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Elektromonteur
gezocht
Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
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eveleens.nl
DEEN of DEEN
biologisch
gourmet mini’s
vlees, vis of
vegetarisch
per stuk

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

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

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

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 verklaring voor dit positieve resultaat is
onder meer dat in het sociaal domein 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 college ligt op schema met de uitvoering van haar programma en doet
dit binnen de financiële kaders. Op
23 mei wordt de jaarrekening in de
gemeenteraad behandeld.
Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder financiën: “Wij sluiten
2016 af met een positief saldo van
ruim 4 miljoen euro. Het college stelt
voor om dit saldo eerst toe te voegen aan de Algemene Vrije Reserve
en bij de Lentenota met de raad de
inhoudelijke keuzes te maken over
de aanwending hiervan.”
Efficiënte en goede zorg
In 2016 is de daadwerkelijke transformatie in de zorg gestart. Uit de
evaluatie van het Wmo-beleid blijkt
dat de gemeente inwoners zorg en
ondersteuning op maat kan bieden.
Woonservicezones, inloopvoorzieningen, dagstructurering en individuele begeleiding werken goed.
Ook het sociaal team en het sociaal loket werken steeds beter. In de
jeugdzorg lag de focus met name
op preventie en vroeg-signalering.
Gemeente, zorginstellingen, scholen, kinderopvang en andere instellingen werken daartoe intensief samen.
Daarnaast heeft de gemeente een
vernieuwende aanpak ontwikkeld
voor vechtscheidingen. Sinds 1 januari 2016 biedt het Werkplein ondersteuning bij het zoeken naar

werk, ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Economisch perspectief
In 2016 heeft het college in samenwerking met het bedrijfsleven een
nieuwe Economische Agenda opgesteld. Na vaststelling door de raad
is de gemeente gestart met een uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend
daarop is het programma ZAAI voor
startende ondernemers al begonnen.
Daarbij participeert de gemeente in
het programma circulaire Westas.
Circulaire economie is een speerpunt in het nieuwe duurzaamheidbeleid van de gemeente.
Duurzaamheid wordt het uitgangspunt van al het te ontwikkelen beleid. Gelijktijdig met de Economische
Agenda is een agenda voor Recreatie 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 specifieke groepen, Aalsmeerse jongeren, starters,
senioren en huishoudens met lage
en midden inkomens. Daartoe zijn
diverse woningbouwprojecten gestart. Verder heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningbouwcorporatie Eigen Haard, onder meer
over jongerenwoningen en verduurzaming van de woningvoorraad.
Op het gebied van sportvoorzieningen is in 2016 veel gebeurd. Denk
aan de oplevering van het nieuwe
voetbalcomplex van FC Aalsmeer,
het besluit tot renovatie van de atletiekbaan en de start van de bouw
van een nieuwe sporthal in de Hornmeer, bij het zwembad. Verder heeft
de gemeente hard gewerkt aan het
opknappen van de buitenruimte, zo-
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Handbal

FIQAS en OCI Lions spelen
landelijke bekerfinale!
Aalsmeer - De landelijke bekerfinale gaat opnieuw plaatsvinden tussen de handbalteams FIQAS Aalsmeer en OCI Lions uit Sittard Geleen. Dinsdag 11 april speelden beide ploegen een wedstrijd in
de kwartfinale. FIQAS wist Hurry Up
in eigen huis te verslaan met 28-31.
Trainers, bestuur en leden zijn uiteraard bijzonder trots op ‘hun’ mannen. Een zware tegenstander op een
dinsdagavond en dan gewoon winnen. Top! OCI Lions had Alphadeuren 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. Eindstand: 33-23 voor OCI Lions. De bekerfinale tussen FIQAS en OCI Lions gaat op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) gespeeld worden in
Almere. Vast en zeker dat het bestuur van de Aalsmeerse ploeg bussen gaan reserveren, want op de tribune moeten natuurlijk wel fans van
FIQAS zitten ter aanmoediging. Bovendien wordt het zeker een spannende ‘pot’. De beide ploegen zijn
aan elkaar gewaagd!

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

als het Seringenpark. Een aantal projecten in de buitenruimte en de bijbehorende 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 maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.
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 gemeente 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 babbeltruc geweest. Er verscheen aan de
deur van een hoogbejaarde dame
een vrouw die zich uitgaf als medewerker van de Thuiszorg. Zij heeft
de benen van slachtoffer nagekeken in de huiskamer. Op een gegeven moment vroeg de medewerkster aan de bewoonster om wat lager te gaan zitten zodat ze beter bij
haar benen kon. Besloten werd dit
te doen in de badkamer.
De medewerkster is even weggeweest om een kussen uit de slaapkamer te halen, maar dat is niet het
enige wat ze op dat moment heeft
gedaan. Ze heeft de kluis van de
bewoonster opengemaakt en hieruit een geldbedrag ontvreemd. Ook
moest het slachtoffer haar ketting
afdoen. Het betrof een gouden ketting met daaraan een gouden tientje
alsmede een hangertje met groen
steentje. Deze heeft ze na vertrek
van de medewerkster niet meer teruggevonden.
De dader betreft een vrouw die volledig 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 oorbellen in de vorm van creolen. Haar
leeftijd is plusminus 30 à 40 jaar.
Bij nader onderzoek door de politie blijkt deze vrouw ook al om twee
uur in de middag te hebben aangebeld bij een andere oudere dame,
die de zaak niet vertrouwde, waarop de ‘thuiszorgster’ vertelde dat ze
verkeerd was en weer wegging.
De politie neemt deze oplichting
zeer serieus en is een groot onderzoek 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?

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.

Museumboerderij “Jan Makkes”

Exposities 2017

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)

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

De nieuwe Kia Picanto.
Start je avontuur.
2e paasdag
geopend

Nu in de
showroom!

Aalsmeer

02 Nieuwe Meerbode

• 13 april 2017
Paasexpositie tot en met 23 april

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 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. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 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 praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Caritas zingt met Pasen

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.

Rijsenhout - Op Paasmorgen, zondag 16 april, werkt het koor Caritas
mee aan de kerkdienst in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg in
Rijsenhout. Het koor gaat een feestelijk 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 klinken!
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

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

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag

Jan Makkes: ‘In kleuren
zal hij bij ons blijven’

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
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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.
Aalsmeer - Op woensdag 19 april
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
Vrijdag 19.30u. en Paaszondag en ontmoeting onder het genot van
10u. Samenkomsten, spreker een kopje koffie of thee. AansluiMartijn Piet. Babyoppas en apar- tend is er van 12.00 tot 13.00 uur de
te bijeenkomsten voor kinderen. lunch. Deze staat in het teken van

13, 14,16 en
17 april

Oost-Inn:
Lunch en creatief

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 kerkdienst meemaken? Belangstellenden worden bij deze van harte uitgenodigd. De dienst begint om
10.00 uur.
Geïnteresseerd in het koor Caritas? Bezoek dan eens de vernieuwde website www.caritasaalsmeer.nl.
Hierop onder andere informatie over
de mogelijkheid om vriend of sponsor van Caritas te worden, met allerlei leuke voordelen van dien.

Nationaal Comité 4 en 5 mei:

Schrijf een brief aan een kind
Aalsmeer - Het Nationaal Comité 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 gevierd. Deze begint altijd met lezing
over de waarde van de vrijheid. Dit
jaar houdt Nasrdin Dchar de lezing in Haarlem. Twee jaar geleden
schreef hij een brief aan zijn dochter waarin hij zijn zorg en hoop
uitsprak over de toekomst. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, hoopten ook op een beter
leven voor hun kinderen, een leven zonder oorlog. Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei nodigt alle inwoners van Noord-Holland uit een

brief te schrijven, zoals Nasrdin
Dchar heeft gedaan. Een brief, kort
of lang, met een wens, verwachting of hoop voor de toekomst. Gericht aan een kind, kleinkind, neef
of nichtje. Burgemeester Jeroen
Nobel nodigt alle Aalsmeerders uit
een brief te schrijven en uw verhaal 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.

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 entree is gratis. Er kan heerlijk gesnuffeld worden in de ruim 115 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op de verenigingstafel
te vinden zijn. Neem stockboek(en)
met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat kan hier. Van de ruiltafels wordt veelal dankbaar gebruik
gemaakt. Cor van Meurs, ruilbeursleider, 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 bekende opcenten. Voor meer informatie kan ook gekeken worden op
de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl onder het item ‘lijst
van retour kavels’. Het is de laatste
beurs van dit seizoen, de volgende is pas weer op zaterdag 16 september en de volgende verenigingsavond op maandag 8 mei. Uiteraard
is er ook nu weer een verloting met
vele prachtige planten en mooie
bossen verse tulpen, zo van de kwekerij. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur
haar deuren. Voor meer informatie
kan eenieder deze dag ook terecht
bij Cor, tel. 0297-343885 of Gerboud,
tel. 0297-345231.

Dinsdag 18 april voor Afrika

Wijkpunt Voor Elkaer in
actie voor Giro 555
Kudelstaart - Niet alleen voor gasten dichtbij willen de medewerkers 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. Hongersnood en grote droogte. Samen met
inwoners wil het team van Voor Elkaer 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 actiedag gehouden in wijkpunt Voor
Elkaer. De kok en de gastvrouwen
en gastheer gaan deze dag samen
met alle aanwezigen er voor zorgen dat de Giro 555 bus goed gevuld gaat worden. Het Wijkpunt is
de hele dag vanaf 9.00 uur open en
Pasen. ’s Avonds wordt van 19.30 tot
21.30 uur een creatieve avond gehouden. Het thema is ‘Er zat muziek in’. Neem in ieder geval een
dikke, scherpe naald mee. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

zowel ‘s middags als in de avond
wordt een maaltijd met gesponsorde ingrediënten geserveerd. Het
menu zal een Afrikaans karakter
hebben, maar wat belangrijker is:
De gehele opbrengst van de maaltijd gaat niet in de kassa, maar gelijk 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 komen 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 ‘afgerekend’ worden.
Natuurlijk willen ze in het Wijkpunt
graag zoveel mogelijk maaltijden
serveren deze dag. Vandaar ook deze oproep om u als gast van te voren op te geven voor deze bijzondere avondmaaltijd, die om 17.30 uur
zal aanvangen. De minimale inleg
voor de maaltijd is 10 euro (meer
mag natuurlijk altijd). Voor meer informatie, reservering of sponsoring
kan contact opgenomen worden
met de gastvrouwen of de gastheer
van Wijkpunt Voor Elkaer via 0297820979. Met Elkaer moet het lukken!
Adres: Nobelhof 1, Kudelstaart

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 Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. De Paasexpositie is van zaterdag 8 tot en
met zondag 23 april. Vanaf Hemelvaartsdag 25 mei tot en met Tweede
Pinksterdag 5 juni is de Pinkstertentoonstelling. U kunt dan dagelijks
tussen 11.00 en 18.00 uur de pittoreske 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 verscheidenheid, kenmerkend voor de veelzijdige interesses van Jan Makkes.
Als gelovig mens schilderde hij kapellen en nonnen. Maar ook hield
hij van de visserij en van bouwtechniek, winterlandschappen en
bloemwerken. In Museumboerderij Jan Makkes krijgt men een goed
overzicht van wat hij tekende en
schilderde en waar hij zich mee bezig hield. Hij was geliefd bij de groten der aarden en is een van de weinige buitenlanders die een expositie had in de Manege van het Krem-

lin in Moskou. In en rond de Museumboerderij is het nu even kleurrijk
als op zijn schilderijen. Momenteel
is de grote tuin op zijn mooist en
kan men er genieten van bloeiende struiken en perkgoed, maar ook
van de prachtig gerestaureerde kapelletjes en de eeuwenoude boerderij. 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 voetbalclub VSV. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

Concert van hoop en troost

Aalsmeer - Zondag 9 april gaf Collegium Vocale Consonant - vrij vertaald: welluidend gezelschap - en
op 1 april 1978 opgericht door de
Aalsmeerder Jaap Biesheuvel een
Passieconcert. De Aalsmeerse sopraan Dicky Jansma en de alt Joke
van Dillewijn zijn vanaf de oprichting 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 deze keer was er gekozen voor een
mooi programma met een aantal
prachtige werken van Gabriël Fauré, César Franck en Franz Liszt. Het
koor werd ondersteund door de jonge sopraan Bepke Keersmaekers,
bariton Joris van Baar, harpiste Mirjam Rietberg en de zeer ervaren organist 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 talentvolle 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 vertrouwen houden dat er naast alle ellende ook nog zoveel schoonheid is en
het goed komt met de wereld. “Bang

Koorzang in de
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Op maandag 17 april,
2e Paasdag, wordt een zangdienst
georganiseerd in de Lijnbaankerk.
Muzikale medewerking wordt verleend door het zangkoor ‘Evondo’ 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 samenzang zal worden begeleid door
organist Cees Vrooland. De opening
en sluiting zullen door dominee M.
Hogenbirk worden gedaan. Er worden 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 harte welkom om mee te zingen en elkaar na afloop onder een kopje koffie te ontmoeten.

Ovenschotels bij
Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 21 april om
18.00 uur wordt er weer een maaltijd 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 maaltijd 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 zondag 15 april.

ben ik geworden en ik vrees. De dag
van toorn, van rampspoed en ellende, grote en zeer bittere dag”, het is
één van de gezongen zinnen uit het
Requiem van Gabriël Fauré. Geen
vrolijke woorden maar hoe Collegium Vocale Consonant deze onheil 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
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Film ‘The Boss Baby’ nieuw
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - DreamWorks Animation en de regisseur van Madagascar nodigen uit om kennis te maken met een wel heel bijzondere baby. 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 impact die de komst van een nieuwe
baby heeft op een familie. Dit alles
wordt verteld vanuit het perspectief
van een heerlijk onbetrouwbare verteller, een zeer fantasierijke 7-jarige
jongen genaamd Tim. Dreamworks’
The Boss Baby is een originele komedie voor jong en oud, en is voorzien van een gewiekste en met liefde gevulde boodschap over het belang van familie. Deze animatiefilm duurt 97 minuten en gaat vrijdag 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 & Tina: 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 irritaties tussen de jongens en de meiden. Na een tijdje splitst de groep
zich op in twee teams, die het tegen 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 toverkrachten te gebruiken, maar ze merkt tot
haar schrik dat die niet werken. Deze familiefilm duurt 110 minuten en
plaats nemen in het pluche in Bioscoop Aalsmeer kan vandaag, donderdag 13, en dinsdag 18 april om
16.30 uur, vrijdag 14, zondag 16 en
maandag 17 april om 15.15 uur, zaterdag 15 en woensdag 19 april om
13.45 uur.
Ladies Night
Bioscoop Aalsmeer organiseert op
woensdag 19 april weer een speciale Ladies Night. Dit maal wordt
de film ‘Voor elkaar gemaakt’ vertoont. Tijdens de afterparty verzorgt
zanger Demy de Groot een optreden. Aanvang is 19.00 uur. Verder
biedt de bios in het Studiocomplex
aan de Van Cleeffkade 15 een uitgebreid 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 programma en filmtijden op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaartjes reserveren kan via 0297-753700 of via bioscoop@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 zaterdag 15 april, is er één van een aparte klasse! Niemand minder dan Rob
Klerkx, de drummer van Moke, is
deze uitdaging aangegaan met topmuzikanten als Robin Verkaik (gitaar), Ulrich de Jesus (gitaar), Guido 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 undercoversessie is een absolute aanrader! Op tweede Paasdag, maandag
17 april, mag The Shack Little Boogie Boy Bluesband weer verwelkomen op hun podium. Frontman Hein
Meijer draait al heel wat jaartje mee
in de blueswereld. Door zijn kwaliteiten als frontman, zanger én gitarist staat Hein Meijer hoog aangeschreven in de blueswereld. Gezegend met een hese donkere stem
en een van nature opgewekte uitstraling weet deze Little Boogie Boy
steeds meer mensen voor zijn muziek te winnen. Ook in het buitenland is er steeds meer interesse. Samen met zijn onmisbare bandleden 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 februari compleet verrast door de Dutch Blues Foundation met de mededeling dat ze de ‘Keeping the Blues
Alive’ Award 2016 mogen ontvangen. De uitreiking van deze prachtige waardering vindt plaats op tweede Paasdag en wordt gedaan door
Hein Meijer en Armando Jansen.
Dit gaat zéker een mooi bluesfeestje worden! The Shack is zaterdag
15 april geopend vanaf 20.00 uur.
Aanvang van Pearl Jam undercover is om 22.00 uur. Tweede Paasdag, maandag 17 april, open vanaf 15.00 uur. Aanvang Little Boogie
Boy Bluesband om 16.00 uur. Entree
zaterdag en maandag: 8 euro. Info
en programma: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Dana Winner in Theater
Aalsmeer - Tot en met mei brengt
Dana Winner haar nieuwe theaterconcert ‘Uit Bewondering’ in diverse Nederlandse theaters. Dana Winner is al lang geen onbekende meer.
Ruim 25 jaar draait ze intussen mee.
De muziek, de mensen en de momenten die ze het meest bewondert heeft Dana op een rijtje gezet
en daar liedjes bij gekozen. Bekende Dana Winner-nummers en zorgvuldig 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 Thownsend op dobro en kleine percussie. Op vrijdag 21 april speelt Dana Winner haar theaterconcert ‘Uit
bewondering’ in het Crown Theater
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Kijk
voor meer informatie op de website
www.crowntheateraalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
PAASAANBIEDING:

