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Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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.

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Exposities 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN 

do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Deze actie is geldig van woensdag 
12 april t/m maandag 17 april 2017. 

DEEN of DEEN 
biologisch 

gourmet mini’s
vlees, vis of 
vegetarisch

per stuk

1.75
35 soorten

De� nieuwe� Kia� Picanto.
Start� je� avontuur.

Nu� in� de�
showroom!

2e� paasdag�
geopend

Aalsmeer

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Handbal
FIQAS en OCI Lions spelen 
landelijke bekerfi nale!
Aalsmeer - De landelijke beker-
fi nale gaat opnieuw plaatsvin-
den tussen de handbalteams FI-
QAS Aalsmeer en OCI Lions uit Sit-
tard Geleen. Dinsdag 11 april speel-
den beide ploegen een wedstrijd in 
de kwartfi nale. FIQAS wist Hurry Up 
in eigen huis te verslaan met 28-31. 
Trainers, bestuur en leden zijn uiter-
aard bijzonder trots op ‘hun’ man-
nen. Een zware tegenstander op een 
dinsdagavond en dan gewoon win-
nen. Top! OCI Lions had Alphadeu-
ren uit Houten op bezoek. De Lions 
kwamen op achterstand, maar wist 

deze om te buigen tot winst. In de 
tweede helft gingen de mannen los 
en lieten Houten achter zich. Eind-
stand: 33-23 voor OCI Lions. De be-
kerfi nale tussen FIQAS en OCI Li-
ons gaat op Hemelvaartsdag (don-
derdag 25 mei) gespeeld worden in 
Almere. Vast en zeker dat het be-
stuur van de Aalsmeerse ploeg bus-
sen gaan reserveren, want op de tri-
bune moeten natuurlijk wel fans van 
FIQAS zitten ter aanmoediging. Bo-
vendien wordt het zeker een span-
nende ‘pot’. De beide ploegen zijn 
aan elkaar gewaagd!

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 

MET PASEN
ZIE PAGINA 6

Voorlopige jaarrekening 2016

Positief resultaat gemeente 
van ruim 4 miljoen euro
Aalsmeer - De gemeente laat in de 
jaarrekening 2016 een voordeel zien 
van ruim 4 miljoen euro. De verkla-
ring voor dit positieve resultaat is 
onder meer dat in het sociaal do-
mein en de buitenruimte minder 
geld is uitgegeven dan geraamd. 
Daarbij was de uitkering van het 
Rijk hoger dan begroot en trekt de 
vastgoedsector weer aan. Het col-
lege ligt op schema met de uitvoe-
ring van haar programma en doet 
dit binnen de fi nanciële kaders. Op 
23 mei wordt de jaarrekening in de 
gemeenteraad behandeld. 
Burgemeester Jeroen Nobel, porte-
feuillehouder fi nanciën: “Wij sluiten 
2016 af met een positief saldo van 
ruim 4 miljoen euro. Het college stelt 
voor om dit saldo eerst toe te voe-
gen aan de Algemene Vrije Reserve 
en bij de Lentenota met de raad de 
inhoudelijke keuzes te maken over 
de aanwending hiervan.”

Effi ciënte en goede zorg 
In 2016 is de daadwerkelijke trans-
formatie in de zorg gestart. Uit de 
evaluatie van het Wmo-beleid blijkt 
dat de gemeente inwoners zorg en 
ondersteuning op maat kan bieden. 
Woonservicezones, inloopvoorzie-
ningen, dagstructurering en indi-
viduele begeleiding werken goed. 
Ook het sociaal team en het soci-
aal loket werken steeds beter. In de 
jeugdzorg lag de focus met name 
op preventie en vroeg-signalering. 
Gemeente, zorginstellingen, scho-
len, kinderopvang en andere instel-
lingen werken daartoe intensief sa-
men. 
Daarnaast heeft de gemeente een 
vernieuwende aanpak ontwikkeld 
voor vechtscheidingen. Sinds 1 ja-
nuari 2016 biedt het Werkplein on-
dersteuning bij het zoeken naar 

werk, ook aan mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. 

Economisch perspectief
In 2016 heeft het college in samen-
werking met het bedrijfsleven een 
nieuwe Economische Agenda opge-
steld. Na vaststelling door de raad 
is de gemeente gestart met een uit-
voeringsprogramma. Vooruitlopend 
daarop is het programma ZAAI voor 
startende ondernemers al begonnen. 
Daarbij participeert de gemeente in 
het programma circulaire Westas. 
Circulaire economie is een speer-
punt in het nieuwe duurzaamheid-
beleid van de gemeente. 
Duurzaamheid wordt het uitgangs-
punt van al het te ontwikkelen be-
leid. Gelijktijdig met de Economische 
Agenda is een agenda voor Recrea-
tie en Toerisme opgesteld. 

Goed wonen en thuis voelen
Kern van de in 2016 vastgestelde 
Woonagenda is het bevorderen van 
doorstroming op de woningmarkt 
met aandacht voor specifi eke groe-
pen, Aalsmeerse jongeren, starters, 
senioren en huishoudens met lage 
en midden inkomens. Daartoe zijn 
diverse woningbouwprojecten ge-
start. Verder heeft de gemeente af-
spraken gemaakt met woningbouw-
corporatie Eigen Haard, onder meer 
over jongerenwoningen en verduur-
zaming van de woningvoorraad. 
Op het gebied van sportvoorzienin-
gen is in 2016 veel gebeurd. Denk 
aan de oplevering van het nieuwe 
voetbalcomplex van FC Aalsmeer, 
het besluit tot renovatie van de at-
letiekbaan en de start van de bouw 
van een nieuwe sporthal in de Horn-
meer, bij het zwembad. Verder heeft 
de gemeente hard gewerkt aan het 
opknappen van de buitenruimte, zo-

als het Seringenpark. Een aantal pro-
jecten in de buitenruimte en de bij-
behorende middelen is als gevolg 
van fasering en andere prioritering 
doorgeschoven naar 2017. Met de 
aankoop van De Oude Veiling krijgt 
Aalsmeer een ontmoetingsplek voor 
jong en oud, waar cultuur, welzijn, 
sociale werkvoorziening en maat-
schappelijke betrokkenheid samen-
komen.

Schiphol: betere balans 
Bij de verschillende overleggen over 
Schiphol zet de gemeente in op een 
betere balans tussen groei van de 
luchthaven enerzijds en leefbaarheid 
van de omgeving anderzijds. De ge-
meente is nauw betrokken geweest 
bij het overleg tussen gemeenten 
en het Rijk over de herziening van 
de Luchthavenindelingbesluit (LIB), 
waarbij gepleit is voor meer ruimte 
voor het lokaal bestuur met het oog 
op leefbaarheid en vitaliteit. 

Politie zoekt 
getuigen!

‘Thuiszorgster’ steelt 
geld en sieraden

Aalsmeer - Op dinsdag 11 april 
tussen 18.00 en 18.45 uur is er op 
Ketelhuis een zogenaamde babbel-
truc geweest. Er verscheen aan de 
deur van een hoogbejaarde dame 
een vrouw die zich uitgaf als mede-
werker van de Thuiszorg. Zij heeft 
de benen van slachtoffer nageke-
ken in de huiskamer. Op een gege-
ven moment vroeg de medewerk-
ster aan de bewoonster om wat la-
ger te gaan zitten zodat ze beter bij 
haar benen kon. Besloten werd dit 
te doen in de badkamer. 
De medewerkster is even wegge-
weest om een kussen uit de slaap-
kamer te halen, maar dat is niet het 
enige wat ze op dat moment heeft 
gedaan. Ze heeft de kluis van de 
bewoonster opengemaakt en hier-
uit een geldbedrag ontvreemd. Ook 
moest het slachtoffer haar ketting 
afdoen. Het betrof een gouden ket-
ting met daaraan een gouden tientje 
alsmede een hangertje met groen 
steentje. Deze heeft ze na vertrek 
van de medewerkster niet meer te-
ruggevonden.
De dader betreft een vrouw die vol-
ledig in het zwart was gekleed. Ze 
droeg een zwarte jasje met koperen 
knopen. Ze heeft blond haar, sprak 
Nederlands en gebruikte af en toe 
Italiaanse woorden. Ze droeg oor-
bellen in de vorm van creolen. Haar 
leeftijd is plusminus 30 à 40 jaar.
Bij nader onderzoek door de poli-
tie blijkt deze vrouw ook al om twee 
uur in de middag te hebben aange-
beld bij een andere oudere dame, 
die de zaak niet vertrouwde, waar-
op de ‘thuiszorgster’ vertelde dat ze 
verkeerd was en weer wegging. 
De politie neemt deze oplichting 
zeer serieus en is een groot onder-
zoek gestart. Mogelijk zijn er meer 
mensen bij wie is aangebeld door 
de ‘thuiszorgster’, de politie hoort 
het graag via 0900-8844. Ook hoopt 
de politie op reacties van getuigen. 
Wie heeft de ‘thuiszorgster’ gezien 
of heeft meer informatie? 
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
antwoordapp. van uw eigen tandarts.

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

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Dinsdag 18 april voor Afrika
Wijkpunt Voor Elkaer in 
actie voor Giro 555
Kudelstaart - Niet alleen voor gas-
ten dichtbij willen de medewer-
kers en vrijwilligers van Wijkpunt 
Voor Elkaer zorgen, maar ook voor 
de mensen verder weg willen zij er 
zijn. In Afrika voltrekt zich een ramp 
van ongekende omvang. Hongers-
nood en grote droogte. Samen met 
inwoners wil het team van Voor El-
kaer proberen hier iets aan te doen 
door met elkaar een gift voor Giro 
555 bij elkaar te brengen. Hiervoor 
wordt op dinsdag 18 april een ac-
tiedag gehouden in wijkpunt Voor 
Elkaer. De kok en de gastvrouwen 
en gastheer gaan deze dag samen 
met alle aanwezigen er voor zor-
gen dat de Giro 555 bus goed ge-
vuld gaat worden. Het Wijkpunt is 
de hele dag vanaf 9.00 uur open en 

Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
Schrijf een brief aan een kind
Aalsmeer - Het Nationaal Comi-
té 4 en 5 mei nodigt alle inwoners 
van Noord-Holland uit een brief 
te schrijven aan een kind en deze 
met hen te delen. Op 5 mei wordt 
de bevrijding van Nederland ge-
vierd. Deze begint altijd met lezing 
over de waarde van de vrijheid. Dit 
jaar houdt Nasrdin Dchar de le-
zing in Haarlem. Twee jaar geleden 
schreef hij een brief aan zijn doch-
ter waarin hij zijn zorg en hoop 
uitsprak over de toekomst. Men-
sen die de oorlog hebben meege-
maakt, hoopten ook op een beter 
leven voor hun kinderen, een le-
ven zonder oorlog. Het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei nodigt alle in-
woners van Noord-Holland uit een 

brief te schrijven, zoals Nasrdin 
Dchar heeft gedaan. Een brief, kort 
of lang, met een wens, verwach-
ting of hoop voor de toekomst. Ge-
richt aan een kind, kleinkind, neef 
of nichtje. Burgemeester Jeroen 
Nobel nodigt alle Aalsmeerders uit 
een brief te schrijven en uw ver-
haal te vertellen. Fragmenten uit 
deze brieven worden voorgelezen 
tijdens de 5 mei-viering in Haarlem 
en een aantal briefschrijvers wordt 
uitgenodigd bij de lezing aanwezig 
te zijn. Stuur uw brief, voorzien van 
uw contactgegevens, voor 15 april 
naar: mijnbrief@4en5mei.nl. Of 
naar: Nationaal Comite 4 en 5 mei, 
Mijn brief, Nieuwe Prinsengracht 
89, 1018 VR Amsterdam.

Ovenschotels bij 
Open Hof keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 21 april om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan 86. Op het menu staan 
ovenschotels. De kosten bedragen 
4,50 euro per persoon. Vanaf 17.45 
uur is de deur open en de maal-
tijd eindigt om ongeveer 20.00 uur. 
Het doel van de Open Hof Keuken 
is ontmoeting en de maaltijd is voor 
iedereen toegankelijk. Opgeven kan 
via email: diaconie@pgaalsmeer.nl 
of telefonisch via het nummer van 
de diaconie: 06-41700923 tot zon-
dag 15 april.

Caritas zingt met Pasen
Rijsenhout - Op Paasmorgen, zon-
dag 16 april, werkt het koor Caritas 
mee aan de kerkdienst in het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg in 
Rijsenhout. Het koor gaat een fees-
telijk tintje geven aan de Paasdienst 
in deze kerk. Gevierd wordt dat de 
Heer is opgestaan voor iedereen! 
Het lied ‘He is Alive!’ zal zeker op 
zijn plaats zijn en vreugdevol klin-
ken!
In de afgelopen periode heeft het 
koor een aantal nieuwe nummers 
aan het repertoire toegevoegd en 
daarvan zullen er een paar voor 
het eerst worden gezongen. Caritas 

staat onder leiding van dirigent Arie 
Vooijs en de piano wordt bespeeld 
door Peter van Dongen.
Nieuwsgierig geworden en wilt u 
deze muzikale en feestelijke kerk-
dienst meemaken? Belangstellen-
den worden bij deze van harte uit-
genodigd. De dienst begint om 
10.00 uur.
Geïnteresseerd in het koor Cari-
tas? Bezoek dan eens de vernieuw-
de website www.caritasaalsmeer.nl. 
Hierop onder andere informatie over 
de mogelijkheid om vriend of spon-
sor van Caritas te worden, met aller-
lei leuke voordelen van dien. 

Concert van hoop en troost
Aalsmeer - Zondag 9 april gaf Col-
legium Vocale Consonant - vrij ver-
taald: welluidend gezelschap - en 
op 1 april 1978 opgericht door de 
Aalsmeerder Jaap Biesheuvel een 
Passieconcert. De Aalsmeerse so-
praan Dicky Jansma en de alt Joke 
van Dillewijn zijn vanaf de oprich-
ting al lid. Zingen is hun lust en hun 
leven en wat boffen zij om lid te 
kunnen zijn van een koor dat uit 22 
leden bestaat en dat door dirigent 
Bert ’t Hart zo kundig wordt geleid. 
De gegeven uitvoeringen zijn altijd 
heerlijk om naar te luisteren ook de-
ze keer was er gekozen voor een 
mooi programma met een aantal 
prachtige werken van Gabriël Fau-
ré, César Franck en Franz Liszt. Het 
koor werd ondersteund door de jon-
ge sopraan Bepke Keersmaekers, 
bariton Joris van Baar, harpiste Mir-
jam Rietberg en de zeer ervaren or-
ganist Henk Verhoef.
j
Jonge musici 
Hoewel niemand in de toekomst 
kan kijken, kan het toch niet anders 
dat bariton Joris van Baar met zijn 
uitstraling en vermogen een mooie 
toekomst wacht. Geweldig wat een 
stem! Zolang er nog zulke jonge ta-
lentvolle musici als Joris, Mirjam 
en Bepke zijn die de kans gegeven 
wordt om te kunnen optreden. En 
gelukkig kregen zij die van dirigent 
Bert ’t Hart, moet de mens vertrou-
wen houden dat er naast alle ellen-
de ook nog zoveel schoonheid is en 
het goed komt met de wereld. “Bang 

ben ik geworden en ik vrees. De dag 
van toorn, van rampspoed en ellen-
de, grote en zeer bittere dag”, het is 
één van de gezongen zinnen uit het 
Requiem van Gabriël Fauré. Geen 
vrolijke woorden maar hoe Colle-
gium Vocale Consonant deze on-
heil zingt met zo een zorgvuldigheid 
en zo klankrijk, hoe de sopraan het 
Pie Jesu ten gehore brengt dan blijft 
er maar één conclusie over: Dit was 
een concert van hoop en troost.
Janna van Zon

Koorzang in de 
Lijnbaankerk

Aalsmeer - Op maandag 17 april, 
2e Paasdag, wordt een zangdienst 
georganiseerd in de Lijnbaankerk. 
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het zangkoor ‘Evon-
do’ en leden van het Gereformeerd 
Kerkkoor uit Sliedrecht. De leiding 
is in handen van de dirigent van de 
koren, Ton van der Horst en de sa-
menzang zal worden begeleid door 
organist Cees Vrooland. De opening 
en sluiting zullen door dominee M. 
Hogenbirk worden gedaan. Er wor-
den enkele liederen door het koor 
gezongen, maar de meeste liederen 
zullen samen met de aanwezigen 
worden gezongen. De dienst begint 
om 10.00 uur in de Lijnbaankerk aan 
de Lijnbaan 5. Iedereen is van har-
te welkom om mee te zingen en el-
kaar na afloop onder een kopje kof-
fie te ontmoeten.

Dovenvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Goede vrij-
dag 19.30u. gez. dienst in CGK 
met ds. M. Hogenbirk. Zondag 
10u. Paasdienst met ds. J.A.C. 
Weij m.m.v. Caritas en 16.30u. 
Dienst met ds. J.J.F. Kruger uit 
Zaandam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Donderdag 20u. Eucharistievie-
ring, Goede vrijdag 14,30u. en 
17.30u. Kruisweg. Om 19.30u. 
Oecumenische viering in Doops-
gezinde kerk. Zaterdag 22u. Eu-
charistieviering m.m.v. Kar-
melkoor. Zondag 9.30u. Eucha-
ristieviering met m.m.v. kinder-
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. Zondag 10u. in Kloos-
terhof Woord Communieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag, 

Paasviering om 16u. Voorganger: 
pastor Jacob Spaans. Organist: 
Piet van der Steen. Schriftlezin-
gen: Lisette Visser-Moleman. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Vrijdag 19.30u. Goede vrijdag, 
dienst met ds. P.J. Vrijhof. Zon-
dag 10u. Paasdienst met ds. P.J. 
Vrijhof.

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

Zondag 10u. Paasviering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Donderdag 19u. Dienst, vrijdag 
19u. Zingen met m.m.v. dames- 
en herenkoor. Zondag 9.30u. 
Woord Communieviering m.m.v. 
kinderkoor

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 24 april 
met evang. Anthon v/d Laak.  

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Goede 
Vrijdag dienst 19.30u. met drs. 
Rob Kool. Zondag 10u. Dienst 
met ds. Jan Martijn Abrahamse.

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

Willem Plaizier. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Goede 

Vrijdag dienst 19.30u. ds. M. Ho-
genbirk. Zondag Diensten 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u. 
met ds. J. Maliepaard. Maandag 
Zangdienst 10u. met ds. M. Ho-
genbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Donderdag 19.30u. 

dienst Witte Donderdag met ds. 
Liesbet Geijlvoet. Vrijdag 19.30u. 
Oecumenische Vesper met ds. 
Liesbet Geijlvoet. Zondag 10u. 
Paasdienst met ds. Liesbet Ge-
ijlvoet m.m.v. Doopsgezind kerk-
koor. Collecte: Adamas Inloop-
huis. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag en 

maandag Diensten om 10u. en 
16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Donderdag dienst 19.30u. ds. 
T.H.P. Prins. Goede Vrijdag Oecu-
menisch dienst 19.30u. Zaterdag 
21u. dienst. Zondag 10u. Dienst 
met ds. ds. M. Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Donderdag halfuursdienst 
19.30u. Goede Vrijdag dienst 
19.30u. met ds. E.J. Westerman. 
Zaterdag halfuursdienst 19.30u.
Zondag 10u. Paasfeest met ds. 
M. Visser uit Wezep. Organist: 
Jan Piet. 

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Goede vrijdag dienst 19.30u. 
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: 
Jan Piet. Zondag 10u. Paasdienst 
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: 
Joshua Prins.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Vrijdag 19.30u. en Paaszondag 
10u. Samenkomsten, spreker 
Martijn Piet. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 

 Zondag 
13, 14,16 en 

17 april

zowel ‘s middags als in de avond 
wordt een maaltijd met gespon-
sorde ingrediënten geserveerd. Het 
menu zal een Afrikaans karakter 
hebben, maar wat belangrijker is: 
De gehele opbrengst van de maal-
tijd gaat niet in de kassa, maar ge-
lijk in de pot. Daarnaast is er de hele 
dag een mogelijkheid om koffie of 
thee te drinken met koek of cake en 
ook deze opbrengst gaat gelijk in de 
pot. Dus alleen al door langs te ko-
men en koffie of thee met gebak te 
nuttigen of te komen eten helpt u al 
mee. Er kan deze dag niet met een 
koffie- of cappuccinokaart ‘afgere-
kend’ worden. 
Natuurlijk willen ze in het Wijkpunt 
graag zoveel mogelijk maaltijden 
serveren deze dag. Vandaar ook de-
ze oproep om u als gast van te vo-
ren op te geven voor deze bijzonde-
re avondmaaltijd, die om 17.30 uur 
zal aanvangen. De minimale inleg 
voor de maaltijd is 10 euro (meer 
mag natuurlijk altijd). Voor meer in-
formatie, reservering of sponsoring 
kan contact opgenomen worden 
met de gastvrouwen of de gastheer 
van Wijkpunt Voor Elkaer via 0297-
820979. Met Elkaer moet het luk-
ken! 
Adres: Nobelhof 1, Kudelstaart 

Oost-Inn: 
Lunch en creatief

Aalsmeer - Op woensdag 19 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Aanslui-
tend is er van 12.00 tot 13.00 uur de 
lunch. Deze staat in het teken van 

Pasen. ’s Avonds wordt van 19.30 tot 
21.30 uur een creatieve avond ge-
houden. Het thema is ‘Er zat mu-
ziek in’. Neem in ieder geval een 
dikke, scherpe naald mee. Alle be-
langstellenden zijn hartelijk welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

Paasexpositie tot en met 23 april
Jan Makkes: ‘In kleuren 
zal hij bij ons blijven’
Velserbroek - Ook dit voorjaar is er 
rond Pasen en Pinksteren weer een 
kleurrijke expositie van de werken 
van kunstschilder Jan Makkes in 
zijn Museumboerderij aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. De Paas-
expositie is van zaterdag 8 tot en 
met zondag 23 april. Vanaf Hemel-
vaartsdag 25 mei tot en met Tweede 
Pinksterdag 5 juni is de Pinksterten-
toonstelling. U kunt dan dagelijks 
tussen 11.00 en 18.00 uur de pitto-
reske boerderij gratis bezoeken.

Er is weer veel moeite gedaan om 
de mooiste werken van de in 1999 
overleden kunstschilder bijeen te 
brengen. Van sfeervolle gouaches 
tot kleurrijke landschappen, zijn 
werk is van een enorme verschei-
denheid, kenmerkend voor de veel-
zijdige interesses van Jan Makkes. 
Als gelovig mens schilderde hij ka-
pellen en nonnen. Maar ook hield 
hij van de visserij en van bouw-
techniek, winterlandschappen en 
bloemwerken. In Museumboerde-
rij Jan Makkes krijgt men een goed 
overzicht van wat hij tekende en 
schilderde en waar hij zich mee be-
zig hield. Hij was geliefd bij de gro-
ten der aarden en is een van de wei-
nige buitenlanders die een exposi-
tie had in de Manege van het Krem-

lin in Moskou. In en rond de Muse-
umboerderij is het nu even kleurrijk 
als op zijn schilderijen. Momenteel 
is de grote tuin op zijn mooist en 
kan men er genieten van bloeien-
de struiken en perkgoed, maar ook 
van de prachtig gerestaureerde ka-
pelletjes en de eeuwenoude boer-
derij. Een aantal tentoongestelde 
kunstwerken is nog te koop. Het in 
eigen beheer uitgegeven boek ‘Jan 
Makkes, een gedreven kunstenaar’ 
is alleen hier te koop. Komt u met 
de auto, dan kunt u op loopafstand 
van de boerderij parkeren bij voet-
balclub VSV. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl. 

Zaterdag in Parochiehuis
Laatste postzegel(ruil)-
beurs van dit seizoen
Aalsmeer - Voor verzamelaars uit 
Aalsmeer en Omstreken gaan op 
zaterdag 15 april de deuren van Het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
om 09.30 uur alweer open. De en-
tree is gratis. Er kan heerlijk gesnuf-
feld worden in de ruim 115 stock-
boeken met daarin vijf eurocent ze-
gels welke op de verenigingstafel 
te vinden zijn. Neem stockboek(en) 
met dubbele zegels mee om te rui-
len, ook dat kan hier. Van de ruilta-
fels wordt veelal dankbaar gebruik 
gemaakt. Cor van Meurs, ruilbeurs-
leider, heeft een mooie presentatie 
over ‘(Paas)hazen’ en dat allemaal 
op brieven en postzegels. Het wordt 
dus eieren zoeken, zitten ze nu op 
de zegel of er tussen. De redacteur 
weet het ook niet. De verenigings-

avond op 3 april gemist? Het restant 
veilingkavels is op de ruilbeurs nog 
te koop, maar nu wel met de be-
kende opcenten. Voor meer infor-
matie kan ook gekeken worden op 
de website www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl onder het item ‘lijst 
van retour kavels’. Het is de laatste 
beurs van dit seizoen, de volgen-
de is pas weer op zaterdag 16 sep-
tember en de volgende verenigings-
avond op maandag 8 mei. Uiteraard 
is er ook nu weer een verloting met 
vele prachtige planten en mooie 
bossen verse tulpen, zo van de kwe-
kerij. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Voor meer informatie 
kan eenieder deze dag ook terecht 
bij Cor, tel. 0297-343885 of Gerboud, 
tel. 0297-345231.
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Muziek
Vrijdag 14 april:
* Kinderdisco voor jeugd 4-13jr. in 
Proosdijhal Kudelstaart vanaf 19u.
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zaterdag 15 april:
* Optreden Aalsmeerse Remband in 
Joppe, Weteringstraat v/a 22u.
* Jazz met Maartje Meijer en band in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Eerbetoon aan Pearl Jam in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 22u.
* Verdeept, house en technofeest in 
N201, Zwarteweg. Van 22 tot 05u.
Maandag 17 april:
* Little Boogie Boy Bluesband live in 
The Shack, Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 21 april:
* Dana Winner met ‘Volop Bewon-
dering’ in Crown Theater v/a 20u.
* Robbert Tuinhof’s ode aan Jan 
Busstra m.m.v. Aalsmeers Saxofoon 
Kwart in Bacchus, Gerberastraat. 
Open vanaf 21u.
* Optreden band Kurt Rosa in N201, 
Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zaterdag 22 april:
* Optreden nieuwe Hobo String 
Band in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u. 
* Geschikt, Neon Night 15+ dance-
party in N201, Zwarteweg, 21-02u.

Films/Toneel
Donderdag 13 april:
* Muzikale evenement The Passion 
live op groot scherm in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 21u.
Vanaf 13 april:
* Actiefilm ‘Fast & Furious 8’ in Bi-
oscoop Aalsmeer. Vanaf donderdag 
dagelijks om 21.15u. Zaterdag 15 
april om 11.30u.
13 tot en met 19 april:
* Familiefilm ‘Bibi en Tina: Jon-
gens tegen de meiden’ in Bios-
coop Aalsmeer. Donderdag en dins-
dag om 16.30u. Vrijdag, zondag en 
maandag om 15.15u. Zaterdag en 
woensdag 13.35u.
Vanaf 14 april:
* Animatiefilm ‘The Boss Baby’ in Bi-
oscoop Aalsmeer. Vrijdag, zaterdag 
en maandag om 12.45u. Woensdag 
15.15u. en donderdag om 16.15u.
Woensdag 19 april:
* Ladies Night met film ‘Voor elkaar 
gemaakt’ in Bioscoop Aalsmeer 
vanaf 19u. Afterparty met zanger 
Demy de Groot.
22 en 29 april:
* Klucht ‘Privé voor 2’ door Toneel-
vereniging Kudelstaart in Dorphuis. 
Ook op 6 mei. Aanvang: 20.15u.

Exposities 
Zaterdag 15 april:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
Op 22 april lezing 13u. over Enge-
landvaarders. 
15, 16 en 17 april:
* Historische Tuin open, iedere dins-
dag t/m zondag 10 tot 16.30u.Twee-
de Paasdag open 13 tot 16.30u. Ex-
positie Fotoclub Aalsmeer.
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. Ook 2e Paasdag. Vanaf 
22 april ‘Doeken van Sterren’.

Vanaf 19 april:
* Exposities Connie Fransen in ge-
meentehuis. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden. Woensdag opening 
met rondleiding om 20u.
22 en 23 april:
* Open atelier in ark Cathy van der 
Meulen, Oude Spoordijk. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 17u. 
Tot en met 29 april:
Tentoonstelling ‘Harmony’, schil-
derijen van Sunny Neeter en Floral 
Design. Galerie Sunny Art, Hornweg 
196d. Bezichting: 06-54682551
Tot en met 30 april:
* Expositie ‘Bloemen’ in het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u.

Diversen
Donderdag 13 april:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Speelavond DES in dorpshuis De 
Reede Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 14 april:
* Koppelspeelavond BV Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 15 april:
* Laatste postzegel(ruil)beurs dit 
seizoen in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat van 9.30 tot 15u.
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in Dorpshuis Kudelstaart van 10.30 
tot 12.30u.
* Paaskoppeltoernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.
15 en 17 april:
* Lentefair bij Duo Plant, Legmeer-
dijk 274, Amstelveen. Zaterdag en 
maandag van 10 tot 17u. 
Maandag 17 april:
* Eierbingo bij Boerenvreugd van 
10 tot 13u. Kinderboerderij open tot 
16.30u. Eerste Paasdag dicht.
Dinsdag 18 april:
* Actiedag in Wijkpunt Voor Elkaer, 
Nobelweg 1, Kudelstaart voor Giro 
555 vanaf 9u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u. 
Woensdag 19 april:
* Inloop en ontmoeting in Oost-Inn 
van 9.30 tot 11.30u. Lunch om 12u. 
en creatieve avond 19.30 tot 21.30u. 
in Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 20 april:
* Klaverjassen om 13.45u. en rum-
micup vanaf 15u. in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad voor senioren.
* Sjoelmiddag in Wijkpunt Voor El-
kaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16u. 
* Wandelen met ‘Op Stap’ van 19 tot 
20.30u. Verzamelen: Bosrandweg, 
tegenover Rietwijkeroordweg.
* Afsluiting sjoelseizoen in dorps-
huis De Reede, Rijsenhout met 
prijsuitreiking vanaf 18u. 
Vrijdag 21 april:
* Open Hof Keuken voor ieder-
een. Op menu ovenschotels. Vanaf 
17.45u. in ’t Baken, Sportlaan 86.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Woensdag 19 april:
* Infoavond gemeente over bestem-
mingsplan Meervalstraat en Roer-
domplaan in buurthuis Hornmeer 
van 20.15 tot 21.30u.
Donderdag 20 april:
* Openbare raadsvergadering in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u. 

Film ‘The Boss Baby’ nieuw 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - DreamWorks Anima-
tion en de regisseur van Madagas-
car nodigen uit om kennis te ma-
ken met een wel heel bijzondere ba-
by. Hij draagt een pak, spreekt met 
de stem en de gevatheid van Alec 
Baldwin en schittert in ‘The Boss 
Baby’. De film ‘The Boss Baby’ is 
een hilarisch verhaal over de im-
pact die de komst van een nieuwe 
baby heeft op een familie. Dit alles 
wordt verteld vanuit het perspectief 
van een heerlijk onbetrouwbare ver-
teller, een zeer fantasierijke 7-jarige 
jongen genaamd Tim. Dreamworks’ 
The Boss Baby is een originele ko-
medie voor jong en oud, en is voor-
zien van een gewiekste en met lief-
de gevulde boodschap over het be-
lang van familie. Deze animatie-
film duurt 97 minuten en gaat vrij-
dag 14 april in première in Bioscoop 
Aalsmeer. Te zien vrijdag, zaterdag 
15 en maandag 17 april om 12.45 
uur, woensdag 19 april om 15.15 uur 
en donderdag 20 april om 16.15 uur. 

Nieuw avontuur Bibi en Tina
De paardenmeiden Bibi en Tina 
zijn terug met een superspannend 
nieuw avontuur. In de film ‘Bibi & Ti-
na: Jongens tegen de meiden’ gaan 
de meiden op zomerkamp, samen 
met een aantal studenten uit het 
buitenland. Het begint allemaal heel 
leuk, maar al snel ontstaan er irrita-
ties tussen de jongens en de mei-
den. Na een tijdje splitst de groep 
zich op in twee teams, die het te-
gen elkaar opnemen in allerlei ac-

tiviteiten. Het jongensteam haalt 
daarbij echt alles uit de kast om van 
de meiden te winnen. Bibi op haar 
beurt probeert haar toverkrach-
ten te gebruiken, maar ze merkt tot 
haar schrik dat die niet werken. De-
ze familiefilm duurt 110 minuten en 
plaats nemen in het pluche in Bios-
coop Aalsmeer kan vandaag, don-
derdag 13, en dinsdag 18 april om 
16.30 uur, vrijdag 14, zondag 16 en 
maandag 17 april  om 15.15 uur, za-
terdag 15 en woensdag 19 april om 
13.45 uur. 

