hij alsnog ten onder. Ed wist de ongeslagen Tempo Team speler twee games
af te snoepen en dus een beslissende vijfde game af te dwingen, maar

met 7-11 behield Frits zijn ongeslagen status. Ook Bart kon in zijn laatste wedstrijd helaas net niet voor de
gelijkmaker zorgen (9-11 in de vijfde game,) waarmee de bezoekers
dus met 4-6 zegevierden.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen
koploper Victory ’55 8. De NoordKoreaan van Victory’55 won al zijn
partijen inclusief het dubbelspel tegen Peter Velleman en Danny Knol.
Peter wist als enige met heel goed
spel een game van hem te winnen. De andere partijen werden gewonnen door Peter, Danny en Horst
Krassen. Waarvan er twee spannende partijen in vijf games gewonnen
werden. Einduitslag een prima 6-4
overwinning voor Bloemenlust.
Bloemenlust 3 kon helaas slechts
twee spelers op de been brengen
tegen Het Noothweer 18 en begon
dus al met een 0-3 achterstand.
Door drie overwinningen van Irene Gerritsma werd de einduitslag
3-7. Ton de Hollander wist wel een
aantal games te winnen en ook de
games die hij verloor waren vaak
zeer close (zoals enkele keren 12-14
en 11-13), maar het was helaas niet
genoeg voor de winst.

Omnia in A/B klasse

Trampolinespringers naar
NK in Ahoy Rotterdam
Aalsmeer - De A en B-trampolinespringers van SV Omnia hebben goed gepresteerd op de derde
plaatsingswedstrijd bij Triffis in Alkmaar. Melvin Dokter behaalde een
gouden plak. Boris Claus verdiende
een zilveren medaille en Maura Vos
werd vijfde. Dian van Wieringen eindigde op een negende plaats.
Alle vier hebben zich daarmee geplaatst voor het Nationaal Kampi-

oenschap op 25 en 26 juni in Ahoy.
Max Bijenveld mocht een bronzen
medaille in ontvangst nemen. Helaas was dit net niet voldoende om
door te stromen naar de NK.
Synchroon eindigden zowel Dian en
Maura als Boris en Daan Kaagman
(van Gymnastiek- en Turnvereniging
Stedebroec) op een prachtige tweede plaats. Zij gaan dus ook als synchroonparen door naar het NK.

Goud voor Melvin Dokter.

VZOD pakt belangrijke
punten tegen Atlantis
Kudelstaart - Na de mooie overwinning van vorige week stond afgelopen zaterdag tegen Atlantis de
volgende streekderby op het menu
voor de korfballers van VZOD. De
heenwedstrijd was nog geëindigd
in een gelijkspel maar waar VZOD
uitstekend uit de zaalperiode was
gekomen, leek Atlantis weinig gegroeid te zijn. VZOD was het ook
verplicht actie te ondernemen omdat, na een qua puntentotaal teleurstellend verlopen eerste deel van
het seizoen, de gevarenzone verlaten moest worden. Als dit dan met
een zege tegen Atlantis kon, zag het
er weer een stukje rooskleuriger uit
voor het team van trainer/coach Frits
Visser. Een lekkere one-hander van
Eric Spaargaren zette in ieder geval
gelijk de toon, maar Atlantis maakte
al vrij snel gelijk, gevolgd door nog
een treffer: 2-1. Het was Nils van Os
die na een uitstekende rebound zijn
tegenstander volledig kwijt was en
van onder de paal egaliseerde: 2-2.
Josine Verburg bracht toen de Kudelstaartse korfballers met één van
haar fameuze vrije ballen opnieuw
op voorsprong en deed hier van afstand nog een schepje bovenop:
2-4. Atlantis kon weer in de achtervolging en een onachtzaamheid in
de VZOD-verdediging gaf hen die
gelegenheid: 3-4. Op papier was dit
dan wel een duel in de tweede klasse, op het veld was hier weinig van
te merken. Beide ploegen bakten er,
in ieder geval aanvallend, tot op heden niet veel van. Atlantis kon in eigen huis geen vuist maken, maar
VZOD speelde ook hun eigen spel
nog niet. Uiteindelijk waren het de
Mijdrechtenaren die de gelijkmaker wisten te produceren. Tot grote vreugde van de volop opgekomen Kudelstaartse supporterschare prikte Verburg haar derde treffer
er vlak voor rust nog even in: 4-5.
Coach Visser kreeg nu de mogelijkheid om zijn team in de rust weer op

juiste spoor zetten, maar toch was
het Atlantis die als eerste de korf
vond. VZOD bleef, ondanks het povere spel, rustig in haar kansen geloven en aan de hand van aanvalsleider Martijn Vervark werd er een
verdiende strafworp verzilverd: 5-6.
Een paar minuten later schoot hij
ook van afstand de 5-7 binnen. Het
was nu zaak voor de Kudelstaarters
om de voorsprong verder uit te breiden en zo Atlantis het gevoel te geven dat er vanmiddag voor hen niets
te halen viel. Er werd weer meer en
beter vanuit de organisatie in de
korfzone rondgespeeld. Er werden
ook wel wat kansjes gemist maar de
driehoekjes waren weer zichtbaar.
Uiteindelijk haalde Alyssa te Riele
de trekker over en zette van afstand
de bevrijdende 5-8 op het scorebord. Luttele minuten later gevolgd
door haar tweede: 5-9. Het andere vak nam dit vertrouwen over en
het was Van Os die op wilskracht en
doorzettingsvermogen VZOD met
een doorloopbal op 5-10 zette. Atlantis was inmiddels niet meer bij
machte om het de Kudelstaarters
lastig te maken, hetgeen ook mede te danken was aan de solide verdediging. Met goals keerde ook het
vertrouwen zichtbaar terug en door
doelpunten van Vervark en Verburg
werd uiteindelijk een mindere wedstrijd van VZOD-zijde toch nog tot
een goed einde gebracht. Atlantis scoorde haar tweede schamele
goal na rust maar het slotakkoord
was voor Van Os die de eindstand er
inknalde: 6-13.
VZOD staat keurig in de middenmoot, maar de uitslagen in de poule zijn zodanig dat er elke week
weer scherpte vereist wordt. Zoals
trainer/coach Visser na afloop verwoordde: “Dit was geen goede maar
wel een nuttige overwinning.” Aanstaande zaterdag speelt VZOD/Fiqas om 13.00 uur tegen koploper
Velocitas in Leiderdorp.