Shakin Eggs

(diverse kleuren) à € 1,40
PAASKOOPJE:

Ukelele’s
‘Ortega’ vanaf € 26,95

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Luxe lessenaar
‘Hamilton’ € 29,95
KLUSTIP:

Uitgebreid assortiment
flightcasemateriaal
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AGENDA

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 ‘zomerse’ dag van het jaar en een paar
vaste gasten van het theater lieten
dan ook verstek gaan. Gezien de reacties van het aanwezige publiek
geheel ten onrechte. ‘Caribbean
Surprise’ zorgde er voor dat stilzitten bijna onmogelijk was, De muzikanten Leo Lauffer, Philipo Castallazi, Lenny B. en Garry zorgden samen
met de warmbloedige Nicky van der
Kuyp en Jasper Taconis voor een
swingende zondagmiddag waarbij samba, soul, reggae, rock en roll
maar ook een paar mooie ballads
(ook Nederlandstalig) de revue passeerden. Onder het motto ‘Tuintje in
mijn hart’ werd het publiek meegevoerd naar de Antillen waar het merendeel van de band vandaan komt.
Overigens was het wel een ‘valse’
start, het ‘tuintje’ komt oorspronkelijk 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 houden.
Ook qua cultuur was er wat te beleven. Mooi was het Surinaamse
liedje dat heel feestelijk overkwam,
maar dat vooral gezongen wordt bij
begrafenissen. Geen treurmuziek,
maar swingend op weg naar de hemel. Het dak ging er bijna af met de
toegift, Proud Mary (Rollin on the river), dat uit volle borst werd meegezongen. Het was een waardig einde van een mooi seizoen. Tussen
de bedrijven door vertelden Bob en
Gon dat er al diverse artiesten geboekt zijn voor volgend jaar en het
dan weer een sfeervol theaterseizoen gaat worden. Dankzij de bemiddeling 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 Bevrijdingsconcert op vrijdag 5 mei. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de bekende adressen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Rock, lol en Hammond orgel

Remband zaterdag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 15 april presenteert café Joppe 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: ‘Remband’. Logisch, omdat twee bandleden Remco heten? De toevoeging ‘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 repertoire opgenomen. ‘De Remband’
is Hans en Remco Millenaar (gitaar

en zang), Ron Schalkwijk (drums),
alledrie bekend van de Hucksters,
Remco de Hundt (toetsen en accordeon), 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 overigens 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 Weteringstraat 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!

KCA presenteert zaterdag

Jazz met Maartje Meijer
Kwartet in Bacchus
Aalsmeer - Jazz in cultureel café Bacchus op zaterdag 15 april van
het Maartje Meijer Kwartet. Een ongelofelijk 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 conservatorium van Amsterdam en geeft zij op
verscheidene conservatoria gastlessen. Met haar debuut Virgo uit
2013 maakte zangeres en pianiste
Maartje Meijer meteen een spectaculaire entree. Een sterk persoonlijk
en veelzijdig album met fraaie arrangementen waarop Meijer haar
zuivere stemgeluid en kristalheldere pianospel etaleert. Ondertussen speelde ze op Nederlandse fes-

tivals als Jazz in Duketown, Cutting Edge Jazz Festival en belangrijke podia als Bimhuis, LantarenVenster en het Concertgebouw. Als arrangeur en componist is Meijer actief voor verschillende bands en koren als New Amsterdam Voices en
het Jazzorchestra of the Concertgebouw. Haar cd ‘Inner Circle’ is een
bijzondere combinatie van polyritmische pop en filmische jazz.
Maartje neemt met haar trio naast
Tobias Nijboer (contrabas), Joan Terol Amigó (drums) ook als speciale gast de saxofonist Maarten Hogenhuis mee. Een concert om niet te
missen! Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdag 15 april
om half tien. Open vanaf 21.00 uur.
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

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 Bewondering’ 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+ danceparty in N201, Zwarteweg, 21-02u.
Films/Toneel
Donderdag 13 april:
* Muzikale evenement The Passion
live op groot scherm in De Spil, Kudelstaart vanaf 21u.
Vanaf 13 april:
* Actiefilm ‘Fast & Furious 8’ in Bioscoop Aalsmeer. Vanaf donderdag
dagelijks om 21.15u. Zaterdag 15
april om 11.30u.
13 tot en met 19 april:
* Familiefilm ‘Bibi en Tina: Jongens tegen de meiden’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag en dinsdag om 16.30u. Vrijdag, zondag en
maandag om 15.15u. Zaterdag en
woensdag 13.35u.
Vanaf 14 april:
* Animatiefilm ‘The Boss Baby’ in Bioscoop 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 Toneelvereniging 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 Engelandvaarders.
15, 16 en 17 april:
* Historische Tuin open, iedere dinsdag t/m zondag 10 tot 16.30u.Tweede Paasdag open 13 tot 16.30u. Expositie Fotoclub Aalsmeer.
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Iedere zaterdag en zondag van
13 tot 17u. Ook 2e Paasdag. Vanaf
22 april ‘Doeken van Sterren’.

Vanaf 19 april:
* Exposities Connie Fransen in gemeentehuis. 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’, schilderijen 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 donderdag 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, Gerberastraat 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, Legmeerdijk 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, Wilhelminastraat 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, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 20 april:
* Klaverjassen om 13.45u. en rummicup vanaf 15u. in Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad voor senioren.
* Sjoelmiddag in Wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
* Wandelen met ‘Op Stap’ van 19 tot
20.30u. Verzamelen: Bosrandweg,
tegenover Rietwijkeroordweg.
* Afsluiting sjoelseizoen in dorpshuis De Reede, Rijsenhout met
prijsuitreiking vanaf 18u.
Vrijdag 21 april:
* Open Hof Keuken voor iedereen. Op menu ovenschotels. Vanaf
17.45u. in ’t Baken, Sportlaan 86.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Woensdag 19 april:
* Infoavond gemeente over bestemmingsplan Meervalstraat en Roerdomplaan in buurthuis Hornmeer
van 20.15 tot 21.30u.
Donderdag 20 april:
* Openbare raadsvergadering in
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Laatste weekend Carnavale dell’ Arte

Galerie Sous-Terre beide
Paasdagen geopend
Aalsmeer - Na het ontbijt en het
eieren zoeken wordt eerste Paasdag, zondag 16 april, helemaal compleet 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 expositie ‘Carnavale dell’ Arte’. Prachtig glaswerk, bijzondere schilderijen van Robert Webster, de beelden
van de Engelse Ann-Rachel Stevenson zijn van een verfijning die niet
licht vergeten wordt. Zie de Venetiaanse maskers van Patrizia Esposito, 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 vierkante 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 Kudelstaartseweg. En, natuurlijk zijn er chocolade
paaseitjes. Volgende weekend, zaterdag 22 en zondag 23 april, wacht
de opening van de volgende feestelijke jubileumexpositie. ‘Doeken van
Sterren’.
Janna van Zon

Kennismaking voor kinderen

Muziekcursus bij Showen Jachthoornkorps
Kudelstaart - Het Show- en Jachthoornkorps 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 aantal 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 Jachthoornkorps de mogelijkheid tot het volgen van een korte kennismakingscursus.
Vanaf woensdag 19 april start de
achtweekse cursus waarin de kinderen 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.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- 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 directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag, enzovoort.
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
Ganzevles

S.
P.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
VERGADERING DINSDAG 18 APRIL 2017
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 18 april 2017, 20.00 uur.

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

Tijd

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.

Agenda- Onderwerp
punt

20.00
1.
20.02-21.00 u 2.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
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Opening door de burgemeester
Bestuurlijke en financiële
evaluatie samenwerking
Aalsmeer Amstelveen
Sluiting

3.

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
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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.

R-3
R-4
R-5

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

20.10

R-6

Verhuurbaar maken deel Zwarteweg 77a

20.30

R-7

20.50
21.50
22.05

R-8
R-9
R-10

22.15

Structurele rijksmiddelen beschikbaar
stellen voor de participatie van kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen
Afvalplan 2017-2021
Project De Tuinen van Aalsmeer
Vergadering Regioraad Vervoerregio
Amsterdam 9 mei 2017
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 afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. schoonheidssalon
en het organiseren van een kleinschalige high tea en bijeenkomsten en werk of werkzaamheden uitvoeren
- Mijnsherenweg 41, 1433 AP (Z-2017/019214), het uitbreiden van een kassencomplex
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/019371), het oprichten van een schuur op het achtererf van de woning
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift
of een beroepschrift worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 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 sportterrein 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 bestaande gevel van de woning. Verzonden: 07-04-2017
- Linnaeuslaan 92 N, 1431 JW (Z-2017/011893), het plaatsen van een tijdelijke fietsbrug en het plaatsen van een
hekwerk ter afscheiding van het weiland. Verzonden: 0604-2017
- Dirkjespeerstraat 16, 1432 LK (Z-2017/008036), het wijzigen 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. Verzonden: 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 oprichten van een woonhuis en berging. De beslistermijn is verlengd met 6 weken
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/007471), het oprichten 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 vervangen 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 omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/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), brandveilig gebruik ten behoeve van Hotel De Chariot. 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. Verzonden: 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 evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg (Z-2017/017592), Koningsdag ontvangen op 28 maart 2017.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- 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 horecavergunning 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 Aalsmeer, 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), Dodenherdenking 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 hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
Vervolg op volgende blz.

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 Burgerzaken hervat tot 20.00 uur, inclusief de avondopenstelling. 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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE
t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kostenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer
(uitbreiding kassencomplex)
t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning liggen 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 Aalsmeer (+bijbehorende stukken)
t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking 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 ‘Partiele herziening N201- zone – Schipholparkeren’
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 gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost).
t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Woonarken,
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer
t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken i.v.m. omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek
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Van der Wal & Vaneman Aalsmeer

Leuke attentie dit weekend

Aalsmeer -De familie Poortvliet uit
Aalsmeer is een voorstander van zo
schoon mogelijk autorijden, maar
het moet wel een fijne en comfortabele 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 crossover met het uiterlijk van een sportieve 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 nodige info. Je mobiel draadloos opgeladen, dus geen gedoe met kabels.
Het navigatiesysteem is van TomTom en voorzien van een achteruitrijcamera.
De Kia Niro combineert sterke prestaties met een opvallend ‘on-hybride’ design, zuinigheid en ruimte. Dankzij de sterke elektromotor trek je snel en geruisloos op en
wanneer de benzinemotor het overneemt merk je dat nauwelijks. De
standaard DCT automaat met 6 versnellingen maakt zelfs filerijden relaxed. De Kia Niro zit boordevol met
de nieuwste technologie op het gebied 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-

Aalsmeer - Begin dit jaar is de Wereldwinkel Aalsmeer overgestapt
naar een andere landelijke organisatie en dat betekende een nieuw
logo en dus ook een goed moment
om de winkel een opfrisbeurt te geven. Eind maart is er flink geklust en
geschilderd door een groep vrijwilligers en het bestuur en medewerkers zijn heel trots op het resultaat! De puntjes moeten nog op de

Weer milieuvriendelijke
KIA Niro afgeleverd!

le koppeling is een elektromotor
gekoppeld, die het gecombineerde
vermogen naar 141 pk stuwt. Vanaf
1.000 tpm staat het maximum koppel van 265 Nm al paraat.
De Kia Niro kan tot 1.300 kilo aanhangwagengewicht trekken, wat
uniek is als hybride crossover. Dit
maakt hem niet alleen tot een fantastische 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 gezinsauto met stijl, ook de zakelijke rijder op zoek naar een milieuvriendelijke auto komt al snel uit bij
de Kia Niro. Vooral het hoge uitrustingsniveau, het comfort van de auto en de milieuvriendelijke parameters zullen doorslaggevend zijn.
Standaard: 7 jaar garantie. Voor bedrijven die naar een groener wagenpark 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 milieuvriendelijke en zeer zuinige Kia
Niro. Interesse? Het team van Van
der Wal en Vaneman aan de Witteweg 6 staat klaar om u van de beste
adviezen te voorzien. Ook op tweede Paasdag! KIA-dealer Van der Wal
& Vaneman Aalsmeer is maandag
17 april open van 11.00 tot 16.00 uur.
Telefoon 0297 325230.

Accordeon en zang in Westend
Amstelveen - Op de stralende zondagmiddag van 9 april heeft een
voorjaarsconcert plaatsgevonden in
wijkcentrum Westend. Het Amstelveense recreantenorkest van Concertina’s Accordeonorkesten en het
Meentkoor, beide onder leiding van
Elly Meekel, hebben een zeer afwisselend programma laten horen. Het
Meentkoor werd aan de piano be-

geleid door Els Verlaan. Het programma varieerde van licht klassiek tot musical en gospel. Daar zowel orkest als het koor onder leiding
staan van dezelfde dirigente, was
een gezamenlijke afsluiting onvermijdelijk. Het concert werd afgesloten met het liedje ‘Que Sera Sera’ en
het aanwezige publiek zong daarbij
uit volle borst mee.

Stichting Oranje Comité
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - De viering van Koningsdag nadert. Op donderdag 27
april wordt de verjaardag van Koning Willem-Alexander in heel Nederland groots gevierd.
Ook in Aalsmeer staan allerlei leuke
activiteiten voor met name kinderen
op het programma.