Ladies Night
Bioscoop Aalsmeer organiseert op 
woensdag 19 april weer een spe-
ciale Ladies Night. Dit maal wordt 
de film ‘Voor elkaar gemaakt’ ver-
toont. Tijdens de afterparty verzorgt 
zanger Demy de Groot een optre-
den. Aanvang is 19.00 uur. Verder 
biedt de bios in het Studiocomplex 
aan de Van Cleeffkade 15 een uitge-
breid filmaanbod voor alle leeftijden. 
Ga genieten van ‘De Smurfen en het 
verloren dorp’ (2/3D), ‘Beauty and 
the Beast’, ‘Fast & Furious 8’, ‘Het 
verlangen’, ‘De Lego Batman Film’, 
‘Spokenjagers’, ‘Een echte Vermeer’, 
‘Daniel Blake’, ‘De Zevende Hemel’, 
‘Mees Kees langs de lijn’ en onder 
andere ‘Toen mijn vader een struik 
werd’. Kijk voor het volledige pro-
gramma en filmtijden op www.bios-
coopaalsmeer.nl. Kaartjes reserve-
ren kan via 0297-753700 of via bios-
coop@studiosaalsmeer.nl en zijn te 
koop in de biosbar.

Pasen met rock en blues in The Shack

Pearl Jam Undercover en 
Little Boogie Boy band
Oude Meer - In het Paasweekend 
staat rock en bluesmuziek centraal 
in The Shack. Een prachtig mooi 
muzikaal weekend en voor ieder 
wat wils. In de jaren 1992 tot 1996 
groeide Pearl Jam uit tot één van 
de grootste rockbands ter wereld, 
en zijn anno 2017 Still Alive! In 2015 
stond er al een Pearl Jam Tribute 
in The Shack, maar deze, op zater-
dag 15 april, is er één van een apar-
te klasse! Niemand minder dan Rob 
Klerkx, de drummer van Moke, is 
deze uitdaging aangegaan met top-
muzikanten als Robin Verkaik (gi-
taar), Ulrich de Jesus (gitaar), Gui-
do Vrouwe (bas) en Arjen Koekoek 
(zang). De stem van Eddie Vedder 
is natuurlijk moeilijk te evenaren, 
maar de superstrot van Arjen komt 
wel heel erg dichtbij! Deze under-
coversessie is een absolute aanra-
der! Op tweede Paasdag, maandag 
17 april, mag The Shack Little Boo-
gie Boy Bluesband weer verwelko-
men op hun podium. Frontman Hein 
Meijer draait al heel wat jaartje mee 
in de blueswereld. Door zijn kwali-
teiten als frontman, zanger én gita-
rist staat Hein Meijer hoog aange-
schreven in de blueswereld. Geze-
gend met een hese donkere stem 
en een van nature opgewekte uit-
straling weet deze Little Boogie Boy 
steeds meer mensen voor zijn mu-
ziek te winnen. Ook in het buiten-
land is er steeds meer interesse. Sa-
men met zijn onmisbare bandle-
den Jan de Boer en Bert Fonderie 
op de stuwende bas en krachtige 
drums. Als je daar Remco de Hundt 
op de toetsen aan toevoegt krijg je 

een fantastische middag vol happy 
blues, ballads,  slideguitar en soul 
voorgeschoteld. 
 
Uitreiking Award
The Shack werd op zondag 19 fe-
bruari compleet verrast door de Dut-
ch Blues Foundation met de mede-
deling dat ze de ‘Keeping the Blues 
Alive’ Award 2016 mogen ontvan-
gen. De uitreiking van deze prachti-
ge waardering vindt plaats op twee-
de Paasdag en wordt gedaan door 
Hein Meijer en Armando Jansen. 
Dit gaat zéker een mooi bluesfeest-
je worden! The Shack is zaterdag 
15 april geopend vanaf 20.00 uur. 
Aanvang van Pearl Jam underco-
ver is om 22.00 uur. Tweede Paas-
dag, maandag 17 april, open van-
af 15.00 uur. Aanvang Little Boogie 
Boy Bluesband om 16.00 uur. Entree 
zaterdag en maandag: 8 euro. Info 
en programma: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Al acts voor volgend seizoen geboekt

Tropische verrassing bij 
Bob en Gon in The Club
Aalsmeer - Zondag 9 april was de 
afsluiting van het seizoen bij Bob 
en Gon in het Crowntheater. Buiten 
was het genieten op de eerste ‘zo-
merse’ dag van het jaar en een paar 
vaste gasten van het theater lieten 
dan ook verstek gaan. Gezien de re-
acties van het aanwezige publiek 
geheel ten onrechte. ‘Caribbean 
Surprise’ zorgde er voor dat stilzit-
ten bijna onmogelijk was, De muzi-
kanten Leo Lauffer, Philipo Castalla-
zi, Lenny B. en Garry zorgden samen 
met de warmbloedige Nicky van der 
Kuyp en Jasper Taconis voor een 
swingende zondagmiddag waar-
bij samba, soul, reggae, rock en roll 
maar ook een paar mooie ballads 
(ook Nederlandstalig) de revue pas-
seerden. Onder het motto ‘Tuintje in 
mijn hart’ werd het publiek meege-
voerd naar de Antillen waar het me-
rendeel van de band vandaan komt. 
Overigens was het wel een ‘valse’ 
start, het ‘tuintje’ komt oorspronke-
lijk uit Suriname.
Aanvankelijk kwam de sfeer er maar 
moeilijk in, maar vanaf het moment 
dat er vanuit de zaal gezongen werd 
en mensen uitgenodigd werden 
om mee te dansen werden ook de 
meest stijve heupen verrassend los. 
Een hoogtepunt was wel de rock en 
rollende mevrouw Elisabeth Smit, 

die met haar 82 jaar even liet zien 
hoe muziek je eeuwig jong kan hou-
den.
Ook qua cultuur was er wat te be-
leven. Mooi was het Surinaamse 
liedje dat heel feestelijk overkwam, 
maar dat vooral gezongen wordt bij 
begrafenissen. Geen treurmuziek, 
maar swingend op weg naar de he-
mel. Het dak ging er bijna af met de 
toegift, Proud Mary (Rollin on the ri-
ver), dat uit volle borst werd meege-
zongen. Het was een waardig ein-
de van een mooi seizoen. Tussen 
de bedrijven door vertelden Bob en 
Gon dat er al diverse artiesten ge-
boekt zijn voor volgend jaar en het 
dan weer een sfeervol theatersei-
zoen gaat worden. Dankzij de be-
middeling van Peter van Eijk is nu al 
bekend dat onder andere Humphrey 
Campbell, Opera Familia en Sven 
Ratzke volgend jaar de sfeervolle 
club zullen vermaken. Aanmelden 
voor abonnementen kan nu al bij 
Espago in de Ophelialaan.
Het theaterseizoen is nog niet echt 
over. Op vrijdag 21 april komt Dana 
Winner nog langs in de grote zaal en 
natuurlijk is er het Bevrijdingscon-
cert op vrijdag 5 mei. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de bekende adres-
sen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Rock, lol en Hammond orgel
Remband zaterdag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 15 april presenteert café Jop-
pe weer livemuziek. Dit keer gaan 
de boxen en de spots aan voor de 
‘Remband’. Een nog ‘verse’ band 
met muzikanten uit Aalsmeer en 
Rijsenhout. De bandleden zijn allen 
bekend, ‘ouwe rotten’ in het vak en 
ook actief in andere formaties. Over 
het bedenken van de naam hebben 
de heren zich vast vermaakt: ‘Rem-
band’. Logisch, omdat twee band-
leden Remco heten? De toevoe-
ging ‘als je voor pret bent’, verwijst 
naar het snoepmerk Redband. Want 
‘Remband’ is pret met elkaar en dat 
hebben de vijf heren zeker. Rock en 
lol en meer natuurlijk is in het re-
pertoire opgenomen. ‘De Remband’ 
is Hans en Remco Millenaar (gitaar 

en zang), Ron Schalkwijk (drums), 
alledrie bekend van de Hucksters, 
Remco de Hundt (toetsen en ac-
cordeon), speelt in Rietveldband en 
met bluesgitarist Hein Meijer, en Ab 
Hansen (bas), groot geworden bij 
Wouter Kiers en Mr. Boogie Woogie. 
Het Hammond orgel speelt overi-
gens een heel belangrijke rol binnen 
de ‘Remband’. Op unieke, prachtige 
klassiekers kunnen de bezoekers 
dankzij dit instrument rekenen. Het 
optreden in de bar in de Wetering-
straat in het Centrum begint rond de 
klok van 22.00 uur. De toegang is, 
zoals altijd gratis. 
Alvast noteren: Zaterdagavond 22 
april komt de nieuwe Hobo String 
Band zich muzikaal voorstellen in 
café Joppe! 

Laatste weekend Carnavale dell’ Arte

Galerie Sous-Terre beide 
Paasdagen geopend
Aalsmeer - Na het ontbijt en het 
eieren zoeken wordt eerste Paas-
dag, zondag 16 april, helemaal com-
pleet door een bezoek te brengen 
aan Galerie Sous-Terre. En in plaats 
van de meubelboulevard op tweede 
Paasdag (maandag 17 april) is Sous 
-Terre een prima alternatief. Het is 
het laatste weekend van de expo-
sitie ‘Carnavale dell’ Arte’. Prach-
tig glaswerk, bijzondere schilderij-
en van Robert Webster, de beelden 
van de Engelse Ann-Rachel Steven-
son zijn van een verfijning die niet 
licht vergeten wordt. Zie de Vene-
tiaanse maskers van Patrizia Espo-
sito, allemaal kunstwerkjes op zich. 

De korte films die een goed inzicht 
geven over de getoonde kunst, alle 
toelichting, een ontmoeting met een 
aantal kunstenaars. Duizend vier-
kante meter kunst, het is uniek in 
deze regio. Team Aalsmeer heet de 
bezoekers beide Paasdagen tussen 
12.00 en 17.00 uur van harte welkom 
in Galerie Sous-Terre tegenover de 
watertoren aan de Kudelstaartse-
weg. En, natuurlijk zijn er chocolade 
paaseitjes. Volgende weekend, za-
terdag 22 en zondag 23 april, wacht 
de opening van de volgende feeste-
lijke jubileumexpositie. ‘Doeken van 
Sterren’.
Janna van Zon

Kennismaking voor kinderen
Muziekcursus bij Show- 
en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Het Show- en Jacht-
hoornkorps Kudelstaart is altijd op 
zoek naar nieuwe leden en is daar 
actief mee in de weer. De afgelopen 
dagen zijn de scholen in Kudelstaart 
weer bezocht en hebben een aan-
tal leden van het korps de kinderen 
uit groep 4 en 5 uitleg gegeven over 
de instrumenten en muziek die het 
korps gebruikt. Vol enthousiasme 
mochten de kinderen natuurlijk ook 
zelf het één en ander uitproberen. 
Om deze kinderen de mogelijkheid 
te geven om eens te kijken of de-

ze hobby iets zou kunnen zijn voor 
hen biedt het Show- en Jachthoorn-
korps de mogelijkheid tot het vol-
gen van een korte kennismakings-
cursus. 
Vanaf woensdag 19 april start de 
achtweekse cursus waarin de kin-
deren verder kennis maken met de 
muziek en instrumenten van het 
korps. Elke woensdag van 1330 tot 
1415 uur in het clubgebouw aan de 
Bilderdammerweg 116. Check voor 
meer informatie de website www.
showjachthoornkorps.com.

KCA presenteert zaterdag
Jazz met Maartje Meijer 
Kwartet in Bacchus
Aalsmeer - Jazz in cultureel ca-
fé Bacchus op zaterdag 15 april van 
het Maartje Meijer Kwartet. Een on-
gelofelijk muzikaal talent komt weer 
een concert geven in Bacchus. 
Maartje Meijer (1985) is zangeres, 
pianist en componist. Zij studeerde 
aan de conservatoria van Utrecht en 
Amsterdam de hoofdvakken zang 
en piano en studeerde in 2009 cum 
laude af. Inmiddels is zij als docent 
verbonden aan het conservatori-
um van Amsterdam en geeft zij op 
verscheidene conservatoria gast-
lessen. Met haar debuut Virgo uit 
2013 maakte zangeres en pianiste 
Maartje Meijer meteen een specta-
culaire entree. Een sterk persoonlijk 
en veelzijdig album met fraaie ar-
rangementen waarop Meijer haar 
zuivere stemgeluid en kristalhel-
dere pianospel etaleert. Ondertus-
sen speelde ze op Nederlandse fes-

tivals als Jazz in Duketown, Cut-
ting Edge Jazz Festival en belangrij-
ke podia als Bimhuis, LantarenVen-
ster en het Concertgebouw. Als ar-
rangeur en componist is Meijer ac-
tief voor verschillende bands en ko-
ren als New Amsterdam Voices en 
het Jazzorchestra of the Concertge-
bouw. Haar cd ‘Inner Circle’ is een 
bijzondere combinatie van polyrit-
mische pop en filmische jazz.
Maartje neemt met haar trio naast 
Tobias Nijboer (contrabas), Joan Te-
rol Amigó (drums) ook als specia-
le gast de saxofonist Maarten Ho-
genhuis mee. Een concert om niet te 
missen! Het KCA jazzconcert in cul-
tureel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdag 15 april 
om half tien. Open vanaf 21.00 uur. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:PAASAANBIEDING:

PAASKOOPJE: KLUSTIP:

Luxe lessenaar
‘Hamilton’ € 29,95

Shakin Eggs 
(diverse kleuren) à € 1,40

Uitgebreid assortiment
flightcasemateriaal

Ukelele’s 
‘Ortega’ vanaf  € 26,95

AGENDA

Dana Winner in Theater
Aalsmeer - Tot en met mei brengt 
Dana Winner haar nieuwe theater-
concert ‘Uit Bewondering’ in diver-
se Nederlandse theaters. Dana Win-
ner is al lang geen onbekende meer. 
Ruim 25 jaar draait ze intussen mee. 
De muziek, de mensen en de mo-
menten die ze het meest bewon-
dert heeft Dana op een rijtje gezet 
en daar liedjes bij gekozen. Beken-
de Dana Winner-nummers en zorg-
vuldig geselecteerde covers worden 

mooi afgewisseld met ouder werk 
en nieuw materiaal. Dana Winner 
wordt begeleid door Erik Vlasblom 
op piano, Jan Ceulemans op gitaar, 
keyboard en bas en Marty Thown-
send op dobro en kleine percus-
sie. Op vrijdag 21 april speelt Da-
na Winner haar theaterconcert ‘Uit 
bewondering’ in het Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.crowntheateraalsmeer.nl. 





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
13 april 2017

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Turfstekerstraat 34, 1431GE (Z-2017/009293), Coating 

Group Holland Experience dag op 12 april 2017, verzonden 
5 april 2017

- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/007035), Flyboardsensation 
van 1 april t/m 31 oktober 2017 (1 april 2017 t/m 31 
oktober 2021), verzonden 6 april 2017

- Grasveld nabij Irenestraat (Z-2017/014890), Koningsdag 
vrijmarkt op 27 april 2017, verzonden 10 april 2017

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

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
 Beethovenlaan 120 (Z-2016/059254) Football Club Aals-

meer, verzonden 6 april 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- T/o Schweizerstraat 77 (Z-2017/016381), Dodenherden-

king op 4 mei 2017, verzonden 6 april 2017
- Meervalstraat 23 (Z-2017/019574) Fancy Fair op 20 mei 

2017, verzonden 7 april 2017
- Sportlaan 44 (Z-2017/019712) Hollandse Avond bij Café 

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

20.30 R-7 Structurele rijksmiddelen beschikbaar 
  stellen voor de participatie van kinderen 
  uit gezinnen met een laag inkomen
20.50 R-8 Afvalplan 2017-2021
21.50 R-9 Project De Tuinen van Aalsmeer
22.05 R-10 Vergadering Regioraad Vervoerregio 
  Amsterdam 9 mei 2017
22.15  Vragenkwartier

  SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2017/018750), het oprichten 

van een woonhuis. 
- Aalsmeerderweg 249, 1432 CM (Z-2017/019078), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. schoonheidssalon 
en het organiseren van een kleinschalige high tea en bij-
eenkomsten en werk of werkzaamheden uitvoeren

- Mijnsherenweg 41, 1433 AP (Z-2017/019214), het uitbrei-
den van een kassencomplex 

- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/019371), het op-
richten van een schuur op het achtererf van de woning

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

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/068606), het aanbrengen van 

een tijdelijke bouwweg vanaf de Zwarteweg naar het sport-
terrein bij Dreef 1. Verzonden: 31-03-2017

- Oosteinderweg 23 a en 27, 1432 AC (Z-2016/064457), het 
wijzigen van 2 woningen in kantoor met appartementen. 
Verzonden: 31-03-2017

- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS (Z-2017/007729), het 
vergroten van het bestaande kantoorgedeelte. Verzonden: 
04-04-2017

- Citroenvlinderstraat 99, 1432 MC (Z-2017/008900), het 
realiseren van een balkon door het optrekken van de be-
staande gevel van de woning. Verzonden: 07-04-2017

- Linnaeuslaan 92 N, 1431 JW (Z-2017/011893), het plaat-
sen van een tijdelijke fietsbrug en het plaatsen van een 
hekwerk ter afscheiding van het weiland. Verzonden: 06-
04-2017

- Dirkjespeerstraat 16, 1432 LK (Z-2017/008036), het wijzi-
gen van de zijgevel d.m.v. vervangen openslaande deuren 
voor dubbel raam. Verzonden: 07-04-2017

- Zijdstraat 75, 1431 EB (Z-2017/008675), het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van daghoreca. Verzon-
den: 07-04-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Lisdoddestraat 90, 1433 WG (Z-2017/008791), het oprich-

ten van een woonhuis en berging. De beslistermijn is ver-
lengd met 6 weken 

- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/007471), het op-
richten van een hotel en het aanleggen van een in- en 
uitrit. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

- Westeinderplassen (Sectie H nr. 2835), nabij Uiterweg 
134, 1431 AS (Z-2017/008144), het plaatsen van een 
blokhut en berging. De beslistermijn is verlengd met 6 
weken.

Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 122, 1432 AN (Z-2017/006981), het ver-

vangen van huidige brug door brug van 5m breed met 
onderheide brughoofden. Toelichting: aanvraag is door de 
aanvrager ingetrokken

- 1e J.C. Mensinglaan 7, 1431 RV (Z-2017/017518), het 
oprichten van een schuur achter in de tuin. Toelichting: 
aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

Conceptvergunning gereed
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/067774), brandvei-

lig gebruik ten behoeve van Hotel De Chariot. De aan-
vraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 14 april 2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis. Ver-
zonden: 14-04-201

- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2016/049105), het herbouwen 
van een woning. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 april 
2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis.

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg (Z-2017/017592), Koningsdag ontvan-

gen op 28 maart 2017.
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Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

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

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

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

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

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen 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 ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Chidi S. 03-10-1994 04-04-2017
Ganzevles P. 12-07-1991 04-04-2017

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

VERGADERING DINSDAG 18 APRIL 2017
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 18 april 2017, 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de burgemeester
20.02-21.00 u 2. Bestuurlijke en financiële 
  evaluatie samenwerking 
  Aalsmeer Amstelveen
 3. Sluiting

RAADSVERGADERING DONDERDAG 20 APRIL 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 20 april 2017, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de raad, 
J.J. Nobel

  RAAD 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 16 maart 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2. Verklaring van geen bedenkingen voor het 
  verlenen van de omgevingsvergunning 
  voor het bouwen van een woning aan de 
  Herenweg 78e te Kudelstaart
 R-3 Vaststelling Financiële verordening 2017-I 
  (ex. artikel 212 Gemeentewet)
 R-4 Opschonen VVA terrein en aanleg 
  bouwweg, Hornmeer
 R-5 Mandaatbesluit griffier gemeente 
  Aalsmeer

  BEHANDELSTUK

20.10 R-6 Verhuurbaar maken deel Zwarteweg 77a

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
ROND PASEN EN KONINGSDAG

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

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

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

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



Officiële Mededelingen
13 april 2017

TER INZAGE
t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-

tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

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

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

t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 

hoogst toelaatbare waarden voor 30 woningen 
binnen het project Oosteinderweg e.a. te Aals-
meer (+bijbehorende stukken)

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

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

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376 

te Aalsmeer (Z-2017/004349)
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te 
Aalsmeer (Z-2016/042701)

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

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

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

Vervolg van vorige blz. t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de 
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Woonarken, 
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken i.v.m. omgevings-
vergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiter-
weg 228 kwek
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Heel veel activiteiten en workshops
Grootse Lentefair bij Duo 
Plant dit weekend
Amstelveen - Op zaterdag 15 en 
maandag 17 april (tweede Paasdag) 
organiseert Duo Plant in haar ves-
tiging aan de Legmeerdijk 274 een 
Lentefair waar jong en oud zich vol-
op kan vermaken. Na succesvolle 
edities in 2014 en 2015, gaat 2017 
toch wel even iets anders aange-
pakt worden. In totaal zijn er deze 
dagen maar liefst 27 deelnemen-
de bedrijven, diverse activiteiten en 
workshops en bovendien ook weer 
live muziek. Zo komt op zaterdag 
Dries Roelvink optreden om 14.00 
uur en ook Edo Botterman, de loka-
le feestzanger, komt het bruine ca-
fé gezellig maken. Op maandag 17 
april mogen bezoekers genieen van 
de prachtige stem van Laura Fisher, 
de finaliste van Holland’s got ta-
lent en bekend van the next boy/girl 
band. Tevens is er horeca verzorgt 
door Chris Severien met een over-
heerlijke lenteproeverij en is ijssalon 
Esplanade aanwezig met het lekker-
ste ijs van Uithoorn. Ook aan de kin-
deren is gedacht: Careca Verhuur 
verzorgt super leuk kinderentertain-
ment. Er wordt een heel speelter-
rein ingericht waar (klein)kinderen 
zich kunnen uitleven, samen met 
Fun2all waar op zaterdag ook leu-
ke plantenbakjes gemaakt mogen 
worden. Bovendien kunnen bezoe-
kers op maandag 17 april van 10.00 
tot 12.00 uur gratis eitjes schilderen!

Veel activiteiten en workshops
Zo kunnen beide dagen armband-
jes en sleutelhangers gemaakt wor-
den met Nicky’s Beads. Op zon-
dag lekkere Bikkel Chocolade ko-
men proeven bij het Chocopaleis 
en een workshops Taarten maken 
volgen bij Brigitte Bakery. Leer ook 
alles over een gezonde levensstijl 
van Vitaal en Meer Aalsmeer, laat 
prachtige foto’s maken door Foto 
Smile uit Nieuw-Vennep, een wijn-
tje proeven van Krimpenfort Wijnen 
uit Waverveen en zijn er diverse kra-
men met prachtige woonaccessoi-
res, zoals die van Bizzi B en House 
of Pure. Ook voor leuke dameskle-
ding is Duo Plant zowel zaterdag als 
maandag het juiste adres, want Do-
mi More Kledingparty is eveneens 
van de partij. Op maandag worden 
hier Mitchjo uit Aalsmeer en Dje-

vy J met kinderkleding aan het rijtje 
toegevoegd en zaterdag komt Anja 
de Rijk met zelfgemaakte kinderkle-
ding langs, evenals Lugimo met al-
lerlei leuke gifts. Betoverend Mooi 
uit Amstelveen is de visagiste en 
hairstylist dit weekend en er kunnen 
prachtige sieraden uitgezocht wor-
den van Sieruniek, Marjon Pappot, 
Nicky’s beads en Astrid Kuylenburg. 
Op maandag komt Syba Fashion er-
bij met hippe portemonnees en tas-
sen. Ook aan kunst is gedacht. Klei 
Galerij komt met iets heel bijzon-
ders, keramiek op hout als schilderij 
met prachtige hippe kleuren.

Bruine café en paaldansen
Voor de mannen is natuurlijk niet al-
leen het bruine café geopend, die 
ook nog leuk wordt aangekleed met 
de prachtige tuinmeubels van Zit-
lekker.nl, maar laat Opel dealer Van 
Kouwen uit Aalsmeer een van hun 
nieuwe aanwinsten zien, komt Doe 
het Zelf garage/ Werkplaats de Brug 
uit Uithoorn langs en kan Tom Wes-
selingh van Automakelaar aan Huis 
misschien wel helpen met het aan 
of verkopen van uw auto en u het 
juiste advies geven? Of volg ‘ge-
woon’ een workshop paaldansen! 
Ook de eigen leveranciers van Duo 
Plant zijn aanwezig, zo heeft Pottery 
Pots prachtige Dutch Design potten, 
is Natural Flower Cards van de par-
tij met de allernieuwste wenskaart-
jes, en Floran met een prachtige 
nieuwe serie potten. Heeft Hoven de 
Mooij een mooie serie rozen neer-
gezet en heeft Duo Plant zelf ook di-
verse aanbiedingen op de bloemen 
en wordt het complete tuinassorti-
ment geshowd. Ook kan een work-
shop gevolgd worden voor het ma-
ken van eigen plukboeketten en op 
maandag 17 april zijn er van 11.00 
tot 15.00 uur leuke mini-workshops. 
Ieder uur start er weer een nieuwe 
ronde voor het maken van een ei-
gen voorjaarsbloemstukje, al voor 
7,50 euro!
Kortom, een niet te missen week-
end! Duo Plant is zowel zaterdag 15 
als maandag 17 april geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. De eerste 300 fa-
milies op zaterdag en maandag ont-
vangen een leuke goody bag van 
uitzendbureau Olympia. 

Ineke v.d. Stroom en Ria de Kreek, twee van de meer dan 40 vrijwillige mede-
werkers in de Wereldwinkel Aalsmeer in de vernieuwde winkel.

Leuke attentie dit weekend
Heropening vernieuwde 
Wereldwinkel vrijdag
Aalsmeer - Begin dit jaar is de We-
reldwinkel Aalsmeer overgestapt 
naar een andere landelijke organi-
satie en dat betekende een nieuw 
logo en dus ook een goed moment 
om de winkel een opfrisbeurt te ge-
ven. Eind maart is er flink geklust en 
geschilderd door een groep vrijwil-
ligers en het bestuur en medewer-
kers zijn heel trots op het resul-
taat! De puntjes moeten nog op de 

i, maar iedereen is van harte wel-
kom om alvast een kijkje te komen 
nemen. De winkel wordt vrijdag 21 
april om 17.00 uur officieel heropend 
door wethouder Jop Kluis en van-
wege de heropening ontvangen al-
le klanten op vrijdag 21 en zaterdag 
22 april een leuke attentie. De We-
reldwinkel is gevestigd in de Zijd-
straat 15. Kijk voor meer informatie 
op www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Van der Wal & Vaneman Aalsmeer
Weer milieuvriendelijke 
KIA Niro afgeleverd!
Aalsmeer -De familie Poortvliet uit 
Aalsmeer is een voorstander van zo 
schoon mogelijk autorijden, maar 
het moet wel een fijne en comfor-
tabele reisauto zijn en ook nog een 
automaat. Dus viel hun keuze op 
de Kia Niro en ook de dochter van 
Poortvliet koos om dezelfde reden 
voor deze auto. Dit betekent dat er 
weer twee milieuvriendelijke auto’s 
bij gekomen zijn in Aalsmeer. De 
Kia Niro is de eerste hybride cross-
over met het uiterlijk van een spor-
tieve hatchback. Hij oogt daardoor 
zeer vriendelijk, maar heeft toch de 
‘hoge’ instap waar juist veel mensen 
naar op zoek zijn. Daarbij is hij van 
binnen zeer ruim en mooi afgewerkt. 
Het interieur is één en al comfort. 
Een groot LCD-cluster geeft alle no-
dige info. Je mobiel draadloos opge-
laden, dus geen gedoe met kabels. 
Het navigatiesysteem is van Tom-
Tom en voorzien van een achteruit-
rijcamera.
De Kia Niro combineert sterke pres-
taties met een opvallend ‘on-hy-
bride’ design, zuinigheid en ruim-
te. Dankzij de sterke elektromo-
tor trek je snel en geruisloos op en 
wanneer de benzinemotor het over-
neemt merk je dat nauwelijks. De 
standaard DCT automaat met 6 ver-
snellingen maakt zelfs filerijden re-
laxed. De Kia Niro zit boordevol met 
de nieuwste technologie op het ge-
bied van veiligheid en comfort. 
De voorwiel aangedreven Kia Niro 
maakt gebruik van een 1,6-liter GDI 
benzinemotor die 115pk levert. Aan 
de 6-traps transmissie met dubbe-

le koppeling is een elektromotor 
gekoppeld, die het gecombineerde 
vermogen naar 141 pk stuwt. Vanaf 
1.000 tpm staat het maximum kop-
pel van 265 Nm al paraat. 
De Kia Niro kan tot 1.300 kilo aan-
hangwagengewicht trekken, wat 
uniek is als hybride crossover. Dit 
maakt hem niet alleen tot een fan-
tastische vakantie auto, maar ook 
tot een uitstekende caravan trekker.
Kortom: deze crossover hybride is 
een verantwoorde keuze waarbij je 
niets hoeft in te leveren op rijplezier!
De Kia Niro is niet alleen een ge-
zinsauto met stijl, ook de zakelij-
ke rijder op zoek naar een milieu-
vriendelijke auto komt al snel uit bij 
de Kia Niro. Vooral het hoge uitrus-
tingsniveau, het comfort van de au-
to en de milieuvriendelijke para-
meters zullen doorslaggevend zijn. 
Standaard: 7 jaar garantie. Voor be-
drijven die naar een groener wagen-
park willen over stappen is de Kia 
Niro een uitstekende keuze. 

Tweede Paasdag open
Van der Wal & Vaneman hopen 
dat nog veel autoliefhebbers in 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen 
over willen stappen naar deze mi-
lieuvriendelijke en zeer zuinige Kia 
Niro. Interesse? Het team van Van 
der Wal en Vaneman aan de Witte-
weg 6 staat klaar om u van de beste 
adviezen te voorzien. Ook op twee-
de Paasdag! KIA-dealer Van der Wal 
& Vaneman Aalsmeer is maandag 
17 april open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Telefoon 0297 325230.

Ziekenhuis Amstelland organiseert
Info-avond over spataderen
Amstelveen - Dinsdag 19 april or-
ganiseert Ziekenhuis Amstelland 
in Amstelveen een informatieavond 
over spataderen. De avond is voor 
iedereen toegankelijk. Het vaatteam 
in Ziekenhuis Amstelland is goed 
op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen. Tijdens de avond vertel-
len zij uitgebreid over de drie tech-
nieken die worden toegepast in Zie-
kenhuis Amstelland voor de behan-
deling van grote spataders: Laser-
techniek (EVLT), VNUS Closure en 
Clarivein: Een nieuwe en bijna pijn-
loze behandeling met goede resulta-
ten. “Tijdens de eerste afspraak ma-
ken we een echo van de benen waar-

door we weten wáár de spatader zich 
precies bevindt”, vertelt Ariën Stigter, 
(vaat)chirurg. “Daarna vragen we uit-
gebreid naar de klachten en kijken 
we naar de uiterlijke kenmerken van 
de benen. Na ongeveer 1,5 uur we-
ten we welke behandeling het beste 
past bij de patiënt en dat bespreken 
we met elkaar.” Inloop is vanaf 19.00 
uur en het programma op 19 april be-
gint om 19.30 uur. Locatie Ziekenhuis 
Amstelland/Ontmoetingsruimtes. Er 
is vanaf 20.15 uur de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven voor deze 
bijeenkomst via de website van Zie-
kenhuis Amstelland.

Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 22 april is 
er de jaarlijkse lente en zomer kle-
dingbeurs in dorpshuis De Reede 
aan de  Schouwstraat 14. Het betreft 
de in- en verkoop van (kinder)kle-
ding (vanaf maat 80 t/m maat S/L), 
speelgoed en kinderbenodigdhe-
den. De enige voorwaarden hiervoor 
zijn dat de ingebrachte kleding wel 
voor deze tijd van het jaar bestemd 
zijn en de kleding en andere spul-
len heel, modieus en schoon zijn. Er 
kan 1 verkoopnummer aangevraagd 
worden per persoon waarop maxi-
maal 30 kledingartikelen, 15 stuks 
speelgoed en 3 paar schoenen/laar-

zen vanaf maat 30 verkocht mogen 
worden. De inbreng is van 9.00 tot 
10.00 uur, de deur gaat om 10.15 
dicht. Ingebrachte kleding mogen 
de verkopers zelf ophangen. De ver-
koop is van 12.30 tot 14.00 uur. Het 
afhalen van de niet verkochte arti-
kelen is om 17.00 uur. Van de ver-
kochte kleding worden de stickers 
niet meer afgehaald. Alles wat om 
17.30 uur nog niet is opgehaald gaat 
zondermeer naar een goed doel. 
Voor verkoopnummers: Tamara, 
tel. 0297–323457, Nettie, tel. 0172-
508930 of 06-42216168 en Joke, tel. 
0297-323955. 

Stichting Oranje Comité 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - De viering van Ko-
ningsdag nadert. Op donderdag 27 
april wordt de verjaardag van Ko-
ning Willem-Alexander in heel Ne-
derland groots gevierd. 

Ook in Aalsmeer staan allerlei leuke 
activiteiten voor met name kinderen 
op het programma.

Vrijmarkten
Zo mogen jongens en meisjes spul-
letjes verkopen tijdens vrijmarkten 
in de Zijdstraat in het Centrum, in 
het winkelcentrum in Kudelstaart en 
na enkele jaren te zijn weggeweest 
ook weer in Oosteinde, bij buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Natuurlijk mogen kinderen 

ook op andere ‘manieren’ proberen 
de spaarpotten te vullen, bijvoor-
beeld door muziek te maken (gezel-
lig), leeftijdgenootjes te laten grab-
belen of bijvoorbeeld door (zelfge-
maakte) hapjes en drankjes aan het 
publiek te verkopen.

Speelparadijs
Aangeraden wordt om in de loop 
van de middag de ‘zaak’ te sluiten, 
want de Stichting Oranje Comité 
Aalsmeer trakteert tussen 13.00 en 
18.00 uur op een scala aan spelle-
tjes en doe-activiteiten voor kinde-

ren tussen de 2 en 12 jaar op het 
Raadhuisplein. Om het plein voor 
het gemeentehuis om te kunnen to-
veren tot veilig speelparadijs is het 
bestuur naarstig op zoek naar meer 
vrijwilligers. Ben jij 16 jaar of ouder 
en heb je zin in een gezellige mid-
dag met veel blije gezichten? Kijk 
dan voor meer informatie op www.
aalsmeeroranje.nl of meld je direct 
aan via info@aalsmeeroranje.nl. Je 
wordt als vrijwilliger goed verzorgd 
met eten en drinken en Koningsdag 
wordt gezellig met elkaar afgesloten 
tijdens een etentje.

Accordeon en zang in Westend
Amstelveen - Op de stralende zon-
dagmiddag van 9 april heeft een 
voorjaarsconcert plaatsgevonden in 
wijkcentrum Westend. Het Amstel-
veense recreantenorkest van Con-
certina’s Accordeonorkesten en het 
Meentkoor, beide onder leiding van 
Elly Meekel, hebben een zeer afwis-
selend programma laten horen. Het 
Meentkoor werd aan de piano be-

geleid door Els Verlaan. Het pro-
gramma varieerde van licht klas-
siek tot musical en gospel. Daar zo-
wel orkest als het koor onder leiding 
staan van dezelfde dirigente, was 
een gezamenlijke afsluiting onver-
mijdelijk. Het concert werd afgeslo-
ten met het liedje ‘Que Sera Sera’ en 
het aanwezige publiek zong daarbij 
uit volle borst mee.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Een volle kerk voor het jubilarissenconcert. Foto: www.kicksfotos.nl

8 Jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

Gevarieerde presentatie 
op jubilarissenconcert

Aalsmeer - Het was zaterdag 8 
april een prachtige, zonnige dag. 
Toch wist Aalsmeers Harmonie de 
Doopsgezinde kerk vol te krijgen 
voor het jaarlijkse jubilarissencon-
cert. Liefst acht jubilarissen werden 
in het zonnetje gezet bij de muziek-
vereniging. De acht zijn al vele jaren 
lid van Aalsmeers Harmonie, varië-
rend van 12,5 tot 50 jaar. De jubila-
rissen hadden ieder een muziekstuk 
mogen kiezen wat zij graag wilden 
spelen. Het leverde een gevarieerd 
concert op met een afwisselend 
programma. Het concert werd fees-
telijk geopend met Bands Around 
the World, zoals de titel zegt: een 
muzikaal rondje langs de wereld. 
Kenmerkende muziek uit onder an-
dere Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, 
Japan en de VS. René Verhoeve had 
dit muziekstuk uit gekozen, hij is al 
50 jaar lid van de harmonie. Ver-
volgens was het de beurt aan Mir-
te Balke (geen jubilaris) om te so-
leren op xylofoon met het stuk Run-
ning on Wood. Een stuk met bravou-
re en een flink tempo. Het publiek 
was enthousiast over de uitvoe-
ring van Mirte. Goed gedaan! Hier-
na volgde muziek uit The Phantom 
of the Opera, gekozen door jubilaris 
Willem Knip (12,5 jaar lid); een groot 
musicalliefhebber. Een lang stuk, 
met veel bekende muziek. Een be-
hoorlijke uitdaging voor het orkest, 
maar er werd goed gemusiceerd. Na 
dit stuk had het orkest wel even rust 
verdiend: een mooi moment voor 
voorzitter Wilma van Drunen om 
de eerste vier jubilarissen te huldi-
gen. Zij had voor iedereen een leuk 
woordje, een speldje van de KNMO, 
een oorkonde en een grote bos 
bloemen. Leden die 45 jaar lid zijn, 
worden door de harmonie wel in 
het zonnetje gezet, maar ontvangen 
geen speldje van de KNMO. 
Hierna speelde de harmonie Band-
wagon van Philip Sparke, gekozen 
door jubilaris en klarinettiste Ingrid 
Hoffscholte (25 jaar lid). Een lek-
ker snel stuk met veel noten! Fluitis-

te Joke van de Berg speelt al 45 jaar 
in de harmonie en wilde graag een 
nieuw stuk spelen, met solo voor 
de fluiten. Dit werd Twinkling Flu-
tes, een licht klassiek stuk, met een 
hoofdrol voor de fluiten. Het stuk 
is door Joke aan de harmonie ge-
schonken. Na de solo voor de fluiten 
werd Misty gespeeld, waar Joop de 
Jong de solo op trombone voor zijn 
rekening nam. Joop is ook 45 jaar 
lid van het orkest en wilde dit lichte 
muziekstuk graag eens voor eigen 
publiek spelen. Het klonk prachtig! 
Hierna huldigde de voorzitter dan 
andere vier jubilarissen.
Het concert werd vervolgd met mu-
ziek uit de musical Les Miserables. 
Jubilaris Wilma Maarsen is 50 jaar 
lid van de harmonie, en vindt de 
muziek van Les Miserables prach-
tig. Het was voor haar dan ook niet 
moeilijk om een stuk uit te kiezen 
voor dit concert. Vervolgens speel-
de het orkest A Klezmer Karnival 
van Philip Sparke. Dit stuk werd 
gekozen door trompettist Jaap van 
Tol (50 jaar lid), die door ziekte he-
laas al een tijdje niet kan meespe-
len. Hij wilde wel heel graag bij het 
concert zijn en gelukkig lukte dat. 
Jaap heeft goede herinneringen aan 
zijn reizen naar Israël en wilde daar-
om graag een Klezmer stuk spelen. 
Vol overgave speelde het orkest dit 
stuk voor Jaap. Het concert werd 
afgesloten met de bekendste mars 
van marskoning John Philip Sou-
sa: Stars and Stripes forever. Op het 
programma gezet door saxofonis-
te Nella de Jong, die al 50 jaar lid 
is van de harmonie. Zij vindt dit een 
mooie mars, met mooie klanken van 
het koper. 
En zo kwam het feestelijke concert 
van Aalsmeers Harmonie aan een 
einde. Het was een mooi concert 
met veel verschillende muziek. Alle 
jubilarissen werden gefeliciteerd en 
er was in de Bindingzaal na afloop 
nog een hapje en een drankje. De 
harmonie gaat nu in voorbereiding 
op de buitenconcerten. 

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

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

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

Start Go2 groen onderwijs
Aalsmeer - Annemarie Moons, be-
stuursvoorzitter van het Wellantcol-
lege, gaf op 4 april het startschot 
voor Go2 van Groen onderwijscen-
trum. Dankzij de toekenning van een 
landelijke subsidie kunnen nu tal 
van initiatieven worden ontwikkeld 
door het Groen onderwijscentrum 
samen met het tuinbouwbedrijfs-
leven in de Greenports Aalsmeer, 
Duin- en Bollenstreek en Boskoop. 
Ruim 50 bedrijven hebben zich al 
aangemeld als partner van Groen 
onderwijscentrum. De belangrijkste 
doelen van de te ontwikkelen acti-
viteiten zijn dat meer jonge mensen 
kiezen voor een carrière in de groe-
ne sector en dat het geboden onder-
wijs beter aansluit op de vraag van 
het bedrijfsleven, zowel voor nieuwe 
als voor bestaande medewerkers. 
Voor alle activiteiten geldt dat het 
onderwijs en de praktijk elkaar we-
ten te vinden en nauw samenwer-
ken. “Onderwijs en bedrijfsleven zijn 
samen aan zet en een actieve rol van 
het bedrijfsleven is echt nodig nu de 
overheid zich steeds meer terugtrekt 
uit het groene onderwijs”, aldus Ma-
riska Foppen, directeur Waterdrin-
ker, een van de sprekers vanuit het 
bedrijfsleven. In deelsessies konden 
deelnemers vanuit onderwijs, be-
drijfsleven en overheid direct met el-
kaar een aantal prioriteiten benoe-
men. Een greep uit de vele conclu-
sies: verklein de afstand tussen be-
drijfsleven en onderwijs met een 
vast aanspreekpunt per bedrijf; zorg 
als bedrijf dat de opleidingen weten 

welke vakkennis nodig is; laat stu-
denten veel in de praktijk leren, zo-
wel in projectvorm als tijdens stages 
en coach studenten vanuit de be-
drijven; laat studenten hun internati-
onale skills ontwikkelen. Belangrijk-
ste conclusie na de startbijeenkomst 
is dat de sfeer goed was, de deelne-
mers zeer enthousiast en de bereid-
heid tot inzet groot. Er zijn al diver-
se concrete afspraken gemaakt om 
vervolgstappen te zetten.

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Jeugdsportfonds Aalsmeer 
valt in de prijzen
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer was blij verrast toen zij 
een cheque van 1.100 euro in ont-
vangst mocht nemen uit handen 
van de initiatiefnemers van de ver-
koop van de kalender ‘De Schoon-
heid van Aalsmeer’, Richard Kilian 
en Paulien Pannekoek. Bij navraag 
is gebleken dat huisarts Frans Gö-
bel het Jeugdsportfonds Aalsmeer 
had voorgedragen bij de organi-
satie die de kalender met prachti-
ge foto’s van Bianca Tas in de ver-
koop had gebracht. Huisarts Göbel 
is zelf een fervent sporter en onder-
schrijft de uitgangspunten van het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer, dat al-
le kinderen tot 18 jaar, moeten kun-
nen sporten. Dat wil zeggen, dat 
ook kinderen uit financieel minder 
draagkrachtige gezinnen, in staat 
moeten worden gesteld om sportief 
bezig te zijn en lid moeten kunnen 
worden van een sportclub. Aan de 

initiatiefnemers van de verkoop van 
de kalenders droeg huisarts Göbel 
het Jeugdsportfonds Aalsmeer voor 
naast Fietsclub De Schakel uit Am-
stelveen. Tijdens de feestelijke uit-
reiking van de cheques reikte de 
oprichter van het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer, Cees Wijnen, het boek 
uit aan huisarts Frans Göbel en be-
dankte hem voor de voordracht van 
het Jeugdsportfonds. Het boek is 
samengesteld ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van het Lande-
lijk Jeugdsportfonds en bevat veel 
teksten van kinderen die dankbaar 
gebruik hebben gemaakt van de ge-
boden kansen om te kunnen spor-
ten. Dokter Göbel bedankte op zijn 
beurt het Jeugdsportfonds voor het 
prachtige initiatief in de gemeente 
Aalsmeer om kinderen die anders 
aan de zijlijn blijven staan toch de 
mogelijkheid te bieden om ze te la-
ten sporten. 

Salon de Promotion
Altijd de juiste deal bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Maximale keuze en 
maximaal voordeel: dat moet wel 
Salon de Promotion zijn bij Renault 
Nieuwendijk. Tot en met maan-
dag 17 april kan geprofiteerd wor-
den tot wel 4.000 euro beslisbo-
nus. Ook op tweede Paasdag zijn de 
showrooms van Renault Nieuwen-
dijk in Aalsmeer, Hillegom en Lijn-
den geopend. “Dit is echt wel een 
heel goed moment om een nieuwe 
Renault te kiezen. Wij bieden nu ex-
tra voordeel op alle Renault-model-
len. Wie alvast wil weten hoeveel 
voordeel we bieden, kan het voor-
deel berekenen op onze website”, 
vertelt Kees Nieuwendijk, directeur 
bij Nieuwendijk.

Easy Life Pack cadeau
Renault maakt het leven graag een-
voudiger. Dus geeft Nieuwendijk tij-
dens Salon de Promotion op gese-
lecteerde modellen het Easy Life 
Pack cadeau. Met het extra voor-
deel van de beslisbonus in combi-
natie met het Easy Life Pack en heel 
veel slimme innovaties, wordt de 
keuze voor een nieuwe Renault wel 
heel eenvoudig gemaakt. Ook is het 
tijdelijk extra voordelig om een nieu-
we of gebruikte auto te financieren 
tegen een tarief van 1,9%. Van de 
Renault Twingo tot en met de nieu-
we Renault Talisman en Espace, bij 
Nieuwendijk krijgt u altijd de juis-
te deal!

Poëzie Café in 
bibliotheek

Amstelveen - Lezers, schrijvers, 
luisteraars: verenigt u. Maandelijks 
organiseert de bibliotheek Amstel-
land een Poëzie Café. Tijdens deze 
avonden kunt u een eigen gedicht 
voordragen of werk van iemand an-
ders. Geen gedicht dat niet gehoord 
wil worden. Alleen luisteren kan ook. 
Iedereen is welkom. Een avond om 
je te laten verrassen. Raak geïnspi-
reerd door de poëzie van misschien 
wel een wildvreemde. Nieuwsgieri-
gen en liefhebbers komen zo dich-
ter bij elkaar. Het eerstvolgende Po-
ezie café is op donderdag 20 april 
van 19.30 tot 21.00 uur op de be-
gane grond van de bibliotheek op 
het Stadsplein. De toegang is gratis, 
maar wel van te voren even aanmel-
den via info@debibliotheekamstel-
land.nl o.v.v. Poëzie café.

Palmpasenoptocht met 
Show Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 9 april kwam 
een groep kinderen met hun zelf-
gemaakte Palmpasenstokken naar 
de St. Jankerk. Na de gezinsviering 
kwam het Show Jachthoornkorps 
Kudelstaart de kerk in om de kin-
deren op te halen voor de optocht. 
Na een rondje in de kerk ging de 
optocht naar buiten en liepen de 
jongens en meisjes met het Show 
Jachthoornkorps voorop een stukje 
over de Kudelstaartseweg. Het was 
een vrolijke optocht met al die ver-
sierde Palmpasenstokken. Ook de 
Paashaas en het Paaskuiken ont-
braken dit jaar weer niet en deelden 
paaseitjes aan omstanders uit. Toen 

de optocht weer terug was op het 
kerkplein gaf korps nog een klein 
optreden. Een leuke traditie!

Weer veel live-programma’s 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Achtenvijftig minuten 
muziek per uur, en twee minuten 
nieuws. Dat is Radio Aalsmeer over-
dag en in de nacht. Doordeweeks in 
de avond de meest uiteenlopende 
gepresenteerde radioprogramma’s. 
De dinsdagavond staat bijvoorbeeld 
voor een groot deel in het teken van 
de levensbeschouwelijke stroming 
in de gemeente. Op woensdag zijn 
verzoekjes in ‘Jukebox’ te horen, die 
in de plaatselijke verzorgingstehui-
zen zijn verzameld. Verder zijn er de-
ze week nog veel meer programma’s 
te horen op Radio Aalsmeer. De be-
stuursleden Marion de Jong en Mar-
got Tepas van Stichting De Werk-
schuit schuiven donderdagavond op-
nieuw aan bij ‘Echt Esther’. De Werk-
schuit moet na 29 jaar verhuizen uit 
de Baccarastraat en heeft nog geen 
nieuwe toegankelijke en betaalbare 
locatie gevonden. Heeft u tips voor 
Margo en Marion of weet u een goe-
de plek voor de Werkschuit? Mail 
dan naar esther@radioaalsmeer.nl. 

Nieuwe dancemuziek
Vrijdag is dé dag van het populaire 
jeugdprogramma ‘Let’s Go’ en van 
het ‘Vrijdagavondcafé’ met allerlei 
nieuwtjes. En je knalt het weekend 
pas echt goed in als je de nieuwste 
deephouse en dance hebt gehoord 
in het programma ‘DakVanJeHouse-
Mix’. En dat kun je iedere vrijdag-
avond doen op Radio Aalsmeer. Fre-
zo Vivace mixt de nieuwste en bes-
te muziek uit verschillende dance-
genres aan elkaar. Een prima op-
maat naar een avond stappen in de 

lokale kroeg of in de stad. Ditmaal in 
de show onder andere de remix die 
Nederlander Oliver Heldens mocht 
maken van Katy Perry’s wereldhit 
Chained To The Rhythm, maar ook 
de nieuwe plaat Um That van de nog 
niet zo bekende producer Daniel Di-
ego.

Vissende voetbaltrainer 
Afgelopen maandag ontvingen Mylè-
ne en Elbert Huijts in ‘Door de Man-
gel’ DJ van het jaar 1996 René van 
Aken. Drie kernwoorden die het best 
bij hem passen zijn: passie, doorzet-
ter en perfectionist. In het dagelijks 
leven geeft René leiding aan zijn be-
drijf ‘House of Beats’. Dat is een mu-
ziekstudio waar hij les geeft aan dj’s 
en producers van dance en house-
muziek. Van Aken geeft veel les aan 
kinderen, maar als hobby draait hij 
als DJ dance classics. Zoals altijd, 
is ook deze uitzending weer terug 
te luisteren via de website. Natuur-
lijk heeft René ook weer een nieuwe 
gast gevonden. De 167e gast in ‘Door 
de Mangel’ op Tweede Paasdag is 
Ton Nisters. Hij is onder andere actief 
binnen de Kudelstaartse voetbalver-
eniging RKDES en de visvereniging 
en werkt als grondwerktuigkundige 
en projectleider. René had nog geen 
echte vraag, maar zal maandag 17 
april een vraag live in de uitzending 
door bellen. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Beauty and the Beast (3D)

The Boss Baby

LEGO Batman (3D NL) 

Fast & Furious 8

De Smurfen en het Verloren Dorp

Het Verlangen

Spokenjagers

Toen Mijn Vader een Struik Werd

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

COMEDY

THE BOSS BABY (3D/NL)
Vanaf 14 april in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,-

COMEDYCLUB AALSMEER
20 april - 20.00 uur - Prijs: €13,50
Headliner: Thomas Smith

Badaboom Comedyclub Aalsmeer: op 20 

april is het weer zover met Thomas Smith! 

Stand-up comedy, tv, theater; hij is een 

komische duizendpoot. Met zijn energie 

en enthousiasme windt hij iedereen om 

zijn humoristische Engels- Belgische 

vingers. 

Tickets à €13,50 bestel je online op: 

badaboom.tv

STAND-UP COMEDY

BIOSCOOP

De Ladies Night in Studio’s Aalsmeer is de gezelligste avond uit met je vriendinnen, 

moeders of zussen! Bij binnenkomst over de roze loper staat een welkomstdrankje 

klaar en kan er geshopt worden, terwijl de DJ zorgt voor muziek. Jullie kijken de voor-

première van ‘Voor Elkaar Gemaakt’ en dansen op de afterparty met live muziek. Bij 

vertrek ontvang je  een leuke goodiebag. Kom je ook naar de Ladies Night? Bestel jouw 

tickets op: bioscoopaalsmeer.nl

LADIES NIGHT - VOOR ELKAAR GEMAAKT - 19 APRIL

BIOSCOOP

Palmpasen met Melomanie
Rijsenhout - Na enkele maanden 
binnen oefenen voor de optredens 
die komen gaan heeft Drumfanfare 
Melomanie uit Rijsenhout zich weer 
laten zien en horen. Afgelopen zon-
dag verleende de Drumfanfare me-
dewerking aan de jaarlijks terugke-
rende Palmpasenoptocht in Hoofd-
dorp. De optocht begon vanaf de 
kerk Johannes de Doper. Achter de 
drumfanfare sloot een stoet van ou-
ders en kinderen met Palmpasen-

stokken aan. De route ging rich-
ting Zorgcentrum Meerstede. Daar 
aangekomen werden er nog enkele 
nummers stilstaand ten gehore ge-
bracht. Door het zonnige weer was 
het een geslaagd optreden. De ko-
mende weken gaat de drumfanfa-
re oefenen voor enkele optredens 
die te maken hebben met Konings-
dag, 4 mei en de vierdaagse. Op de 
hoogte blijven kan via: www.drum-
fanfaremelomanie.com.
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*Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

PAASSHOW
BIJ VAN KOUWEN
€ 1.000 EXTRA INRUILVOORDEEL

ALLEEN OP 15 & 17 APRIL.

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Amsterdam West, Transformatorweg 39, (020) 581 62 00
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Amsterdam West, Transformatorweg 39, (020) 581 62 00
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911

Paasvee tentoonstelling Schagen
Prijs voor alle 9 dieren 
van Roel en Nico 
Aalsmeer - Op 5 april is in Scha-
gen de jaarlijkse Paasvee tentoon-
stelling gehouden. Ook dit jaar was 
het weer een groots evenement. Ve-
le veehouders waren weer met hun 
mooiste dieren naar Schagen ge-
gaan op hopelijk prijzen mee retour 
naar huis te kunnen nemen. Zo ook 

Roel de Smit en Nico van der Schaft 
uit Aalsmeer. Met 9 dieren zijn ze in 
alle vroegte op pad gegaan en uit-
eindelijk met een heel mooi resul-
taat. Alle dieren zijn namelijk met 
een prijs beloond. Met 9 bekers en 
oorkondes keerden Roel, Nico en de 
dieren voldaan huiswaarts.

Woensdag 19 april in gemeentehuis
Opening expositie Connie 
Fransen met rondleiding
Aalsmeer - Van woensdag 19 april 
tot en met woensdag 19 juli expo-
seert kunstenaar Connie Fransen in 
het gemeentehuis. De officiële ope-
ning van deze expositie met rondlei-
ding is woensdag 19 april om 20.00 
uur. De opening wordt verricht door 
gemeenteraadslid, Ronald Fransen, 
de broer van Connie. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om bij deze ope-
ning (met hapje en drankje) aanwe-
zig te zijn. Wel een vriendelijk ver-

zoek om van tevoren voor deze (gra-
tis) opening aan te melden. Dit kan 
digitaal: hfkoppeschaar@gmail.com 
of mobiel 06-36560123. 
De tentoonstelling is tijdens kan-
tooruren op de begane grond in 
het gemeentehuis te bezichtigen. 
De bovenverdieping met grote wer-
ken is niet vrij toegankelijk. Geadvi-
seerd wordt om vanaf de beneden-
verdieping omhoog te kijken naar 
deze kunst.

Kledingverhuur ‘De Toneelzolder’ stopt

Zaterdag eenmalige unieke 
verkoop van toneelkostuums
Kudelstaart - Het is 25 jaar een 
begrip geweest: de verhuur van de 
kleding en decorstukken van de Ku-
delstaartse toneelvereniging voor 
zeer uiteenlopende doeleinden: een 
bonte avond, thema feesten, carna-
val, bruiloftsacts en zo veel meer. 
Wekelijks op donderdagavond tus-
sen 19.00 en 20.00 uur toog menig-
een naar dat overvolle plekje ach-
terin de kas bij Groeipassie te Lei-
muiden (voorheen Tuincentrum 
Buskermolen) aan de Herenweg 
23. Voor een klein huurprijsje kon 
je de meest gekke kostuums huren 
en zodoende de blits maken. Henny 
v/d Laarse is één van de drijvende 
krachten achter dit geheel. Heel wat 
kostuums komen van haar hand, 
uren heeft zij achter de naaimachi-
ne gezeten om de meest prachti-
ge creaties te maken. Aanvankelijk 
werden deze gebruikt op het podi-
um, daarna belanden dit in de ver-
huur. Zij was het ook die 25 jaar 
lang wekelijks in het kledingwinkel-
tje de klanten op weg hielp, gehol-
pen met 1 van de leden van de ver-
eniging en in het bijzonder door Ti-
neke van Kleef en Tiny Maas. De-
ze drie dames zijn van grote waar-
de voor de vereniging. Onlangs wer-
den ze in het zonnetje gezet, het-
geen voor Hennie een aangename 
verrassing was. Maar de kleding-
verhuur sluit na 25 jaar de deuren; 
mede door de opkomst van inter-
net hebben de kleding en decor-
stukken steeds minder aftrek. Daar-
om wordt nu de collectie aangebo-
den voor liefhebbers. Op zaterdag 
15 april tussen 12.00 en 14.00 uur 
kunnen geïnteresseerden hun slag 
slaan. Wilt u uw carnavalsgardero-
be aanvullen of gewoon even neu-
zen tussen alle gekkigheid die er te 
verkrijgen is? Van harte welkom bij 
deze eenmalige unieke uitverkoop. 
De verhuurlocatie is gesitueerd in 
Groeipassie aan de Herenweg 23 
te Leimuiden. Er hangen geen prijs-
kaartjes aan de kleding, een vrijwil-
lige bijdrage ten gunste van de ver-
eniging wordt op prijs gesteld. 

Klucht ‘Privé’ voor 2’ 
Regisseuse Erica Von Bannisseht– 
van Esch, de acteurs en actrices van 
Toneelvereniging Kudelstaart en al-
le medewerkers die door hun bijdra-
ge aan deze productie onmisbaar 
zijn, staan in de startblokken om te 
trakteren op een avondje lol van de 
bovenste plank met de komische 
klucht ‘Privé voor twee’. Verwikke-
lingen alom rond een dame die het 
niet zo nauw neemt met de echte-
lijke trouw en er een ingewikkeld 
systeem op nahoudt om haar min-
naars te kunnen ontmoeten. Ech-
ter wanneer hun echtgenotes lucht 
krijgen van dit vermeende overspel, 
lijkt de situatie uit de hand te lopen. 
In het verleden werd dit komische 
stuk met groot succes in de lan-
delijke theaters opgevoerd met on-
der andere Piet Bambergen en Ru-
di Falkenhagen. De voorstelling zijn 
op de zaterdagen 22 en 29 april en 6 
mei in het Dorpshuis te Kudelstaart. 
Kaarten zijn voor 10 euro te verkrij-
gen bij Gall & Gall te Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat 
van Aalsmeer. De zaal gaat open om 
19.30 uur en om 20.15 uur opent het 
doek voor een avondje ongedwon-
gen lachen. U bent meer dan wel-
kom!

Tiny Maas (links) en Tineke van 
Kleef. Zittend in het midden: Henny 
vd Laarse

Theo van Mierlo erelid 
Watersport Vereniging
Aalsmeer -Theo van Mierlo is 
woensdagavond 5 april benoemd 
tot erelid van de Watersport Vereni-
ging Aalsmeer. Tijdens de goedbe-
zochte algemene ledenvergadering 
werd de inwoner gedecoreerd met 
de gouden verenigingsspeld, een 
oorkonde en de speciale vlag, die bij 
het erelidmaatschap horen.
Theo heeft veel betekend voor de 
watersport in Aalsmeer en voor de 
WV Aalsmeer in het bijzonder. En-
kele feiten: 8 jaar lid van de jeugd-
zeilcommissie, bij elkaar 18 jaar be-
stuurslid, redactielid van het club-
blad De Poelpraat, jarenlang lid van 

het protestcomité voor de zeilwed-
strijden en beoordelingsgemach-
tigde voor het toekennen van zeil-
diploma’s van het Watersportver-
bond. Daarnaast nog vele kleinere 
activiteiten, die hij op zijn schouders 
nam. Bij elkaar een enorme staat 
van dienst. 
De Algemene Ledenvergadering re-
ageerde met luid applaus op het be-
sluit van zijn benoeming. Op zijn af-
scheid als bestuurlid werd minder 
enthousiast gereageerd. Als een 
groot gemis binnen de vereniging 
wordt het afscheid van deze be-
stuurder gezien. 

Jaar van de Botanische Tuinen
Tentoonstelling Kroonjuwelen 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - 2017 is het Jaar van 
de Botanische Tuinen. In 25 bota-
nische tuinen, waaronder de Histo-
rische Tuin Aalsmeer, opent op 22 
april de tentoonstelling ‘Kroonjuwe-
len’. Deze tentoonstelling is het eer-
ste deel van een publieksprogram-
mering waarbij de collecties van al-
le tuinen op innovatieve wijze wor-
den ontsloten. Speciaal voor deze 
tentoonstelling is een app ontwik-
keld: Hortus Chat waarop de collec-
ties van de tuinen online te raadple-
gen zijn. Bij het Jaar van de Botani-
sche Tuinen hoort een nieuwe iden-
titeit, waarin de tuinen naar voren 
treden als Hortus Botanic Guardi-
ans: hoeders en poortwachters van 

biodiversiteit. Voor meer informatie:  
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Tweede Paasdag open!
Uit gewinkeld bij de woonboule-
vards? Kom tweede Paasdag naar 
de Tuin om bij te tanken en te ge-
nieten in een groene oase. In het 
bijzonder zijn er voorjaarsplanten 
te koop. Als het niet meer gaat vrie-
zen, kunnen ze de grond in. Voor de 
liefhebber zijn er in de winkel serin-
gentakken verkrijgbaar. In de cor-
ridor hangt de nieuwe fotocollectie 
van Fotoclub Aalsmeer. Het thema 
is dit jaar Landschappen. De Histo-
rische Tuin is maandag 17 april ge-
opend van 13.00 tot 16.30 uur. 

 De Schijnwerper op...
Arnaud Brouwer: “Af en toe mijn 
kop leeg maken met wandelen”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven. Yvette Koehler van Gar-
by Aalsmeer vertelde in maart van 
alles over haar milieubewuste bezig-
heden. Dit keer is Arnaud Brouwer 
aan de beurt. Hij is mede-eigenaar 
van jachthaven Stenhuis en heeft 
daarnaast diverse bestuursfuncties. 

Wie ben je?
“Ik ben Arnaud Brouwer. Getrouwd 
met Esther Brouwer-Jongkind. We 
hebben twee kinderen, een jongen 

en een meisje. Sten (vernoemd naar 
opa Stenhuis) is tien jaar en Indy is 
acht jaar. Ikzelf ben in februari twee-
enveertig geworden.”
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben in ziekenhuis Amstelveen 
geboren, dus geen échte “Buurter”, 
maar ik voel me er wel één. Ik ben 
in de ark waar we nu zitten (het hui-
dige kantoor van jachthaven Sten-
huis) opgegroeid. Mijn opa begon 
deze jachthaven en ik ben daar in 
meegegroeid. In totaal ben ik op de 
werf vijf keer verhuisd. Ik woon nu 
in mijn ouderlijk huis hierachter.” Ar-
naud wijst naar de vrijstaande ste-
nen woning met uitzicht op de Blau-
we Beugel.

Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
Arnaud is mede-eigenaar van fa-
miliebedrijf Stenhuis. Een prachti-
ge jachthaven aan het einde van de 
Uiterweg. “Ik houd me vooral be-
zig met het technische aspect van 
de jachthaven. Ik ben gecertificeerd 
gas-keurmeester en elektricien en 
heb mijn papieren voor vuilwatersy-
steem. Verder doe ik van alles. Dat 
doen we met elkaar. Harm, Marjan, 
Esther, Jordy en Leo.” Opa Stenhuis 
is 67 jaar geleden begonnen met de 

arkenbouw en in 1997 stapte Arnaud 
officieel in de zaak. Hij was toen 
tweeëntwintig. Sinds vorig jaar is er 
een dieselpomp aan de Ringvaartzij-
de. Ze doen aan gasverkoop en –in-
ruil en er is zomer- en winterstalling. 
Momenteel wordt er volop helling-
werk verricht. “Iedereen wil natuur-
lijk graag zijn of haar boot weer in 
het water hebben voor de lente. Wel 
mooi om te vertellen is dat we voor 
het zesde jaar op rij genomineerd 
zijn voor ‘De Blauwe Vlag’, een be-
langrijk milieu- en veiligheidscertifi-
caat. Natuurlijk zijn we daar trots op. 
Ik heb het erg naar mijn zin. Ga altijd 
lachend naar mijn werk.” Naast aller-
hande jachthavenwerk in de ruim-
ste zin, verhuurt Stenhuis polyester 
zeilboten en sup’s (stand up paddle 
boards) en er zijn tevens nog enkele 
ligplaatsen vrij in de haven. 

Wat zijn je hobby’s? 
“Ik zit in het bestuur van SPIE (Stich-
ting Pramenrace In Ere) en van stich-
ting Sinterklaas in Aalsmeer. Ik ben 
de hoofdpiet van Mike (‘Multi’ van 
der Laarse, red.) en dat is ontzettend 
leuk om te doen. Ook zit ik in het be-
stuur van SAWP (Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie) en van On-
dernemend Aalsmeer. De bestuurs-

functies zitten in het Stenhuis-bloed. 
Mijn overgrootvader was precies zo. 
Het zit echt in de genen. Ik wil ge-
woon wat terugdoen voor de ge-
meenschap. Doe ook nog vrijwilli-
gerswerk bij ’t Weekaatje en Vuur-
werk Aalsmeer.” Heb je dan nog wel 
tijd voor andere hobby’s? “Ja hoor, 
films kijken en wandelen. Dat laatste 
is echt om mijn kop leeg te maken. 
Ik doe trouwens dit jaar voor de der-
tiende keer mee met de Nijmeegse 
vierdaagse. Dat geeft me zoveel vol-
doening.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Je kunt hier zoveel leuke dingen 
doen. Er wordt veel georganiseerd.”
 