Vrijmarkten
Zo mogen jongens en meisjes spulletjes 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 buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Natuurlijk mogen kinderen

Heropening vernieuwde
Wereldwinkel vrijdag

Heel veel activiteiten en workshops

i, maar iedereen is van harte welkom om alvast een kijkje te komen
nemen. De winkel wordt vrijdag 21
april om 17.00 uur officieel heropend
door wethouder Jop Kluis en vanwege de heropening ontvangen alle klanten op vrijdag 21 en zaterdag
22 april een leuke attentie. De Wereldwinkel is gevestigd in de Zijdstraat 15. Kijk voor meer informatie
op www.wereldwinkelaalsmeer.nl

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

Grootse Lentefair bij Duo
Plant dit weekend
Amstelveen - Op zaterdag 15 en
maandag 17 april (tweede Paasdag)
organiseert Duo Plant in haar vestiging aan de Legmeerdijk 274 een
Lentefair waar jong en oud zich volop kan vermaken. Na succesvolle
edities in 2014 en 2015, gaat 2017
toch wel even iets anders aangepakt worden. In totaal zijn er deze
dagen maar liefst 27 deelnemende 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 lokale feestzanger, komt het bruine café gezellig maken. Op maandag 17
april mogen bezoekers genieen van
de prachtige stem van Laura Fisher,
de finaliste van Holland’s got talent en bekend van the next boy/girl
band. Tevens is er horeca verzorgt
door Chris Severien met een overheerlijke lenteproeverij en is ijssalon
Esplanade aanwezig met het lekkerste ijs van Uithoorn. Ook aan de kinderen is gedacht: Careca Verhuur
verzorgt super leuk kinderentertainment. Er wordt een heel speelterrein ingericht waar (klein)kinderen
zich kunnen uitleven, samen met
Fun2all waar op zaterdag ook leuke plantenbakjes gemaakt mogen
worden. Bovendien kunnen bezoekers op maandag 17 april van 10.00
tot 12.00 uur gratis eitjes schilderen!
Veel activiteiten en workshops
Zo kunnen beide dagen armbandjes en sleutelhangers gemaakt worden met Nicky’s Beads. Op zondag lekkere Bikkel Chocolade komen 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 wijntje proeven van Krimpenfort Wijnen
uit Waverveen en zijn er diverse kramen met prachtige woonaccessoires, zoals die van Bizzi B en House
of Pure. Ook voor leuke dameskleding is Duo Plant zowel zaterdag als
maandag het juiste adres, want Domi More Kledingparty is eveneens
van de partij. Op maandag worden
hier Mitchjo uit Aalsmeer en Djeook op andere ‘manieren’ proberen
de spaarpotten te vullen, bijvoorbeeld door muziek te maken (gezellig), leeftijdgenootjes te laten grabbelen of bijvoorbeeld door (zelfgemaakte) 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 spelletjes en doe-activiteiten voor kinde-

vy J met kinderkleding aan het rijtje
toegevoegd en zaterdag komt Anja
de Rijk met zelfgemaakte kinderkleding langs, evenals Lugimo met allerlei leuke gifts. Betoverend Mooi
uit Amstelveen is de visagiste en
hairstylist dit weekend en er kunnen
prachtige sieraden uitgezocht worden van Sieruniek, Marjon Pappot,
Nicky’s beads en Astrid Kuylenburg.
Op maandag komt Syba Fashion erbij met hippe portemonnees en tassen. Ook aan kunst is gedacht. Klei
Galerij komt met iets heel bijzonders, keramiek op hout als schilderij
met prachtige hippe kleuren.
Bruine café en paaldansen
Voor de mannen is natuurlijk niet alleen het bruine café geopend, die
ook nog leuk wordt aangekleed met
de prachtige tuinmeubels van Zitlekker.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 Wesselingh van Automakelaar aan Huis
misschien wel helpen met het aan
of verkopen van uw auto en u het
juiste advies geven? Of volg ‘gewoon’ 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 partij met de allernieuwste wenskaartjes, en Floran met een prachtige
nieuwe serie potten. Heeft Hoven de
Mooij een mooie serie rozen neergezet en heeft Duo Plant zelf ook diverse aanbiedingen op de bloemen
en wordt het complete tuinassortiment geshowd. Ook kan een workshop gevolgd worden voor het maken 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 eigen voorjaarsbloemstukje, al voor
7,50 euro!
Kortom, een niet te missen weekend! Duo Plant is zowel zaterdag 15
als maandag 17 april geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De eerste 300 families op zaterdag en maandag ontvangen een leuke goody bag van
uitzendbureau Olympia.
ren tussen de 2 en 12 jaar op het
Raadhuisplein. Om het plein voor
het gemeentehuis om te kunnen toveren 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 middag 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.

Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 22 april is
er de jaarlijkse lente en zomer kledingbeurs in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat 14. Het betreft
de in- en verkoop van (kinder)kleding (vanaf maat 80 t/m maat S/L),
speelgoed en kinderbenodigdheden. De enige voorwaarden hiervoor
zijn dat de ingebrachte kleding wel
voor deze tijd van het jaar bestemd
zijn en de kleding en andere spullen heel, modieus en schoon zijn. Er
kan 1 verkoopnummer aangevraagd
worden per persoon waarop maximaal 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 verkoop is van 12.30 tot 14.00 uur. Het
afhalen van de niet verkochte artikelen is om 17.00 uur. Van de verkochte 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. 0172508930 of 06-42216168 en Joke, tel.
0297-323955.

Ziekenhuis Amstelland organiseert

Info-avond over spataderen
Amstelveen - Dinsdag 19 april organiseert 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 ontwikkelingen. Tijdens de avond vertellen zij uitgebreid over de drie technieken die worden toegepast in Ziekenhuis Amstelland voor de behandeling van grote spataders: Lasertechniek (EVLT), VNUS Closure en
Clarivein: Een nieuwe en bijna pijnloze behandeling met goede resultaten. “Tijdens de eerste afspraak maken we een echo van de benen waar-

door we weten wáár de spatader zich
precies bevindt”, vertelt Ariën Stigter,
(vaat)chirurg. “Daarna vragen we uitgebreid naar de klachten en kijken
we naar de uiterlijke kenmerken van
de benen. Na ongeveer 1,5 uur weten 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 begint om 19.30 uur. Locatie Ziekenhuis
Amstelland/Ontmoetingsruimtes. Er
is vanaf 20.15 uur de mogelijkheid tot
het stellen van vragen. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze
bijeenkomst via de website van Ziekenhuis Amstelland.
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STUDIO’S AALSMEER
THE BOSS BABY (3D/NL)
BIOSCOOP

Vanaf 14 april in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,-

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

COMEDYCLUB AALSMEER

*

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

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

8 Jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

COMEDY

NU IN DE BIOSCOOP

STAND-UP COMEDY

Beauty and the Beast (3D)

Badaboom Comedyclub Aalsmeer: op 20

The Boss Baby

april is het weer zover met Thomas Smith!

LEGO Batman (3D NL)

Stand-up comedy, tv, theater; hij is een
komische duizendpoot. Met zijn energie

Fast & Furious 8

en enthousiasme windt hij iedereen om

De Smurfen en het Verloren Dorp

zijn humoristische Engels- Belgische

Het Verlangen
Spokenjagers
Toen Mijn Vader een Struik Werd

vingers.
Tickets à €13,50 bestel je online op:
badaboom.tv

BIOSCOOP

LADIES NIGHT - VOOR ELKAAR GEMAAKT - 19 APRIL
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 voorpremière 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

    

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL

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 jubilarissenconcert. Liefst acht jubilarissen werden
in het zonnetje gezet bij de muziekvereniging. De acht zijn al vele jaren
lid van Aalsmeers Harmonie, variërend van 12,5 tot 50 jaar. De jubilarissen hadden ieder een muziekstuk
mogen kiezen wat zij graag wilden
spelen. Het leverde een gevarieerd
concert op met een afwisselend
programma. Het concert werd feestelijk geopend met Bands Around
the World, zoals de titel zegt: een
muzikaal rondje langs de wereld.
Kenmerkende muziek uit onder andere Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië,
Japan en de VS. René Verhoeve had
dit muziekstuk uit gekozen, hij is al
50 jaar lid van de harmonie. Vervolgens was het de beurt aan Mirte Balke (geen jubilaris) om te soleren op xylofoon met het stuk Running on Wood. Een stuk met bravoure en een flink tempo. Het publiek
was enthousiast over de uitvoering van Mirte. Goed gedaan! Hierna 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 behoorlijke 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 huldigen. 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 Bandwagon van Philip Sparke, gekozen
door jubilaris en klarinettiste Ingrid
Hoffscholte (25 jaar lid). Een lekker 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 Flutes, een licht klassiek stuk, met een
hoofdrol voor de fluiten. Het stuk
is door Joke aan de harmonie geschonken. 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 muziek uit de musical Les Miserables.
Jubilaris Wilma Maarsen is 50 jaar
lid van de harmonie, en vindt de
muziek van Les Miserables prachtig. Het was voor haar dan ook niet
moeilijk om een stuk uit te kiezen
voor dit concert. Vervolgens speelde het orkest A Klezmer Karnival
van Philip Sparke. Dit stuk werd
gekozen door trompettist Jaap van
Tol (50 jaar lid), die door ziekte helaas al een tijdje niet kan meespelen. Hij wilde wel heel graag bij het
concert zijn en gelukkig lukte dat.
Jaap heeft goede herinneringen aan
zijn reizen naar Israël en wilde daarom 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 Sousa: Stars and Stripes forever. Op het
programma gezet door saxofoniste 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.

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 zondag verleende de Drumfanfare medewerking aan de jaarlijks terugkerende Palmpasenoptocht in Hoofddorp. De optocht begon vanaf de
kerk Johannes de Doper. Achter de
drumfanfare sloot een stoet van ouders en kinderen met Palmpasen-

stokken aan. De route ging richting Zorgcentrum Meerstede. Daar
aangekomen werden er nog enkele
nummers stilstaand ten gehore gebracht. Door het zonnige weer was
het een geslaagd optreden. De komende weken gaat de drumfanfare oefenen voor enkele optredens
die te maken hebben met Koningsdag, 4 mei en de vierdaagse. Op de
hoogte blijven kan via: www.drumfanfaremelomanie.com.

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 ontvangst mocht nemen uit handen
van de initiatiefnemers van de verkoop van de kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’, Richard Kilian
en Paulien Pannekoek. Bij navraag
is gebleken dat huisarts Frans Göbel het Jeugdsportfonds Aalsmeer
had voorgedragen bij de organisatie die de kalender met prachtige foto’s van Bianca Tas in de verkoop had gebracht. Huisarts Göbel
is zelf een fervent sporter en onderschrijft de uitgangspunten van het
Jeugdsportfonds Aalsmeer, dat alle kinderen tot 18 jaar, moeten kunnen 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 Amstelveen. Tijdens de feestelijke uitreiking van de cheques reikte de
oprichter van het Jeugdsportfonds
Aalsmeer, Cees Wijnen, het boek
uit aan huisarts Frans Göbel en bedankte hem voor de voordracht van
het Jeugdsportfonds. Het boek is
samengesteld ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van het Landelijk Jeugdsportfonds en bevat veel
teksten van kinderen die dankbaar
gebruik hebben gemaakt van de geboden kansen om te kunnen sporten. 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 laten sporten.

Start Go2 groen onderwijs
Aalsmeer - Annemarie Moons, bestuursvoorzitter van het Wellantcollege, gaf op 4 april het startschot
voor Go2 van Groen onderwijscentrum. Dankzij de toekenning van een
landelijke subsidie kunnen nu tal
van initiatieven worden ontwikkeld
door het Groen onderwijscentrum
samen met het tuinbouwbedrijfsleven 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 activiteiten zijn dat meer jonge mensen
kiezen voor een carrière in de groene sector en dat het geboden onderwijs 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 weten te vinden en nauw samenwerken. “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 Mariska Foppen, directeur Waterdrinker, een van de sprekers vanuit het
bedrijfsleven. In deelsessies konden
deelnemers vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid direct met elkaar een aantal prioriteiten benoemen. Een greep uit de vele conclusies: verklein de afstand tussen bedrijfsleven en onderwijs met een
vast aanspreekpunt per bedrijf; zorg
als bedrijf dat de opleidingen weten

Nissan Nieuwendijk

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

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

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 maandag 17 april kan geprofiteerd worden tot wel 4.000 euro beslisbonus. Ook op tweede Paasdag zijn de
showrooms van Renault Nieuwendijk in Aalsmeer, Hillegom en Lijnden geopend. “Dit is echt wel een
heel goed moment om een nieuwe
Renault te kiezen. Wij bieden nu extra voordeel op alle Renault-modellen. Wie alvast wil weten hoeveel
voordeel we bieden, kan het voordeel berekenen op onze website”,
vertelt Kees Nieuwendijk, directeur
bij Nieuwendijk.

Easy Life Pack cadeau
Renault maakt het leven graag eenvoudiger. Dus geeft Nieuwendijk tijdens Salon de Promotion op geselecteerde modellen het Easy Life
Pack cadeau. Met het extra voordeel van de beslisbonus in combinatie 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 nieuwe of gebruikte auto te financieren
tegen een tarief van 1,9%. Van de
Renault Twingo tot en met de nieuwe Renault Talisman en Espace, bij
Nieuwendijk krijgt u altijd de juiste deal!

Weer veel live-programma’s
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Achtenvijftig minuten
muziek per uur, en twee minuten
nieuws. Dat is Radio Aalsmeer overdag 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 verzorgingstehuizen zijn verzameld. Verder zijn er deze week nog veel meer programma’s
te horen op Radio Aalsmeer. De bestuursleden Marion de Jong en Margot Tepas van Stichting De Werkschuit schuiven donderdagavond opnieuw aan bij ‘Echt Esther’. De Werkschuit 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 goede 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 ‘DakVanJeHouseMix’. En dat kun je iedere vrijdagavond doen op Radio Aalsmeer. Frezo Vivace mixt de nieuwste en beste muziek uit verschillende dancegenres aan elkaar. Een prima opmaat 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 Diego.
Vissende voetbaltrainer
Afgelopen maandag ontvingen Mylène en Elbert Huijts in ‘Door de Mangel’ DJ van het jaar 1996 René van
Aken. Drie kernwoorden die het best
bij hem passen zijn: passie, doorzetter en perfectionist. In het dagelijks
leven geeft René leiding aan zijn bedrijf ‘House of Beats’. Dat is een muziekstudio waar hij les geeft aan dj’s
en producers van dance en housemuziek. 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. Natuurlijk 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 voetbalvereniging 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 beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

welke vakkennis nodig is; laat studenten veel in de praktijk leren, zowel in projectvorm als tijdens stages
en coach studenten vanuit de bedrijven; laat studenten hun internationale skills ontwikkelen. Belangrijkste conclusie na de startbijeenkomst
is dat de sfeer goed was, de deelnemers zeer enthousiast en de bereidheid tot inzet groot. Er zijn al diverse concrete afspraken gemaakt om
vervolgstappen te zetten.

Poëzie Café in
bibliotheek
Amstelveen - Lezers, schrijvers,
luisteraars: verenigt u. Maandelijks
organiseert de bibliotheek Amstelland een Poëzie Café. Tijdens deze
avonden kunt u een eigen gedicht
voordragen of werk van iemand anders. Geen gedicht dat niet gehoord
wil worden. Alleen luisteren kan ook.
Iedereen is welkom. Een avond om
je te laten verrassen. Raak geïnspireerd door de poëzie van misschien
wel een wildvreemde. Nieuwsgierigen en liefhebbers komen zo dichter bij elkaar. Het eerstvolgende Poezie café is op donderdag 20 april
van 19.30 tot 21.00 uur op de begane grond van de bibliotheek op
het Stadsplein. De toegang is gratis,
maar wel van te voren even aanmelden via info@debibliotheekamstelland.nl o.v.v. Poëzie café.

Palmpasenoptocht met
Show Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 9 april kwam
een groep kinderen met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken naar
de St. Jankerk. Na de gezinsviering
kwam het Show Jachthoornkorps
Kudelstaart de kerk in om de kinderen 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 versierde Palmpasenstokken. Ook de
Paashaas en het Paaskuiken ontbraken 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!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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De Schijnwerper op...

Arnaud Brouwer: “Af en toe mijn
kop leeg maken met wandelen”
en een meisje. Sten (vernoemd naar
opa Stenhuis) is tien jaar en Indy is
acht jaar. Ikzelf ben in februari tweeenveertig geworden.”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Yvette Koehler van Garby Aalsmeer vertelde in maart van
alles over haar milieubewuste bezigheden. 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

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 huidige kantoor van jachthaven Stenhuis) 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.” Arnaud wijst naar de vrijstaande stenen woning met uitzicht op de Blauwe Beugel.
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
Arnaud is mede-eigenaar van familiebedrijf Stenhuis. Een prachtige jachthaven aan het einde van de
Uiterweg. “Ik houd me vooral bezig met het technische aspect van
de jachthaven. Ik ben gecertificeerd
gas-keurmeester en elektricien en
heb mijn papieren voor vuilwatersysteem. 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 Ringvaartzijde. Ze doen aan gasverkoop en –inruil en er is zomer- en winterstalling.
Momenteel wordt er volop hellingwerk verricht. “Iedereen wil natuurlijk 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 belangrijk milieu- en veiligheidscertificaat. Natuurlijk zijn we daar trots op.
Ik heb het erg naar mijn zin. Ga altijd
lachend naar mijn werk.” Naast allerhande jachthavenwerk in de ruimste 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 (Stichting Pramenrace In Ere) en van stichting 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 bestuur van SAWP (Stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie) en van Ondernemend Aalsmeer. De bestuurs-

functies zitten in het Stenhuis-bloed.
Mijn overgrootvader was precies zo.
Het zit echt in de genen. Ik wil gewoon wat terugdoen voor de gemeenschap. Doe ook nog vrijwilligerswerk bij ’t Weekaatje en Vuurwerk 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 dertiende keer mee met de Nijmeegse
vierdaagse. Dat geeft me zoveel voldoening.”