En wat zou je willen veranderen?
“Ik zou het fijn vinden als de ge-
meente wat vaker en beter zou luis-
teren naar de (watersport)onderne-
mers, zodat we meer zouden kun-
nen bereiken met elkaar.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
Daar moet Arnaud even over na-
denken. “Dan kom ik toch terug op 
mijn leukste hobby; het Zwarte Piet 
spelen. We doen veel huis- en be-
drijfsbezoeken, vooral bij de min-
derbedeelden en bijvoorbeeld kin-
deren met het down syndroom. Dat 
is hartverwarmend. Afgelopen jaar 
waren we ook in het zorgcentrum 
Aelsmeer voor de Sinterklaasbin-
go. We kwamen als ‘oude Pieten’ en 
verblijdden de bewoners. Ik kreeg er 
kippenvel van. Zo mooi. Mijn gro-
te vriend Mike zegt altijd; ‘ik krijg er 
een warm hart van’, nou daar sluit ik 
me naadloos bij aan.” 

Door Miranda Gommans

Meest invloedrijke persoon van Amstelland

Burgemeester Mirjam van ‘t 
Veld kiest voor samen doen
Amstelland - Mirjam van ’t Veld, 
burgemeester van Amstelveen, is 
uitgeroepen tot de meest invloedrij-
ke persoon van Amstelland 2017. De 
redactie van zakenmagazine Am-
stelland INTO business stelde een 
overzicht op van de vijftig meest in-
vloedrijke personen van Amstel-
land. Deze lijst is gepubliceerd in de 
lente-uitgave die dinsdag 11 april 
wordt bezorgd bij alle ondernemers, 
managers en bestuurders in de ge-
meentes Amstelveen, Aalsmeer, Uit-
hoorn en Ouderkerk aan de Amstel. 
De lijst is een overzicht van die man-
nen en vrouwen die op bestuurlijk, 
zakelijk en maatschappelijk vlak 
veel voor de regio betekenen. De 
ondernemer Cees Cuntz eindig-
de als tweede en het ondernemer-
sechtpaar Tineke en Ger Loogman, 
werd derde. 
Het juryrapport over Mirjam van ‘t 
Veld luidde als volgt: “Mirjam van 
’t Veld is de burgemeester van Am-
stelveen. Zij weet de juiste snaar te 
raken door het woord ‘samen’ op 
een hoger plan te tillen. Mede en 
vooral dankzij Mirjam van ’t Veld is 
het initiatief ‘mensen maken Am-
stelveen’ een regelrecht succes. In 
een tijd van verharding en onzeker-
heid kiest zij ervoor om burgers te 
motiveren er voor elkaar te zijn. En 
het vooral samen te doen.”
Van het feliciteren van jubilarissen 
tot een praatje in het Amsterdamse 

Bos. Van het leiden van de raadsver-
gaderingen tot het nemen van lasti-
ge beslissingen. Allround en betrok-
ken. Mirjam van ’t Veld wordt inter-
nationaal geprezen om haar inspan-
ningen om de integratie van vluch-
telingen te bevorderen. Ze eindig-
de op de zesde plaats tijdens de in-
ternationale verkiezing ‘The 2016 
World Mayor Project’. In deze lijst 
van Meest Invloedrijke Personen 
staat ze onbetwist op nummer één. 
Bekijk de volledige lijst op: www.
amstellandintobusiness.nu/magazi-
ne.html

Mirjam van ’t Veld samen met uitge-
ver David van Kesteren.

Meedoen Mogelijk Maken
Casper Evers nieuwe regio-
coach bij Vita Amstelland
Amstelland - Casper Evers is per 1 
april gestart als regiocoach bij Vita 
Amstelland. Met zijn brede ervaring 
als manager en coach in het soci-
ale domein, zal hij zich binnen Vi-
ta richten op de teams Aalsmeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn. In zijn 
nieuwe functie zal Evers het wel-
zijnswerk van Vita verder vernieu-
wen, de teams zelforganiserend(er) 
laten werken en de verbinding met 
partners en betrokken inwoners in 
het lokale maatschappelijke speel-
veld verder versterken. Vita Am-
stelland, sinds vorig jaar onder-
deel van Participe Holding, staat be-
kend voorop te lopen in de vernieu-
wing van het welzijnswerk. Evers 

was eerder werkzaam als wijkma-
nager bij Magentazorg in Alkmaar. 

Daarvoor werkte Casper onder an-
dere als Adjunct Directeur bij SEZO, 
waar hij ook manager Maatschap-
pelijke Dienstverlening was. Sjaak 
van der Linde, directeur Vita Am-
stelland: “Met de komst van Casper 
is ons managementteam weer op 

volle sterkte. We halen de kwaliteit 
en ervaring in huis die goed aan-
sluit bij onze positie als vernieuwer 
in de welzijnssector die erop is ge-
richt Meedoen Mogelijk te Maken 
en met welzijn duurdere zorg te hel-
pen voorkomen.”
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           Dinsdag 18 april Giro 555 actie voor Africa                                                             
                  in het Wijkpunt voor Elkaer in Kudelstaart!!!   
           Vanaf 9.00 uur serveren we koffie en thee en koken we 
Afrikaans getinte gesponsorde maaltijden waarvan de opbrengst 
helemaal  bestemd is voor de actie Giro 555. Kom langs voor koffie 
met iets lekkers of geef u op (0297-820979) voor een heerlijke maaltijd 
om 12.00 of om 17.30 uur,  en help ons de “pot” voor Giro 555 te vullen.                                          
De maaltijdprijs is minimaal 10 euro... meer mag altijd...

Op donderdag 20 april is er om 13.45 uur weer klaverjassen in de grote 
zaal van het Zorgcentrum, en om 15.00 uur starten we weer met 
Rummikub. Toegang is vrij, ook als u niet in het Zorgcentrum woont.

Op donderdag 20 april is er  weer de twee wekelijkse sjoelmiddag in 
het wijkpunt in Kudelstaart. De entree is vrij, u hoeft niet te reserveren. 
We starten om 14.30 uur tot ongeveer16.00 uur. De consumpties zijn wel 
voor eigen rekening.

Op woensdag 19 april hebben we in het Wijkpunt voor Elkaer weer 
een budgetmaaltijd. Deze keer serveren we pannenkoeken!  We hebben 
ze met spek, appel of naturel en er is natuurlijk volop stroop en poeder-
suiker aanwezig.  Als toetje: vanille ijs met vruchtjes en slagroom naar 
keuze en daarna nog zelfs koffie of thee. De kosten voor deze maaltijd 
bedragen slechts 8 euro...  Voor meer informatie of reserveren kunt u  
bellen met het wijkpunt 0297-820979. U bent welkom vanaf 17.30 uur  
of vanaf 12.00 uur als u ’s middags al pannenkoeken wilt eten.

Op vrijdag 21 april staat er een Chinese tomatensoep met stokbrood 
en kruidenboter op het menu. Daarna is het weer tijd voor Bami Goreng 
“compleet”.  Als toetje is er tropische fruitcocktail met slagroom. De keu-

ken is open vanaf 12.00 uur of vanaf 17.30 uur (u mag deze maaltijd 
ook ’s middags gebruiken...) De kosten van deze maaltijd 12,50 euro. 

Voor reserveren of meer informatie kunt u bel-
len met onze gastheer of gastvrouwen 

op nummer 0297-820979. 
                                                                                                                                           

                          

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

het zorgcentrum woont.

Het Alkwin wint debat van 
Rotary Aalsmeer-Uithoorn
Amstelland - Op initiatief van de 
Rotary debatteerden afgelopen 
donderdag 6 april twaalf leerlin-
gen van het Alkwin Kollege uit Uit-
hoorn tegen tien leden van Rotary-
club Aalsmeer-Uithoorn. Iedereen 
werd gastvrij ontvangen door Rens-
Jan bij de vergaderlocatie In den 
Ossewaerd. Na een heerlijke cham-
pignonsoep met broodjes werd door 
debatleider Frank Schenk vier team-
stellingen uitgedeeld met een ver-
deling Voor of Tegen.
De jury bestond uit de voorzitter 
van Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn 
Jaap Overbeek en Alkwin docent 
Maatschappijleer Jan-Paul Over-
ing. Frank had zijn Alkwin debat-
team zeer scherp opgeladen en de 
jongens en meiden hadden fl ink ge-
oefend. En dat bleek ook wel. Er kon 
9 minuten per stelling worden ge-
debatteerd. De eerste stelling ‘Het 
gebruik van smartphones op de 
fi ets moet verboden worden’ (Rota-
ry voor – Alkwin tegen) werd glans-
rijk door het Alkwin gewonnen. De 
tweede stelling ‘Wie zelf geen or-
gaandonor wil zijn moet onderaan 
de wachtlijst voor organen worden 
geplaatst’ (Rotary tegen – Alkwin 
voor) gaf een ander beeld. Het Rota-
ryteam kreeg het beter door en leek 
te winnen. Echter, door een sterk 
slotargument van het Alkwin waar-
in de Rotary leden in feite persoon-
lijk werden aangesproken op hun 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, sleepte het Alkwin alweer de 

winst binnen. Nu waren de messen 
echt geslepen! De derde stelling 
‘Anoniem solliciteren moet in heel 
Nederland de nieuwe norm worden’ 
(Rotary voor – Alkwin tegen) leidde 
tot felle en stevige argumenten over 
en weer, maar nu toch trok het Ro-
taryteam aan het langste eind. Met 
de vierde en laatste stelling ‘Mid-
delbare scholieren moeten verplicht 
aandacht besteden aan de gevaren 
van sexting’ (Rotary tegen – Alkwin 
voor) kon het Rotaryteam nog gelijk 
komen. De tien gingen er echt voor 
en hadden goede argumenten. Het 
Alkwin liet zich niet onbetuigd en 
met een emotioneel en rakend laat-
ste slotargument wist dit team ook 
bij deze stelling als winnaar uit de 
bus te komen.
De avond werd afgesloten met een 
één op één debat tussen Koos van 
de Rotary (voor) en Nick van het 
Alkwin (tegen) over de stelling ‘Pre-
sident Trump is een gevaar voor 
de planeet’. Koos en Nick waren 
warm gedraaid en ze kregen 5 mi-
nuten tijd om met argumenten de 
ander en de jury te overtuigen van 
hun gelijk. Het werd een echte tita-
nen strijd waarin de jury uiteindelijk 
twee winnaars zag. 
Het was een zeer geslaagde avond 
en een mooie manier om zo met el-
kaar in contact te komen en hope-
lijk ook te blijven: het smaakte zeker 
naar meer en aan plannen voor vol-
gend jaar wordt al gedacht! (
Foto en tekst: Jip van der Valk

Wijn & Meer bij proeverij 
van Wittebol Wijn
Aalsmeer - Wat een schitterende 
zomerdag was het afgelopen zon-
dag 9 april tijdens de jaarlijkse zo-
merproeverij van Wittebol Wijn. 
Als locatie was er wederom geko-
zen voor de sfeervolle Anna’s Hoe-
ve in Rijsenhout. Veel gasten kwa-
men heerlijk op de fi ets, want het 
was echt een ideale dag (20˚C) om 
de nieuwe witte en rosé wijnen, voor 
de zomer, te proeven! 
Het thema van de proeverij was Wijn 
& Meer! Volop wijn, maar daarnaast 
genoeg anders waaronder Cock-
tails, Gin, Rum en Oude Jenever.  
Er werd volop genoten, een aan-
tal opvallende witte wijnen waren 
Casal Garcia Vinho Verde uit Por-
tugal, Valdelagunde Especial Ver-
dejo uit Spanje, Viña Montes Sau-
vignon Blanc uit Chili en False Bay 
Chardonnay uit Zuid-Afrika. Zomaar 
een greep uit alle lekkere witte wij-
nen die er te proeven waren. 
Bij de rosé was de Roemeense Ca-
lusari Pinot Grigio weer een topper, 
evenals de nieuwe M.I.P. Classic 
2016 en AIX rosé 2016. Nieuw-Zee-
land was goed vertegenwoordigd 
met wijnen van Misty Cove, evenals 
vorig jaar óók dit jaar weer een ab-
solute zomertopper! 
Verrassende en verfrissende nieuwe 
wijnen waren er uit Moldavië van 
Radacini Winery, uit Argentinië van 
Finca la Escondida en uit Zuid-Afri-
ka van Waterkloof. Van dit laatste 
wijnhuis was er een heerlijke nieu-
we Chenin Blanc, Mourvedre en 
Cape Coral Rosé te proeven.

Net als voorgaande proeverijen was 
ook dit keer Il Miogusto weer van de 
partij. Hun heerlijke prosecco wer-
den net als andere jaren weer volop 
geconsumeerd. Vooral de prosecco 
cocktails met watermeloen, limoen 
en amarenen kersen vielen door 
de zomerse temperaturen goed in 
de smaak. Uit Spanje ook nog Lo-
lea Sangria, ambachtelijk gemaak-
te Sangria’s, verrassend lekker en in 
een vrolijk jasje. 
Om de middag in stijl af te sluiten 
waren er nog een aantal heerlij-
ke cocktails te proeven. Veuve Clic-
qout Rich met een luxe champagne 
cocktail. Martini Vermouth met een 
Negroni cocktail en Wagging Fin-
ger met een smakelijke Gin & To-
nic! Voor de liefhebbers waren er 
aan het einde nog een aantal Rum’ 
s van  El Dorado Demarara te proe-
ven. Van een 3 jaar tot zelfs 21 jaar 
oude Rum.
Al met al weer een zéér geslaag-
de proeverij voor Dirk en Linda van 
Zoolingen en medewerkers. Nog op 
zoek naar iets lekkers voor de paas-
dagen? Kom dan aanstaande za-
terdagmiddag 15 april naar de win-
kel aan de Ophelialaan en proef een 
lekkere bubbel van Cava Bonaval, 
de ‘Wijn van de maand April’ PUIK 
uit Zuid-Afrika en de likeuren van 
Walcher, met onder andere de Bom-
bardino, een eierlikeur met rum!    
Let op: In verband met Goede Vrij-
dag sluit de winkel deze vrijdag om 
18.00 uur de deuren, er is dus geen 
koopavond!

Vrijdagmiddag en zaterdag
DownTown Vippers delen 
eieren uit in Ophelialaan
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 14 en 
zaterdag 15 april wordt het Down-
Town Ophelia VIPersoneel weer aan 
het werk gezet in de Ophelialaan. 
Zij mogen het winkelend publiek blij 
maken met een doosje verse eieren. 
De stagedag op 18 maart, waar-
bij in alle winkels, bij de kappers 
en de horeca mensen met een ver-
standelijke beperking werkten, was 
de eerste stap van de ondernemers 
om te laten zien dat ook deze spe-
ciale groep mensen talenten op de 
arbeidsmarkt heeft. Op Goede Vrij-
dag en Paaszaterdag worden een 
paar deelnemers ingezet om eieren 
uit te delen. Leuk voor hen om een 
zakcentje te verdienen en goed van 
de winkeliers dat er een vervolg aan 
DownTown Ophelia gegeven wordt. 
En dit zal zeker niet de laatste keer 
zijn. Tijdens het grote evenement 
met een boodschap op 18 maart 
zijn couponboekjes uitgedeeld met 
daarin veel kortingsbonnen van de 
winkeliers. Ook in de winkels zijn 
ze verkrijgbaar. Komt u Paasshop-
pen in de Ophelialaan? Vergeet dan 
vooral uw couponboekje niet mee te 
nemen voor leuke kortingen of zelfs 
gratis producten. De meeste bon-

nen zijn tot en met 30 april geldig. 

Prijzen loterij ophalen
Met DownTown Ophelia is er geld 
opgehaald door het werven van 
sponsors, de loterij, het glazen huis 
van Radio Aalsmeer, de collectebus-
sen en de Bloeiende Ledenbank Ac-
tie van de Rabobank. Een gedeelte 
van dit geld wordt aan de Stichting 
Downsyndroom overhandigd. Ook 
zij doen er alles aan om mensen met 
een beperking een zo normaal mo-
gelijk leven te geven. Zaterdagmid-
dag om 15.30 uur komt er een be-
stuurslid van de Stichting Downsyn-
droom naar de Ophelialaan om de 
cheque in ontvangst te nemen. 
Op 18 maart zijn er mooie prijzen 
uitgegaan tijdens het Rad van For-
tuin en de grote loterij. Echter, er zijn 
nog een aantal prijzen niet opge-
haald. Heeft u nog een lootje thuis? 
Controleer dan voor zaterdag of één 
van deze nummers op het lot staat: 
020, 043, 096, 104, 108, 124, 165, 
216, 342, 344 en 390. De niet op-
gehaalde prijzen worden zaterdag 
verloot onder alle deelnemers van 
DownTown Ophelia. Zij krijgen be-
richt als ze iets hebben gewonnen.

Limonade voor 
de Scouting

Aalsmeer - Elke week bij de op-
komst wordt er bij Scouting Tifl o li-
monade geschonken en iets lek-
kers gegeten. Nou gaat er wel erg 
veel drinken doorheen. De lei-
ding kwam met het goede idee om 

Afscheid van Ed Kriek woensdag 5 april tijdens de ondernemersavond in het 
Wapen. Van links naar rechts: Nelleke van Driel, Wout Grift, Dirk Box, Ed Kriek, 
Lucas Schoonebeek en Jan Sparnaaij. 

Afscheid tijdens bijeenkomst Meer Aalsmeer

Bloemen voor Ed Kriek na 
24 jaar bestuurswerk
Aalsmeer - Woensdag 5 april kwa-
men ondernemers in het Centrum 
naar het Wapen van Aalsmeer voor 
de jaarlijkse bijeenkomst van het 
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. 
Na een welkom van de voorzitter 
Lucas Schoonebeek werden eerst 
de jaarcijfers van 2016 bespro-
ken waarna het woord werd gege-
ven aan wethouder Gert Jan van 
der Hoeven. Vorig jaar zomer pre-
senteerde de gemeente een con-
cept centrumvisie voor het winkel-
gebied. Bij de ondernemers bleek 
er echter weinig draagvlak te zijn 
voor dit product en in nauw over-
leg met het bestuur van Onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer heeft de 
gemeente besloten om een nieuwe 
visie te ontwikkelen waarbij onder-
nemers en pandeigenaren mee mo-
gen denken. 

Bijeenkomst 19 april
Alle ondernemers en pandeige-
naren in Aalsmeer Centrum wor-

Tijdens de Hana Ike Battles nemen arrangeurs het met bloemen en planten 
tegen elkaar op. 

Boeiende en nieuwe toevoeging
Hana Ike Battles luisteren 
vierde Flower Festival op
Aalsmeer - Tijdens het vierde 
Aalsmeer Flower Festival, dit jaar op 
17 en 18 juni, worden uit Japan af-
komstige Hana Ike Battles gehou-
den. Dat zijn wedstrijden, waar-
in arrangeurs en bloemsierkunste-
naars het tegen elkaar opnemen 
en het publiek de winnaar bepaalt. 
“Een nieuwe toepassing van bloe-
men en daarmee een verrijking en 
extra attractie tijdens het Festival”, 
vindt de organisatie. Hana Ike Battle 
is een nieuwe en spannende com-
binatie van bloemsierkunst en boei-
end entertainment: twee arrangeurs 
nemen het vijf minuten tegen elkaar 
op om een spectaculair bloemstuk 
te maken. “Wij noemen het fl oritain-
ment. Onder opzwepende muziek, 
voorzien van deskundig commen-
taar en na vijf minuten bepaalt het 
publiek wie de winnaar is. Die gaat 
door naar de volgende ronde”, licht 
Michel de Kok van de Nederland-
se Hana Ike Battle-organisatie toe. 
Hana Ike Battle komt uit Japan, is 
daar een begrip geworden en er zijn 
plannen om binnen twee jaar een 
offi cieel wereldkampioenschap te 
organiseren. Hana staat voor bloem, 
Ike voor leven en Battle voor de pas-

sie om de beste prestatie te leveren.

Meerdere wedstrijden
De Hana Ike Battles worden tij-
dens het Aalsmeer Flower Festival 
gehouden op de Historische Tuin 
en tijdens het evenement op zater-
dagavond ook nabij de Watertoren. 
Uit Japan vliegen gerenommeer-
de Battlers in, die het opnemen te-
gen Nederlandse arrangeurs. Er zijn 
ook Battles speciaal voor kinde-
ren en workshops. De Kok: “Japan 
heeft een rijke traditie in de bloem-
sierkunst, onder meer bekend door 
de Ikebana. De Japanners willen 
de Hana Ike Battle graag interna-
tionaal uitrollen en hebben daar-
bij vanwege de historische ban-
den en de spilpositie gekozen voor 
Nederland als partnerland.” “Het is 
een boeiende, extra en nieuwe toe-
voeging waardoor het Festival op 
17 en 18 juni nog aantrekkelijker 
wordt. Een mooie aandachtstrekker 
op ons programma”, motiveert het 
Aalsmeer Flower Festival. De com-
plete festivalkalender wordt binnen-
kort bekendgemaakt. Voor meer in-
formatie: www.aalsmeerfl owerfesti-
val.nl en www.hanaikebattle.eu

Uitnodiging amateurkunstenaars
Zijdstraat wordt omgetoverd 
tot kunstpromenade in juni
Aalsmeer - Het is al weer een 
aantal jaren dat het Cultuurpunt 
Aalsmeer in haakt op de landelijke 
actie waarin amateur kunstenaars 
de gelegenheid krijgen om te expo-
seren in het openbaar. Dit jaar is er 
zelfs de gelegenheid om gedurende 
de hele maand juni werk tentoon te 
stellen. Dea Kraan is gevraagd om 
deze sympathieke actie te coördine-
ren en zij heeft al heel wat voorwerk 

verricht. Met haar enthousiasme 
wist zij de ondernemers in het Cen-
trum voor zich te winnen om etala-
ges beschikbaar te stellen en zo van 
de Zijdstraat een kunstpromena-
de te maken waar het gezellig wan-
delen is. De bezoekers kunnen op 
een wijze die zeer laagdrempelig is 
met vele facetten van de kunst ken-
nis maken. “En het zou nog mooier 
zijn wanneer de deze actie ook weer 

andere mensen aan zet om te gaan 
schilderen, fotograferen of beeld-
houwen”, vult Dea Kraan aan.
Dea hoopt op nog meer reacties 
van zowel kunstenaars als onder-
nemers die hun etalages of ruim-
te beschikbaar willen stellen. Ver-
volgens wordt het werk bekeken en 
verdeeld over de verschillende eta-
lages.  “Ik vind het leuk om te zien 
waar de kunst het best tot zijn recht 
komt. Iedere winkel heeft een eigen 
sfeer en het is mooi wanneer de 
kunst daarbij aansluit”, besluit Dea.
Amateurs die mee willen doen aan 
dit project kunnen zich aanmelden 
bij: dea.kraan@gmail.com

den uitgenodigd om hun wensen 
en meningen te delen tijdens een 
bijeenkomt op woensdag 19 april 
om 19.30 uur in het Wapen van 
Aalsmeer. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt ook een werkgroep met on-
dernemers en eigenaren samenge-
steld om een economische bouw-
steen op te stellen die meegeno-
men wordt in de nieuwe versie van 
de centrumvisie. De ondernemers 
in Aalsmeer Centrum hebben in-
middels een uitnodiging ontvan-
gen voor deze bijeenkomst. Daar-
na was het woord aan Peter Spar-
naaij, die een presentatie hield over 
de mogelijkheden van een ech-
te Aalsmeer app, een nieuwe mo-
derne manier om te communiceren 
met de klanten. Zeker iets om in de 
nabije toekomst over na te denken. 
Als laatste werd Ed Kriek in het zon-
netje gezet. Hij neemt na 24 jaar be-
stuurswerk afscheid. Met een bos 
bloemen en een cadeaubon werd 
Ed bedankt voor zijn jarenlange in-
zet. Binnenkort een interview met 
Ed in deze krant. Na de vergadering 
was er nog even tijd om met elkaar 
na te praten onder het genot van 
een drankje en een hapje.

Aalsmeerse winkels aan te schrijven 
voor en donatie. Heel snel kwam de 
Hoogvliet (lokatie Beethovenlaan) 
met en positief bericht terug. Ter 
waarde van 50 euro mocht er limo-
nade gehaald worden. Tom Bizot en 
Jasper Vlieg gingen dit graag halen. 
Alle speltakken zijn voorlopig voor-
zien van heerlijk drinken. Het be-

stuur en de leden van de Tifl o wil-
len heel graag de Hoogvliet bedan-
ken voor dit mooie gebaar. Scouting 
is en organisatie die ook afhankelijk 
is van sponsoring en donatie, zodat 
de contributie laag kan blijven. Wil 
jij ook eens komen kijken bij Tifl o? 
Kijk dan eens op de website www.
tifl o.nl of op de facebooksite.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  13 april 2017

HISWA: ‘Jachthavens worden in 
Aalsmeer ongelijk behandeld’
Aalsmeer - Van 1 april tot 15 ok-
tober mogen kajuitboten onbeheerd 
liggen aan de oevers van de West-
einder Plassen in Aalsmeer. Eerder 
gold er een maximum van twee da-
gen; de 48-uurs regeling. De ge-
meente Aalsmeer legde de nieuwe 
regeling vast in de Algemene Plaat-
selijke Verordening. HISWA Vereni-
ging hekelt als brancheorganisatie 
van de watersportindustrie de nieu-
we regeling omdat deze concurren-
tieverstoring bevordert. Rechtheb-
benden van oevers kunnen nu naast 
het langdurig aanleggen van de ei-

gen boot, ook een ligplaats verhu-
ren aan derden. Als deze huurders 
niet in Aalsmeer wonen, dan zou er 
voor deze boten watertoeristenbe-
lasting afgedragen moeten worden. 
Jachthavens betalen als verblijfs-
aanbieder ieder jaar forfaitair een 
fors bedrag aan watertoeristenbe-
lasting aan de gemeente. Dit bedrag 
wordt in de meeste gevallen door-
berekend aan de klant bovenop de 
ligplaatsprijs.
 
Rechtsongelijkheid
“Wij hebben niet de indruk dat de 

gemeente watertoeristenbelas-
ting gaat heffen bij de nieuwe sei-
zoenplaatsen”, aldus Gerdina Krij-
ger, regiomanager bij HISWA Ver-
eniging. “In de oude situatie van de 
48-uurs regeling werd namelijk óók 
geen watertoeristenbelasting gehe-
ven. Volgens de APV Watertoeris-
tenbelasting zou dat wel moeten. Dit 
was altijd al een doorn in het oog 
van de jachthavens. Maar de maat 
is nu echt vol: de rechtsongelijkheid 
tussen jachthavens en andere ver-
huurders wordt nog groter. De ge-
meente heeft de watersportecono-

Burgemeesters openen 1e 
zwerfie-opvanghuis
Aalsmeer - Woensdag 5 april om 
één uur in de middag is het eer-
ste zwerfie-opvanghuis geopend in 
Aalsmeer. In het zwerfie-opvang-
huis kan iedereen afval van straat, 
zoals papier en plastic, depone-
ren. Met elkaar de gemeente net-
jes en schoon houden en de natuur 
een handje helpen, is het idee ach-
ter het opvanghuis. De officiële in-
gebruikname werd verricht door 
liefst twee burgemeesters onder 
een stralend zonnetje. Burgemees-
ter Jeroen Nobel en kinderburge-
meester Sophie waren direct bereid 
gevonden om dit initiatief van Gar-
by Aalsmeer te ondersteunen. Het 
zwerfie-opvanghuis is geplaatst op 

de hoek van Baanvak, Ketelhuis en 
Seinpost. “Dat er maar veel afval in-
geworpen gaat worden, zodat het 
niet kan gaan zwerven”, aldus Yvet-
te Koehler, de inwoonster die onder 
de naam Garby Aalsmeer diverse 
schoonmaakacties houdt in de ge-
meente en regelmatig op pad gaat 
met een ‘knijper’ en een vuilniszak 
om parken en perken in de gemeen-
te te ontdoen van zwerfafval.
Help ook mee om Aalsmeer schoon 
te houden. Een papiertje, een plas-
tic fles of een blikje in jouw straat of 
buurt, raap het op en gooi dit in het 
zwerfie-opvanghuis of één van de 
vele andere openbare vuilnisbakken 
die her en der in de gemeente staan.

Sociale woningbouw in De Tuinen 
ondanks groot negatief saldo
Aalsmeer - Het laatste agendapunt 
in de vergadering van de commissie 
Ruimte en Beleid afgelopen dins-
dag 4 april kende een openbaar en 
een besloten gedeelte. Het project 
De Tuinen van Aalsmeer inclusief de 
deelprojecten werd besproken. Het 
plan waarvoor gekozen is om een 
ruim percentage woningen te laten 
bouwen in de sociale sector, gaat 
voor de gemeente een behoorlijke 
financiële strop worden. Het plan 
wat al heel veel jaren loopt, stil ge-
legd is door de crisis maar nu weer 

opgepakt is ter uitvoering, staat in-
middels op 13,5 miljoen euro in de 
min en er zou nog wel 1 miljoen bij 
kunnen komen. 
“We zouden positiever kunnen ein-
digen, maar het wordt moeizaam 
omdat we vast willen houden aan 
het afgesproken percentage sociale 
woningbouw”, aldus wethouder Jop 
Kluis in de uitleg. In de livestream 
van de gemeente wordt hij overi-
gens A. Verburg genoemd. Foutje in 
de regie. Wethouder Kluis vertelde 
ook dat de gemeente ontwikkelaars 

moet afremmen om de prijs laag te 
houden. “Gij zult niet duur bouwen.” 
De reden dus dat er geen optima-
le opbrengst uit de gronden zal ko-
men. Het zware tekort gaf PACT aan 
onbegrijpelijk te vinden. Er worden 
ook diverse duurdere huizen ge-
bouwd, die dan toch de opbrengst 
omhoog zouden kunnen schroe-
ven. De woningmarkt zit tot slot in 
de lift. AB reageerde nuchter. Dick 
Kuin: “Het is zo’n groot negatief sal-
do. Ik vrees dat dit project nooit in 
de plus gaat komen.” Hij antwoord-

Kinderboerderij 2e Paasdag open
Eierbingo op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op maandag 17 april, 
tweede Paasdag, viert kinderboer-
derij Boerenvreugd het paasfeest 
met eierbingo. Het is inmiddels tra-
ditie op de boerderij om dit spel de-
ze dag te spelen met de kinderen. Er 
is voor de allerkleinste een bingos-
pel met plaatjes en voor de oudere 
kinderen een bingospel met num-
mertjes. Bij een volle kaart is er een 
lekkere paastraktatie voor de kinde-
ren. Ook kunnen de kinderen zich 
deze dag laten schminken en bij het 
paashaasparcours moeten verschil-
lende onderdelen goed volbracht 
worden. In de tent kunnen de kin-
deren hun creativiteit laten zien bij 
het knutselen. De activiteiten vinden 

plaats van 10.00 tot 13.00 uur, daar-
na blijft de boerderij in de Hornmeer 
open tot 16.30 uur. Deelname aan 
de activiteiten is gratis maar een bij-
drage in ‘Beer’, het stalen boerde-
rijvarken, wordt zeer gewaardeerd. 
Naast alle activiteiten is het gezel-
lig druk in de weides van de boer-
derij. Meerdere schapen en geiten 
hebben afgelopen maand lamme-
ren gekregen. Met al die lammetjes 
is de lente echt begonnen. Informa-
tie over schapen is te vinden in de 
infohoek in de stolp. Hier is ook een 
fotoverslag te zien van de geboor-
te van twee lammetjes. Op Eerste 
Paasdag is de kinderboerderij ge-
sloten voor publiek.