PAASSHOW
BIJ VAN KOUWEN
€ 1.000

EXTRA INRUILVOORDEEL
ALLEEN OP 15 & 17 APRIL.

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 gemeente wat vaker en beter zou luisteren naar de (watersport)ondernemers, zodat we meer zouden kunnen bereiken met elkaar.”
Wil je een leuke (of minder leuke) ervaring met de lezer delen?
Daar moet Arnaud even over nadenken. “Dan kom ik toch terug op
mijn leukste hobby; het Zwarte Piet
spelen. We doen veel huis- en bedrijfsbezoeken, vooral bij de minderbedeelden en bijvoorbeeld kinderen met het down syndroom. Dat
is hartverwarmend. Afgelopen jaar
waren we ook in het zorgcentrum
Aelsmeer voor de Sinterklaasbingo. We kwamen als ‘oude Pieten’ en
verblijdden de bewoners. Ik kreeg er
kippenvel van. Zo mooi. Mijn grote vriend Mike zegt altijd; ‘ik krijg er
een warm hart van’, nou daar sluit ik
me naadloos bij aan.”
Door Miranda Gommans

Kledingverhuur ‘De Toneelzolder’ stopt

Amsterdam,
Snijdersbergweg
99-101,
Amsterdam,
Snijdersbergweg
99-101, (020)
650 06 70(020) 650 06 70
Amsterdam
West, Transformatorweg
39, (020) 581 62
Amsterdam
West, Transformatorweg
39,00(020) 581 62 00
Aalsmeer,
Oosteinderweg
110, (0297)110,
329 911
Aalsmeer,
Oosteinderweg
(0297) 329 911
*Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

Paasvee tentoonstelling Schagen

Prijs voor alle 9 dieren
van Roel en Nico
Aalsmeer - Op 5 april is in Schagen de jaarlijkse Paasvee tentoonstelling gehouden. Ook dit jaar was
het weer een groots evenement. Vele veehouders waren weer met hun
mooiste dieren naar Schagen gegaan 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 uiteindelijk met een heel mooi resultaat. Alle dieren zijn namelijk met
een prijs beloond. Met 9 bekers en
oorkondes keerden Roel, Nico en de
dieren voldaan huiswaarts.

Zaterdag eenmalige unieke
verkoop van toneelkostuums

Jaar van de Botanische Tuinen

Tentoonstelling Kroonjuwelen
in de Historische Tuin
Aalsmeer - 2017 is het Jaar van
de Botanische Tuinen. In 25 botanische tuinen, waaronder de Historische Tuin Aalsmeer, opent op 22
april de tentoonstelling ‘Kroonjuwelen’. Deze tentoonstelling is het eerste deel van een publieksprogrammering waarbij de collecties van alle tuinen op innovatieve wijze worden ontsloten. Speciaal voor deze
tentoonstelling is een app ontwikkeld: Hortus Chat waarop de collecties van de tuinen online te raadplegen zijn. Bij het Jaar van de Botanische Tuinen hoort een nieuwe identiteit, waarin de tuinen naar voren
treden als Hortus Botanic Guardians: hoeders en poortwachters van

biodiversiteit. Voor meer informatie:
www.historischetuinaalsmeer.nl.
Tweede Paasdag open!
Uit gewinkeld bij de woonboulevards? Kom tweede Paasdag naar
de Tuin om bij te tanken en te genieten in een groene oase. In het
bijzonder zijn er voorjaarsplanten
te koop. Als het niet meer gaat vriezen, kunnen ze de grond in. Voor de
liefhebber zijn er in de winkel seringentakken verkrijgbaar. In de corridor hangt de nieuwe fotocollectie
van Fotoclub Aalsmeer. Het thema
is dit jaar Landschappen. De Historische Tuin is maandag 17 april geopend van 13.00 tot 16.30 uur.

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 invloedrijke persoon van Amstelland 2017. De
redactie van zakenmagazine Amstelland INTO business stelde een
overzicht op van de vijftig meest invloedrijke personen van Amstelland. Deze lijst is gepubliceerd in de
lente-uitgave die dinsdag 11 april
wordt bezorgd bij alle ondernemers,
managers en bestuurders in de gemeentes Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel.
De lijst is een overzicht van die mannen en vrouwen die op bestuurlijk,
zakelijk en maatschappelijk vlak
veel voor de regio betekenen. De
ondernemer Cees Cuntz eindigde als tweede en het ondernemersechtpaar Tineke en Ger Loogman,
werd derde.
Het juryrapport over Mirjam van ‘t
Veld luidde als volgt: “Mirjam van
’t Veld is de burgemeester van Amstelveen. 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 Amstelveen’ een regelrecht succes. In
een tijd van verharding en onzekerheid 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 raadsvergaderingen tot het nemen van lastige beslissingen. Allround en betrokken. Mirjam van ’t Veld wordt internationaal geprezen om haar inspanningen om de integratie van vluchtelingen te bevorderen. Ze eindigde op de zesde plaats tijdens de internationale 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/magazine.html
Mirjam van ’t Veld samen met uitgever David van Kesteren.

Kudelstaart - Het is 25 jaar een
begrip geweest: de verhuur van de
kleding en decorstukken van de Kudelstaartse toneelvereniging voor
zeer uiteenlopende doeleinden: een
bonte avond, thema feesten, carnaval, bruiloftsacts en zo veel meer.
Wekelijks op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur toog menigeen naar dat overvolle plekje achterin de kas bij Groeipassie te Leimuiden (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 naaimachine gezeten om de meest prachtige creaties te maken. Aanvankelijk
werden deze gebruikt op het podium, daarna belanden dit in de verhuur. Zij was het ook die 25 jaar
lang wekelijks in het kledingwinkeltje de klanten op weg hielp, geholpen met 1 van de leden van de vereniging en in het bijzonder door Tineke van Kleef en Tiny Maas. Deze drie dames zijn van grote waarde voor de vereniging. Onlangs werden ze in het zonnetje gezet, hetgeen voor Hennie een aangename
verrassing was. Maar de kledingverhuur sluit na 25 jaar de deuren;
mede door de opkomst van internet hebben de kleding en decorstukken steeds minder aftrek. Daarom wordt nu de collectie aangeboden voor liefhebbers. Op zaterdag
15 april tussen 12.00 en 14.00 uur
kunnen geïnteresseerden hun slag
slaan. Wilt u uw carnavalsgarderobe aanvullen of gewoon even neuzen 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 prijskaartjes aan de kleding, een vrijwillige bijdrage ten gunste van de vereniging wordt op prijs gesteld.

Klucht ‘Privé’ voor 2’
Regisseuse Erica Von Bannisseht–
van Esch, de acteurs en actrices van
Toneelvereniging Kudelstaart en alle medewerkers die door hun bijdrage 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’. Verwikkelingen alom rond een dame die het
niet zo nauw neemt met de echtelijke trouw en er een ingewikkeld
systeem op nahoudt om haar minnaars te kunnen ontmoeten. Echter 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 landelijke theaters opgevoerd met onder andere Piet Bambergen en Rudi 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 verkrijgen 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 ongedwongen lachen. U bent meer dan welkom!

Opening expositie Connie
Fransen met rondleiding
Aalsmeer - Van woensdag 19 april
tot en met woensdag 19 juli exposeert kunstenaar Connie Fransen in
het gemeentehuis. De officiële opening van deze expositie met rondleiding 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 opening (met hapje en drankje) aanwezig te zijn. Wel een vriendelijk ver-

zoek om van tevoren voor deze (gratis) opening aan te melden. Dit kan
digitaal: hfkoppeschaar@gmail.com
of mobiel 06-36560123.
De tentoonstelling is tijdens kantooruren op de begane grond in
het gemeentehuis te bezichtigen.
De bovenverdieping met grote werken is niet vrij toegankelijk. Geadviseerd wordt om vanaf de benedenverdieping omhoog te kijken naar
deze kunst.

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

Meedoen Mogelijk Maken

Casper Evers nieuwe regiocoach 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 sociale domein, zal hij zich binnen Vita richten op de teams Aalsmeer,
Ouder-Amstel en Uithoorn. In zijn
nieuwe functie zal Evers het welzijnswerk van Vita verder vernieuwen, de teams zelforganiserend(er)
laten werken en de verbinding met
partners en betrokken inwoners in
het lokale maatschappelijke speelveld verder versterken. Vita Amstelland, sinds vorig jaar onderdeel van Participe Holding, staat bekend voorop te lopen in de vernieuwing van het welzijnswerk. Evers

Woensdag 19 april in gemeentehuis

was eerder werkzaam als wijkmanager bij Magentazorg in Alkmaar.

Theo van Mierlo erelid
Watersport Vereniging
Aalsmeer -Theo van Mierlo is
woensdagavond 5 april benoemd
tot erelid van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Tijdens de goedbezochte 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. Enkele feiten: 8 jaar lid van de jeugdzeilcommissie, bij elkaar 18 jaar bestuurslid, redactielid van het clubblad De Poelpraat, jarenlang lid van

het protestcomité voor de zeilwedstrijden en beoordelingsgemachtigde voor het toekennen van zeildiploma’s van het Watersportverbond. Daarnaast nog vele kleinere
activiteiten, die hij op zijn schouders
nam. Bij elkaar een enorme staat
van dienst.
De Algemene Ledenvergadering reageerde met luid applaus op het besluit van zijn benoeming. Op zijn afscheid als bestuurlid werd minder
enthousiast gereageerd. Als een
groot gemis binnen de vereniging
wordt het afscheid van deze bestuurder gezien.

Daarvoor werkte Casper onder andere als Adjunct Directeur bij SEZO,
waar hij ook manager Maatschappelijke Dienstverlening was. Sjaak
van der Linde, directeur Vita Amstelland: “Met de komst van Casper
is ons managementteam weer op

volle sterkte. We halen de kwaliteit
en ervaring in huis die goed aansluit bij onze positie als vernieuwer
in de welzijnssector die erop is gericht Meedoen Mogelijk te Maken
en met welzijn duurdere zorg te helpen voorkomen.”
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Vrijdagmiddag en zaterdag

Voor iedereen vanaf 55jr.

DownTown Vippers delen
eieren uit in Ophelialaan
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 14 en
zaterdag 15 april wordt het DownTown 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, waarbij in alle winkels, bij de kappers
en de horeca mensen met een verstandelijke beperking werkten, was
de eerste stap van de ondernemers
om te laten zien dat ook deze speciale groep mensen talenten op de
arbeidsmarkt heeft. Op Goede Vrijdag 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 Paasshoppen in de Ophelialaan? Vergeet dan
vooral uw couponboekje niet mee te
nemen voor leuke kortingen of zelfs
gratis producten. De meeste bon-

Prijzen loterij ophalen
Met DownTown Ophelia is er geld
opgehaald door het werven van
sponsors, de loterij, het glazen huis
van Radio Aalsmeer, de collectebussen en de Bloeiende Ledenbank Actie 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 mogelijk leven te geven. Zaterdagmiddag om 15.30 uur komt er een bestuurslid van de Stichting Downsyndroom naar de Ophelialaan om de
cheque in ontvangst te nemen.
Op 18 maart zijn er mooie prijzen
uitgegaan tijdens het Rad van Fortuin en de grote loterij. Echter, er zijn
nog een aantal prijzen niet opgehaald. 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 opgehaalde prijzen worden zaterdag
verloot onder alle deelnemers van
DownTown Ophelia. Zij krijgen bericht als ze iets hebben gewonnen.

Hana Ike Battles luisteren
vierde Flower Festival op

Wijn & Meer bij proeverij
van Wittebol Wijn
Aalsmeer - Wat een schitterende
zomerdag was het afgelopen zondag 9 april tijdens de jaarlijkse zomerproeverij van Wittebol Wijn.
Als locatie was er wederom gekozen voor de sfeervolle Anna’s Hoeve in Rijsenhout. Veel gasten kwamen heerlijk op de fiets, 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 Cocktails, Gin, Rum en Oude Jenever.
Er werd volop genoten, een aantal opvallende witte wijnen waren
Casal Garcia Vinho Verde uit Portugal, Valdelagunde Especial Verdejo uit Spanje, Viña Montes Sauvignon Blanc uit Chili en False Bay
Chardonnay uit Zuid-Afrika. Zomaar
een greep uit alle lekkere witte wijnen die er te proeven waren.
Bij de rosé was de Roemeense Calusari Pinot Grigio weer een topper,
evenals de nieuwe M.I.P. Classic
2016 en AIX rosé 2016. Nieuw-Zeeland was goed vertegenwoordigd
met wijnen van Misty Cove, evenals
vorig jaar óók dit jaar weer een absolute zomertopper!
Verrassende en verfrissende nieuwe
wijnen waren er uit Moldavië van
Radacini Winery, uit Argentinië van
Finca la Escondida en uit Zuid-Afrika van Waterkloof. Van dit laatste
wijnhuis was er een heerlijke nieuwe 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 werden 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 Lolea Sangria, ambachtelijk gemaakte Sangria’s, verrassend lekker en in
een vrolijk jasje.
Om de middag in stijl af te sluiten
waren er nog een aantal heerlijke cocktails te proeven. Veuve Clicqout Rich met een luxe champagne
cocktail. Martini Vermouth met een
Negroni cocktail en Wagging Finger met een smakelijke Gin & Tonic! Voor de liefhebbers waren er
aan het einde nog een aantal Rum’
s van El Dorado Demarara te proeven. Van een 3 jaar tot zelfs 21 jaar
oude Rum.
Al met al weer een zéér geslaagde proeverij voor Dirk en Linda van
Zoolingen en medewerkers. Nog op
zoek naar iets lekkers voor de paasdagen? Kom dan aanstaande zaterdagmiddag 15 april naar de winkel 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 Bombardino, een eierlikeur met rum!
Let op: In verband met Goede Vrijdag sluit de winkel deze vrijdag om
18.00 uur de deuren, er is dus geen
koopavond!

Meerdere wedstrijden
De Hana Ike Battles worden tijdens het Aalsmeer Flower Festival
gehouden op de Historische Tuin
en tijdens het evenement op zaterdagavond ook nabij de Watertoren.
Uit Japan vliegen gerenommeerde Battlers in, die het opnemen tegen Nederlandse arrangeurs. Er zijn
ook Battles speciaal voor kinderen en workshops. De Kok: “Japan
heeft een rijke traditie in de bloemsierkunst, onder meer bekend door
de Ikebana. De Japanners willen
de Hana Ike Battle graag internationaal uitrollen en hebben daarbij vanwege de historische banden en de spilpositie gekozen voor
Nederland als partnerland.” “Het is
een boeiende, extra en nieuwe toevoeging waardoor het Festival op
17 en 18 juni nog aantrekkelijker
wordt. Een mooie aandachtstrekker
op ons programma”, motiveert het
Aalsmeer Flower Festival. De complete festivalkalender wordt binnenkort bekendgemaakt. Voor meer informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl en www.hanaikebattle.eu

Uitnodiging amateurkunstenaars

Zijdstraat wordt omgetoverd
tot kunstpromenade in juni
verricht. Met haar enthousiasme
wist zij de ondernemers in het Centrum voor zich te winnen om etalages beschikbaar te stellen en zo van
de Zijdstraat een kunstpromenade te maken waar het gezellig wandelen is. De bezoekers kunnen op
een wijze die zeer laagdrempelig is
met vele facetten van de kunst kennis maken. “En het zou nog mooier
zijn wanneer de deze actie ook weer

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 poedersuiker 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 keuken 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 bellen met onze gastheer of gastvrouwen
op nummer 0297-820979.