Week boordevol activiteiten
100 Jaar De Brug: Feest 
van samen vieren
Aalsmeer - Op 2 april ging de feest-
week ter gelegenheid van het 100-ja-
rig bestaan van basisschool De Brug 
van start met een viering in de Open 
Hof kerk, waarbij leerlingen lied-
jes zongen, er een verhaal gespeeld 
werd, allemaal rond het thema feest. 
De druk bezochte viering was een 
mooi startsein van een week vol acti-
viteiten. Op maandag werd het feest 
op school geopend door de jongste 
leerling van de school, Febe, en haar 
opa die oud-leerling van De Brug is. 
Na het officieel doorknippen van het 
lint zong de hele school het feest-
lied, om vervolgens een hele dag cir-
cusacts te oefenen onder leiding van 
een professioneel bedrijf. Aan het 
einde van de dag mochten familiele-
den van de kinderen het feestje mee-
vieren door alle geleerde acts te ko-
men bekijken of zelf even uit te pro-
beren. Jong en oud door elkaar, alle-
maal weer even kind als je een cir-
cusartiest bent. De dag erna stond in 
het teken van de verjaardag-spelle-
tjes: van koekhappen tot ballontrap-
pen, van spijkerpoepen tot schmin-
ken: het was een feestelijke ochtend. 
Vervolgens stond in de middag de 
vossenjacht op het programma. De 
leerkrachten hadden zich verkleed 
als schilder, automonteur, piraat, toe-
rist en ook een non was in het ge-
zelschap. De kinderen gingen in ge-
mengde groepen de wijk in om op 
zoek te gaan naar de vossen, die ie-
der een letter bewaard hadden. De-
ze letter kon alleen verkregen wor-
den als ze de opdracht van de vos 
op de juiste manier uitvoerden. In 
het prachtige weer van afgelopen 
week was deze vossenjacht ook echt 
een feestje, waarbij de kinderen van 
groep 1 tot 8 goed samenwerkten. 
De woensdag stond in het teken van 
‘Heel De Brug bakt’. Heeft u het niet 
geroken toen u door de wijk Oostein-
de liep? Alle kinderen waren in de 
ochtend op pad om thuis bij elkaar te 
gaan bakken. Zo rond elf uur was ie-
dereen weer op school aanwezig en 
is op het schoolplein aan de prach-
tig versierde tafels met alle kinderen 
en veel ouders genoten van een High 

Tea. Een heerlijke sfeer: muziek, lek-
ker eten, maar vooral de saamhorig-
heid van die dag is bij iedereen bijge-
bleven. Vervolgens stond de donder-
dag in het teken van de schoolreis, 
met groep 1 tot en met 8 naar de Ef-
teling. In het pretpark hebben de kin-
deren volop genoten van de attrac-
ties en zijn na een lange dag, moe 
maar voldaan weer huiswaarts ge-
keerd. Tot slot is op vrijdag een work-
shop ochtend gehouden waarbij de 
kinderen zich hadden ingeschreven 
naar interesse voor breien, haken, 
houtbewerken, knikkerbaan maken 
of twirlen. Een mooie afsluiter van de 
week op de school, waarbij de kin-
deren vooral heel trots mogen zijn 
op hun resultaat. Daarnaast is vrij-
dag in de avond nog een afsluitend 
feest gehouden met zowel de kinde-
ren als de ouders in The Beach, want 
zoals de week gezamenlijk begonnen 
is, zo is deze ook geëindigd. Tijdens 
dit feest is er een cheque uitgereikt 
aan de Voedselbank, door de kinde-
ren bij elkaar gespaard door middel 
van een sponsorloop. Na deze offici-
ele uitreiking konden de kinderen op 
drie velden vol zand lekker volleybal-
len en zandkastelen bouwen. De ou-
ders en leerkrachten genoten aan de 
zijlijn van een heerlijk drankje om tot 
slot met elkaar te genieten van een 
barbecue. “We hebben een prachtige 
feestweek gehad waarbij het feest-
je volop in het teken stond van sa-
men vieren”, aldus alle leerkrachten 
en leerlingen van De Brug.

de hiermee Rik Rolleman van PACT 
en Ton Smit van het CDA. De laat-
ste zei te hopen dat bij de afronding 
in 2022/2023 het uiteindelijke tekort 
wat rooskleuriger uit zal pakken. 
“We hopen op een goede afloop.” 
En toen ging het beeld op zwart, de 
vergadering werd in besloten kring 
voortgezet. Nog even wat (open-
bare) weetjes over De Tuinen van 
Aalsmeer: 
In het tweede kwartaal wordt dit 
jaar, als uiteraard de gemeenteraad 
groen licht geeft, gestart in deel-
gebied Polderzoom met de bouw 
van 51 sociale huurwoningen en 37 
goedkope grondgebonden huurwo-
ningen. Vervolgens wordt hier ge-
start met de bouw van 40 koophui-
zen. Dankzij de verklaring van geen 
bezwaar van de Inspectie leefomge-
ving (grond valt onder LIB Schiphol) 
mogen hier nog eens 25 woningen 
extra gebouwd worden. Deze zullen 
bestaan uit sociale huurwoningen, 
betaalbare koopwoningen en koop-
woningen in het midden en dure 
segment. Het gebied gaat ontslo-
ten worden door de nieuwe aan te 
leggen Aalsmeerderlaan. Het tracé 
van de weg is op basis van het be-
stemmingsplan Noordvork inmid-
dels volledig verworven. 
Het is de planning om begin 2018 te 
starten met de bouw van 70 grond-
gebonden koopwoningen in een 
duurder segment in deelgebied 
Zwarteweg. In deelgebied Spoor-
laan is het duurdere segment koop-
woningen reeds gerealiseerd en 
wordt gewerkt aan een zorgappar-
tementen gebouw met 55 wonin-
gen in samenwerking met Eigen 
Haard, zorgcentrum Kloosterhof en 
Ons Tweede Thuis. In de openbare 
raadsvergadering op donderdag 20 
april neemt de gemeenteraad een 
definitief besluit.

Voorstelling gaat niet door!
‘Ticket to Bollywood’ in 
Theater geannuleerd
Aalsmeer - De voorstelling ‘Ticket 
to Bollywood’ in het Crown Theater 
Aalsmeer is geannuleerd. Peter van 
Eick, directeur: “Tot onze teleurstel-
ling en ook die van de vele fans gaat 
de voorstelling ‘Ticket to Bollywood’ 
op zondag 7 mei niet door. Er is al-
les aan gedaan door de Nederland-
se en de buitenlandse promotor om 
het door te laten gaan. Helaas is dat 
niet gelukt en moeten wij de voor-
stelling annuleren. Wij weten dat u 
zich enorm had verheugd op een 
bijzondere avond. De dansers van 
het Indiase gezelschap verheugden 
zich eveneens om voor u te mogen 

dansen. ‘Ticket to Bollywood’ hoopt 
u in de toekomst alsnog te kunnen 
betoveren.” Wie kaarten heeft aan-
geschaft via Ticketpoint ontvangt 
van hen bericht. Aankoopbedragen 
van kaarten gekocht bij een van de 
lokale adressen kunnen retour ge-
vraagd worden door een mail te 
sturen naar tickets@crowntheate-
raalsmeer.nl met een scan van de 
kaartjes. Het is ook mogelijk het 
aankoopbedrag terug te krijgen bij 
het verkoopadres waar het kaartje is 
gekocht. Voor vragen kan ook een 
mail gestuurd worden naar boven-
genoemd adres.

Woningbouw Meervalstraat/Roerdomplaan

Info-avond gemeente over 
bestemmingsplan Hornmeer
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft het voorontwerp bestem-
mingsplan Meervalstraat/Roerdom-
plaan vrijgegeven voor inspraak t/m 
11 mei 2017. Tot die tijd kan ieder-
een een inspraakreactie indienen 
bij de gemeente. Om de herontwik-
keling van de vrijkomende gronden 
aan de Meervalstraat en de Roer-
domplaan mogelijk te maken is een 
wijziging van het bestemmingsplan 
nodig. De gemeente wil op het ter-
rein van de Meervalstraat de bouw 

van zorgwoningen en een ‘zorgplint’ 
(bijvoorbeeld huisarts, fysio thera-
peut en wellicht een ontmoetings-
ruimte) mogelijk maken. Het terrein 
van de Roerdomplaan wordt her-
ontwikkeld voor woningbouw. Het 
totaal van de ontwikkeling bevat 
minimaal 30% sociale woningbouw.

Presentatie
In samenspraak met het wijkoverleg 
Hornmeer organiseert de gemeen-
te een informatiebijeenkomst op 

mie kennelijk niet hoog op de agen-
da staan.”
 
In beraad
HISWA vindt dat alle verhuurders van 
ligplaatsen gelijk behandeld moeten 
worden. Dat betekent dat de recht-
hebbenden van oevers die ligplaat-
sen verhuren óók watertoeristenbe-
lasting moeten gaan betalen. Daar-
naast zijn er in Aalsmeer ook veel 
gemeentelijke aanlegplaatsen voor 
passanten, waar noch belasting noch 
huur voor betaald hoeft te worden. 
Voorstellen van HISWA-jachthavens 
om hier een tarief te hanteren, wees 
de gemeente tot nu toe altijd af. “Sa-
men met de jachthavens zijn we in 
beraad over stappen die wij richting 
de gemeente gaan ondernemen”, 
vervolgt Krijger. “Wij vinden de onge-
lijke behandeling onaanvaardbaar.”

woensdag 19 april. Aanvang 20.15 
uur tot ongeveer 21.30 uur in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De avond begint met een 
presentatie door wethouder Gertjan 
van der Hoeven daarna is er gele-
genheid voor het stellen van vragen.
Voor het plangebied Meervalstraat 
en de Roerdomplaan is al een start-
notitie vastgesteld waarin de kaders 
zijn vastgelegd. Voor de vaststelling 
van de startnotitie is tijdens twee 
bewonersavonden uitgebreid gele-
genheid gegeven voor participatie. 
Het voorontwerpbestemmingsplan 
is een vertaling van deze startno-
titie. Voor meer informatie over de 
startnotitie en de daarvoor vastge-
stelde ontwikkelvisie Hornmeer kijk 
op www.aalsmeer.nl/project-horn-
meer.

Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan 
Meervalstraat/Roerdomplaan ligt 
van 14 april tot en met 11 mei ter in-
zage in het gemeentehuis Aalsmeer 
of bij de Balie Bouwen van het 
raadhuis Amstelveen en is digitaal 
te raadplegen via http://0358.ropu-
bliceer.nl. Gedurende deze periode 
kan een ieder een inspraakreactie 
indienen. De inspraakreacties dra-
gen bij aan een zorgvuldige vast-
stellingsprocedure en het college 
van B&W betrekt de reacties bij het 
opstellen van het ontwerpplan. Op 
het ontwerp bestemmingsplan kun-
nen vervolgens zienswijzen worden 
ingediend. Na verwerking van de 
zienswijzen neemt de raad een be-
sluit over het bestemmingsplan.



Zwarte verf op 
witte auto

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 4 op woensdag 5 april heeft 
een vandaal met een spuitbus 
zwarte verf gespoten op een in 
de Schoolstraat geparkeerde au-
to. Het witte voertuig stond ge-
parkeerd aan de rechterzijde, aan 
het begin van de straat, nabij de 
kruising met de Weteringstraat. 
Al eerder zijn in de Schoolstraat 
muren bespoten met zwarte verf. 
Mogelijk betreft het dezelfde da-
der. De eigenaresse van de auto 
heeft aangifte gedaan bij de po-
litie. De schade is behoorlijk. De 
dikke verfstreep loopt vanaf de 
achterdeur tot de bumper. Mo-
gelijk zijn er getuigen of inwo-
ners die meer informatie hebben. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-

Van misdrijf is geen sprake
Man in Turfstekerstraat is 
natuurlijke dood gestorven
Aalsmeer - Het onderzoek naar de 
gevonden dode man in de Turfste-
kerstraat op donderdag 30 maart is 
afgerond door de recherchedienst. 
In de vroege ochtend deze dag kre-
gen de hulpdiensten een melding 
naar Industrieterrein Hornmeer te 
gaan voor een reanimatie. Toen 
de politie en de ambulancedienst 
ter plaatse kwamen, bleek de man 
te zijn overleden. In de buurt van 
de mannen lagen volgens getui-
gen enkele zakken wiet. De poli-
tie ging uiteraard uit van een niet-
natuurlijke dood en heeft ter plaat-
se een sporenonderzoek gehou-
den en een oproep voor getuigen 
gedaan. Nadat het lichaam van de 
man was geborgen, is de recher-
che verder gegaan met het onder-
zoek naar de doodsoorzaak. Hieruit 
is nu gebleken dat de man van 42 
jaar en woonachtig in Spanje een 

Boete en eis nieuwe aanplant voor 
verdwijnen groen Brandewijnsloot?
In De Nieuwe Meerbode van 6 april 
staat te lezen dat bewoners hun te-
leurstelling uitspreken over het ver-
dwijnen van tenminste 100 gro-
te bomen. Deze bomen hadden de 
respectabele leeftijd van 50 jaar be-
haald, hetgeen in Aalsmeer knap 
uitzonderlijk is. 
Er is een kapvergunning aange-
vraagd voor 11 bomen (datum aan-
vraag: 27/10/16). Zo in het zicht van 
het gemeentehuis is het onwaar-
schijnlijk dat men niet in de ga-
ten heeft gehad dat daar een heel 
bos aan bomen stond. Alsof de rest 
niet ‘gezichtsbepalend’ zou zijn of 

slechts worden bestempeld als zij-
nde ‘van nul en generlei waarde’. De 
gemeentelijke handhavers zouden 
nu bij de ‘super met groenpreten-
ties’ niet alleen een boete maar ook 
nog de eis van aanplant van 90 vol-
wassen bomen kunnen neerleggen. 
Of dat zal gebeuren? Waarschijn-
lijk zullen omwonenden, en ande-
re liefhebbers van de steeds zeld-
zamer wordende mooie plekjes in 
Aalsmeer, wederom worden teleur-
gesteld.

Redactie Stamtafel Aalsmeer
redactie@stamtafelaalsmeer.nl

ingezonden

Politie zoekt getuigen
Spoor van vernielingen in 
Centrum en Zuid
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end, vanaf twee uur in de nacht van 
zaterdag 8 op zondag 9 april heeft 
mogelijk uitgaanspubliek een spoor 
van vernielingen gemaakt in het 
Centrum en in Zuid. De ‘slooprou-
te’ loopt vanaf het Praamplein via de 
Punterstraat naar de Weteringstraat 
en richting het busstation in de Hor-
tensialaan. Ook kreeg de politie 
meldingen van vernielingen in de 
Hadleystraat en in de Ophelialaan.
Onder andere is in de Wetering-
straat een deur vernield van een ap-
partementencomplex en is een fiets 

uit een tuin weggenomen. In de Op-
helialaan zijn de plantenbakken in 
het midden gedeelte bij de super-
markt leeg getrokken.

Er zijn inmiddels vier aangiftes ge-
daan bij de politie, maar bij de wijk-
agenten zijn meerdere vernielingen 
gemeld. De politie hoopt dat ook 
deze gedupeerden aangifte zullen 
doen. Er loopt een onderzoek naar 
de daders. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

Lichte schade na 
rook in machine

Aalsmeer - Op donderdag 6 april 
zijn de politie en de brandweer 
uitgerukt voor een brandmelding 
in de Händelstraat. Het brand-
alarm op zolder was afgegaan 
en de bewoners waren direct een 
kijkje gaan nemen. Ze zagen rook 
uit de wasmachine komen. Di-
rect is 112 gealarmeerd. De po-
litie en de brandweer waren snel 
ter plaatse. De brandweer heeft 
het vuurtje kunnen blussen met 
brandblussers van de bewoners. 
Deze zijn ongedeerd gebleven. 
Zij waren al buiten gaan staan in 
afwachting van de politie en de 
brandweer. De schade is beperkt 
gebleven.

Sparta fiets weg!
Kudelstaart - Op vrijdag 7 
april is even voor half acht in de 
avond een fiets gestolen uit de 
Schweitzerstraat. Het betreft een 
dames opoefiets van het merk 
Sparta, type Lola-Jo. Het registra-
tienummer eindigt op 625.

“Gewoon doorgaan en adem blijven halen”

Cees en Corrie Vreeken vieren 
diamanten huwelijksdag
Aalsmeer - Alhoewel echtpaar 
Vreeken op dinsdag 11 april pre-
cies 60 jaar getrouwd was, bracht 
burgemeester Jeroen Nobel het ju-
bilerende stel afgelopen maandag-
morgen al een bezoekje. In hun 
knusse aanleunwoning van Zorg-
centrum Aelsmeer was het gezellig 
druk. Jeroen nam plaats naast de 
85-jarige Cornelis, roepnaam Cees, 
op de zitbank en de twee zoons met 
schoondochters schaarden zich 
rondom moeder Corrie (79), gebo-
ren als Cornelia Teuna Sneeuw. Het 
uitzicht is magnifiek; prachtige ak-
kers met paarse seringen en roze 
bloeiende boompjes. 
“We genieten iedere dag van dit 
uitzicht.” Begint meneer Vreeken. 

“Vooral gisteren toen het zulk mooi 
weer was. Je wilt niet weten hoe-
veel bootjes er alweer voorbij gin-
gen. We wonen hier nu zes jaar 
met heel veel plezier. Mijn vrouw 
moest het eerste jaar wel een beet-
je wennen, maar die heeft het ook 
prima naar haar zin.” Vijftig jaar 
woonde het stel in de Anjerlaan in 
Aalsmeer. Ze trouwend in Roelo-
farendsveen voor de wet en daar-
na in de Hervormde kerk te Oude 
Wetering. Ze ontmoetten elkaar in 
Nieuw Vennep. Cees hing met wat 
vrienden op de brug en zag zijn 
Corrie. Corrie was toen nog maar 
vijftien jaar oud, maar zei dat ze 
al negentien was. Pas drie jaar la-
ter kwam dit geheimpje uit. Er kwa-

men twee zoons. Gekscherend zegt 
Corrie al wijzend naar haar jon-
gens: “Kijk, een lange en een klei-
ne.” Omdat meneer lasser werd en 
ging werken bij De Vlijt (nu Konink-
lijke De Vries Scheepsbouw) en la-
ter bij Apparaten Fabriek Aalsmeer 
van Lanser, kwamen ze in Aalsmeer 
terecht. Helaas liep Cees na de ge-
boorte van zijn twee jongens een 
incomplete dwarslaesie op, waar-
van hij maar liefst een jaar moest 
revalideren. Lopen en werken ging 
daarna moeizaam. Hij zit momen-
teel zelfs in een rolstoel. Toch had-
den de doctoren gezegd dat hij 
dertien jaar na de operatie wellicht 
helemaal niet meer zou kunnen lo-
pen en dat is alles meegevallen. 

Mevrouw verzorgt haar man al ja-
ren met liefde. “Mijn moeder wil-
de vroeger niet dat ik verpleegster 
werd, dus belandde ik in de huis-
houding, maar nu ben ik toch in de 
verpleging beland. Van mijn eigen 
man welteverstaan!” Meneer heeft 
twintig jaar met veel plezier vrijwil-
ligerswerk verricht bij Voetbalver-
eniging Aalsmeer (VVA).

Mooiste vakantie
Corrie kient regelmatig in het huis 
en doet soms mee aan activitei-
ten. Ook heeft ze veel gehand-
werkt (er hangen prachtige bor-
duursels aan de wand in de woon-
kamer) en ze breit regelmatig. Als 
ze boodschapjes doet maakt ze 
graag een praatje met buurtbewo-
ners. Cees vraagt zich soms zelfs af 
waar ze blijft. “Ik houd van gezel-
ligheid. Ook doe ik verder nog al-
les zelfstandig. Koken, het huis-
houden en uiteraard mijn man ver-
zorgen. Dat we nu hier in het huis 
wonen, maakt het wel wat makke-
lijker voor mij. We krijgen goede 
hulp. We zijn een jaar of negen ge-
leden met De Zonnebloem op va-
kantie geweest en ook toen werd 
alle zorg uit handen genomen voor 
hem. Dat was heerlijk. Het was de 
mooiste vakantie van mijn leven.” 
Op het moment dat mevrouw dit 
zegt, vertelt meneer hetzelfde net 
tegen de burgemeester. Ook voor 
hem was het zijn beste vakantie 
ooit. “We zijn in Duitsland geweest. 
Het was echt fantastisch.” Vroe-
ger ging het gezin Vreeken vaak 
naar de hei, waar een stacaravan 
werd gehuurd. “Ook gingen we re-
gelmatig dagjes weg naar bijvoor-
beeld Oud Valkeveen.” Herinneren 
de zonen zich. Wat het geheim is 
om zo lang bij elkaar te zijn wordt 
door Corrie Vreeken-Sneeuw be-
antwoord met: “Gewoon doorgaan 
en adem blijven halen. Zo simpel is 
het. Oh, en ‘kan niet’ bestaat niet, 
die ligt op ’t kerkhof. Haha!”

Door Miranda Gommans 

Vijf Amstelland gemeenten bundelen krachten

Regionale aanpak hennepteelt 
in woningen en bedrijfspanden
Aalsmeer - Er zijn afspraken ge-
maakt voor een integrale regiona-
le aanpak van hennepteelt in wo-
ningen en bedrijfspanden door de 
vijf Amstelland gemeenten. Amstel-
veen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-
Amstel en Diemen gaan samenwer-
ken aan een krachtige en integra-
le aanpak van hennepteelt en an-
dere drugvondsten in hun Amstel-
land gemeenten. De samenwerking 
is met alle betrokken partners, zo-
dat onveilige situaties, criminaliteit, 
overlast en onnodige maatschappe-
lijke kosten direct aangepakt kun-
nen worden. De samenwerking is 
afgelopen dinsdag 11 april bezegeld 
in een gezamenlijk overleg met al-

le burgemeesters van de gemeen-
ten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, 
Diemen en Ouder-Amstel. Ook zijn 
er onderlinge afspraken gemaakt 
over het sluiten van growshops. 
Door de afspraken ontstaat voor alle 
gemeenten een betere informatie-
positie en eenduidigheid wanneer 
woningen/panden gesloten worden. 

Aanleiding
Uit onderzoek van het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC) dat in opdracht van de Am-
stelland gemeenten is uitgevoerd, 
blijkt dat het aantal (ontdekte) hen-
nepplantages in de regio de afge-
lopen jaren sterk is toegenomen. In 

driekwart van de aangetroffen hen-
nepkwekerijen was sprake van het 
illegaal aftappen van stroom met 
(dus) een verhoogd brandrisico. Uit 
onderzoek komt tevens naar vo-
ren dat hennepteelt in veel geval-
len hand in hand gaat met handel 
in harddrugs en andere criminele 
activiteiten, zoals witwaspraktijken 
waardoor de overheid, private part-
ners en de samenleving worden be-
nadeeld. 

Scanties en maatregelen
Burgemeester Mirjam van ’t Veld, 
voorzitter van het overleg Amstel-
land gemeenten: “De teelt van hen-
nep is omvangrijk en zorgt voor cri-
minaliteit, overlast, verloedering en 
gevaarzetting in woonwijken. De 
bestrijding van hennepteelt ver-
dient bijzondere aandacht en een 
gezamenlijke aanpak in onze regio. 

Door een brede samenwerking van 
de Amstelland gemeenten, politie 
en Openbaar Ministerie met par-
tijen zoals woningbouwcorporaties, 
institutionele beleggers, energie-
bedrijven, netwerkbeheerders, wa-
terbedrijven en uitkeringsinstan-
ties kan effectiever worden opge-
treden tegen de hennepteelt. Met 
deze gezamenlijke aanpak kan een 
breed scala aan sancties en maat-
regelen worden opgelegd in de re-
gio. Bovendien hebben we met el-
kaar afgesproken dat we elkaar in-
formeren bij vermoedens van hen-
nepteelt, zodat de politie snel een 
onderzoek kan instellen. Vervol-
gens moeten wij als overheid di-
rect sluiten en niet een aantal we-
ken wachten, want anders is het ef-
fect weg.” 

Drie maanden dicht
Bij het aantreffen van een hennep-
kwekerij en/of harddrugs in wonin-
gen en bedrijven treffen alle part-
ners de nodige maatregelen. In eer-
ste instantie om de gevaarlijke situ-
atie rondom een hennepkwekerij te 
beëindigen en om op te treden te-
gen de hennepkweker. Elke partner 
heeft op dat gebied zijn eigen mo-
gelijkheden én verantwoordelijkhe-
den. Voor de gemeenten betekent 
dat sluiting van het pand voor drie 
maanden op basis van de Opium-
wet. Ook zijn er afspraken gemaakt 
over het sluiten van growshops. Zij 
vormen een belangrijke schakel in 
het ondersteunen van de professi-
onele hennepteelt, die in hoge ma-
te gedomineerd wordt door de ge-
organiseerde criminaliteit. Ook de-
ze worden op basis van de Opium-
wet direct gesloten. 

Meld hennepkwekerijen!
Ruikt u henneplucht en denkt u 
dat er een hennepkwekerij in uw 
buurt zit? Meld verdachte situaties 
en bel de politie via 0900-8844 of 
bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-
7000. Hennepplantages in wonin-
gen en bedrijfspanden kunnen ge-
vaarlijk zijn en kunnen leiden tot 
brand en (water)overlast.

Snelheidscontroles
Ruim 1.000 Bekeuringen
Aalsmeer - De politie heeft in fe-
bruari en maart snelheidscontroles 
uitgevoerd op de N201 in Aalsmeer 
en Uithoorn. Van de 11.000 passan-
ten zijn meer dan 1.000 automobilis-
ten bekeurd voor te hard rijden. De 
maximale snelheid op de N201 is 80 
kilometer per uur, maar er is zelfs een 
snelheid gemeten van 133 kilometer 
per uur. Te hard rijden vergroot de 
kans op ongelukken en veroorzaakt 
zwaarder letsel bij ongelukken. Op de 
N201 wordt vaak te hard gereden. De 
afgelopen jaren heeft op het kruis-
punt van de N201 met de Legmeer-

dijk een aantal zware verkeersonge-
lukken plaatsgevonden. De politie zal 
snelheidscontroles blijven uitvoeren 
op dit traject. Ook blijven controles 
gehouden worden op onder andere 
de Machineweg, de Legmeerdijk en 
de Hoofdweg, waar overigens opval-
lend veel automobilisten zich houden 
aan de maximumsnelheid. Automobi-
listen zijn zich vaak onvoldoende be-
wust van te hard rijden. Door regel-
matig te controleren op snelheid wil 
de politie de verkeersveiligheid ver-
groten en het aantal verkeersonge-
lukken omlaag brengen.

natuurlijke dood is gestorven. Van 
enig misdrijf is geen sprake, be-
nadrukt de politie. Een liquidatie is 
het absoluut niet geweest. Een ver-
band met de zakken hennep is niet 
gevonden. Alle drugs is vernietigd.

Foto: Marco Carels, 30 maart in de 
Turfstekerstraat.
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Exclusieve dansworkshop 
meidengroep GRLBND
Aalsmeer - De zang en dansmei-
dengroep GRLBND, bekend van het 
televisieprogramma The Next Boy 
Girl Band, geeft op zondag 23 april 
van 13.00 tot 14.30 uur een exclu-
sieve dansworkshop in de Mikado 
in de Catharina Amalialaan.
Ook jij kan hier aan deelnemen! De 
dansworkshop is voor alle basis-
schoolkinderen en ouders. Een leuk 
uitje in de vakantie voor de kinde-

ren die niet weggaan. Jogg zorgt 
voor een gezonde snack tijdens de 
dansworkshop. De Aalsmeerse De-
nise Kroes is één van de bandleden 
van GRLBND. Voor meer informatie 
en opgave: marjonne.deniet@gmail.
com of bel 06-52576095.
Alvast meer te weten komen over 
deze meidengroep en hun zang- en 
danscapaciteiten kan op youtube: 
Denise Kroes mashup GRLBND. 

Vrijmarkt rond 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Goed nieuws, de vrij-
markt komt weer terug in Aalsmeer 
Oost. Op Koningsdag, donderdag 
27 april, rond buurthuis Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Van 
8.00 tot 13.00 uur is de vrijmarkt en 
deze is uitsluitend voor kinderen. 

“Feest ook om te verbinden”
Tropisch Groep 8 Feest 
een groot succes
Aalsmeer - Vrijdag 7 april was met 
rood omcirkeld in vele agenda’s van 
de achtste groepers. Nog een keer 
mochten zij los op de muziek in 
Feesterij de Bok tijdens Het Groep 8 
Feest. Alle basisscholen waren weer 
vertegenwoordigd en de kinderen 
hadden zich goed aan de dresscode 
Tropical gehouden. DJ’s Bink en Eric 
lieten de lekkerste hits hun werk 
doen en het podium en de dans-
vloer was non-stop in beweging. 
Het was de elfde editie van het 
feest. Waar bij het vorige feest nog 
veel gezichten onbekend waren, 
kenden veel Groep 8’ers elkaar nu 
van het eerdere feest, open avonden 
of lesjesmiddagen van het voortge-
zet onderwijs. Het feest kwam in de 
week dat de leerlingen kregen te 
horen of zij waren aangenomen op 
hun voortgezet onderwijsschool. Or-
ganisator Eric Spaargaren: “Dit feest 
draait niet alleen om even de span-
ningen los te laten maar juist ook 

om te verbinden.” Een mooi moment 
tijdens het feest was toen het num-
mer ‘Afscheid’ werd gedraaid en 
spontaan honderden telefoonlicht-
jes de zaal verlichtten. Na drie uur 
lang feesten en zweten ging de me-
nigte weer naar huis. Feesterij de 
Bok en Thomas Zekveld worden be-
dankt voor hun gastvrijheid. 

Groep 7 mag volgend jaar
Er werd vaak aan organisator Eric 
Spaargaren gevraagd of er nog een 
Groep 8 Feest kwam. Het antwoord 
daarop is voor de huidige groep 8 
teleurstellend want het volgende 
Groep 8 Feest is volgend school-
jaar pas en dus mogen de groepen 
7 van nu zich gaan verheugen op 
een knallend feest. Nagenieten kan 
met de foto’s en de aftermovie die te 
zien zijn op de website www.groep-
8feest.nl.

Foto’s: Laurens Niezen

Jarige De Brug en Antoniusschool
Scholen in actie voor de 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Een groot aantal scho-
len is de laatste tijd opvallend actief 
voor de Voedselbank. Basisschool 
de Brug had afgelopen week een 
feestweek voor de viering van het 
100-jarig bestaan. In oktober vo-
rig jaar was er een sponsorloop ge-
weest om dit te kunnen bekostigen. 
Daarmee werd een fantastisch be-
drag opgehaald door de leerlingen 
van de school. Er werd zó veel ge-
lopen en de opbrengst was zó hoog 
dat er ruimte was voor een gift aan 
de Voedselbank. En zo mocht de 
Voedselbank afgelopen vrijdag een 
cheque in ontvangst nemen met het 
prachtige bedrag van 500 euro. 
Drie groepen 7 van de Antonius ba-
sisschool uit Kudelstaart, in totaal 
zo’n 75 kinderen, zijn in maart op de 
fiets naar de loods van de Voedsel-
bank gekomen. 
Ze hebben daar heel belangstel-
lend een presentatie over de Voed-
selbank bijgewoond. Daarna zijn 
ze met ontzettend veel enthousi-
asme een stroopwafelactie begon-
nen. Sommige kinderen verkoch-
ten 5 pakjes stroopwafels, maar er 
waren ook kinderen die 65 pak-
jes verkochten! Waarschijnlijk eten 
de Kudelstaarters het hele jaar nog 
stroopwafels, want de totale op-
brengst voor de Voedselbank was 
het fantastische bedrag van 1633 
euro. Kinderen en leerkrachten van 
de school worden bedankt!

Inzamelactie AH 
Afgelopen weekend was de winkel 
van AH Alders in Kudelstaart aan 
de beurt voor een winkelinzame-
ling. Ook hier waren scholieren ac-
tief: Vijf leerlingen van het Wellant 
hielpen mee en scoorden zo uren 

voor hun maatschappelijke stage. Er 
werd dit keer al om 15.30 uur op de 
vrijdag begonnen en dat ging pri-
ma, want dan is het eigenlijk druk-
ker dan ‘s avonds. 
De inzamelactie liep uitstekend. Er 
was een prachtige stelling met ar-
tikelen gebouwd, het personeel en 
het winkelend publiek was aardig. 
Het aantal kratten steeg gestaag en 
uiteindelijk kon het busje zaterdag-
middag weg rijden met 75 kratten, 
een prachtig resultaat!

Afsluiting met spetterende optredens

Project ‘Ontdek je talent 
op een blaasinstrument’
Kudelstaart - De afgelopen zes 
weken deden de leerlingen van 
OBS Kudelstaart en de Graankor-
rel mee aan het ‘ontdek je talent 
op een blaasinstrument’ project. 
Tijdens dit project, georganiseerd 
door Cultuurpunt Aalsmeer, kre-
gen de kinderen uit Kudelstaart ge-
durende zes weken les op verschil-
lende blaasinstrumenten. Onder lei-
ding van dirigent Dick-Jan Veerbeek 
van Muziekvereniging Flora hebben 
de leerlingen de eerste drie weken 
kennis gemaakt met de verschil-
lende blaasinstrumenten. Namelijk 
de houten, de rieten en de kope-
ren blaasinstrumenten. Met onder-
steuning van een aantal enthousias-
te vrijwilligers van Flora konden de 
kinderen naar hartenlust oefenen 
op de plastic, onverwoestbare vari-
ant van deze instrumenten.
Na drie weken mochten alle kinde-
ren een definitieve keuze voor een 
van de instrumenten maken. Vervol-
gens hebben de leerlingen de les-
sen daarna volop geoefend, getoe-
terd en gespeeld met de instrumen-
ten om toe te werken naar een heu-
se presentatie.
Afgelopen week was het dan zo ver, 
zowel op de OBS Kudelstaart als op 

de Graankorrel gaven de leerlingen 
een optreden voor ouders en me-
deleerlingen. Eerst heeft dirigent/
meester Dick-Jan het een en ander 
uitgelegd over de verschillende in-
strumenten. Hij liet horen wat voor 
vreemde geluiden je allemaal kunt 
maken met de verschillende blaas-
instrumenten. Zo liet hij een onver-
valste brandweerwagen, olifant en 
startende racewagen aan het pu-
bliek horen, wat zorgde voor een 
hoop gelach bij de deelnemers en 
het publiek. Vervolgens was het de 
beurt aan de kinderen. Ze begon-
nen met het gezamenlijke blaasin-
strumentenlied, waarbij ze uit volle 
borst over de verschillende instru-
menten zingen. Vervolgens is het 
aan elke instrumentgroep om te la-
ten horen wat zij hebben geleerd. 
Elke groep deed even goed zijn 
best en alle leerlingen kregen een 
luid applaus. Na afloop kregen al-
le leerlingen een brief mee. De leer-
lingen die het leuk vonden om na 
school nog een aantal lessen te vol-
gen kunnen zich inschrijven voor 
een naschools project van Cultuur-
punt Aalsmeer en Muziekvereniging 
Flora, waarbij de kinderen een heus 
jeugdorkest vormen. 

Werving groepen 6/7 basisscholen
Start zoektocht naar alweer 
derde kinderburgemeester
Aalsmeer - De zoektocht naar al-
weer de derde kinderburgemees-
ter is in de gemeente van start ge-
gaan. In juni vorig jaar werd Sophie 
van Raaphorst officieel benoemd 
tot kinderburgemeester als opvolg-
ster van Vince Boom. Tijdens de Ju-
niorpramenrace kreeg zij de bur-
gemeestersketting uit handen van 
burgemeester Jeroen Nobel. Sop-
hie, die in haar periode als burge-
meester onder andere de eerste 
kinderburgemeestersdag heeft ge-
organiseerd in Aalsmeer en samen 
met leeftijd en klasgenootjes ge-
kookt heeft voor ouderen, is voor de 
werving op stap geweest met wet-
houder Gertjan van der Hoeven. De 
komende weken worden alle kinde-
ren uit de groepen 6 en 7 van de tien 
basisscholen met een bezoek van 
dit tweetal vereerd. De wethouder 
vertelt de kinderen wat het inhoudt 
om kinderburgemeester te zijn en 
maakt ze enthousiast om zich kan-
didaat te stellen als kinderburge-
meester. Opvallend is dat alle kin-
deren Sophie kennen en ze weten 
vaak ook wat ze gedaan heeft. Sop-
hie: “Het is erg leuk om kinderbur-
gemeester te zijn, je doet allemaal 
leuke dingen, bijvoorbeeld voor een 
interview naar Radio Aalsmeer. Ik 
was ook bij de ontvangst van Sinter-
klaas en ik mocht meevaren met de 
junior pramenrace. Je kunt ook zelf 
dingen voor elkaar krijgen en daar-
bij word je geholpen om het te or-
ganiseren. Wij hebben bijvoorbeeld 
met een groep kinderen gekookt 
voor ouderen. Helemaal gaaf was de 
dansworkshop voor vluchtelingen-
kinderen, vooral toen Raymi Sambo 
van SpangaS langskwam. Dus: zit je 
in groep 6 of 7 en wil je de nieuwe 
kinderburgemeester worden? Geef 
je gauw op, ga naar www.aalsmeer.
nl/kinderburgemeester en vul het 
formulier in voor 8 mei.” Sophie’s 
enthousiasme draagt er vast bij dat 
veel jongens en meisjes zich kandi-
daat stellen. Alle Aalsmeerse kinde-
ren die nu in groep zes en zeven zit-

ten kunnen zich kandidaat stellen 
om de nieuwe kinderburgemeester 
van Aalsmeer te worden.

Presentatie en stemmen
Woensdagmiddag 24 mei nodigt de 
gemeente alle kandidaten uit voor 
een leuke middag in het gemeente-
huis waar ze zichzelf én hun plan-
nen aan een jury presenteren. De 
jury selecteert maximaal zes kandi-
daten, die tussen 25 mei en 17 ju-
ni campagne voeren om kinderen 
te vragen op hen te gaan stemmen. 
Zaterdag 10 juni, tijdens de sport-
dag van de juniorpramenrace, kan 
er gestemd worden door de kinde-
ren die aan de juniorpramenrace 
meedoen. Zaterdag 17 juni tussen 
10.00 en 14.00 uur tijdens het Flo-
wer Festival zijn de kinderverkie-
zingen op het Molenplein en in de 
Zijdstraat in het centrum. Alle kin-
deren uit Aalsmeer en Kudelstaart 
in de basisschoolleeftijd mogen in 
een écht stemhokje hun stem uit-
brengen op hun favoriete kandidaat. 

Afscheid en installatie
Op donderdag 29 juni tijdens ‘Bouw 
een Bootje’ tijdens de Westeinder 
Water Week wordt afscheid geno-
men van Sophie en wordt de nieuwe 
kinderburgemeester geïnstalleerd. 
Wethouder jeugd Gertjan van der 
Hoeven: “De gemeente Aalsmeer 
wil kinderen actiever betrekken bij 
het ontwikkelen van beleid en ac-
tiviteiten. We hebben twee fantas-
tische kinderburgemeesters gehad 
en we merken dat ze echt invloed 
hebben. We nemen de kinderburge-
meesters serieus in wat ze voor el-
kaar willen krijgen en proberen ze 
overal bij te betrekken als het be-
lang van kinderen in het geding is.”
Wie wordt de derde kinderburge-
meester van Aalsmeer? Heel be-
nieuwd of het weer een meisje 
wordt of dat een jongen de meeste 
stemmen weet te vergaren. Weer uit 
Oosteinde of woont de nieuwe kin-
derburgemeester in Kudelstaart?

Kinderburgemeester Sophie 
kiest ook voor FairTrade
Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Sophie kiest ook graag voor Fair-
Trade producten. Ze schreef het vol-
gende: “Ik vind het heel erg goed 
dat de gemeente Aalsmeer een 
FairTrade gemeente wil worden! Ik 
hou heel veel van chocolade van 
het merk Tony Chocolonely. Vooral 
van de gele met nougat. Dat is eer-
lijke chocolade. Deze is te koop bij 
de meeste supermarkten en de We-
reldwinkel. Het is belangrijk dat er 
in veel winkels FairTrade produc-
ten komen, zodat de mensen in ar-
me landen een eerlijke prijs krijgen. 
Ook wil ik dat alle kinderen gewoon 
naar school kunnen en niet hoeven 
te werken.” Meer weer weten over 
FairTrade? Kijk dan op de websi-
te: www.faitrtradegemeenten.nl. Of 

bel met de contactpersoon van de 
werkgroep in Aalsmeer, Betty Kooij: 
0297-321509.

Palmpasen op Jozefschool
Aalsmeer - De kinderen van de 
groepen 1 tot en met 5 van de Jo-
zefschool hebben vrijdag 7 april 
mooie palmpasenstokken gemaakt. 
Er werd gekleurd, versierd, heerlij-
ke dingen ingepakt en van alles aan 
de stokken vastgemaakt. Om half 
elf gingen liefst 275 leerlingen op 
pad in groepjes van drie tot vier om 
hun palmpasenstok weg te bren-
gen. De traktaties werden aangebo-
den aan ouderen in de zorgcentra ‘t 

Kloosterhof en Aelsmeer, het Twee-
de Thuis in de Hortensialaan en het 
nabij gelegen klooster aan de Stom-
meerweg. Het was prachtig weer 
en luid klonk door de straten ‘Palm, 
palm, Pasen’. De traktatie werd door 
alle ontvangers hartelijk en lachend 
in ontvangst genomen. De jongens 
en meisjes zelf hebben ook volop 
genoten. Eerst van het maken van 
de stok en daarna om iemand blij te 
mogen maken. 

Handelaren mogen niet deelnemen 
en worden weggestuurd. Het plein 
voor het buurthuis mag omgetoverd 
worden tot een echt marktplein vol 
met kleedjes, tafeltjes en oude la-
kens vol met speelgoed en ande-
re mooie dingetjes. Ga maar alvast 
sparen en vraag aan je ouders of ze 
de zolder of de schuur op willen rui-
men… Hoe meer spulletjes in de 
verkoop, hoe hoger de opbrengst 
kan zijn voor je spaarpot!
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nen belangstellenden weer mee 
lopen naar het Amsterdamse Bos. 
De conditie opbouwen voor li-
chaam en hart. Verzamelen op de 
parkeerplaats halverwege de Bos-
randweg tegenover de Rietwijker-
oordweg. De wandeling is voor ie-
dereen (man/vrouw, jong/oud) 
die zin heeft om lekker te lopen 
en anderen te ontmoeten: Gezel-
lig en gezond. Na de wandeling 
is er koffie of thee bij de startlo-
catie. Om op de hoogte te blijven 
van de wandelingen en voor vra-
gen kan een e-mail gestuurd wor-
den naar opstapmetoosterkerk@
hotmail.com. 

Iedereen is welkom om mee te 
wandelen. ‘Op Stap’ wordt georga-
niseerd door Anne Marie van Els-
wijk en Ina van Willegen.

Zonnige fietstocht senioren
Aalsmeer - Op dinsdag 4 april stap-
ten leden van PCOB en Senioren 
Aalsmeer weer op de fiets voor hun 
eerste fietstocht. Onder een stralen-
de zon en vrijwel zonder wind ging 
het langs de bloeiende tuinen van 
de Hornweg en Westwijk naar het 
Amsterdamse bos. De eerste stop 
was bij de kersentuin die vol in bloei 
stond. Na dit prachtige schouwspel 
ging het door ontluikend groen en 
langs bloeiende krentenbomen naar 
het pannenkoekenrestaurant. Daar 
werd in het zonnetje genoten van 
koffie met gebak. De fietsers wer-
den toegezongen door tal van vo-
gels. Uitgerust werd de tocht voor-
gezet die via het Schinkelbos en de 

Kerkweg naar de Aalsmeerderweg 
ging. Hoewel dit een drukke weg 
is, is het er door het brede fietspad 
goed fietsen. De voorjaarsbloemen 
in de tuinen waren een lust voor het 
oog. Nog steeds onder een wolke-
loze hemel ging iedereen om half 5 
huiswaarts. De volgende fietstocht is 
op dinsdag 2 mei. Om half 2 vertrekt 
de groep weer vanaf het Parochie-
huis in de Gerberastraat voor een 
fietstocht door de weilanden van 
het Groene hart. Wie een keer mee 
wil fietsen kan dan gewoon naar het 
Parochiehuis komen. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Jan Westerhof via e-mail: jan@
westerhof50.nl of bel 06-22350307. 

Volle zaal bij onderlinge 
wedstrijden GV Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
8 april heeft Gymvereniging Rijsen-
hout onderlinge wedstrijd gehou-
den. Er waren drie wedstrijden. Als 
eerste van de Springgroep, de mei-
den hebben hard getraind voor de-
ze wedstrijd. Helaas bestaat deze 
groep op dit moment maar uit vijf 
leden, dus mochten er nog jongens 
en meiden zijn vanaf 12 jaar die 
eens willen komen kijken of het wat 
voor ze is, welkom.
Nadat de springgroep klaar was, 
werd het steeds onrustiger in de 
zaal en de spanning steeg bij de 
turngroep. De turngroep bestaande 
uit veel meisjes en een enkele jon-
gen ging heel serieus aan het werk 
op de balk, de mat en aan de on-
gelijke brug. Mooi om te zien hoe 
de kinderen groeien in een jaar. 
Het werd de jury niet makkelijk ge-
maakt. Als laatste wedstrijd wa-
ren de kleinste gymkinderen aan de 
beurt, ook hier veel meisjes maar 
ook de jongetjes zijn goed verte-
genwoordigd. De gymkinderen wa-
ren wel erg zenuwachtig en wisten 

soms even niet meer wat ze moes-
ten doen, maar als er één kind over 
de mat is... Het was zo mooi om te 
zien hoeveel plezier de kinderen 
hebben. Nadat de zaal na de laat-
ste wedstrijd gauw werd opgeruimd 
was het tijd voor de dansgroep om 
een hele mooie uitvoering, van een 
warming up dans en twee ingestu-
deerde dansen, te laten zien. De he-
le zaal zat vol met papa’s, mama’s, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, ooms 
en tantes, heel fijn om te zien dat 
er zoveel belangstelling voor de-
ze dag was. Na het dansen was er 
de prijsuitreiking. Bij het springen is 
Vera eerste geworden, bij het turnen 
Ravi en bij de gymgroep Djuna. Al-
le kinderen, ook de dansgroep, kre-
gen een mooie medaille en de num-
mers één, twee en drie ook nog een 
beker. Na het bedanken van de ju-
ry en de trainsters zat het er alweer 
op en kan Gymvereniging Rijsen-
hout terugkijken op een geslaagde 
ochtend. Interesse? Mail voor meer 
informatie naar voorzitter@gvrijsen-
hout.nl.

Zaterdag 15 en zondag 16 april
Jeugdhandbaltoernooi om 
Jac. Stammes Cup
Aalsmeer - Op zaterdag 15 en zon-
dag 16 april, in het Paasweekend, 
wordt door FIQAS Aalsmeer alweer 
voor de achttiende (!) keer het jaar-
lijkse jeugdhandbaltoernooi om de 
Jac. Stammes Cup georganiseerd. 
Het deelnemersveld is ook dit jaar 
zeer sterk met veel vertrouwde 
handbalbolwerken, met nieuwe ver-
enigingen, maar ook nagenoeg de 
gehele, landelijke jeugdtop is weer 
aanwezig aangevuld met een aantal 
handbalscholen, zoals die uit Bra-
bant en Twente. Het totaal aantal 
deelnemers bestaat dit jaar uit maar 
liefst 72 teams, die als volgt over de 
7 jeugdcategorieën zijn verdeeld: 8 
jongens A-jeugd teams, 8 jongens 
B-jeugd teams, 8 jongens C-jeugd 
teams, 8 meiden A-jeugd teams, 
12 meiden B-jeugd teams, 16 mei-
den C-jeugd teams en 12 gemeng-
de D-jeugd teams. Veel teams aan 
de meiden kant. Zouden daar de 
successen van het Nederlands da-
mesteam iets mee te maken kun-
nen hebben? Gezien het aantal aan-
meldingen wordt het toernooi ge-
speeld op vier locaties: de Bloem-
hof in Aalsmeer (jongens A- en B-
jeugd en meiden A-jeugd van 9.00 
tot 18.00 uur), de Proosdijhal in Ku-
delstaart (meiden B-jeugd van 9.00 
tot 18.00 uur), de Nieuwe Bankras-
hal in Amstelveen (gemengde D-

jeugd van 9.00 tot 18.00 uur) en 
de Emergohal in Amstelveen (jon-
gens en meiden C-jeugd van 09.00 
tot 18.00 uur). De deelnemende ver-
enigingen zijn: FIQAS Aalsmeer, 
E&O, Hellas, Hercules, Quintus, Ta-
chos, AES Arnhem, V&L, SHV DWS, 
Quintus, Olympia ‘89, Leidsche Rijn, 
Handbalschool Brabant, Kras Vo-
lendam, A&O Alkmaar, DSVD, Klink 
Nijland/Kwiek, Dongen, Velo, VZV, 
SV Zeeburg, Handbalschool Twente, 
Achilles, ESC’90, Verburch, West-
Friesland/SEW en DSS. Het toernooi 
begint op de zaterdag met de poule-
wedstrijden waarbij de poule-groot-
te en het wedstrijdschema bepalend 
is voor de plaatsing in de poules op 
de zondag. De zondag staat in het 
teken van de winnaarspoules, mid-
denpoules, verliezerspoules en na-
tuurlijk de finalewedstrijden. De fi-
nales vinden op zondag plaats in 
de Bloemhof vanaf 18.00 uur (ge-
mengde D-jeugd) en worden af-
gesloten met de finale jongens A-
jeugd om 21.30 uur. Direct na de fi-
nales vindt de feestelijke prijsuitrei-
king plaats onder leiding van loco-
burgemeester Ad Verburg. De orga-
nisatie hoopt wederom op een zin-
derend en sportief toernooi om de 
Jac. Stammes Cup en wil op voor-
hand alle betrokken vrijwilligers be-
danken voor hun inzet.

Ontknoping jeugdschaken nadert
Christiaan derde bij AAS
Aalsmeer - Met het naderen van 
de ontknoping van het schaaksei-
zoen lopen de spanningen op in de 
AAS Jeugdcompetitie. Christiaan 
ging hier vrijdag beter mee om dan 
Jasper en versloeg zijn directe con-
current. Luuk deed weer wat Luuk 
meestal doet, namelijk winnen, dit 
keer van Tim. 
Willem heeft de achtervolging nog 
niet opgegeven en won van Stijn. 

Verderop in het veld won Sam van 
Robert en Rune van Ruben. Kevin 
en Jules hielden het op een vreed-
zame remise. In de stand na de 24e 
ronde staat Luuk nog fier aan kop 
met 20 punten, gevolgd door Wil-
lem met 16 punten, Christiaan op 
drie met 14 punten, Jasper op vier 
met 13 punten en Robert op vijf met 
10,5 punten. 
Door Ben de Leur

Thomas van Willigen op weg naar een hele verre sprong.

Jeugdatletiek, regiocompetitie
Thomas, Sophie, Nils, Luc 
en Hugo op het podium
Aalsmeer - Op zaterdag 8 april 
vond in Uithoorn de eerste regio 
competitie wedstrijd voor de pupil-
len plaats. Deze competitie bestaat 
uit drie wedstrijden voor de zomer, 
gevolgd door een finale in septem-
ber. De ochtend begon nog wat be-
wolkt, maar na de lunch maak-
te de wolken plaats voor heel veel 
zon. Met een lente gevoel, enthou-
siast en zin in een dag baanatle-
tiek verzamelden eind van de och-
tend 33 pupillen van AVA Aalsmeer 
met trainers en ouders zich bij AKU 
in Uithoorn. De wedstrijddag begon 
met estafettes. Alle teams van AVA 
liepen erg goed op de 4x 40 me-
ter of 4x 60 meter estafette. De jon-
gens A1 pupillen wonnen hun es-
tafette en de jongens C pupillen en 
meisjes A2 pupillen werden tweede. 
Na de estafettes moest een drie-
kamp worden afgewerkt. Bij de jon-
gens A2 pupillen eindige Colin Ale-
wijnse op een hele mooie acht-
ste plaats, mede dankzij een snel-
le 60 meter sprint. Bij de jongens 
A1 pupillen stak Thomas van Willi-
gen met kop en schouders boven de 
rest van het veld uit. Het legde de 
60 meter sprint veruit het snelst af 
en eindige ook bij het verspringen 
in de top drie. Dit leverde hem de 
eerste plaats op in nog wel zijn eer-
ste echte wedstrijd. Steven Waas-
dorp eindigde net nog in de top tien 
op een negende plaats. Bij de jon-
gens B pupillen deden twee pupillen 
mee en was het ook tweemaal podi-
um. Nils Smithuis gaat steeds snel-
ler sprinten, maar zaterdag legde hij 
de basis voor een tweede plaats met 
name bij het verspringen en balwer-
pen. Zijn trainingsmaatjes Luc van 
der Stokker werd derde mede door 
een hele snelle sprint en een verre 
sprong bij het verspringen. Het jon-
geren broertje van Thomas, Hugo 
van Willigen, zorgde voor de twee-
de podium plaats in de familie. Hij 
werd tweede bij de jongens C pupil-

len mede door een voor zijn leeftijd 
al hele verre sprong van bijna 3 me-
ter. Silvan Oud werd heel knap acht-
ste. Bij de meisjes A2 pupillen ein-
dige Juna van der Waall op de ne-
gende plaats. Bij de meisjes A1 pu-
pillen eindigde Xena Daalman heel 
knap op een zevende plaats mede 
door en verre sprong en een verre 
stoot bij het kogelstoten. Djuna Ger-
sen werd negende. Bij de meisjes B 
pupillen won Sophie Lucas mede 
door de verbetering van een 40 jaar 
oud clubrecord bij het verspringen, 
zij sprong maar liefst 3.57 meter. Bij 
haar eerst wedstrijd eindige Marie-
Julienne Goedele heel knap op een 
vierde plaats door op alle onderde-
len heel goed te scoren. Bij de meis-
jes C pupillen een heleboel debu-
tanten. Jennecy Prokop werd zesde, 
Lisa Hazelaar zevende en Merel de 
Vries werd negende. Daarbij moet 
dan nog worden vermeld dat de 
laatste twee meisjes net een maand 
met atletiek bezig zijn. Dat belooft 
dus nog wat. Bij de meisjes D pupil-
len tenslotte werd Vera Lubbers in 
haar eerste wedstrijd ooit negende.
Ook de andere AVA pupillen lever-
den hele goede prestaties, maar 
eindigde allemaal (net) buiten de 
top 10: Justin, Vince, Julius, Ry-
an, Kas, Carice, Senna, Eline, Nic-
ky, Mette, Renske, Lisa, Anne, Linn, 
Julia en Sarah. Op de afsluiten-
de 600 meter werd het podium be-
reikt door: Hugo van Willigen (twee-
de) en Lisa Hazelaar (tweede). Op 
de afsluitende 1000 meter werd het 
podium bereikt door: Colin Alewijn-
se (eerste), Justin Alewijnse (twee-
de), Nils Smithuis (tweede), Juna 
van der Waall (tweede) en Sophie 
Lucas (tweede). 
Een leuke, zonnige en sportieve dag 
voor de pupillen van AVA Aalsmeer 
met 14 top klasseringen, 5 podium 
plaatsen op de meerkamp en 7 po-
diumplaatsen op de afsluitende lan-
ge afstand.

Goud, zilver en brons voor 
leden sportschool Wassanim
Aalsmeer - Op 1 april vond in Hen-
drik Ido Ambacht de Open Dut-
ch tournament plaats. Met 24 deel-
nemende sportscholen, 240 deel-
nemers uit 5 verschillende landen, 
waaronder België, Nederland, De-
nemarken, Wales en Engeland. Een 
heel goed bezet toernooi dus, met 
ook leden van sportschool Was-
sanim. En ze wisten met het Kore-
aans karate prijzen te winnen. Ja-
heim Aaron won goud met breek-
testen en zilver met sparren. Luuk 

Ottenvanger won zilver op het on-
derdeel sparren. Rowan Buijs won 
goud met het sparren en verover-
de brons met loopvormen. Kaylee 
Buijs won ook brons met het spar-
ren. De overige leden wonnen he-
laas niets, maar hebben heel goed 
hun best gedaan iets waar hoofdin-
structeur Johan van der Nald en zijn 
assistent instructeur Kees Steeg-
man uiteraard super trots op zijn. 
Kijk voor meer informatie op www.
wassanim.nl.

Wedstrijdturnen
Zilver voor Fleur en Nilou 
bij regiokampioenschappen
Aalsmeer - In het weekend van 8 
en 9 april werden de regiokampi-
oenschappen gehouden in de turn-
hal Experience in Amsterdam-Slo-
ten. SV Omnia 2000 mocht hier met 
18 turnsters aan deelnemen. Deze 
18 turnsters hadden zich via de ray-
onwedstrijden en de halve finale van 
de regio voor deze kampioenschap-
pen weten te plaatsen. Dus al een 
hele eer om mee te mogen doen. 
Op zaterdag 8 april werd alleen ver-
plichte oefenstof geturnd. Van SV 
Omnia turnden vier meisjes in de 
categorie instap D2 onder leiding 
van trainsters Anneke Nap en Ger-
da Kockelkorn. Trainster Ilse Sandi-
fort zat voor drie wedstrijden in de 
jury. Ranya Hnassay leverde van 
deze vier turnsters de beste pres-
tatie en eindigde op de 4e plaats, 
waarvoor zij een medaille in ont-
vangst mocht nemen. Ranya scoor-
de 53,500 punten en bereikte op 
de Sprong zelfs de 1e plaats. Sop-
hie Does behaalde op het onder-
deel Brug een 2e plaats en in totaal 
scoorde ze met 52,900 de 9e plaats. 
Amy Raadschelders werd 10e met 
52,875 en Alisa Kockelkorn werd 
14e met 52,450 punten. Alle vier 
eindigden ze bij de beste 14 van de 
28 turnsters en mogen ze op 10 juni 
deelnemen aan de Districtskampi-
oenschappen. In de categorie Pupil 
1 D2 turnden drie Omnia-turnsters. 
Nada Hnassay behaalde met 52,550 
punten de 21e plaats. Voor Nada 
heel knap dat ze zich al geplaatst 
had voor deze kampioenschappen, 
want voor Nada is dit haar eerste 
wedstrijdseizoen. Sanne Klein werd 
17e met 53,150 punten. Riva Smits 
werd op het onderdeel Balk 2e en in 
totaal eindigde ze met 53,725 pun-
ten op de 12e plaats, waarmee Riva 
zich plaatste voor de Districtskam-
pioenschappen. In de categorie Pu-
pil D1 turnden Mara Meijer en Dieu-
wertje Gerritsma. Dieuwertje had 
wat pech bij de balk en eindigde 
met 49,625 punten op de 25e plaats. 
Mara turnde een goede wedstrijd en 
behaalde met 53,125 punten de 16e 
plaats. Helaas beiden niet geplaatst 
voor de volgende ronde. In de laat-
ste wedstrijd zat trainster Mariët Tas 
in de jury en trainster Anneke Nap 
coachte in de categorie Jeugd 1 D2 
turnster Jet van Kooten. Jet turnde 
een goede wedstrijd en zij wist met 
52,100 punten de 7e plaats te be-
halen en zich daarmee te plaatsen 
voor de Districtskampioenschap-
pen. Op zondag 9 april werd de 
keuze-oefenstof geturnd, waarbij de 
Omnia-turnsters begeleid werden 
door trainsters Mariët Tas en Anne-
ke Nap. Per categorie waren er 36 
deelneemsters en mogen de bes-
te 18 door naar de Districtskampi-

oenschappen die op 20 mei gehou-
den zullen worden. In de categorie 
Jeugd 2 divisie 5 wist Fleur Snoek 
met de 2e plaats van de 36 turn-
sters de zilveren medaille te winnen. 
Een hele knappe prestatie, waarbij 
ze zich tevens plaatste voor de Dis-
trictskampioenschappen. In de ca-
tegorie Junior divisie 5 turnden drie 
Omnia-turnsters. Shanna Derni-
son scoorde 43,650 punten en daar-
mee de 15e plaats. Elaine van Bakel 
behaalde de 10e plaats met 44,325 
punten en Danielle Lohuis werd 
8e met 44,375 punten. In de cate-
gorie junior divisie 4 turnde Anouk 
Caarls. Anouk was door haar pres-
tatie van vorig seizoen verplicht om 
te promoveren naar de 4e divisie. 
Anouk turnde een goede wedstrijd 
en wist de 15e plaats te behalen met 
43,875 punten. Een hele mooie pres-
tatie in de 4e divisie. Alle junioren bij 
de beste 18, dus door naar de Dis-
trictskampioenschappen. In de ca-
tegorie senioren 5e divisie turnden 
drie Omnia-turnsters: Tanya Ka-
roui, Kirsten Kniep en Nilou Spring 
in ’t Veld. Ze begonnen de wedstrijd 
met Balk en helaas vielen Tanya en 
Kirsten er beiden twee keer af. Nilou 
wist zich goed staande te houden 
op dit onderdeel. Tanya werd met 
38,700 punten 33e; Kirsten stond na 
het onderdeel Balk op de 30e plaats 
en wist zich door goede prestaties 
op de andere toestellen op te wer-
ken naar de 23e plaats met 42,000 
punten. Nilou liet behalve de goe-
de prestatie op de Balk ook op de 
andere toestellen mooie resultaten 
zien en wist met 44,525 punten de 
2e plaats te behalen. Dus ook een 
zilveren medaille voor Nilou. Van de 
senioren plaatste alleen Nilou zich 
voor de Districtskampioenschap-
pen. 
Turnsters en trainsters kunnen te-
rugkijken op een heel druk, maar 
succesvol turnweekend, waarbij 
Fleur en Nilou de zilveren medail-
le behaalden en van de 18 turnsters 
er 12 zich geplaatst hebben voor de 
Districtskampioenschappen. 

Voetbal zaterdag
Toch winst FCA op SVL
Aalsmeer - De voetballers van FC 
Aalsmeer zaterdag hebben 8 april 
een overwinning geboekt op SVL. 
De wedstrijd vond thuis aan de 
Beethovenlaan plaats en werd bij-
gewoond door veel publiek. Lan-
ge tijd bleef de stand steken op 1-1, 
maar in de slotfase wist Aalsmeer 
toch nog te scoren: 2-1. Dit was te-
vens de eindstand. Na het winnen 
van een wedstrijd maken de voet-
ballers in de kleedkamer altijd een 
overwinningsselfie. Natuurlijk is de-
ze zaterdag ook gemaakt met uiter-
aard weer lachende spelers.

Voetbal zondag uit
De beide eerste elftallen van FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
speelden afgelopen zondag 9 april 

uitwedstrijden. De voetballers van 
FCA waren op bezoek bij de Ni-
colaas Boys. De ploegen waren 
aan elkaar gewaagd, maar het was 
Aalsmeer dat de winst pakte: 1-2.
RKDES had Taunus als tegenstan-
der. De wedstrijd verliep voor de 
Kudelstaarters niet zoals gehoopt. 
Werd vorige week nog met 2-0 ge-
wonnen van Moordrecht, nu moest 
RKDES verlies incasseren. Taunus 
was de betere ploeg en won met 
4-1. Via facebook kreeg de redac-
tie nog een aanvulling op het voet-
balnieuws: FC Aalsmeer JO17-4 is 
voorjaarskampioen geworden. Za-
terdag 8 april is met liefst 10-2 ge-
wonnen van NFC JO17-1. Het kam-
pioenschap is met bloemen en een 
patatje gevierd (zie foto).

Wandelen met 
‘Op Stap’

Aalsmeer - Op donderdag 20 
april van 19.00 tot 20.30 uur kun-
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Promotie damclub K&G 
naar de hoofdklasse
De Kwakel - De dammers van het 
Kwakelse Kunst en Genoegen had-
den dit seizoen een slechte start. 
Zij verloren enkele leden waardoor 
zelfs het eerste team zich moest te-
rugtrekken uit de hoofdklasse. Al-
le druk kwam op de dammers van 
het tweede team terecht, zij wilden 
het eerste team het volgend seizoen 
weer in de hoofdklasse terug heb-
ben. Daarvoor moest promotie in de 
eerste klasse afgedwongen worden 
en daar zijn zij in de laatste wed-
strijd in geslaagd. De wedstrijd te-
gen Zaanstreek moest gewonnen 
worden en dat lukte nipt met 3-5. 
Een tweede plaats, en daarmee 
promotie, was daardoor verzekerd. 
Het kampioenschap zat er net niet 
in omdat Andijk haar laatste wed-
strijd won. Teamleider Leo Hooger-
vorst kon dubbel trots zijn, hij won 

Goede seizoenstart voor 
honkballers van Thamen
De Kwakel - De honkballers van 
Thamen kregen vrijdagavond On-
ze Gezellen 2 uit Haarlem op be-
zoek voor de eerste competitiewed-
strijd van het seizoen. Al in de eerste 
inning nam Thamen een kleine 1-0 
voorsprong. Farley Nurse bereikte 
het eerste honk door een honkslag, 
wist het tweede en derde honk te 
stelen en kwam over de thuisplaat 
op de opofferingsslag van Francis 
Martina. Bart Hagendoorn stond 
op de heuvel voor Thamen en hij 
wist de slagploeg van Onze Gezel-
len prima onder controle te houden 
mede door prima veldwerk. In de 
tweede inning bereikte Ernst Koo-
le voor Thamen het eerste honk op 
een honkslag, wist ook het tweede 
en derde honk te stelen en scoorde 
een punt op de honkslag van Men-
no Schouten. Menno wist ook nog 
te scoren via een velderskeus en 
een honkslag van Bart Hagendoorn, 
3-0. Thamen kwam in de derde in-
ning even onder druk met drie hon-

ken vol voor OG, echter een mooie 
actie op de thuisplaat en een aan-
sluitende vangbal zorgde ervoor dat 
OG niet wist te scoren. In de vijfde 
inning bereikte Wietse Cornelissen 
het eerste honk met vier wijd. Fran-
cis Martina sloeg een honkslag en 
de opofferingsstootslag van Mike 
van Rekum zorgde ervoor dat bei-
de heren het tweede en derde honk 
wisten te bereiken. Jelle Vogelaar 
sloeg een honkslag waarop Wietse 
en Francis konden scoren (5-0). Jel-
le wist het tweede honk te bereiken 
op een aansluitende veldfout van de 
rechtsvelder van OG. Ernst Koole 
sloeg een honkslag waarop Jelle het 
derde honk bereikte. Jelle scoorde 
op een opofferingsslag van Menno 
Schouten en Ernst kon thuis berei-
ken op een honkslag van Bart Ha-
gendoorn (7-0). Bart stond onder-
tussen een meer dan prima wed-
strijd te pitchen en de Thamen ver-
dediging maakte een hele stabie-
le indruk die foutloos stond te spe-

Owen Geleijn geveld door hongerklop

Nils Eekhoff met Oranje 43e 
in Ronde van Vlaanderen
Rijsenhout - Elke week een nieu-
we uitdaging voor wielrenner Nils 
Eekhoff. Afgelopen zaterdag maakte 
hij op uitnodiging van bondcaoach 
Thorwald Veneberg zijn debuut voor 
het nationale team in de Ronde van 
Vaanderen voor renners onder de 
23 jaar. 
Na een rit over 166 kilometer kwam 
het talent uit Rijsenhout tussen een 
eerste en tweede groep als 43ste 
over de streep in start- en finish-
plaats Oudenaarde, 3.34 minuut 
na de Ierse winnaar Edward Dun-
bar. Iets meer dan de helft van de 
180 gestartte renners reed de wed-
strijd uit. 
Beste Nederlander in Vlaanderen 
was Fabio Jakobsen op plek 14. De 
wedstrijd, de tweede in de reeks om 
de Nations Cup voor landenteams, 
volgde in grote lijnen het parcours 
van de World Tour-wedstrijd, die 
een week eerder was verreden. Ook 
zaterdag moesten de renners onder 
meer over de kasseiklimmetjes van 

de Oude Kwaremount, Paterberg en 
Muur van Geraardsbergen. 