Het Alkwin wint debat van
Rotary Aalsmeer-Uithoorn

sie om de beste prestatie te leveren.

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

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 exposeren 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 coördineren en zij heeft al heel wat voorwerk

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...

nen zijn tot en met 30 april geldig.

Boeiende en nieuwe toevoeging

Aalsmeer - Tijdens het vierde
Aalsmeer Flower Festival, dit jaar op
17 en 18 juni, worden uit Japan afkomstige Hana Ike Battles gehouden. Dat zijn wedstrijden, waarin arrangeurs en bloemsierkunstenaars het tegen elkaar opnemen
en het publiek de winnaar bepaalt.
“Een nieuwe toepassing van bloemen en daarmee een verrijking en
extra attractie tijdens het Festival”,
vindt de organisatie. Hana Ike Battle
is een nieuwe en spannende combinatie van bloemsierkunst en boeiend entertainment: twee arrangeurs
nemen het vijf minuten tegen elkaar
op om een spectaculair bloemstuk
te maken. “Wij noemen het floritainment. Onder opzwepende muziek,
voorzien van deskundig commentaar en na vijf minuten bepaalt het
publiek wie de winnaar is. Die gaat
door naar de volgende ronde”, licht
Michel de Kok van de Nederlandse 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
officieel wereldkampioenschap te
organiseren. Hana staat voor bloem,
Ike voor leven en Battle voor de pas-

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

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 kwamen 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 besproken waarna het woord werd gegeven aan wethouder Gert Jan van
der Hoeven. Vorig jaar zomer presenteerde de gemeente een concept centrumvisie voor het winkelgebied. Bij de ondernemers bleek
er echter weinig draagvlak te zijn
voor dit product en in nauw overleg met het bestuur van Ondernemersfonds Meer Aalsmeer heeft de
gemeente besloten om een nieuwe
visie te ontwikkelen waarbij ondernemers en pandeigenaren mee mogen denken.
Bijeenkomst 19 april
Alle ondernemers en pandeigenaren in Aalsmeer Centrum worandere mensen aan zet om te gaan
schilderen, fotograferen of beeldhouwen”, vult Dea Kraan aan.
Dea hoopt op nog meer reacties
van zowel kunstenaars als ondernemers die hun etalages of ruimte beschikbaar willen stellen. Vervolgens wordt het werk bekeken en
verdeeld over de verschillende etalages. “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 ondernemers en eigenaren samengesteld om een economische bouwsteen op te stellen die meegenomen wordt in de nieuwe versie van
de centrumvisie. De ondernemers
in Aalsmeer Centrum hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Daarna was het woord aan Peter Sparnaaij, die een presentatie hield over
de mogelijkheden van een echte Aalsmeer app, een nieuwe moderne 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 zonnetje gezet. Hij neemt na 24 jaar bestuurswerk afscheid. Met een bos
bloemen en een cadeaubon werd
Ed bedankt voor zijn jarenlange inzet. 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.

Limonade voor
de Scouting
Aalsmeer - Elke week bij de opkomst wordt er bij Scouting Tiflo limonade geschonken en iets lekkers gegeten. Nou gaat er wel erg
veel drinken doorheen. De leiding kwam met het goede idee om

Amstelland - Op initiatief van de
Rotary debatteerden afgelopen
donderdag 6 april twaalf leerlingen van het Alkwin Kollege uit Uithoorn tegen tien leden van Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn. Iedereen
werd gastvrij ontvangen door RensJan bij de vergaderlocatie In den
Ossewaerd. Na een heerlijke champignonsoep met broodjes werd door
debatleider Frank Schenk vier teamstellingen uitgedeeld met een verdeling Voor of Tegen.
De jury bestond uit de voorzitter
van Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn
Jaap Overbeek en Alkwin docent
Maatschappijleer Jan-Paul Overing. Frank had zijn Alkwin debatteam zeer scherp opgeladen en de
jongens en meiden hadden flink geoefend. En dat bleek ook wel. Er kon
9 minuten per stelling worden gedebatteerd. De eerste stelling ‘Het
gebruik van smartphones op de
fiets moet verboden worden’ (Rotary voor – Alkwin tegen) werd glansrijk door het Alkwin gewonnen. De
tweede stelling ‘Wie zelf geen orgaandonor wil zijn moet onderaan
de wachtlijst voor organen worden
geplaatst’ (Rotary tegen – Alkwin
voor) gaf een ander beeld. Het Rotaryteam kreeg het beter door en leek
te winnen. Echter, door een sterk
slotargument van het Alkwin waarin de Rotary leden in feite persoonlijk werden aangesproken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 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 Rotaryteam aan het langste eind. Met
de vierde en laatste stelling ‘Middelbare 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 laatste 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 ‘President Trump is een gevaar voor
de planeet’. Koos en Nick waren
warm gedraaid en ze kregen 5 minuten tijd om met argumenten de
ander en de jury te overtuigen van
hun gelijk. Het werd een echte titanen strijd waarin de jury uiteindelijk
twee winnaars zag.
Het was een zeer geslaagde avond
en een mooie manier om zo met elkaar in contact te komen en hopelijk ook te blijven: het smaakte zeker
naar meer en aan plannen voor volgend jaar wordt al gedacht! (
Foto en tekst: Jip van der Valk

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 limonade gehaald worden. Tom Bizot en
Jasper Vlieg gingen dit graag halen.
Alle speltakken zijn voorlopig voorzien van heerlijk drinken. Het be-

stuur en de leden van de Tiflo willen heel graag de Hoogvliet bedanken 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 Tiflo?
Kijk dan eens op de website www.
tiflo.nl of op de facebooksite.
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Sociale woningbouw in De Tuinen
ondanks groot negatief saldo
Aalsmeer - Het laatste agendapunt
in de vergadering van de commissie
Ruimte en Beleid afgelopen dinsdag 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 gelegd is door de crisis maar nu weer

opgepakt is ter uitvoering, staat inmiddels op 13,5 miljoen euro in de
min en er zou nog wel 1 miljoen bij
kunnen komen.
“We zouden positiever kunnen eindigen, 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 overigens 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 optimale opbrengst uit de gronden zal komen. Het zware tekort gaf PACT aan
onbegrijpelijk te vinden. Er worden
ook diverse duurdere huizen gebouwd, die dan toch de opbrengst
omhoog zouden kunnen schroeven. De woningmarkt zit tot slot in
de lift. AB reageerde nuchter. Dick
Kuin: “Het is zo’n groot negatief saldo. Ik vrees dat dit project nooit in
de plus gaat komen.” Hij antwoord-

HISWA: ‘Jachthavens worden in
Aalsmeer ongelijk behandeld’
Aalsmeer - Van 1 april tot 15 oktober mogen kajuitboten onbeheerd
liggen aan de oevers van de Westeinder Plassen in Aalsmeer. Eerder
gold er een maximum van twee dagen; de 48-uurs regeling. De gemeente Aalsmeer legde de nieuwe
regeling vast in de Algemene Plaatselijke Verordening. HISWA Vereniging hekelt als brancheorganisatie
van de watersportindustrie de nieuwe regeling omdat deze concurrentieverstoring bevordert. Rechthebbenden van oevers kunnen nu naast
het langdurig aanleggen van de ei-

gen boot, ook een ligplaats verhuren aan derden. Als deze huurders
niet in Aalsmeer wonen, dan zou er
voor deze boten watertoeristenbelasting afgedragen moeten worden.
Jachthavens betalen als verblijfsaanbieder ieder jaar forfaitair een
fors bedrag aan watertoeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag
wordt in de meeste gevallen doorberekend aan de klant bovenop de
ligplaatsprijs.
Rechtsongelijkheid
“Wij hebben niet de indruk dat de

Woningbouw Meervalstraat/Roerdomplaan

Info-avond gemeente over
bestemmingsplan Hornmeer
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft het voorontwerp bestemmingsplan Meervalstraat/Roerdomplaan vrijgegeven voor inspraak t/m
11 mei 2017. Tot die tijd kan iedereen een inspraakreactie indienen
bij de gemeente. Om de herontwikkeling van de vrijkomende gronden
aan de Meervalstraat en de Roerdomplaan mogelijk te maken is een
wijziging van het bestemmingsplan
nodig. De gemeente wil op het terrein van de Meervalstraat de bouw

van zorgwoningen en een ‘zorgplint’
(bijvoorbeeld huisarts, fysio therapeut en wellicht een ontmoetingsruimte) mogelijk maken. Het terrein
van de Roerdomplaan wordt herontwikkeld voor woningbouw. Het
totaal van de ontwikkeling bevat
minimaal 30% sociale woningbouw.
Presentatie
In samenspraak met het wijkoverleg
Hornmeer organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op

gemeente
watertoeristenbelasting gaat heffen bij de nieuwe seizoenplaatsen”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “In de oude situatie van de
48-uurs regeling werd namelijk óók
geen watertoeristenbelasting geheven. Volgens de APV Watertoeristenbelasting 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 verhuurders wordt nog groter. De gemeente heeft de watersporteconowoensdag 19 april. Aanvang 20.15
uur tot ongeveer 21.30 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De avond begint met een
presentatie door wethouder Gertjan
van der Hoeven daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Voor het plangebied Meervalstraat
en de Roerdomplaan is al een startnotitie vastgesteld waarin de kaders
zijn vastgelegd. Voor de vaststelling
van de startnotitie is tijdens twee
bewonersavonden uitgebreid gelegenheid gegeven voor participatie.
Het voorontwerpbestemmingsplan
is een vertaling van deze startnotitie. Voor meer informatie over de
startnotitie en de daarvoor vastgestelde ontwikkelvisie Hornmeer kijk
op www.aalsmeer.nl/project-hornmeer.

de hiermee Rik Rolleman van PACT
en Ton Smit van het CDA. De laatste 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 (openbare) weetjes over De Tuinen van
Aalsmeer:
In het tweede kwartaal wordt dit
jaar, als uiteraard de gemeenteraad
groen licht geeft, gestart in deelgebied Polderzoom met de bouw
van 51 sociale huurwoningen en 37
goedkope grondgebonden huurwoningen. Vervolgens wordt hier gestart met de bouw van 40 koophuizen. Dankzij de verklaring van geen
bezwaar van de Inspectie leefomgeving (grond valt onder LIB Schiphol)
mogen hier nog eens 25 woningen
extra gebouwd worden. Deze zullen
bestaan uit sociale huurwoningen,
betaalbare koopwoningen en koopwoningen in het midden en dure
segment. Het gebied gaat ontsloten worden door de nieuwe aan te
leggen Aalsmeerderlaan. Het tracé
van de weg is op basis van het bestemmingsplan Noordvork inmiddels volledig verworven.
Het is de planning om begin 2018 te
starten met de bouw van 70 grondgebonden koopwoningen in een
duurder segment in deelgebied
Zwarteweg. In deelgebied Spoorlaan is het duurdere segment koopwoningen reeds gerealiseerd en
wordt gewerkt aan een zorgappartementen gebouw met 55 woningen 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.
mie kennelijk niet hoog op de agenda staan.”
In beraad
HISWA vindt dat alle verhuurders van
ligplaatsen gelijk behandeld moeten
worden. Dat betekent dat de rechthebbenden van oevers die ligplaatsen verhuren óók watertoeristenbelasting moeten gaan betalen. Daarnaast 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. “Samen met de jachthavens zijn we in
beraad over stappen die wij richting
de gemeente gaan ondernemen”,
vervolgt Krijger. “Wij vinden de ongelijke behandeling onaanvaardbaar.”
Inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan
Meervalstraat/Roerdomplaan ligt
van 14 april tot en met 11 mei ter inzage in het gemeentehuis Aalsmeer
of bij de Balie Bouwen van het
raadhuis Amstelveen en is digitaal
te raadplegen via http://0358.ropubliceer.nl. Gedurende deze periode
kan een ieder een inspraakreactie
indienen. De inspraakreacties dragen bij aan een zorgvuldige vaststellingsprocedure en het college
van B&W betrekt de reacties bij het
opstellen van het ontwerpplan. Op
het ontwerp bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden
ingediend. Na verwerking van de
zienswijzen neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan.

Burgemeesters openen 1e
zwerfie-opvanghuis
Aalsmeer - Woensdag 5 april om
één uur in de middag is het eerste zwerfie-opvanghuis geopend in
Aalsmeer. In het zwerfie-opvanghuis kan iedereen afval van straat,
zoals papier en plastic, deponeren. Met elkaar de gemeente netjes en schoon houden en de natuur
een handje helpen, is het idee achter het opvanghuis. De officiële ingebruikname werd verricht door
liefst twee burgemeesters onder
een stralend zonnetje. Burgemeester Jeroen Nobel en kinderburgemeester Sophie waren direct bereid
gevonden om dit initiatief van Garby Aalsmeer te ondersteunen. Het
zwerfie-opvanghuis is geplaatst op

de hoek van Baanvak, Ketelhuis en
Seinpost. “Dat er maar veel afval ingeworpen gaat worden, zodat het
niet kan gaan zwerven”, aldus Yvette Koehler, de inwoonster die onder
de naam Garby Aalsmeer diverse
schoonmaakacties houdt in de gemeente en regelmatig op pad gaat
met een ‘knijper’ en een vuilniszak
om parken en perken in de gemeente te ontdoen van zwerfafval.
Help ook mee om Aalsmeer schoon
te houden. Een papiertje, een plastic 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.

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 teleurstelling en ook die van de vele fans gaat
de voorstelling ‘Ticket to Bollywood’
op zondag 7 mei niet door. Er is alles aan gedaan door de Nederlandse en de buitenlandse promotor om
het door te laten gaan. Helaas is dat
niet gelukt en moeten wij de voorstelling 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 aangeschaft via Ticketpoint ontvangt
van hen bericht. Aankoopbedragen
van kaarten gekocht bij een van de
lokale adressen kunnen retour gevraagd worden door een mail te
sturen naar tickets@crowntheateraalsmeer.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 bovengenoemd adres.

Kinderboerderij 2e Paasdag open

Eierbingo op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op maandag 17 april,
tweede Paasdag, viert kinderboerderij Boerenvreugd het paasfeest
met eierbingo. Het is inmiddels traditie op de boerderij om dit spel deze dag te spelen met de kinderen. Er
is voor de allerkleinste een bingospel met plaatjes en voor de oudere
kinderen een bingospel met nummertjes. Bij een volle kaart is er een
lekkere paastraktatie voor de kinderen. Ook kunnen de kinderen zich
deze dag laten schminken en bij het
paashaasparcours moeten verschillende onderdelen goed volbracht
worden. In de tent kunnen de kinderen hun creativiteit laten zien bij
het knutselen. De activiteiten vinden

plaats van 10.00 tot 13.00 uur, daarna blijft de boerderij in de Hornmeer
open tot 16.30 uur. Deelname aan
de activiteiten is gratis maar een bijdrage in ‘Beer’, het stalen boerderijvarken, wordt zeer gewaardeerd.
Naast alle activiteiten is het gezellig druk in de weides van de boerderij. Meerdere schapen en geiten
hebben afgelopen maand lammeren gekregen. Met al die lammetjes
is de lente echt begonnen. Informatie over schapen is te vinden in de
infohoek in de stolp. Hier is ook een
fotoverslag te zien van de geboorte van twee lammetjes. Op Eerste
Paasdag is de kinderboerderij gesloten voor publiek.