Hongerklop
Owen Geleijn (Rijsenhout) reed za-
terdag in de Zuiderzeeronde aan-
vankelijk weer prima mee met de 
nationale nieuwelingentoppers. Hal-
verwege de klassieker over 90 kilo-
meter nam hij plaats in een kop-
groep van 15 renners. Een nieuwe 
ereplaats wenkte, maar in de slotfa-
se moest hij zijn vluchtmakkers la-
ten gaan door een tekort aan sui-
kers. Leeggereden finishte Geleijn in 
Dronten nog wel als twaalfde. Broer 
Tristan Geleijn arriveerde als 53ste. 
Eerder vorige week was Owen Ge-
lijn al derde geworden in de twee-
de rit van de voorjaarscompetitie 
van WTC De Amstel in Amstelveen. 
Hij maakte deel uit van een vier ren-
ners grote kopgroep. Eliterenner 
Arjen Kleinjan, zaterdag ook win-
naar in de Ronde van Lexmond, was 
de snelste.

Internationale zwemwedstrijd
Bart Sommeling zwemt 
snel op Swim Cup
Aalsmeer - De Dolfijn en Spee-
do NL zwemmer Bart Sommeling 
uit Aalsmeer, heeft het afgelopen 
weekend uitstekend gezwommen 
op de Swim Cup in Eindhoven. De 
Swim Cup Einhoven is een interna-
tionale zwemwedstrijd waar vele in-
ternationale en nationale zwemtop-
pers aan meedoen. Daarnaast wor-
den tijdens deze Swim Cup ook 
de Open Nederlandse Kampioen-
schappen Lange Baan (50 meter 
bad) gezwommen. Voor Bart was dit 
het eerste NK Lange Baan als he-
ren senior zwemmer. De zwemver-
eniging De Dolfijn was overigens 
sterk vertegenwoordigd tijdens deze 
wedstrijd met meer dan 20 zwem-
mer en zwemsters. Het ONK begon 
op de vrijdag met één van Bart zijn 
favoriete afstanden: de 200 meter 
vrije slag. In een sterk deelnemers-
veld wist hij als zevende van Ne-
derland te eindigen in een tijd van 
1:53:12 minuten, een verbetering 
van zijn persoonlijk record met maar 
liefst 2 seconden. De volgende dag 
werd de dubbele afstand (400 me-
ter vrije slag) gezwommen. Hier wist 
Bart een achtste plaats van Neder-
land te behalen in een snelle 4:03:58 
minuten, een verbetering van zijn 
persoonlijke record met liefst ze-
ven seconden. De zondagochtend 
begon met het koningsnummer, de 
100 meter vrije slag, en ook hier wist 
Bart een nieuw persoonlijk record 
in een 50 meter bad in de boeken 

te zwemmen: 52:37 seconden. Na 
slechts één serie rust stond de 1500 
meter vrije slag op het programma, 
ofwel 30 banen zwemmen in een 50 
meter bad. In het internationale veld 
met vele nationaliteiten wist Bart 
zich goed staande te houden; een 
mooie technische lange slag bracht 
een tijd van 16:47:68 minuten op de 
klokken. Deze tijd viel wel een beet-
je tegen in vergelijk met zijn per-
soonlijke record op dit nummer. De 
voltallige ploeg van De Dolfijn, in-
clusief Bart, kan terugkijken op een 
uitstekend ONK Swim Cup Eindho-
ven. Na een paar dagen relatieve 
rust zal het zwemvizier worden ge-
richt op de finale ronde van de Na-
tionale Zwemcompetitie op 24 en 25 
juni en de Speedo Fast Water Meet 
in Amsterdam als jaarafsluiting op 8 
en 9 juli. 

Elmer Boon kampioen 
Micro Magic zeilen
Aalsmeer - In het Friese Heegh 
werd afgelopen weekend het natio-
naal kampioenschap Micro Magic- 
zeilen gevaren. Beide dagen stond 
er erg weinig wind, maar het was 
toch prachtig zeilweer. Elmer Boon 
(NED 1984) uit Bovenkerk won vori-
ge maand het Europees kampioen-
schap in Brugge en was de te klop-
pen man. Maar dat lukte geen der 
andere deelnemers. Op de eerste 
dag kwam de Duitse zeiler Ralf Boh-
nenberger (GER 188) met vier eer-
ste plaatsen nog goed mee, maar 
hij moest zondag weer wat toege-
ven en werd uiteindelijk vierde in 
totaal. Elmer Boon werd met over-
macht kampioen. Hij won van de 
26 races er maar liefst 14 en scoor-
de daarmee 31 punten, voor Marcel 
Klein (NED 780) uit Groningen met 
68 punten. De Aalsmeerder Klaas 
Spaargaren (NED 118) schoof op 

zondag nog even door van de vier-
de plaats in het tussenklassement 
naar de derde plaats met 74 punten, 
Hij won uiteindelijk 4 races. Open 
www.micromagic.nl voor alle infor-
matie en fraaie foto’s .
Theo van Mierlo

Veldkorfbalcompetitie
Terechte winst voor VZOD
Kudelstaart - Op een zonovergo-
ten middag nam VZOD/FIQAS 1 het 
afgelopen weekend op tegen DSO 
uit Klundert. De vorige ontmoe-
ting tussen de twee clubs eindig-
de in een 10-19 overwinning voor 
de Kudelstaarters. De verwachtin-
gen waren dus hoog gespannen, 
zeker omdat VZOD dit keer op ei-
gen terrein voor het massaal opge-
komen publiek moest laten zien wat 
het waard was. Er werd met 24-19 
gewonnen, waardoor de ploeg van 
Cor Loef tevreden kan terugkijken 
op het weekend. 
VZOD nam vanaf minuut één het 
voortouw in de wedstrijd en heeft 
uiteindelijk de gehele eerste helft op 
voorsprong gestaan. Toch wist DSO 
aardig mee te ballen door de afstand 
tussen de twee ploegen niet gro-
ter te laten worden dan twee pun-
ten. Het moest van hun kant voor-
namelijk van de heren komen, waar-
van enkelen een goed schot in huis 
hadden. De vrouwelijke tegenspeel-
sters daarentegen zijn de hele wed-
strijd niet in beeld gekomen en wer-
den dan ook compleet onschadelijk 
gemaakt door de korfbaldames van 
VZOD. Intussen kwam de thuisclub 

op een voorsprong van vier punten. 
Bij rust stond het 14-10 in het voor-
deel van VZOD/FIQAS.
In de tweede helft bleef het initia-
tief bij de blauwzwarten en zo werd 
de voorsprong uitgebouwd naar ze-
ven punten (19-11). VZOD liet zien 
de nieuwe speelwijze, ingezet van-
af de voorbereiding, goed onder de 
knie te hebben. De vele gecreëer-
de kansen werden echter niet altijd 
afgemaakt en verdedigend liet men 
her en der wat steekjes vallen, zeker 
in de laatste tien minuten. Uiteinde-
lijk wist DSO deze wedstrijd nog ne-
gentien keer de korf te vinden, het-
geen VZOD/FIQAS zichzelf mag 
aanrekenen tegen een ploeg van dit 
niveau. “Het ontbrak de thuisclub 
aan een killersmentaliteit”, aldus 
Cor Loef na de wedstrijd. “Maar ge-
zien het wedstrijdbeeld heeft VZOD 
terecht gewonnen en bij vlagen la-
ten zien een topteam te zijn met veel 
potentie.” Einduitslag: 24-19.
Volgend weekend speelt VZOD/FI-
QAS wederom voor eigen publiekk 
aan de Wim Kandreef. Dit keer om 
15.30 uur tegen Nexus uit Schie-
dam, waar de vorige keer nipt met 
15-16 werd gewonnen. 

Ruben Spaargaren in actie tijdens een wedstrijden in Badhoevedorp. 
Foto: Arjen Vos

Rolstoeltenniskampioenschappen
Ruben Spaargaren wint in 
Badhoevedorp
Aalsmeer - De doelstelling van 
Ruben Spaargaren om de ‘Wilden-
horst indoor rolstoeltenniskampi-
oenschappen 2017’ op zijn naam 
te schrijven, is geslaagd. Zondag 9 
april won de Aalsmeerder na een 
drie uur durende finale van Rody de 
Bie: 6-7, 6-4 en 7-5. De eerste twee 
rondes rolde Ruben nog tamelijk 
eenvoudig door het schema. Vrij-
dagavond zette hij Patrick Elzinga 
met 6-1 en 6-3 aan de kant, zater-
dagochtend moest ook Koen Meer-
wijk 7-6 en 6-1 eraan geloven. Rust 
werd de Aalsmeerder hierna niet 
gegund. Ook in het dubbel stonden 
zaterdag namelijk nog twee partijen 
op de rol. Met partner Edwin Ros-
kam verloor hij in drie sets van Ro-
dy de Bie en Mitchel Graauw waar-
door een titel in deze discipline bui-
ten bereik kwam. Dat de twee op-
volgende wedstrijden nog wel wer-
den gewonnen, mocht niet baten. 
De titel ging naar De Bie en Graauw.
Rody de Bie was ook de tegenstan-
der in de enkelspelfinale. Hierin 
maakte de 22-jarige Utrechtse stu-
dent het Ruben zeer lastig. De eer-

ste set won De Bie in de tiebreak. De 
volgende set was voor Ruben waar-
na het aankwam op een beslissende 
derde set. Die leek in het voordeel te 
gaan vallen voor de man uit Utrecht 
die een brutale voorsprong van 3-0 
nam. Ruben rechtte de rug, ver-
hoogde de concentratie en wist zich 
langszij te knokken. Toen Ruben het 
karwei bij een 5-4 voorsprong op ei-
gen service mocht afmaken werd hij 
opnieuw gebroken. Daarna zorgde 
een re-break en servicebehoud voor 
de vurig verlangde titel.
“Ik had hier nog nooit gewonnen, 
dus ik ben erg blij dat het nu ge-
lukt is. Dit voelt toch als een thuis-
toernooi, omdat ik hier ben begon-
nen met rolstoeltennis”, aldus de 
Aalsmeerder die na Goirle de twee-
de toernooiwinst van dit jaar boekt. 
Daarbij toont de winst op een ge-
vestigde speler uit het seniorencir-
cuit aan dat Ruben een goede ont-
wikkeling doormaakt. De komende 
tijd zal Ruben zich vooral richten op 
het havo-examen. Na het examen 
wacht eind mei een Internationaal 
Future Toernooi in Nice.

Wedstrijdzeilen
Sailing team NL traint met 
speed machine op de Poel
Aalsmeer - Pieter-Jan Postma ver-
tegenwoordigde Nederland tij-
dens de Olympische Spelen in Bei-
jing, London en Rio. Hij komt uit in 
de Finnklasse, een snelle eenmans-
boot, alweer sinds 1952 Olympi-
sche Klasse. In Londen miste hij op 
een haar na een gouden medaille. 
In 2016 won hij het Europese Kam-
pioenschap. Als wedstrijdzeiler pur 
sang heeft hij momenteel een over-
stap gemaakt in een ultime speed 
machine, de M32 catamaran. De 
M32 is bijna 10 meter lang, heeft 
een masthoogte van bijna 17 meter 
en een totaal zeiloppervlak (groot-
zeil en gennaker) van maar liefst 
113 vierkante meter! Compleet van 
carbon weegt de M32 slechts 510 
kilo en per saldo kunnen er snelhe-
den worden bereikt tot zo’n 25 tot 30 
knopen (circa 50 kilometer per uur) 
waarbij 40 footers het afleggen. Met 
zijn Sailing Team NL traint hij mo-
menteel op de Westeinder, vanuit 
de haven van ‘t Fort, samen met het 
Zweedse team Holmberg. De teams 
bereiden zich voor op deelname aan 
het World Matchracing Tour, het of-
ficiële World Sailing wereldkampi-
oenschap matchracen. De organi-
satie is in samenwerking met Sail-
service, Match+Team Racing Asso-
ciation (DMTRA) en stichting West-
einder Zeilwedstrijden. Zelfs zater-
dag, toen er nagenoeg geen wind 
stond, wisten de M32 verbazing-

wekkend snelheid te ontwikkelen 
en op zondag bij een matige wind 
was het al spectaculair zeilen. Van 
18 tot en met 26 april worden de 
trainingen hervat. Voor (jeugd)leden 
van de watersport verenigingen is er 
kans om even een rondje mee te ra-
cen; aanmelden via info@westein-
derzeilwedstrijden.nl. 
STNL zet zich in om zeilend Ne-
derland internationaal meer sa-
menwerkend op de kaart te zetten, 
niet als stop en go project maar als 
doorlopende cultuur die Nederland 
als Water Handels Natie versterkt. 
Open www.wmrt.com voor sublie-
me foto’s en alle informatie over de-
ze moderne speed machines.
Theo van Mierlo
Foto: Jan Jongkind

Voor het eerst medailles voor Kathelijn van der Avoird en Alyssa Winkelaar.

Tweede plaatsingswedstrijd
Weer veel medailles voor 
trampolinespringers
Aalsmeer - Op zaterdag 8 april 
sprong de CDE-wedstrijdselec-
tie van SV Omnia de tweede plaat-
singswedstrijd individueel en syn-
chroon in Bunschoten. Bij de C 
Jeugd meisjes eindigde Lisa Wolter-
man opnieuw op de eerste plaats en 
won daarmee goud. Sabine Boeg-
man eindigde op een mooie derde 
plaats en won brons. Bij de C Pu-
pil/Jeugd jongens won Teun van der 
Schilden goud en Fenno van Beek 
zilver. Amber Radermaker won op-
nieuw goud bij de C Junior meis-
jes. Marlies kok won goud en De-
nise Bartling brons bij de C Senior 
Dames. 
Casper Dokter, Matthias de Jong en 
Job van der Knaap werden respec-
tievelijk eerste, tweede en derde bij 
de C Junior Senior Heren. In de ca-
tegorie D Jeugd jongens wonnen 
Jay Roelfsema en Joey Visser res-
pectievelijk goud en zilver. Kathelijn 
van der Avoird en Alyssa Winkelaar 
(E pupil gemengd) wonnen voor het 
eerst een medaille, iets om trots op 
te zijn. Ze eindigden op een tweede 

en derde plaats. Bij de E Jeugd Ge-
mengd werd Nicky Schijveschuur-
der 2de en won zilver.
Opnieuw prachtige individuele re-
sultaten! Bij het synchroonspringen 
wonnen in hun eigen categorie-
en Lisa wolterman en Sabine Boeg-
man, Fenno van Beek en Teun van 
der Schilden, Anne Wessels en Mar-
lies kok, Casper Dokter en Duncan 
Lemstra en tot slot Jay Roelfsema en 
Joey Visser gouden medailles. Zilver 
ging naar de synchroonparen Re-
na Sack en Nicky Schijveschuurder 
(ook voor het eerst een medaille) en 
Job van der Knaap en Matthias de 
Jong. Muriël Coppens en Ilse Bom 
verdienden het brons. Weer goede 
prestaties, waarmee alle springers 
doorgaan naar de derde plaatsings-
wedstrijd die op 13 mei plaatsvindt 
in de Proosdijhal in Kudelstaart en 
vrij toegankelijk is voor iedereen 
die belangstelling heeft. Hierna kan 
worden bepaald wie van de sprin-
gers door mogen naar de Neder-
landse Kampioenschappen Trampo-
linespringen in juni 2017.

len. In de zevende inning kwam 
Ernst Koole op het eerste honk met 
vier wijd, weet het tweede en derde 
honk te stelen en wist daarna nog 
te scoren. Ook Menno bereikte het 
eerste honk met vier wijd en kon de 
thuisplaat bereiken op een schitte-
rende tweehonkslag van Orlando 
Martinez, die daarna zelf sneuvelde 
op een actie 7 naar 5 en dat bracht 
de stand op 9-0 in het voordeel van 
Thamen. Orlando Martinez nam in 
de achtste inning het pitchen over 
van Bart Hagendoorn, de Thamen 
verdediging maakte op dat moment 
één foutje en daar wist OG van te 
profiteren en scoorde. Na ruim 3 uur 
spelen was de einduitslag 9-1 in het 
voordeel van Thamen. De honkbal-
lers gaan zondag 16 april om 15.00 
uur op bezoek bij TIW-Survivors in 
Diemen.

immers ook de Th. Voorn-prijs van 
zijn team. Dat team dat verder be-
stond uit kopman Wim Konst en de 
gebroeders Jos en Kees Harte. Dit 
gepromoveerde team zal er volgend 
seizoen bijna geheel anders uit-
zien. Zij doen een stap terug voor 
de top vier van de afgelopen com-
petitie. Daarin werd Wim Keessen 
kampioen, hij loste Adrie Voorn af 
die tweede werd, Wim Konst be-
haalde op de slotavond nog net het 
brons. Of er volgend seizoen met 
een tweede team gestart kan wor-
den zal afhangen van de aanwas 
van de club, die hard nieuwe leden 
nodig heeft. Dit seizoen zal maan-
dagavond in ’t Fort worden afgeslo-
ten met de strijd om de sneldamti-
tel. Vervolgens gaan de borden en 
schijven voorlopig de damkast in 
om er na de kermis weer uit te ko-
men. Dan gaat het nieuwe seizoen 
in, waarin K&G haar 90 jarig jubile-
um hoopt te vieren. Een feestje en 
veel damplezier in het verschiet. 

René de Jong reikt de kampioensbe-
ker uit aan Wim Keessen.
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Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Ben van Dam 1e bij darten
Aalsmeer - De dartcompetitie in ‘t 
Middelpunt begon om acht uur en 
het ging bij Ben van Dam al gelijk 
goed. De dubbels uitgooien verliep 
prima, al waren ze niet altijd hoog. 
Echter wel goed genoeg om er eer-
ste mee te worden. Kees de Lange 
had een paar hoge scores van 140, 
maar het is nu eenmaal zo bij het 
darten dat je een dubbel uit moet 
gooien, en dat lukte dit keer niet 
zo snel. Hij werd tweede. De der-
de plaats was voor Peter Bakker, 
die tegen Franklin Dolk erg zijn best 

moest doen om hem net voor te blij-
ven. Franklin miste af en toe een 
pijltje en werd hierdoor vierde. Hans 
Dolk en Henk v/d Stroom kwamen 
elkaar tegen aan het einde van de 
strijd. Deze werd door Hans gewon-
nen, die vijfde werd, en Henk dus 
zesde. Er is iedere dinsdagavond 
darten in ’t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55. De zaal is vanaf half 
acht open en deelname kost 2,50 
euro per keer per persoon. De leef-
tijd is vanaf 16 jaar. Nieuwe darters 
zijn van harte welkom.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 14 april is er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen 
is van harte welkom. Geen maat? 
Geen probleem, deze is vast wel 
aanwezig. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor inschrij-
ving, koffie en thee. Het klaverjas-
sen op vrijdag 7 april is gewonnen 
door Theo Nagtegaal met 5372 pun-
ten, op twee Joop Biesheuvel met 
5218 punten en op derde plaats 
Marja van de Burg met 5241 pun-
ten. De poedelprijs was voor Paolo 
Molia met 3979 punten.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Met & Co naar derde plaats
Aalsmeer - Ook na de elfde speel-
ronde blijft het bijzonder spannend 
bij de ZABO wat het kampioenschap 
aangaat. Het verschil tussen de 
nummers één en twee van de rang-
lijst bedraagt twee punten met nog 
drie wedstrijden op het programma. 
Beide titelkandidaten wonnen afge-
lopen weekend hun wedstrijd met 
ruime cijfers. De ZABO zaalvoet-
balcompetitie werd zaterdag 8 april 
in sporthal de Bloemhof voortgezet 
met speelronde 11. De ploeg van 
LEMO moest het opnemen tegen 
IBH Aalsmeer en won de partij met 
4-1. Polonia Aalsmeer had Atlas Li-
ons als tegenstander en deze wed-
strijd eindigde met 8-3 voor Polonia. 

Het zaalvoetbalteam van Met & Co 
versloeg Koning Nieuwendijk met 
7-2. Door deze overwinning is Met 
& Co gestegen van plaats vijf naar 
plaats drie in de stand. Het slotduel 
ging tussen Sportcafé de Midi’s en 
Amsec Piller. De koploper vijzelde 
het doelsaldo flink op: einduitslag 
12-0. Huidige stand: Sportcafé de 
Midi’s 11-30, Polonia Aalsmeer 11-
28, Met & Co 11-16, Atlas Lions 11-
15, Koning Nieuwendijk 11-13, IBH 
Aalsmeer 11-10, LEMO 11-9, Amsec 
Piller 11-8. 
De twaalfde speelronde volgt za-
terdagavond 22 april in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is welkom. De toegang is gratis.

Wielrennen 60+wedstrijd
Overwinning voor Guus 
Zantingh in Amersfoort
Uithoorn - Afgelopen weekend zijn 
de UWTC renners Leen Blom, Ni-
co Fokker en Guus Zantingh ac-
tief geweest in veteranen wedstrij-
den. Zaterdag 8 april stonden er drie 
UWTC renners aan de start van de 
60+ wedstrijd in Amersfoort. Vanuit 
het vertrek probeerden enkele ren-
ners uitlooppogingen te onderne-
men maar deze werden steeds weer 
in de kiem gesmoord door het pe-
loton. En zo ging het compacte pe-
loton naar de eindsprint. De sprint 
werd vroeg ingezet door Peter de 
Jong met Guus Zantingh in zijn wiel. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Guus Zantingh uit Mijdrecht 2e Piet 
Gruteke uit Rotterdam en 3e werd 
Peter de Jong uit Hilversum. Leen 
Blom klasseerde zich als 11e en Ni-
co Fokker eindigde in het peloton. 
Voor Guus Zantingh was het de eer-
ste overwinning van dit seizoen.
Zondag 9 april waren de drie UWTC 
renners naar Rotterdam gegaan om 
daar te starten. Na het startschot 
werd er een hoog tempo aangehou-
den en omdat het mooi weer was 

en weinig wind bleef de koers lang 
gesloten. Halverwege de wedstrijd 
probeerden 5 renners, met daarbij 
Leen Blom en Guus Zantingh een 
voorsprong te nemen maar na 8 
ronden werden zij weer ingerekend 
en met nog een ronde te gaan de-
marreerde Arie de Groot uit Gouda 
en bleef het peloton voor en won de 
wedstrijd. Guus Zantingh Mijdrecht 
spurtte naar de 2e plaats voor Henri 
Gerrits uit Sint-Michielsgestel. Leen 
Blom finishte als 13e.

Succes voor handbikers
In Australië had Jetze Plat dit week-
end zijn eerste triathlon van het sei-
zoen, 750 meter zwemmen, 20 ki-
lometer handbiken en 5 kilometer 
wheelen. In een tijd van 00:58:22 
wist hij de wedstrijd te winnen. Jetze 
gefeliciteerd. Maar ook Tim de Vries 
uit Vinkeveen behaalde zijn eerste 
overwinning. Dit weekend was de 
eerste NHC (Nationale Handbike 
Competitie) wedstrijd in Rotterdam 
en Tim kwam hier solo over de fi-
nish. 

Oudere jongeren schaak
Wisselende resultaten AAS 
bij 50+ kampioenschap
Aalsmeer - Op zaterdag 8 april 
werd in Leiden het 50+ kampioen-
schap van de Leidse Schaakbond 
verspeeld. In tegenstelling tot de 
SGA is dit geen toernooi over ze-
ven woensdagen, maar een rapid 
toernooi van zeven ronden op één 
dag. 32 Ouderen jongeren tussen 
de 50 en 90 waren naar het Denk-
sport Centrum Leiden getogen en 
in een zeer gezellige sfeer werd er 
een spannend toernooi gespeeld 
met tussen de middag een smake-
lijke lunch. AAS was goed vertegen-
woordigd met veelvoudig kampi-
oen Ad van de Berg, Peter Poncin en 
Ben de Leur. Ben schakelde zich al 
in de tweede ronde uit door terecht 
te verliezen van Eric van ‘t Hoof in 
een slecht gespeelde Indische par-
tij. Ben kwam wel weer terug, over-
speelde de zeer sterke Frits Fritschy, 
maar taxeerde het eindspel verkeerd 
en verloor alsnog. In de laatste ron-
de was de fut er een beetje uit en 
bleef Ben steken tegen Wilfried Bin-
nendijk in een remise en bereikte de 
vierde plaats. Peter speelde een ge-
degen toernooi, besloot in de laat-
ste ronde geen alles of niets te spe-
len en deelde het punt met Ad van 
de Berg die met twee remises (te-
gen Peter Poncin en Joop Piket) 
weer eens kampioen van de LeiSB 
werd. Bij Joop Piket beginnen nu de 

jaren te tellen en hij verloor de laat-
ste ronde en viel weg uit de top 5. 
Het toernooi werd weer uitstekend 
georganiseerd door SV Oegstgeest. 
Afgelopen woensdag 29 maart 
werd de vijfde ronde gespeeld van 
het Amsterdamse 50+kampioen-
schap. In de D-groep deed Rob van 
Haaften goede zaken door te win-
nen en staat aan kop van Groep D! 
In groep C is Clemens Koster ken-
nelijk nog steeds in slechte vorm, 
want hij verloor met wit van Mar-
tin Steinhart. Hans Pot deed het be-
ter door te winnen van de 94 jari-
ge Dick Spel, die vorig jaar nog met 
een ligfiets vanuit Diemen naar Am-
sterdam IJburg fietste! Jan van Wil-
ligen viel helaas uit de top door van 
Garth Sylbing te verliezen. In groep 
B won Ferry Weverling met wit van 
Tony Lith en draait nog steeds boven 
in mee. In de zeer sterke AS-pou-
le moest Ben de Leur tegen de ex-
meesterklasse speler Bram van Dijk. 
Ben overspeelde Bram en kwam 
zelfs op twee pionnen voorsprong. 
Maar ex-meesterklasse spelers ge-
ven nooit op en door het hardnek-
kige verzet van Bram begon bij Ben 
langzaam het licht uit te gaan. Van 
beter werd de stelling gelijk tot min-
der en een laatste blunder liet Bram 
het punt scoren.
Door Ben de Leur

Piet wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 19 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 5 april is gewonnen door Piet 
Straathof met 5459 punten, gevolgd 
door Wim Reuling met 5403 punten, 
Thea Reuling met 5049 punten en 
Essy van Es met 4994 punten.

Schaakcompetitie
Belangrijke overwinning 
AAS 2 op Oegstgeest 2
Aalsmeer - Eindelijk gerechtig-
heid voor de Azen, winst op Oegst-
geest 2. Met het op papier toch zeer 
sterke tweede team van AAS wil-
de het tot nu toe maar niet lukken 
en dreigde zowaar het degradatie-
spook. In zijn voorwoord gaf team-
captain Simon Groot al aan dat het 
een voor beide partijen belangrijke 
wedstrijd zou worden en dat alleen 
winst uitkomst zou bieden. Ken-
nelijk had Martin van Zaanen niet 
goed geluisterd, want om 20.30 uur 
kon hij reeds zijn partij aan bord 8 
opgeven. Aan bord 1 kreeg Peter 
Poncin een vijandelijke opmars van 
de koningsvleugelpionnen voor de 
kiezen en dreigde hij zelfs via f4-f5 
een ingesloten loper op e6 te moe-
ten incasseren. Met de subtiele zet 
Pd7 wist Peter het onheil te keren en 
af te wikkelen naar een stelling die 
toch wel voordelig voor de tegen-
partij bleek te zijn. Gelukkig voor 
Peter accepteerde zijn opponent het 
remiseaanbod. Aan bord 2 kreeg Si-
mon Groot al snel vanuit de opening 
voordeel doordat de tegenstander 
koos voor een snelle opmars d7-
d5 met een isolani op d5 ten ge-
volg. Behendig werd het blokkade-
veld d4 bezet en bereikte hij met 
subtiel stukkenspel ruim voordeel 
dat resulteerde in pionwinst. Na een 
foutieve koningszet won hij vervol-
gens een stuk via een thematisch 
dame-offer (schaak + hout) waar-
na het volle punt snel kon worden 
geboekt. Aan bord 3 speelde Wil-
lem Hensbergen een partij waarin 

de balans niet echt verstoord werd, 
dus besloten de kemphanen maar 
tot een remise. Aan bord 4 speelde 
Olaf Cliteur weer een briljante partij, 
Met een prachtig stukoffer dreigde 
hij een snelle mataanval op de ko-
ning. Helaas is slaan niet verplicht 
bij dit edele spel en kon zwart met 
een subtiele loperzet het directe ge-
vaar bezweren. Een paar zetten la-
ter overzag de tegenstander ech-
ter een prachtig kwaliteitsoffer van 
Olaf waarna hij alsnog werd mat ge-
zet. Briljant gespeeld! Henk Noord-
hoek is de constante factor in AAS 
2. Ook in deze wedstrijd scoorde hij 
weer heel gedecideerd en vrij snel 
het volle punt. Met 4½ uit 6 is hij de 
absolute topscorer! Aan bord 6 leek 
het jeugdig talent Boudewijn Eijsvo-
gel zijn tegenstander te h-lijnen. In 
plaats van met h5xg6 een prachti-
ge aanvalslijn te openen. Voor zijn 
zware stukken besloot Boudewijn 
echter met h5-h6 de zaak dicht te 
schuiven. Zijn tegenstander lan-
ceerde dankbaar een tegenaanval 
met stukwinst tot gevolg. Aan bord 
7 speelde Erik Breedveld weer een 
keurige partij tegen de nestor van 
Oegstgeest 2. In het eindspel pro-
moveerde de vrijpion van Erik net 
een zet eerder dan die van de heer 
Weiland, hetgeen winnend voordeel 
opleverde. 
Eindstand derhalve 5–3 voor de 
Azen. Het team staat nu in de com-
fortzone van de promotieklasse op 
de vierde plaats
Door Simon de Groot

Speelavond DES
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van buurtvereniging DES is 
vanavond, donderdag 13 april. Dit is 
tevens de laatste competitieavond 
waar de prijzen van dit seizoen wor-
den verdeeld. De speelavond be-
gint om 19.30 uur en is in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Het klaverjassen op 16 maart is ge-
wonnen door de heer M. Beets met 
5168 punten, gevolgd door de he-
ren J. Verdel met 5108 en A. Brou-
wer met 5104 punten. Bij het domi-
neren was de hoogste eer voor me-
vrouw F. Korte met 9 schrappen, op 

Rene van Veen (links, Hoogste Uitgooi) naast Ronald de Jong (winnaar der-
de niveau).

Zaterdag in Dorpshuis Kudelstaart
Lars en Brent in vorm voor 
Paas Koppel Toernooi
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was het twee wekelijkse dartsfesti-
val in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Lars Plaisier was voor de vierde keer 
dit seizoen aanwezig en won voor 
de derde keer het Hoogste Niveau, 
een ongekend hoog moyenne van 
deze zeer talentvolle jonge dar-
ter. Daar kon ook de koploper Tibor 
Hogervorst, die voor alweer de vijf-
de keer dit seizoen de finale bereik-
te, geen verandering in aanbrengen. 
Toch deed Tibor met het oog op de 
stand goede zaken, want in de halve 
finale won hij, in tegenstelling tot de 
vorige speelavond, van de nummer 
twee, Erik Jan Geelkerken. 
Tenslotte ging er nog een eervol-
le vermelding naar Job van Rijs-
se, die knap de kwartfinale bereikte 
van het Hoogste Niveau. Het tweede 
niveau werd gewonnen door Brent 
Plaisier, waardoor de gebroeders 
Plaisier voor de tweede keer dit sei-
zoen een dubbelslag sloegen. Voor 
Brent was het de derde gewonnen 
finale op rij, twee keer won hij het 
tweede niveau, één keer het Hoog-
ste Niveau, een zeer respectabel 
sterke reeks. Het laatste ‘slachtof-
fer’ was finalist Nick Dekker. In de 
B ronden was maar liefst vijftig pro-
cent van de halve finalisten een da-
me. Esther van de Vlugt (derde ni-
veau), Mendy Baumeister, Henny 
Taal en Marieke van Zanten (allen 
in het vierde niveau) bereikten knap 
de laatste vier. Desalniettemin werd 
de finale op het derde niveau een 
manlijke twist. Ronald de Jong won 
uiteindelijk met miniem verschil (3-
2) van Jan van Zanten, het was zijn 
eerste prijs ooit bij de Poel’s Eye. In 
het vierde niveau bleef alleen Men-
dy over als vertegenwoordigster van 

het vrouwelijk geslacht, maar de 
overwinning ging uiteindelijk naar 
Kevin Bras. De Hoogste Uitgooi van 
de avond was historisch laag, alleen 
in het allereerste seizoen (2002 – 
2003) was deze ooit lager (101 van 
Ronald Baars). Het was echter niet 
de schuld van Rene van Veen dat 
niemand zijn uitgooi van 102 wist te 
overtreffen.

Paaskoppeltoernooi
Overmorgen, zaterdag 15 april, is 
het Paas Koppel Toernooi, dit is altijd 
een erg gezellig toernooi. Met het 
koppel toernooi speelt men in duo’s, 
dus het is de bedoeling dat iedereen 
een maat meeneemt. Uiteraard is er 
een winnaars- en een verliezersron-
de, waarbij er mooie prijzen klaar 
staan voor de uiteindelijke acht fi-
nalisten. Het duo Bak met Ronald 
Baars gaan voor de grootste prij-
zen, dit lukte hen de afgelopen twee 
jaar. Een geducht tegenstander zou-
den de gebroeders Plaisier (Brent 
en Lars) kunnen zijn. Elk dartersduo 
kan zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is geen besloten club, 
laagdrempelig en geschikt voor alle 
niveaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Jong, oud, man en vrouw 
zijn zaterdag welkom in het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro (per persoon, 
acht euro per koppel) en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar.

Voetbal zondag: 4-1 verlies 
RKDES compleet van slag
Kudelstaart - De Kudelstaartse for-
matie is totaal van slag terwijl er vo-
rige week nog ternauwernood met 
2-0 werd gewonnen van laagvlie-
ger Moordrecht en de week ervoor 
zelfs verloren werd door het nage-
noeg onderaan staande Rooden-
burg werd er nu weer verloren van 
Taurus uit Delft. Met schaamrood 
op de kaken verliet RKDES met een 
verliespartij van 4-1 het veld en zak-
ken de Kudelstaarters naar de zes-
de plek. Hoe gaat trainer Jesse Don-
ker het tij keren of is het tij nog te 
keren, want het was echt niet best 
wat de 20 meegekomen supporters 
uit Kudelstaart afgelopen zondag 9 
april voorgeschoteld kregen. Rick 
Verkuijl moest in de spits plaats ma-
ken voor Jeroen Bakker en juist hij 
was het die na 7 minuten opzich-
tig faalde. Nadat Robin v/d Steeg 
de bal vanaf links voor gaf, stond hij 
alleen voor de keeper maar schoot 
dus ook recht op diezelfde keeper. 
De gebroeders Lentjes misten bei-
de nog een goede mogelijkheid, Ivo 
kopte op de lat en Gijs schoot naast. 
Daarna was de koek alweer op. Tau-
rus speelde rustig en combineer-
de er lustig op los wat leidde tot een 
één tweetje door het hart van de Ku-
delstaartse verdediging en de 1-0 
was een feit. Door verlies van de bal 
van Novell Elhadji moest keeper Tijn 
Kraak ingrijpen, wat hem net goed af 
ging. Vlak na rust bracht de paal nog 
redding voor de plaatselijke FC, ter-
wijl ook Maarten van Putten de paal 
vond. Een corner voor RKDES na een 
goed uur voetballen leidde de 2-0 in, 
de corner werd afgeslagen en Tau-
rus counterde in rap tempo naar de 

2-0 Maarten van Putten en Lennart 
Kok werden gewisseld voor Rutger 
Spaargaren en Mano van Veen, maar 
spits Rick Verkuijl bleef raadselach-
tig op de bank. Joey Pothoff kwam in 
het veld voor Novel Elhadji zodat Roy 
Endhoven zich op het middenveld 
nestelde om meer druk te zetten op 
het vijandelijk doel, een alles of niets 
poging. In eerste instantie werd het 
alles, want het was Rutger Spaarga-
ren die er op rechts vandoor ging en 
het was Gijs Lentjes die bij de eer-
ste paal opdook en fraai de 2-1 bin-
nen kopte. Bij een volgende coun-
ter van Taurus greep Daan Duizend-
stra behoorlijk hard in en mocht van 
geluk spreken dat de scheidsrechter 
hem niet zijn tweede gele kaart voor 
toverde. Maar vijf minuten later was 
het Joey Pothoff die klungelig de bal 
verspeelde en Taurus counterde naar 
de 3-1. Het geloof in de Kudelstaart-
se formatie was nu helemaal vertrok-
ken en ver in blessure tijd kwam zelfs 
de 4-1 nog op het niet aanwezige 
scorebord. Weer werd de bal over de 
verdediging van RKDES gespeeld en 
de spits kon alleen op doelman Tijn 
Kraak af gaan. Hij omspeelde hem 
nog door terug te leggen op een me-
despeler die de bal in het lege doel 
schoof. Al met al een wedstrijd die 
behoudens het eerste kwartier niet 
echt de indruk gaf dat RKDES echt 
wil winnen. Op deze manier gaat het 
seizoen als een nachtkaars uit. Ko-
mende zondag 16 april met z’n allen 
aan teambuilding doen en paaseie-
ren zoeken in het Amsterdamse Bos. 
Over twee weken wacht vervolgens 
de uitwedstrijd tegen ASW
Eppo

de voet gevolgd door mevrouw J. 
Koolhaas met 10 schrappen.

Klaverjastoernooi
Op vrijdag 28 april organiseert de 
buurtvereniging een klaverjastoer-
nooi in dorpshuis De Reede. De 
aanvang van dit toernooi is 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Het adres is Schouwstraat 14. In-
schrijven van een team kan bij Irma 
Mandemaker, Verremeer 8a in Rij-
senhout, tel. 0297-341660. Een team 
bestaat uit 4 personen en ieder-
een mag meerdere teams inschrij-
ven.Het inschrijfgeld bedraagt 8 eu-
ro per team. Inschrijven kan tot ui-
terlijk 21 april.

Oceanus traithleten op 
podium bij de Meentrun
Aalsmeer - Een twaalftal leden 
van het Oceanus Triathlon team lie-
pen ook dit jaar de 5 en 10 kilo-
meter van de Meentrun in de kle-
ding van hun trouwe sponsor. On-
der een stalende zon werden de at-
leten rond 11.30 uur weggescho-
ten. Van te voren hadden Davy He-
ijsteeg en Mariska Visser aangege-
ven rond de 40 minuten de 10 kilo-
meter te willen voltooien. Davy met 
de benen nog vol van de wedstrijd 
in Portugal moest twee atleten voor 
laten gaan en werd derde bij de he-
ren in een tijd van 37 minuten en 40 
seconden. Mariska werd zelfs eerste 
bij de dames in een tijd van 42 mi-
nuten en 28 seconden.
 
Zwemloop Triahlon Jeugd
Afgelopen zaterdag 8 april stond, na 
een winter lang hardtrainen, de Wa-
terlelie zwemloop op het program-
ma. Om 7.50 uur druppelden de eer-
ste atleten binnen om zich voor te 
bereiden op hun wedstrijd. Ondanks 
dat het allemaal vrienden en vrien-
dinnen zijn, wordt er tijdens de wed-
strijden om iedere centimeter ge-
vochten om aan het einde van het 
seizoen gekroond te mogen worden 
tot clubkampioen. Om exact 8.30 
uur viel het startschot en waren de 
14 atleten onderweg voor 250 of 500 
meter zwemmen en 2.5 of 5 kilome-
ter hardlopen. Onder luide aanmoe-
digingen van de ouders, broertjes 
en zusjes kwam Niels Lekkerkerk als 
eerst uit het water gevolgd door Da-

nique Pannekoek. Niels gaf tijdens 
het lopen geen krimp en liet zien dat 
de trainingen op de baan hem gro-
te stappen vooruit had laten maken. 
Hij werd afgemeten eerste in een 
tijd van 15 minuten en 51 seconden. 
Bij de dames was het spannend 
tot de laatste loopronde. Danique 
moest vechten voor haar plekje. Ze 
werd op de hielen gezeten door Ra-
chella van Zanen en een ontketende 
Mirjam van der Luit. Maar uiteinde-
lijk was het de visueel beperkte Jai-
my van der Loo die met een moor-
dend tempo, ook voor haar begelei-
der Justin Heijsteeg, als eerste over 
de streep in een tijd van 17 minuten 
en 1 seconde. Danique kon de ove-
rige concurrenten achter zich hou-
den en werd hierdoor mooi tweede 
in een tijd van 17 minuten en 28 se-
conden. Job van der Luit was, door 
de gebroken arm van Justin Heijs-
teeg, de enige atleet die 500 me-
ter zwom en 5 kilometer moest lo-
pen en dat deed hij in stijl en in een 
super tijd van 35 minuten en 18 se-
conden. De laatste rondes werd hij 
vergezeld door Jaimy en een aan-
tal andere atleten. Wat de fantasti-
sche sfeer benadrukt tussen de at-
leten onderling. Wil jij een keer gra-
tis mee trainen? Kom dan op dins-
dagavond naar de training om 18.00 
uur om te zwemmen in De Waterle-
lie aan de Dreef en daarna om 19.00 
lekker te gaan lopen. Meetrainen 
vanaf negen jaar. Meer info: www.
triathlonaalsmeer.nl.
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Handbal kwalificatiewedstrijd
Samir Benghanem van FIQAS 
in Herenteam voor EK
Aalsmeer - Het Nederlands He-
renteam speelt de vierde kwalifi-
catiewedstrijd voor het EK 2018 in 
Kroatië in een uitverkochte sport-
hal. De ploeg van bondscoach Joop 
Fiege treedt op 7 mei om 14.00 uur 
aan tegen Letland. De kaarten voor 
de wedstrijd waren binnen drie da-
gen uitverkocht en daarmee zijn al-
le stoeltjes op de tribune van sport-
hal Angelslo in Emmen gevuld. “We 
spelen graag in Emmen”, vertelt 
bondscoach Joop Fiege. “Het is een 
mooie sporthal, compact en sfeer-
vol. Het publiek zit bovenop het veld 
en kan echt het verschil maken. Het 
is hartstikke mooi dat de wedstrijd 
uitverkocht is.” 
Op 1 mei komen de Oranjeheren 
voor het eerst bij elkaar sinds de 
nipt verloren EK-kwalificatiewed-
strijd tegen Hongarije. Het Neder-
lands Herenteam zal een dag la-
ter naar Letland afreizen om daar 
op 3 mei het eerste duel tegen de 

Letten te spelen. In het tweeluik (3 
en 7 mei) kunnen de Oranjeheren 
belangrijke punten pakken om uit-
zicht te houden op kwalificatie voor 
het EK. Na twee duels tegen Dene-
marken en Hongarije staat de ploeg 
puntloos op de derde plek. Letland 
is terug te vinden op plek vier. “We 
hebben een korte voorbereiding op 
de uitwedstrijd. Dat maakt het lastig. 
De doelstelling is twee keer winnen. 
Als je naar de ranking kijkt zijn wij 
favoriet, maar Letland heeft een hele 
fysieke ploeg en ze kunnen een pot-
je handballen. We zullen dus vol aan 
de bak moeten”, aldus Joop Fiege. 
De bondscoach heeft de voorlopi-
ge selectie bekend gemaakt. In de 
tweede week van april maakt hij de 
definitieve selectie van zestien spe-
lers bekend. In de voorlopige selec-
tie onder andere spelers van OCI/
Lions, Kras Volendam, Targos Bevo, 
Hurry Up én Samir Benghanem van 
FIQAS Aalsmeer.

Gerard wint bij 
Ouderensooos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe 
kaarters zijn welkom. De vaste kern 
zou het vooral leuk vinden als nog 
wat jokeraars aanschuiven. Kom kij-

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 24 april 
houdt Allen Weerbaar de laatste 
kaartavond van het seizoen. Al-
le klaverjasliefhebbers en joke-
raars worden weer welkom gehe-
ten in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De inleg is 1,50 eu-
ro per persoon. De kaartavond be-
gint om 20.00 uur, maar de deu-
ren gaan vanaf 19.30 uur open voor 

Clubrecord en verbetering eigen record

Topprestatie Erica Belandi 
op marathon Rotterdam
Aalsmeer - Afgelopen zondag 9 
april was het weer in Rotterdam zo 
mogelijk nog mooier en dus ook 
warmer dan tijdens de eerste lente-
marathon in Amstelveen. De mees-
te marathonlopers houden van wat 
koelere weersomstandigheden. Eri-
ca Belandi van AV Aalsmeer liep 
vorig jaar in Rotterdam een top-
tijd en was van plan deze tijd nu te 
verbeteren. Erica was in blakende 
vorm en finishte na 3.00.15 uur. De-
ze prestatie leverde haar een vier-
de plaats op in de leeftijdscategorie 
tot 45 jaar en zij finishte bovendien 
als tweede Nederlandse in deze ca-
tegorie. Haar tijd op de marathon is 
een nieuw clubrecord en een verbe-
tering van haar eigen record van vo-
rig jaar met maar liefst 4.27 minuten.

Voetbal 
FCA zondag nog steeds in 
de race voor promotie
Aalsmeer - Zondag 9 april speelde 
de zondagtak van FC Aalsmeer te-
gen Nicolaas Boys uit Nieuwveen en 
natuurlijk gebeurd er dan weer wat 
leuks. Het tweede elftal was kam-
pioen geworden en net dat de eer-
ste elftallen aantraden begonnen de 
festiviteiten. Op een open boerenkar 
(met heel veel herrie) ging het team 
door de straten van Nieuwveen op 
weg naar hun sponsor en vlak voor 
het einde van de wedstrijd kwam 
men weer aanrijden om het eerste 
team nog even aan te moedigen. FC 
Aalsmeer was volledig. Het verschil 
met vorige week was dat Alexander 
Goes en Richard de Vries in de ba-
sis starten ten koste van Jeremaih 
Veldman en Elias El hadji vanwe-
ge trainingsachterstand. Ook Dani 
Calmez en Daryl Haime waren weer 
van de partij De eerste minuten was 
het aftasten bij beide ploegen. Feit 
was wel dat bij een forse overtre-
ding op Erik Jansen na 3 minuten 
al de eerste gele kaart te voorschijn 
kwam bij scheidsrechter Fereira. In 
totaal drie keer geel voor Nic Boys 
en vier maal voor FC Aalsmeer, ge-
lukkig zonder conseenties voor FC 
Aalsmeer. In de 10e minuut was het 
Jeremaih Veldman die gestrekt naar 
de hoek moest na een gevaarlijk 
schot in de hoek. Uit de corner was 
er verder geen gevaar. Nic Boys pro-
beerde het vaak met afstandsscho-
ten die vaak ver, naast of over gin-
gen. FC. Aalsmeer speelde vaak de 
lange bal op de snelle spitsen Len-
narth Eberharter en Pawel, die op 
hun beurt Joost van der Zwaard en 
de opkomende middenvelders Bar-
ry Springintveld, Alexander Goes en 
Rem Pasternak weer moesten aan-
spelen. Menig kans kwamen hier uit 
voort. Een bal van Rem werd van de 
doellijn gered door een speler van 
Nic. Boys. Alexander was ook le-
vensgevaarlijk. Op zijn manier pak-
te hij twee à drie spelers, maar zijn 
bal was helaas te zacht. In de 30e 
minuut kwam FC Aalsmeer ver-
diend op voorsprong. Een prachti-
ge bal van Barry op het hoofd van 
Joost, die perfect stond opgesteld 
en dat betekende 0-1. Aalsmeer 

kreeg nog een paar dotten van kan-
sen voor Joost en Mark Schut die 
net over schoot uit een mooie vrije 
trap. Ook Richard de Vries lag de bal 
panklaar voor Joost, maar de keeper 
van Nic. Boys stond goed opgesteld. 
De tweede helft trad de FC onge-
wijzigd aan en na 10 minuten was 
het raak. Na een prachtige bal van 
Lennarth op Rem was het de laat-
ste die met een harde bal in de ui-
terste bovenhoek de keeper kans-
loos liet en dat betekende 0-2. De 
wedstrijd was gespeeld, dacht ie-
dereen. Damion Veldman kwam erin 
voor Pavel en Karol ging op de links-
buiten plaats spelen. Niets aan de 
hand totdat scheidsrechter Ferrei-
ra de bal uit het niets op de 11 me-
ter stip neerlegde en zo Nic Boys de 
kans gaf om er weer een wedstrijd 
van te maken. Jeremaih was kans-
loos op de ingeschoten bal van Luke 
van Veen: 1-2. De FC was even de 
draad kwijt, wat absoluut niet nodig 
was. Daryl Haime kwam erin voor 
Karol en prompt waren er toch wel 
enkele kansen voor Daryl na weer 
een mooi opgezette aanval van Da-
ryl zelf en Damion. De bal werd met 
uiterste krachtinspanning tot corner 
verwerkt. Ook Mark bemoeide zich 
er mee, maar zijn prachtige voor-
zet kwam net niet goed aan bij Da-
ryl. Nic. Boys was nog eenmaal ge-
vaarlijk bij een vrije trap aan de zij-
lijn, maar dat was het dan wel. Een 
verdiende overwinning voor FC 
Aalsmeer. Een stevige derde plaats 
nu in handen. De nummer vier op 
8 punten en 5 punten los in de der-
de periode. Het staat er allemaal flo-
rissant en rooskleurig voor. Aan-
komende week vrij en dan gaat 
Aalsmeer naar Stompwijk, een te-
genstander die niet hoog staat, 
maar van onderschatting mag abso-
luut geen sprake zijn. Ook het twee-
de zondagteam van FCA staat met 
nog twee wedstrijden te gaan bo-
venaan, gelijk met Swift. Dus ook 
voor dit team volop promotiekansen, 
een ongekende luxe voor de zondag 
tak van FC Aalsmeer na de promotie 
van beide teams vorig jaar. Wat een 
seizoen! Peter Springintveld 

Tafeltenniscompetitie
Overwinning Bloemenlust 2
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
thuis aantreden tegen het uit de 
tweede klasse gedegradeerde DO-
KO (V) 1, dat hard op weg is naar 
het kampioenschap en promotie 
terug naar de tweede klasse. Dat 
klasse-verschil met Bloemenlust, 
dat weer naar de vierde klasse te-
rugkeert, was in veel wedstrijden 
niet terug te zien. Er werd door Bart 
Spaargaren, Ed Couwenberg en Jo-
han Berk goed partij gegeven en er 
werden diverse games afgesnoept. 
In het dubbelspel kwamen Bart en 
Ed goed terug van een 1-2 achter-
stand en hadden na een met 11-9 
gewonnen vierde game reële winst-
kansen. Helaas ging de beslissende 
vijfde game met 11-13 verloren. Ver-
volgens maakte Bart het zijn tweede 
tegenstander al zeer lastig (12-10, 
6-11, 10-12, 10-12), voordat hij in de 
laatste partij echt toesloeg en met 
11-8 in de vijfde game de spreek-

woordelijke eer redde; 1-9.
Bloemenlust 2 handhaaft zich in de 
middenmoot met een 7-3 overwin-
ning op Amstelveen 3, dat net on-
der hen staat. Danny Knol won al 
zijn enkel partijen, terwijl Peter Vel-
leman en Horst Krassen allebei twee 
keer wisten te winnen. Het dubbel-
spel werd door Danny en Peter nipt 
met 11-13 verloren in de beslissen-
de vijfde game.
Bloemenlust 3 speelde tegen de 
sterke koploper A.S.S.V. 2 en na een 
1-5 achterstand werd er net als in 
de uitwedstrijd met 4-6 verloren. Er 
had meer ingezeten, want ondanks 
elk twee overwinningen waren Jan 
Spaargaren en Dirk Biesheuvel niet 
tevreden met hun spel. Het dubbel-
spel verloren ze na een 2-0 voor-
sprong en winstkansen in de derde 
game alsnog met 5-11 in de vijfde 
game. Ook Irene Gerritsma verloor 
een partij nipt in vijf games.

Biljartvereniging Aalsmeer
Laatste thuiswedstrijd van 
de Dagcompetitie
Aalsmeer - Het Team van Wil Piet 
had vorige week nog kans om voor 
de tweede keer dit seizoen kampi-
oen te worden in poule B met voor-
sprong van 2 punten op de achter-
volgers, maar dat liep anders te-
gen Harago B. Wil Piet had 30 beur-
ten nodig om Jan van Soest achter 
zich te houden. De Katwijker Piet de 
Ridder, speler van het Aalsmeerse 
team van Wil Piet, speelde zijn laat-
ste wedstrijd aan de Roerdomplaan 
tegen Peter van Ruiten die te sterk 
was voor Piet. Ook Wijnand Knol en 
Flip Eskes moesten hun meerde-
re erkennen in Piet Holscher en Ni-
co Wijfje. Met nog één uitwedstrijd 
en met een achterstand van 11 pun-
ten kan het team van Wil het kampi-
oenschap wel vergeten. Eindstand: 
Aalsmeer 35 en Harago 45 punten.
Ook het team van Arnold Heuzen 
had het zwaar tegen Roac. Het was 
Wim Berghoef die als enige de 12 
punten binnen haalde tegen Cor 
Turk. Fred Pol kon ook geen potten 
breken tegen Chiel Kastelijn. Wim 
Nederstigt moest de winst aan Leen 
Schrijvers laten in 27 beurten. Eer-
ste speler Arnold Heuzen had niets 
in te brengen tegen Jan Wesselman 
die zijn 100 caramboles in 21 beur-
ten liet noteren. Toch nog een licht-
puntje voor BV Aalsmeer en voor 
het team van Harry Batenburg, die 
het maximale aantal van 48 punten 
wist binnen te halen. Harry Baten-
burg tegen Adriaan Vrolijk begon-
nen beide met het sprokkelen van 
hun caramboles (beide 50). Na 36 
beurten was het Harry die de eer-
ste 12 punten liet noteren. Henk 
Bos had aan 17 beurten genoeg om 
zijn 85 caramboles en een serie van 
30 te laten noteren om Arie Vrolijk 
(broer van) te verslaan. Dorus v/d. 
Voort speelde een sterke partij. In 
17 beurten was het Herman Roose-
malen die met een tekort van 23 ca-
ramboles achter bleef. Ondanks de 
44 beurten die Henk v/d Sluis no-
dig had om zijn 38 caramboles te-

gen Piet Hoogenboom te maken 
waren de 12 punten welkom. Eind-
stand: Aalsmeer 48 en Jacobswou-
de 26 punten.

Avondcompetitie
 In de uitwedstrijd tegen ‘t Scheepje 
wist het Plasmeijer team de punten 
naar Aalsmeer te brengen. Arnold 
Heuzen maakte zijn caramboles in 
23 beurten tegen Martien Jacobs. 
Joop Houtman had meer beurten 
nodig om zijn 12 punten te laten no-
teren tegen Pascal Boers. Jan Plas-
meijer speelde tegen Pascal Boers 
(die doubleerde) zijn tweede partij 
deze avond. Jan kwam twee caram-
boles te kort en moest de winst aan 
Pascal laten. Eindstand: ‘t Scheep-
je 27 en Aalsmeer 33 punten. Team 
Spaargaren won met 1 punt verschil 
van Rijnegom. Paul v/d Aar was de 
enige van het team die 12 punten 
deze avond liet noteren tegen John 
Tijssen die de helft van zijn caram-
boles te kort kwam. Teun Verkaik 
moest het doen met 9 punten tegen 
Koos Romijn. Hans Spaargaren kon 
niet meer dan 9 punten aan het to-
taal toe voegen tegen Cees Omtzigt 
die in 26 beurten de punten pakte. 
Eindstand: Aalsmeer 30 en Rijne-
gom 29 punten. Henk v/d Sluis en 
zijn team leed een zware nederlaag 
in de thuiswedstrijd tegen De Sport. 
Jan Ganzevles had veel moeite met 
Nick Tuithof, die Jan in 26 beurten 
achter liet met een tekort van 25 
caramboles. Team leider Henk v/d. 
Sluis deed het anders tegen Toine 
van Os. Er waren veel beurten voor 
nodig, maar de 12 punten konden 
worden bijgeschreven. Harry Baten-
burg nam het op tegen Dick Boer. 
In 17 beurten werd Harry door Dick 
Boer verslagen en Harry er 4 punten 
aan over hield. Eindstand: Aalsmeer 
22 en De Sport 33 punten. 
Wil Piet, District kampioen 2e klas-
se bandstoten, speelt de gewestelij-
ke finale op 25 april in Woubrugge 
bij BV Jacobswoude.

Nacompetitie handbal
FIQAS treft Volendam in 
de kruisfinale
Aalsmeer - Zaterdag 8 april was 
een goede sportdag voor de hand-
bal Heren 1 van FIQAS Aalsmeer. De 
ploeg moest naar Arnhem voor een 
‘potje’ handbal tegen AES. De rust-
stand ging de mannen uit Aalsmeer 
in met 11-17 winst. De tweede helft 
was bijzonder spannend. De beide 
ploegen waren aan elkaar gewaagd. 
Uiteindelijk toch een hele vrolijke 
terugreis voor FIQAS. Gewonnen 
met 26-30. De laatste loodjes nu, 
want het einde van de nacompetitie 

nadert. Aalsmeer staat er goed voor, 
boven in het lijstje. De halve finale 
mag gespeeld worden. De mannen 
van FIQAS Aalsmeer treffen in de-
ze kruisfinales Kras/Volendam. Lang 
had Hurry Up de beste papieren om 
poule B te winnen, maar zij verloren 
hun laatste poulewedstrijd verras-
send van Bevo en zo werden de Vo-
lendammers eerste. FIQAS speelt op 
zaterdag 22 april eerst thuis in De 
Bloemhof; een week later volgt de 
return in Volendam.

Wedstrijdzeilen
Team Brown wint 2e weekend 
Grand Prix in Drakenklasse
Aalsmeer - Met zeer weinig wind 
werd dit weekend de Grand Prix 
d’ Aalsmeer in de internationa-
le Drakenklasse voortgezet. Zater-
dag stond er aanvankelijk nog eni-
ge wind, maar die viel al snel geheel 
volgens de voorspelling terug tot 
nagenoeg windstilte met soms wat 
thermische vlaagjes over de Gro-
te Poel. Na lang wachten kon wed-
strijdleider Herman van der Meyden 
niets anders dan de races voor za-
terdag af te gelasten. Zondag was 
er enige wind uit zuidelijke richtin-
gen, net voldoende om met een kor-
te baan te beginnen. Er zaten de he-
le dag winddraaiingen tussen en 
dat was aan de uitslagen te zien. 
Het Aalsmeerse team van Jan Bak-
ker (NED 422), die zijn Cor Groot-
wisseltrofee uit 1939 moet verdedi-
gen, kwam over stuurboord varend 
op een moeilijk moment bij de bo-
venboei, moest ettelijke boten voor-
rang verlenen en raakte daarmee 
met een twaalfde plaats zijn kan-
sen in het totaalklassement kwijt. 
Mede doordat er uiteindelijk slechts 
drie races konden worden geva-
ren, waardoor het slechtste resul-
taat niet in mindering kon worden 
gebracht. Klaas Ruigewaard (NED 
390, ARZV Alkmaar) won de eerste 
races gedecideerd. De tweede race 
was er al iets meer wind en kon er 

een normale baan worden verzeild. 
Met groot verschil won het Engel-
se team van Jonathan Brown (GBR 
770) voor Louis Keulemans (NED 
375, ARZV) en Bakker. De derde en 
laatste race bood uiteindelijk schit-
terend zeilweer, bij een inmiddels 
matige wind uit iets meer zuidwes-
telijke richting en een kleine ver-
legging van de bovenboeien. Team 
Bakker had dit goed gezien, zeilde 
na een lange slag over bakboord 
als eerste naar de bovenboei en 
bouwde vervolgens een grote voor-
sprong op. In het totaalklassement 
bleek het Engelse team van Jona-
than Brown met een serie van 4, 1 
en 4 het meest constant te hebben 
gezeild en kon zo de totaalprijs mee 
naar Engeland nemen. Tweede werd 
het team van Louis Keulemans (2, 5 
en 7) en derde werd de winnaar van 
het eerste weekend, het Belgische 
team Van Couwenbergh (BEL 80). In 
het tussenklassement voor de over-
all prijs staat Van Couwenbergh eer-
ste met 25 punten, Bakker tweede 
met 32 punten en Brown derde met 
53 punten. 
De Grand Prix-series worden met 
de Paasdagen afsluitend verzeild. 
Kijk op www.westeinderzeilwedstrij-
den.nl voor alle details en schitte-
rende foto’s.
Theo van Mierlo

Daniël Giacon in actie. Foto: A. Bizzi. 

Mooi WJK schermen voor 
Daniël Giacon in Plovdiv
Aalsmeer - Daniël Giacon heeft 
afgelopen week meegedaan aan 
de Wereld Jeugd Kampioenschap-
pen schermen voor Cadetten (U17) 
en Junioren (U20) in het Bulgaarse 
Plovdiv. De 16-jarige Aalsmeerder 
was voor beide leeftijdscategorieën 
op het wapen floret geselecteerd. 
Op 2 april schermde hij individu-
eel bij zijn eigen leeftijdscategorie, 
de Cadetten. De poule verliep stroef, 
maar toch wist Daniël 4 van de 6 
partijen te winnen. Op het Tableau 
van 128 schermers won hij met 12-0 
van zijn tegenstander uit Saudi Ara-
bië. Daarna werd met 15-10 van een 
Zweed gewonnen. Op het tableau 
met de 32 beste schermers van de 
wereld, verloor Daniël met 15-11 
van de Rus Mylnikov, die uiteinde-
lijk zilver zou winnen. De mooie 31e 
plek was het resultaat, maar Daniël 
had in zijn laatste jaar bij de Cadet-
ten wel wat meer gewild. 
Op donderdag 6 april was de cate-
gorie Junioren individueel floret aan 
de beurt. Ook hier won Daniël 4 van 
de 6 partijen in de voorronde. Op 
Tableau 128 kreeg Daniël het zwaar 
tegen zijn Georgische tegenstander, 
maar won nipt met 11-10. De vol-
gende tegenstander was de Ameri-
kaan Tourette, die als 3e voor dit WK 
geplaatst stond. De overmacht was 
duidelijk. Daniël verloor met 15-5, 
maar was wel blij met zijn 50e plaats 
voor jongens tot 20 jaar.
Op 8 april deed Daniël mee in de 
landenwedstrijd op floret voor Ju-

nioren, samen met Job de Ruiter, 
Elisha Yuno en Edo Zoons. De jon-
gens wonnen met 45-36 van Mexi-
co. In de partij voor een plaats bij de 
beste 8 landen, werd de 45e treffer 
door Nederland gemaakt en stond 
de stand 45-43 voor Nederland. De 
vreugde was enorm! De punt werd 
echter door de scheidsrechter na 
het bekijken van de video terugge-
draaid en de Nederlandse scher-
mer kreeg een tweede gele kaart en 
dus rood. Dat betekent bij schermen 
dat de tegenstander een punt krijgt. 
Nu stond het dus 44-44. Vervolgens 
maakte Italië het laatste punt en 
was het ineens een verliespartij voor 
het Nederlandse equipe. De jon-
gens herpakten zich goed en wis-
ten van Groot Brittannië en Canada 
te winnen om vervolgens door Hong 
Kong verslagen te worden. Een ge-
weldige 10e plek was het resultaat.
Inmiddels heeft Daniël als eerste 
Nederlandse floretschermer de li-
miet behaald voor deelname aan 
het EK en WK voor senioren. Het EK 
is niet te combineren met school, 
maar Daniël wil heel graag naar het 
WK in Leipzig. Omdat hij zowel voor 
het EJK als WJK lange tijd in het 
buitenland is geweest, is het bud-
get echter op. Daarom zoekt Dani-
el sponsors voor het WK. Ook is hij 
een crowdfundingsactie op Talent-
boek gestart. Meer informatie over 
sponsoring en een link naar Talent-
boek staat op zijn website www.da-
nielgiacon.nl.

ken of doe gelijk mee. Het jokeren 
op donderdag 6 april is gewonnen 
door Gerard de Wit met 138 punten, 
op twee Henny de Wit met 198 pun-
ten en op drie is Bets Teunen geëin-
digd met 282 punten. Bij het klaver-
jassen was deze week Loes Versteeg 
de beste met 5440 punten, gevolgd 
door Gerrit van der Geest met 5403 
punten en Nic de Jong met 4977 
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

de inschrijving, koffie en thee. Op 
maandag 3 april is het klaverjas-
sen gewonnen door mevrouw van 
Bemmelen met 5381 punten, di-
rect gevolgd door haar echtgenoot 
met 5378 punten. De derde plaats 
was voor Vera Könst met 5346 pun-
ten, op vier Emmy Schuit met 5327 
punten en de vijfde plaats was voor 
Jan Alderden met 5234 punten. De 
poedelprijs ging naar Piet Schuit en 
de marsenprijs was voor Annie Ver-
kerk. Bij het jokeren is Marty Groe-
nendijk als eerste geëindigd en Lili-
an Klaassen werd laatste.

Sjoelavond in 
De Reede

Rijsenhout - De laatste speel-
avond van het seizoen bij Sjoelclub 
Aalsmeer is op donderdag 20 april. 
Er wordt gerekend op een gezelli-
ge avond met nog een ‘potje’ sjoe-
len, bekeruitreiking en een mooie 
verloting. Aanwezig zijn om 18.00 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Tijdens de laatste 

competitieavond van Sjoelclub Rij-
senhout afgelopen 6 april is Tho-
mas van Brakel als eerste geëindigd 
in de hoofdklasse. Op twee Lineke 
van Brakel en op drie Jan-Willem 
Vermeer. In Klasse A was Elly Lan-
ser de beste, gevolgd door Til Ver-
meer en Annelies Ravensbergen. In 
Klasse B was de hoogste eer voor 
Martje Baardse, op twee Jan Joore 
en op drie Edwin Eikelenboom. In de 
Klasse C was Ans Borawitz onver-
slaanbaar, gevolgd door Annie van 
‘t Zelfde en Rina Korenwinder.
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