Week boordevol activiteiten

100 Jaar De Brug: Feest
van samen vieren
Aalsmeer - Op 2 april ging de feestweek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van basisschool De Brug
van start met een viering in de Open
Hof kerk, waarbij leerlingen liedjes zongen, er een verhaal gespeeld
werd, allemaal rond het thema feest.
De druk bezochte viering was een
mooi startsein van een week vol activiteiten. 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 feestlied, om vervolgens een hele dag circusacts te oefenen onder leiding van
een professioneel bedrijf. Aan het
einde van de dag mochten familieleden van de kinderen het feestje meevieren door alle geleerde acts te komen bekijken of zelf even uit te proberen. Jong en oud door elkaar, allemaal weer even kind als je een circusartiest bent. De dag erna stond in
het teken van de verjaardag-spelletjes: van koekhappen tot ballontrappen, van spijkerpoepen tot schminken: het was een feestelijke ochtend.
Vervolgens stond in de middag de
vossenjacht op het programma. De
leerkrachten hadden zich verkleed
als schilder, automonteur, piraat, toerist en ook een non was in het gezelschap. De kinderen gingen in gemengde groepen de wijk in om op
zoek te gaan naar de vossen, die ieder een letter bewaard hadden. Deze letter kon alleen verkregen worden 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 Oosteinde liep? Alle kinderen waren in de
ochtend op pad om thuis bij elkaar te
gaan bakken. Zo rond elf uur was iedereen weer op school aanwezig en
is op het schoolplein aan de prachtig versierde tafels met alle kinderen
en veel ouders genoten van een High

Tea. Een heerlijke sfeer: muziek, lekker eten, maar vooral de saamhorigheid van die dag is bij iedereen bijgebleven. Vervolgens stond de donderdag in het teken van de schoolreis,
met groep 1 tot en met 8 naar de Efteling. In het pretpark hebben de kinderen volop genoten van de attracties en zijn na een lange dag, moe
maar voldaan weer huiswaarts gekeerd. Tot slot is op vrijdag een workshop 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 kinderen vooral heel trots mogen zijn
op hun resultaat. Daarnaast is vrijdag in de avond nog een afsluitend
feest gehouden met zowel de kinderen 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 kinderen bij elkaar gespaard door middel
van een sponsorloop. Na deze officiele uitreiking konden de kinderen op
drie velden vol zand lekker volleyballen en zandkastelen bouwen. De ouders 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 feestje volop in het teken stond van samen vieren”, aldus alle leerkrachten
en leerlingen van De Brug.

2e katern
Mevrouw verzorgt haar man al jaren met liefde. “Mijn moeder wilde vroeger niet dat ik verpleegster
werd, dus belandde ik in de huishouding, maar nu ben ik toch in de
verpleging beland. Van mijn eigen
man welteverstaan!” Meneer heeft
twintig jaar met veel plezier vrijwilligerswerk verricht bij Voetbalvereniging Aalsmeer (VVA).

“Gewoon doorgaan en adem blijven halen”

Cees en Corrie Vreeken vieren
diamanten huwelijksdag
Aalsmeer - Alhoewel echtpaar
Vreeken op dinsdag 11 april precies 60 jaar getrouwd was, bracht
burgemeester Jeroen Nobel het jubilerende stel afgelopen maandagmorgen al een bezoekje. In hun
knusse aanleunwoning van Zorgcentrum 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), geboren als Cornelia Teuna Sneeuw. Het
uitzicht is magnifiek; prachtige akkers 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 hoeveel bootjes er alweer voorbij gingen. We wonen hier nu zes jaar
met heel veel plezier. Mijn vrouw
moest het eerste jaar wel een beetje wennen, maar die heeft het ook
prima naar haar zin.” Vijftig jaar
woonde het stel in de Anjerlaan in
Aalsmeer. Ze trouwend in Roelofarendsveen voor de wet en daarna 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 later kwam dit geheimpje uit. Er kwa-

men twee zoons. Gekscherend zegt
Corrie al wijzend naar haar jongens: “Kijk, een lange en een kleine.” Omdat meneer lasser werd en
ging werken bij De Vlijt (nu Koninklijke De Vries Scheepsbouw) en later bij Apparaten Fabriek Aalsmeer
van Lanser, kwamen ze in Aalsmeer
terecht. Helaas liep Cees na de geboorte van zijn twee jongens een
incomplete dwarslaesie op, waarvan hij maar liefst een jaar moest
revalideren. Lopen en werken ging
daarna moeizaam. Hij zit momenteel zelfs in een rolstoel. Toch hadden de doctoren gezegd dat hij
dertien jaar na de operatie wellicht
helemaal niet meer zou kunnen lopen en dat is alles meegevallen.

Mooiste vakantie
Corrie kient regelmatig in het huis
en doet soms mee aan activiteiten. Ook heeft ze veel gehandwerkt (er hangen prachtige borduursels aan de wand in de woonkamer) en ze breit regelmatig. Als
ze boodschapjes doet maakt ze
graag een praatje met buurtbewoners. Cees vraagt zich soms zelfs af
waar ze blijft. “Ik houd van gezelligheid. Ook doe ik verder nog alles zelfstandig. Koken, het huishouden en uiteraard mijn man verzorgen. Dat we nu hier in het huis
wonen, maakt het wel wat makkelijker voor mij. We krijgen goede
hulp. We zijn een jaar of negen geleden met De Zonnebloem op vakantie 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.” Vroeger ging het gezin Vreeken vaak
naar de hei, waar een stacaravan
werd gehuurd. “Ook gingen we regelmatig dagjes weg naar bijvoorbeeld Oud Valkeveen.” Herinneren
de zonen zich. Wat het geheim is
om zo lang bij elkaar te zijn wordt
door Corrie Vreeken-Sneeuw beantwoord met: “Gewoon doorgaan
en adem blijven halen. Zo simpel is
het. Oh, en ‘kan niet’ bestaat niet,
die ligt op ’t kerkhof. Haha!”

driekwart van de aangetroffen hennepkwekerijen was sprake van het
illegaal aftappen van stroom met
(dus) een verhoogd brandrisico. Uit
onderzoek komt tevens naar voren dat hennepteelt in veel gevallen hand in hand gaat met handel
in harddrugs en andere criminele
activiteiten, zoals witwaspraktijken
waardoor de overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld.

Drie maanden dicht
Bij het aantreffen van een hennepkwekerij en/of harddrugs in woningen en bedrijven treffen alle partners de nodige maatregelen. In eerste instantie om de gevaarlijke situatie rondom een hennepkwekerij te
beëindigen en om op te treden tegen de hennepkweker. Elke partner
heeft op dat gebied zijn eigen mogelijkheden én verantwoordelijkheden. Voor de gemeenten betekent
dat sluiting van het pand voor drie
maanden op basis van de Opiumwet. Ook zijn er afspraken gemaakt
over het sluiten van growshops. Zij
vormen een belangrijke schakel in
het ondersteunen van de professionele hennepteelt, die in hoge mate gedomineerd wordt door de georganiseerde criminaliteit. Ook deze worden op basis van de Opiumwet direct gesloten.

Scanties en maatregelen
Burgemeester Mirjam van ’t Veld,
voorzitter van het overleg Amstelland gemeenten: “De teelt van hennep is omvangrijk en zorgt voor criminaliteit, overlast, verloedering en
gevaarzetting in woonwijken. De
bestrijding van hennepteelt verdient bijzondere aandacht en een
gezamenlijke aanpak in onze regio.

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, 08007000. Hennepplantages in woningen en bedrijfspanden kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot
brand en (water)overlast.

Regionale aanpak hennepteelt
in woningen en bedrijfspanden
Aalsmeer - Er zijn afspraken gemaakt voor een integrale regionale aanpak van hennepteelt in woningen en bedrijfspanden door de
vijf Amstelland gemeenten. Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, OuderAmstel en Diemen gaan samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt en andere drugvondsten in hun Amstelland gemeenten. De samenwerking
is met alle betrokken partners, zodat onveilige situaties, criminaliteit,
overlast en onnodige maatschappelijke kosten direct aangepakt kunnen worden. De samenwerking is
afgelopen dinsdag 11 april bezegeld
in een gezamenlijk overleg met al-

le burgemeesters van de gemeenten 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 informatiepositie en eenduidigheid wanneer
woningen/panden gesloten worden.
Aanleiding
Uit onderzoek van het Regionaal
Informatie en Expertise Centrum
(RIEC) dat in opdracht van de Amstelland gemeenten is uitgevoerd,
blijkt dat het aantal (ontdekte) hennepplantages in de regio de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In

ingezonden

Boete en eis nieuwe aanplant voor Snelheidscontroles
verdwijnen groen Brandewijnsloot? Ruim 1.000 Bekeuringen

In De Nieuwe Meerbode van 6 april
staat te lezen dat bewoners hun teleurstelling uitspreken over het verdwijnen van tenminste 100 grote bomen. Deze bomen hadden de
respectabele leeftijd van 50 jaar behaald, hetgeen in Aalsmeer knap
uitzonderlijk is.
Er is een kapvergunning aangevraagd voor 11 bomen (datum aanvraag: 27/10/16). Zo in het zicht van
het gemeentehuis is het onwaarschijnlijk dat men niet in de gaten heeft gehad dat daar een heel
bos aan bomen stond. Alsof de rest
niet ‘gezichtsbepalend’ zou zijn of

slechts worden bestempeld als zijnde ‘van nul en generlei waarde’. De
gemeentelijke handhavers zouden
nu bij de ‘super met groenpretenties’ niet alleen een boete maar ook
nog de eis van aanplant van 90 volwassen bomen kunnen neerleggen.
Of dat zal gebeuren? Waarschijnlijk zullen omwonenden, en andere liefhebbers van de steeds zeldzamer wordende mooie plekjes in
Aalsmeer, wederom worden teleurgesteld.
Redactie Stamtafel Aalsmeer
redactie@stamtafelaalsmeer.nl

Aalsmeer - De politie heeft in februari en maart snelheidscontroles
uitgevoerd op de N201 in Aalsmeer
en Uithoorn. Van de 11.000 passanten zijn meer dan 1.000 automobilisten 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 kruispunt van de N201 met de Legmeer-

Zwarte verf op
witte auto
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 april heeft
een vandaal met een spuitbus
zwarte verf gespoten op een in
de Schoolstraat geparkeerde auto. Het witte voertuig stond geparkeerd 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 dader. De eigenaresse van de auto
heeft aangifte gedaan bij de politie. De schade is behoorlijk. De
dikke verfstreep loopt vanaf de
achterdeur tot de bumper. Mogelijk zijn er getuigen of inwoners die meer informatie hebben.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-

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 registratienummer eindigt op 625.

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 brandalarm op zolder was afgegaan
en de bewoners waren direct een
kijkje gaan nemen. Ze zagen rook
uit de wasmachine komen. Direct is 112 gealarmeerd. De politie 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.

Door Miranda Gommans
Door een brede samenwerking van
de Amstelland gemeenten, politie
en Openbaar Ministerie met partijen zoals woningbouwcorporaties,
institutionele beleggers, energiebedrijven, netwerkbeheerders, waterbedrijven en uitkeringsinstanties kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Met
deze gezamenlijke aanpak kan een
breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd in de regio. Bovendien hebben we met elkaar afgesproken dat we elkaar informeren bij vermoedens van hennepteelt, zodat de politie snel een
onderzoek kan instellen. Vervolgens moeten wij als overheid direct sluiten en niet een aantal weken wachten, want anders is het effect weg.”

Vijf Amstelland gemeenten bundelen krachten

Sparta fiets weg!

dijk een aantal zware verkeersongelukken 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 opvallend veel automobilisten zich houden
aan de maximumsnelheid. Automobilisten zijn zich vaak onvoldoende bewust van te hard rijden. Door regelmatig te controleren op snelheid wil
de politie de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersongelukken omlaag brengen.

Politie zoekt getuigen

Spoor van vernielingen in
Centrum en Zuid
Aalsmeer - Het afgelopen weekend, 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 ‘slooproute’ loopt vanaf het Praamplein via de
Punterstraat naar de Weteringstraat
en richting het busstation in de Hortensialaan. Ook kreeg de politie
meldingen van vernielingen in de
Hadleystraat en in de Ophelialaan.
Onder andere is in de Weteringstraat een deur vernield van een appartementencomplex en is een fiets

uit een tuin weggenomen. In de Ophelialaan zijn de plantenbakken in
het midden gedeelte bij de supermarkt leeg getrokken.
Er zijn inmiddels vier aangiftes gedaan bij de politie, maar bij de wijkagenten 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.

Van misdrijf is geen sprake

Man in Turfstekerstraat is
natuurlijke dood gestorven
Aalsmeer - Het onderzoek naar de
gevonden dode man in de Turfstekerstraat op donderdag 30 maart is
afgerond door de recherchedienst.
In de vroege ochtend deze dag kregen 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 getuigen enkele zakken wiet. De politie ging uiteraard uit van een nietnatuurlijke dood en heeft ter plaatse een sporenonderzoek gehouden en een oproep voor getuigen
gedaan. Nadat het lichaam van de
man was geborgen, is de recherche verder gegaan met het onderzoek naar de doodsoorzaak. Hieruit
is nu gebleken dat de man van 42
jaar en woonachtig in Spanje een

natuurlijke dood is gestorven. Van
enig misdrijf is geen sprake, benadrukt de politie. Een liquidatie is
het absoluut niet geweest. Een verband met de zakken hennep is niet
gevonden. Alle drugs is vernietigd.
Foto: Marco Carels, 30 maart in de
Turfstekerstraat.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugd
Afsluiting met spetterende optredens

Exclusieve dansworkshop
meidengroep GRLBND

Project ‘Ontdek je talent
op een blaasinstrument’
Kudelstaart - De afgelopen zes
weken deden de leerlingen van
OBS Kudelstaart en de Graankorrel mee aan het ‘ontdek je talent
op een blaasinstrument’ project.
Tijdens dit project, georganiseerd
door Cultuurpunt Aalsmeer, kregen de kinderen uit Kudelstaart gedurende zes weken les op verschillende blaasinstrumenten. Onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek
van Muziekvereniging Flora hebben
de leerlingen de eerste drie weken
kennis gemaakt met de verschillende blaasinstrumenten. Namelijk
de houten, de rieten en de koperen blaasinstrumenten. Met ondersteuning van een aantal enthousiaste vrijwilligers van Flora konden de
kinderen naar hartenlust oefenen
op de plastic, onverwoestbare variant van deze instrumenten.
Na drie weken mochten alle kinderen een definitieve keuze voor een
van de instrumenten maken. Vervolgens hebben de leerlingen de lessen daarna volop geoefend, getoeterd en gespeeld met de instrumenten om toe te werken naar een heuse 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 medeleerlingen. Eerst heeft dirigent/
meester Dick-Jan het een en ander
uitgelegd over de verschillende instrumenten. Hij liet horen wat voor
vreemde geluiden je allemaal kunt
maken met de verschillende blaasinstrumenten. Zo liet hij een onvervalste brandweerwagen, olifant en
startende racewagen aan het publiek horen, wat zorgde voor een
hoop gelach bij de deelnemers en
het publiek. Vervolgens was het de
beurt aan de kinderen. Ze begonnen met het gezamenlijke blaasinstrumentenlied, waarbij ze uit volle
borst over de verschillende instrumenten zingen. Vervolgens is het
aan elke instrumentgroep om te laten horen wat zij hebben geleerd.
Elke groep deed even goed zijn
best en alle leerlingen kregen een
luid applaus. Na afloop kregen alle leerlingen een brief mee. De leerlingen die het leuk vonden om na
school nog een aantal lessen te volgen kunnen zich inschrijven voor
een naschools project van Cultuurpunt Aalsmeer en Muziekvereniging
Flora, waarbij de kinderen een heus
jeugdorkest vormen.

Aalsmeer - De zang en dansmeidengroep GRLBND, bekend van het
televisieprogramma The Next Boy
Girl Band, geeft op zondag 23 april
van 13.00 tot 14.30 uur een exclusieve dansworkshop in de Mikado
in de Catharina Amalialaan.
Ook jij kan hier aan deelnemen! De
dansworkshop is voor alle basisschoolkinderen en ouders. Een leuk
uitje in de vakantie voor de kinde-

Scholen in actie voor de
Voedselbank Aalsmeer

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 dansvloer 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 voortgezet onderwijs. Het feest kwam in de
week dat de leerlingen kregen te
horen of zij waren aangenomen op
hun voortgezet onderwijsschool. Organisator Eric Spaargaren: “Dit feest
draait niet alleen om even de spanningen los te laten maar juist ook

om te verbinden.” Een mooi moment
tijdens het feest was toen het nummer ‘Afscheid’ werd gedraaid en
spontaan honderden telefoonlichtjes de zaal verlichtten. Na drie uur
lang feesten en zweten ging de menigte weer naar huis. Feesterij de
Bok en Thomas Zekveld worden bedankt 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 schooljaar 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.groep8feest.nl.
Foto’s: Laurens Niezen

Aalsmeer - Kinderburgemeester
Sophie kiest ook graag voor FairTrade producten. Ze schreef het volgende: “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 eerlijke chocolade. Deze is te koop bij
de meeste supermarkten en de Wereldwinkel. Het is belangrijk dat er
in veel winkels FairTrade producten komen, zodat de mensen in arme 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 website: www.faitrtradegemeenten.nl. Of

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

Werving groepen 6/7 basisscholen

Start zoektocht naar alweer
derde kinderburgemeester
Aalsmeer - De zoektocht naar alweer de derde kinderburgemeester is in de gemeente van start gegaan. In juni vorig jaar werd Sophie
van Raaphorst officieel benoemd
tot kinderburgemeester als opvolgster van Vince Boom. Tijdens de Juniorpramenrace kreeg zij de burgemeestersketting uit handen van
burgemeester Jeroen Nobel. Sophie, die in haar periode als burgemeester onder andere de eerste
kinderburgemeestersdag heeft georganiseerd in Aalsmeer en samen
met leeftijd en klasgenootjes gekookt heeft voor ouderen, is voor de
werving op stap geweest met wethouder Gertjan van der Hoeven. De
komende weken worden alle kinderen 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 kandidaat te stellen als kinderburgemeester. Opvallend is dat alle kinderen Sophie kennen en ze weten
vaak ook wat ze gedaan heeft. Sophie: “Het is erg leuk om kinderburgemeester te zijn, je doet allemaal
leuke dingen, bijvoorbeeld voor een
interview naar Radio Aalsmeer. Ik
was ook bij de ontvangst van Sinterklaas en ik mocht meevaren met de
junior pramenrace. Je kunt ook zelf
dingen voor elkaar krijgen en daarbij word je geholpen om het te organiseren. Wij hebben bijvoorbeeld
met een groep kinderen gekookt
voor ouderen. Helemaal gaaf was de
dansworkshop voor vluchtelingenkinderen, 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 kandidaat stellen. Alle Aalsmeerse kinderen die nu in groep zes en zeven zit-

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

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 lakens vol met speelgoed en andere mooie dingetjes. Ga maar alvast
sparen en vraag aan je ouders of ze
de zolder of de schuur op willen ruimen… Hoe meer spulletjes in de
verkoop, hoe hoger de opbrengst
kan zijn voor je spaarpot!

Aalsmeer - Een groot aantal scholen 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 vorig jaar was er een sponsorloop geweest om dit te kunnen bekostigen.
Daarmee werd een fantastisch bedrag opgehaald door de leerlingen
van de school. Er werd zó veel gelopen 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 basisschool uit Kudelstaart, in totaal
zo’n 75 kinderen, zijn in maart op de
fiets naar de loods van de Voedselbank gekomen.
Ze hebben daar heel belangstellend een presentatie over de Voedselbank bijgewoond. Daarna zijn
ze met ontzettend veel enthousiasme een stroopwafelactie begonnen. Sommige kinderen verkochten 5 pakjes stroopwafels, maar er
waren ook kinderen die 65 pakjes verkochten! Waarschijnlijk eten
de Kudelstaarters het hele jaar nog
stroopwafels, want de totale opbrengst voor de Voedselbank was
het fantastische bedrag van 1633
euro. Kinderen en leerkrachten van
de school worden bedankt!

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

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Vrijmarkt rond
‘t Middelpunt

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

zie onze site:
meerbode.nl

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

Presentatie en stemmen
Woensdagmiddag 24 mei nodigt de
gemeente alle kandidaten uit voor
een leuke middag in het gemeentehuis waar ze zichzelf én hun plannen aan een jury presenteren. De
jury selecteert maximaal zes kandidaten, die tussen 25 mei en 17 juni campagne voeren om kinderen
te vragen op hen te gaan stemmen.
Zaterdag 10 juni, tijdens de sportdag van de juniorpramenrace, kan
er gestemd worden door de kinderen die aan de juniorpramenrace
meedoen. Zaterdag 17 juni tussen
10.00 en 14.00 uur tijdens het Flower Festival zijn de kinderverkiezingen op het Molenplein en in de
Zijdstraat in het centrum. Alle kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart
in de basisschoolleeftijd mogen in
een écht stemhokje hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat.
Afscheid en installatie
Op donderdag 29 juni tijdens ‘Bouw
een Bootje’ tijdens de Westeinder
Water Week wordt afscheid genomen 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 activiteiten. We hebben twee fantastische kinderburgemeesters gehad
en we merken dat ze echt invloed
hebben. We nemen de kinderburgemeesters serieus in wat ze voor elkaar willen krijgen en proberen ze
overal bij te betrekken als het belang van kinderen in het geding is.”
Wie wordt de derde kinderburgemeester van Aalsmeer? Heel benieuwd of het weer een meisje
wordt of dat een jongen de meeste
stemmen weet te vergaren. Weer uit
Oosteinde of woont de nieuwe kinderburgemeester in Kudelstaart?

Palmpasen op Jozefschool
Aalsmeer - De kinderen van de
groepen 1 tot en met 5 van de Jozefschool hebben vrijdag 7 april
mooie palmpasenstokken gemaakt.
Er werd gekleurd, versierd, heerlijke 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 brengen. De traktaties werden aangeboden aan ouderen in de zorgcentra ‘t

facebook.com/

ren die niet weggaan. Jogg zorgt
voor een gezonde snack tijdens de
dansworkshop. De Aalsmeerse Denise 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.

“Feest ook om te verbinden”

Kinderburgemeester Sophie
kiest ook voor FairTrade
Jarige De Brug en Antoniusschool

krant

Kloosterhof en Aelsmeer, het Tweede Thuis in de Hortensialaan en het
nabij gelegen klooster aan de Stommeerweg. 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.
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Jeugdatletiek, regiocompetitie

Wedstrijdturnen

Thomas, Sophie, Nils, Luc
en Hugo op het podium
Aalsmeer - Op zaterdag 8 april
vond in Uithoorn de eerste regio
competitie wedstrijd voor de pupillen plaats. Deze competitie bestaat
uit drie wedstrijden voor de zomer,
gevolgd door een finale in september. De ochtend begon nog wat bewolkt, maar na de lunch maakte de wolken plaats voor heel veel
zon. Met een lente gevoel, enthousiast en zin in een dag baanatletiek verzamelden eind van de ochtend 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 meter of 4x 60 meter estafette. De jongens A1 pupillen wonnen hun estafette en de jongens C pupillen en
meisjes A2 pupillen werden tweede.
Na de estafettes moest een driekamp worden afgewerkt. Bij de jongens A2 pupillen eindige Colin Alewijnse op een hele mooie achtste plaats, mede dankzij een snelle 60 meter sprint. Bij de jongens
A1 pupillen stak Thomas van Willigen 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 eerste echte wedstrijd. Steven Waasdorp eindigde net nog in de top tien
op een negende plaats. Bij de jongens B pupillen deden twee pupillen
mee en was het ook tweemaal podium. Nils Smithuis gaat steeds sneller sprinten, maar zaterdag legde hij
de basis voor een tweede plaats met
name bij het verspringen en balwerpen. Zijn trainingsmaatjes Luc van
der Stokker werd derde mede door
een hele snelle sprint en een verre
sprong bij het verspringen. Het jongeren broertje van Thomas, Hugo
van Willigen, zorgde voor de tweede 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 meter. Silvan Oud werd heel knap achtste. Bij de meisjes A2 pupillen eindige Juna van der Waall op de negende plaats. Bij de meisjes A1 pupillen eindigde Xena Daalman heel
knap op een zevende plaats mede
door en verre sprong en een verre
stoot bij het kogelstoten. Djuna Gersen 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 MarieJulienne Goedele heel knap op een
vierde plaats door op alle onderdelen heel goed te scoren. Bij de meisjes C pupillen een heleboel debutanten. 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 pupillen tenslotte werd Vera Lubbers in
haar eerste wedstrijd ooit negende.
Ook de andere AVA pupillen leverden hele goede prestaties, maar
eindigde allemaal (net) buiten de
top 10: Justin, Vince, Julius, Ryan, Kas, Carice, Senna, Eline, Nicky, Mette, Renske, Lisa, Anne, Linn,
Julia en Sarah. Op de afsluitende 600 meter werd het podium bereikt door: Hugo van Willigen (tweede) en Lisa Hazelaar (tweede). Op
de afsluitende 1000 meter werd het
podium bereikt door: Colin Alewijnse (eerste), Justin Alewijnse (tweede), 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 podiumplaatsen op de afsluitende lange afstand.

Thomas van Willigen op weg naar een hele verre sprong.

Goud, zilver en brons voor
leden sportschool Wassanim
Aalsmeer - Op 1 april vond in Hendrik Ido Ambacht de Open Dutch tournament plaats. Met 24 deelnemende sportscholen, 240 deelnemers uit 5 verschillende landen,
waaronder België, Nederland, Denemarken, Wales en Engeland. Een
heel goed bezet toernooi dus, met
ook leden van sportschool Wassanim. En ze wisten met het Koreaans karate prijzen te winnen. Jaheim Aaron won goud met breektesten en zilver met sparren. Luuk

Ottenvanger won zilver op het onderdeel sparren. Rowan Buijs won
goud met het sparren en veroverde brons met loopvormen. Kaylee
Buijs won ook brons met het sparren. De overige leden wonnen helaas niets, maar hebben heel goed
hun best gedaan iets waar hoofdinstructeur Johan van der Nald en zijn
assistent instructeur Kees Steegman uiteraard super trots op zijn.
Kijk voor meer informatie op www.
wassanim.nl.

Zilver voor Fleur en Nilou
bij regiokampioenschappen

Volle zaal bij onderlinge
wedstrijden GV Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag
8 april heeft Gymvereniging Rijsenhout onderlinge wedstrijd gehouden. Er waren drie wedstrijden. Als
eerste van de Springgroep, de meiden hebben hard getraind voor deze 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 jongen ging heel serieus aan het werk
op de balk, de mat en aan de ongelijke brug. Mooi om te zien hoe
de kinderen groeien in een jaar.
Het werd de jury niet makkelijk gemaakt. Als laatste wedstrijd waren de kleinste gymkinderen aan de
beurt, ook hier veel meisjes maar
ook de jongetjes zijn goed vertegenwoordigd. De gymkinderen waren wel erg zenuwachtig en wisten

soms even niet meer wat ze moesten 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 laatste wedstrijd gauw werd opgeruimd
was het tijd voor de dansgroep om
een hele mooie uitvoering, van een
warming up dans en twee ingestudeerde dansen, te laten zien. De hele 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 deze 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. Alle kinderen, ook de dansgroep, kregen een mooie medaille en de nummers één, twee en drie ook nog een
beker. Na het bedanken van de jury en de trainsters zat het er alweer
op en kan Gymvereniging Rijsenhout terugkijken op een geslaagde
ochtend. Interesse? Mail voor meer
informatie naar voorzitter@gvrijsenhout.nl.

Zaterdag 15 en zondag 16 april

Jeugdhandbaltoernooi om
Jac. Stammes Cup

Aalsmeer - Op zaterdag 15 en zondag 16 april, in het Paasweekend,
wordt door FIQAS Aalsmeer alweer
voor de achttiende (!) keer het jaarlijkse jeugdhandbaltoernooi om de
Jac. Stammes Cup georganiseerd.
Het deelnemersveld is ook dit jaar
zeer sterk met veel vertrouwde
handbalbolwerken, met nieuwe verenigingen, maar ook nagenoeg de
gehele, landelijke jeugdtop is weer
aanwezig aangevuld met een aantal
handbalscholen, zoals die uit Brabant 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 meiden C-jeugd teams en 12 gemengde D-jeugd teams. Veel teams aan
de meiden kant. Zouden daar de
successen van het Nederlands damesteam iets mee te maken kunnen hebben? Gezien het aantal aanmeldingen wordt het toernooi gespeeld op vier locaties: de Bloemhof in Aalsmeer (jongens A- en Bjeugd en meiden A-jeugd van 9.00
tot 18.00 uur), de Proosdijhal in Kudelstaart (meiden B-jeugd van 9.00
tot 18.00 uur), de Nieuwe Bankrashal in Amstelveen (gemengde D-

jeugd van 9.00 tot 18.00 uur) en
de Emergohal in Amstelveen (jongens en meiden C-jeugd van 09.00
tot 18.00 uur). De deelnemende verenigingen zijn: FIQAS Aalsmeer,
E&O, Hellas, Hercules, Quintus, Tachos, AES Arnhem, V&L, SHV DWS,
Quintus, Olympia ‘89, Leidsche Rijn,
Handbalschool Brabant, Kras Volendam, A&O Alkmaar, DSVD, Klink
Nijland/Kwiek, Dongen, Velo, VZV,
SV Zeeburg, Handbalschool Twente,
Achilles, ESC’90, Verburch, WestFriesland/SEW en DSS. Het toernooi
begint op de zaterdag met de poulewedstrijden waarbij de poule-grootte en het wedstrijdschema bepalend
is voor de plaatsing in de poules op
de zondag. De zondag staat in het
teken van de winnaarspoules, middenpoules, verliezerspoules en natuurlijk de finalewedstrijden. De finales vinden op zondag plaats in
de Bloemhof vanaf 18.00 uur (gemengde D-jeugd) en worden afgesloten met de finale jongens Ajeugd om 21.30 uur. Direct na de finales vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats onder leiding van locoburgemeester Ad Verburg. De organisatie hoopt wederom op een zinderend en sportief toernooi om de
Jac. Stammes Cup en wil op voorhand alle betrokken vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Aalsmeer - In het weekend van 8
en 9 april werden de regiokampioenschappen gehouden in de turnhal Experience in Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 mocht hier met
18 turnsters aan deelnemen. Deze
18 turnsters hadden zich via de rayonwedstrijden en de halve finale van
de regio voor deze kampioenschappen weten te plaatsen. Dus al een
hele eer om mee te mogen doen.
Op zaterdag 8 april werd alleen verplichte oefenstof geturnd. Van SV
Omnia turnden vier meisjes in de
categorie instap D2 onder leiding
van trainsters Anneke Nap en Gerda Kockelkorn. Trainster Ilse Sandifort zat voor drie wedstrijden in de
jury. Ranya Hnassay leverde van
deze vier turnsters de beste prestatie en eindigde op de 4e plaats,
waarvoor zij een medaille in ontvangst mocht nemen. Ranya scoorde 53,500 punten en bereikte op
de Sprong zelfs de 1e plaats. Sophie Does behaalde op het onderdeel 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 Districtskampioenschappen. 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 punten op de 12e plaats, waarmee Riva
zich plaatste voor de Districtskampioenschappen. In de categorie Pupil D1 turnden Mara Meijer en Dieuwertje 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 laatste 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 behalen en zich daarmee te plaatsen
voor de Districtskampioenschappen. Op zondag 9 april werd de
keuze-oefenstof geturnd, waarbij de
Omnia-turnsters begeleid werden
door trainsters Mariët Tas en Anneke Nap. Per categorie waren er 36
deelneemsters en mogen de beste 18 door naar de Districtskampi-

oenschappen die op 20 mei gehouden zullen worden. In de categorie
Jeugd 2 divisie 5 wist Fleur Snoek
met de 2e plaats van de 36 turnsters de zilveren medaille te winnen.
Een hele knappe prestatie, waarbij
ze zich tevens plaatste voor de Districtskampioenschappen. In de categorie Junior divisie 5 turnden drie
Omnia-turnsters. Shanna Dernison scoorde 43,650 punten en daarmee 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 categorie junior divisie 4 turnde Anouk
Caarls. Anouk was door haar prestatie 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 prestatie in de 4e divisie. Alle junioren bij
de beste 18, dus door naar de Districtskampioenschappen. In de categorie senioren 5e divisie turnden
drie Omnia-turnsters: Tanya Karoui, 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 werken naar de 23e plaats met 42,000
punten. Nilou liet behalve de goede 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 Districtskampioenschappen.
Turnsters en trainsters kunnen terugkijken op een heel druk, maar
succesvol turnweekend, waarbij
Fleur en Nilou de zilveren medaille behaalden en van de 18 turnsters
er 12 zich geplaatst hebben voor de
Districtskampioenschappen.

Ontknoping jeugdschaken nadert

Christiaan derde bij AAS
Aalsmeer - Met het naderen van
de ontknoping van het schaakseizoen lopen de spanningen op in de
AAS Jeugdcompetitie. Christiaan
ging hier vrijdag beter mee om dan
Jasper en versloeg zijn directe concurrent. 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 vreedzame remise. In de stand na de 24e
ronde staat Luuk nog fier aan kop
met 20 punten, gevolgd door Willem 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

Wandelen met
‘Op Stap’

nen belangstellenden weer mee
lopen naar het Amsterdamse Bos.
De conditie opbouwen voor lichaam en hart. Verzamelen op de
parkeerplaats halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg. De wandeling is voor iedereen (man/vrouw, jong/oud)
die zin heeft om lekker te lopen
en anderen te ontmoeten: Gezellig en gezond. Na de wandeling
is er koffie of thee bij de startlocatie. Om op de hoogte te blijven
van de wandelingen en voor vragen kan een e-mail gestuurd worden naar opstapmetoosterkerk@
hotmail.com.

Voetbal zaterdag

Toch winst FCA op SVL

Zonnige fietstocht senioren
Aalsmeer - Op dinsdag 4 april stapten leden van PCOB en Senioren
Aalsmeer weer op de fiets voor hun
eerste fietstocht. Onder een stralende 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 werden toegezongen door tal van vogels. Uitgerust werd de tocht voorgezet 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 wolkeloze hemel ging iedereen om half 5
huiswaarts. De volgende fietstocht is
op dinsdag 2 mei. Om half 2 vertrekt
de groep weer vanaf het Parochiehuis 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 informatie kan contact opgenomen worden
met Jan Westerhof via e-mail: jan@
westerhof50.nl of bel 06-22350307.

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 bijgewoond door veel publiek. Lange tijd bleef de stand steken op 1-1,
maar in de slotfase wist Aalsmeer
toch nog te scoren: 2-1. Dit was tevens de eindstand. Na het winnen
van een wedstrijd maken de voetballers in de kleedkamer altijd een
overwinningsselfie. Natuurlijk is deze zaterdag ook gemaakt met uiteraard 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 Nicolaas Boys. De ploegen waren
aan elkaar gewaagd, maar het was
Aalsmeer dat de winst pakte: 1-2.
RKDES had Taunus als tegenstander. De wedstrijd verliep voor de
Kudelstaarters niet zoals gehoopt.
Werd vorige week nog met 2-0 gewonnen van Moordrecht, nu moest
RKDES verlies incasseren. Taunus
was de betere ploeg en won met
4-1. Via facebook kreeg de redactie nog een aanvulling op het voetbalnieuws: FC Aalsmeer JO17-4 is
voorjaarskampioen geworden. Zaterdag 8 april is met liefst 10-2 gewonnen van NFC JO17-1. Het kampioenschap is met bloemen en een
patatje gevierd (zie foto).

Aalsmeer - Op donderdag 20
april van 19.00 tot 20.30 uur kun-

Iedereen is welkom om mee te
wandelen. ‘Op Stap’ wordt georganiseerd door Anne Marie van Elswijk en Ina van Willegen.
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Internationale zwemwedstrijd

Owen Geleijn geveld door hongerklop

Bart Sommeling zwemt
snel op Swim Cup
Aalsmeer - De Dolfijn en Speedo NL zwemmer Bart Sommeling
uit Aalsmeer, heeft het afgelopen
weekend uitstekend gezwommen
op de Swim Cup in Eindhoven. De
Swim Cup Einhoven is een internationale zwemwedstrijd waar vele internationale en nationale zwemtoppers aan meedoen. Daarnaast worden tijdens deze Swim Cup ook
de Open Nederlandse Kampioenschappen Lange Baan (50 meter
bad) gezwommen. Voor Bart was dit
het eerste NK Lange Baan als heren senior zwemmer. De zwemvereniging De Dolfijn was overigens
sterk vertegenwoordigd tijdens deze
wedstrijd met meer dan 20 zwemmer en zwemsters. Het ONK begon
op de vrijdag met één van Bart zijn
favoriete afstanden: de 200 meter
vrije slag. In een sterk deelnemersveld wist hij als zevende van Nederland 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 meter vrije slag) gezwommen. Hier wist
Bart een achtste plaats van Nederland te behalen in een snelle 4:03:58
minuten, een verbetering van zijn
persoonlijke record met liefst zeven 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 beetje tegen in vergelijk met zijn persoonlijke record op dit nummer. De
voltallige ploeg van De Dolfijn, inclusief Bart, kan terugkijken op een
uitstekend ONK Swim Cup Eindhoven. Na een paar dagen relatieve
rust zal het zwemvizier worden gericht op de finale ronde van de Nationale Zwemcompetitie op 24 en 25
juni en de Speedo Fast Water Meet
in Amsterdam als jaarafsluiting op 8
en 9 juli.

Nils Eekhoff met Oranje 43e
in Ronde van Vlaanderen

Veldkorfbalcompetitie

Terechte winst voor VZOD
Kudelstaart - Op een zonovergoten middag nam VZOD/FIQAS 1 het
afgelopen weekend op tegen DSO
uit Klundert. De vorige ontmoeting tussen de twee clubs eindigde in een 10-19 overwinning voor
de Kudelstaarters. De verwachtingen waren dus hoog gespannen,
zeker omdat VZOD dit keer op eigen terrein voor het massaal opgekomen 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 groter te laten worden dan twee punten. Het moest van hun kant voornamelijk van de heren komen, waarvan enkelen een goed schot in huis
hadden. De vrouwelijke tegenspeelsters daarentegen zijn de hele wedstrijd niet in beeld gekomen en werden 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 voordeel van VZOD/FIQAS.
In de tweede helft bleef het initiatief bij de blauwzwarten en zo werd
de voorsprong uitgebouwd naar zeven punten (19-11). VZOD liet zien
de nieuwe speelwijze, ingezet vanaf de voorbereiding, goed onder de
knie te hebben. De vele gecreëerde kansen werden echter niet altijd
afgemaakt en verdedigend liet men
her en der wat steekjes vallen, zeker
in de laatste tien minuten. Uiteindelijk wist DSO deze wedstrijd nog negentien keer de korf te vinden, hetgeen 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 gezien het wedstrijdbeeld heeft VZOD
terecht gewonnen en bij vlagen laten zien een topteam te zijn met veel
potentie.” Einduitslag: 24-19.
Volgend weekend speelt VZOD/FIQAS wederom voor eigen publiekk
aan de Wim Kandreef. Dit keer om
15.30 uur tegen Nexus uit Schiedam, waar de vorige keer nipt met
15-16 werd gewonnen.

Elmer Boon kampioen
Micro Magic zeilen
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 ‘Wildenhorst indoor rolstoeltenniskampioenschappen 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. Vrijdagavond zette hij Patrick Elzinga
met 6-1 en 6-3 aan de kant, zaterdagochtend moest ook Koen Meerwijk 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 Roskam verloor hij in drie sets van Rody de Bie en Mitchel Graauw waardoor een titel in deze discipline buiten bereik kwam. Dat de twee opvolgende wedstrijden nog wel werden gewonnen, mocht niet baten.
De titel ging naar De Bie en Graauw.
Rody de Bie was ook de tegenstander in de enkelspelfinale. Hierin
maakte de 22-jarige Utrechtse student het Ruben zeer lastig. De eer-

ste set won De Bie in de tiebreak. De
volgende set was voor Ruben waarna 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, verhoogde de concentratie en wist zich
langszij te knokken. Toen Ruben het
karwei bij een 5-4 voorsprong op eigen 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 gelukt is. Dit voelt toch als een thuistoernooi, omdat ik hier ben begonnen met rolstoeltennis”, aldus de
Aalsmeerder die na Goirle de tweede toernooiwinst van dit jaar boekt.
Daarbij toont de winst op een gevestigde speler uit het seniorencircuit aan dat Ruben een goede ontwikkeling 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.

Goede seizoenstart voor
honkballers van Thamen
De Kwakel - De honkballers van
Thamen kregen vrijdagavond Onze Gezellen 2 uit Haarlem op bezoek voor de eerste competitiewedstrijd 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 Gezellen prima onder controle te houden
mede door prima veldwerk. In de
tweede inning bereikte Ernst Koole 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 Menno Schouten. Menno wist ook nog
te scoren via een velderskeus en
een honkslag van Bart Hagendoorn,
3-0. Thamen kwam in de derde inning even onder druk met drie hon-

ken vol voor OG, echter een mooie
actie op de thuisplaat en een aansluitende vangbal zorgde ervoor dat
OG niet wist te scoren. In de vijfde
inning bereikte Wietse Cornelissen
het eerste honk met vier wijd. Francis Martina sloeg een honkslag en
de opofferingsstootslag van Mike
van Rekum zorgde ervoor dat beide heren het tweede en derde honk
wisten te bereiken. Jelle Vogelaar
sloeg een honkslag waarop Wietse
en Francis konden scoren (5-0). Jelle 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 bereiken op een honkslag van Bart Hagendoorn (7-0). Bart stond ondertussen een meer dan prima wedstrijd te pitchen en de Thamen verdediging maakte een hele stabiele indruk die foutloos stond te spe-

Aalsmeer - In het Friese Heegh
werd afgelopen weekend het nationaal kampioenschap Micro Magiczeilen gevaren. Beide dagen stond
er erg weinig wind, maar het was
toch prachtig zeilweer. Elmer Boon
(NED 1984) uit Bovenkerk won vorige maand het Europees kampioenschap in Brugge en was de te kloppen man. Maar dat lukte geen der
andere deelnemers. Op de eerste
dag kwam de Duitse zeiler Ralf Bohnenberger (GER 188) met vier eerste plaatsen nog goed mee, maar
hij moest zondag weer wat toegeven en werd uiteindelijk vierde in
totaal. Elmer Boon werd met overmacht kampioen. Hij won van de
26 races er maar liefst 14 en scoorde 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 vierde plaats in het tussenklassement
naar de derde plaats met 74 punten,
Hij won uiteindelijk 4 races. Open
www.micromagic.nl voor alle informatie en fraaie foto’s .
Theo van Mierlo

Rijsenhout - Elke week een nieuwe 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 finishplaats Oudenaarde, 3.34 minuut
na de Ierse winnaar Edward Dunbar. Iets meer dan de helft van de
180 gestartte renners reed de wedstrijd 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 zaterdag in de Zuiderzeeronde aanvankelijk weer prima mee met de
nationale nieuwelingentoppers. Halverwege de klassieker over 90 kilometer nam hij plaats in een kopgroep van 15 renners. Een nieuwe
ereplaats wenkte, maar in de slotfase moest hij zijn vluchtmakkers laten gaan door een tekort aan suikers. Leeggereden finishte Geleijn in
Dronten nog wel als twaalfde. Broer
Tristan Geleijn arriveerde als 53ste.
Eerder vorige week was Owen Gelijn al derde geworden in de tweede rit van de voorjaarscompetitie
van WTC De Amstel in Amstelveen.
Hij maakte deel uit van een vier renners grote kopgroep. Eliterenner
Arjen Kleinjan, zaterdag ook winnaar in de Ronde van Lexmond, was
de snelste.

Tweede plaatsingswedstrijd

Weer veel medailles voor
trampolinespringers
Aalsmeer - Op zaterdag 8 april
sprong de CDE-wedstrijdselectie van SV Omnia de tweede plaatsingswedstrijd individueel en synchroon in Bunschoten. Bij de C
Jeugd meisjes eindigde Lisa Wolterman opnieuw op de eerste plaats en
won daarmee goud. Sabine Boegman eindigde op een mooie derde
plaats en won brons. Bij de C Pupil/Jeugd jongens won Teun van der
Schilden goud en Fenno van Beek
zilver. Amber Radermaker won opnieuw goud bij de C Junior meisjes. Marlies kok won goud en Denise Bartling brons bij de C Senior
Dames.
Casper Dokter, Matthias de Jong en
Job van der Knaap werden respectievelijk eerste, tweede en derde bij
de C Junior Senior Heren. In de categorie D Jeugd jongens wonnen
Jay Roelfsema en Joey Visser respectievelijk 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 Gemengd werd Nicky Schijveschuurder 2de en won zilver.
Opnieuw prachtige individuele resultaten! Bij het synchroonspringen
wonnen in hun eigen categorieen Lisa wolterman en Sabine Boegman, Fenno van Beek en Teun van
der Schilden, Anne Wessels en Marlies kok, Casper Dokter en Duncan
Lemstra en tot slot Jay Roelfsema en
Joey Visser gouden medailles. Zilver
ging naar de synchroonparen Rena 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 plaatsingswedstrijd 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 springers door mogen naar de Nederlandse Kampioenschappen Trampolinespringen in juni 2017.

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

Promotie damclub K&G
naar de hoofdklasse
De Kwakel - De dammers van het
Kwakelse Kunst en Genoegen hadden dit seizoen een slechte start.
Zij verloren enkele leden waardoor
zelfs het eerste team zich moest terugtrekken uit de hoofdklasse. Alle druk kwam op de dammers van
het tweede team terecht, zij wilden
het eerste team het volgend seizoen
weer in de hoofdklasse terug hebben. Daarvoor moest promotie in de
eerste klasse afgedwongen worden
en daar zijn zij in de laatste wedstrijd in geslaagd. De wedstrijd tegen 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 wedstrijd won. Teamleider Leo Hoogervorst kon dubbel trots zijn, hij won
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 schitterende 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 honkballers 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 bestond uit kopman Wim Konst en de
gebroeders Jos en Kees Harte. Dit
gepromoveerde team zal er volgend
seizoen bijna geheel anders uitzien. Zij doen een stap terug voor
de top vier van de afgelopen competitie. Daarin werd Wim Keessen
kampioen, hij loste Adrie Voorn af
die tweede werd, Wim Konst behaalde op de slotavond nog net het
brons. Of er volgend seizoen met
een tweede team gestart kan worden zal afhangen van de aanwas
van de club, die hard nieuwe leden
nodig heeft. Dit seizoen zal maandagavond in ’t Fort worden afgesloten met de strijd om de sneldamtitel. Vervolgens gaan de borden en
schijven voorlopig de damkast in
om er na de kermis weer uit te komen. Dan gaat het nieuwe seizoen
in, waarin K&G haar 90 jarig jubileum hoopt te vieren. Een feestje en
veel damplezier in het verschiet.
René de Jong reikt de kampioensbeker uit aan Wim Keessen.

Wedstrijdzeilen

Sailing team NL traint met
speed machine op de Poel
Aalsmeer - Pieter-Jan Postma vertegenwoordigde Nederland tijdens de Olympische Spelen in Beijing, London en Rio. Hij komt uit in
de Finnklasse, een snelle eenmansboot, alweer sinds 1952 Olympische Klasse. In Londen miste hij op
een haar na een gouden medaille.
In 2016 won hij het Europese Kampioenschap. Als wedstrijdzeiler pur
sang heeft hij momenteel een overstap 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 (grootzeil en gennaker) van maar liefst
113 vierkante meter! Compleet van
carbon weegt de M32 slechts 510
kilo en per saldo kunnen er snelheden 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 momenteel 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 officiële World Sailing wereldkampioenschap matchracen. De organisatie is in samenwerking met Sailservice, Match+Team Racing Association (DMTRA) en stichting Westeinder Zeilwedstrijden. Zelfs zaterdag, 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 racen; aanmelden via info@westeinderzeilwedstrijden.nl.
STNL zet zich in om zeilend Nederland internationaal meer samenwerkend 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 sublieme foto’s en alle informatie over deze moderne speed machines.
Theo van Mierlo
Foto: Jan Jongkind
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ZABO zaalvoetbalcompetitie

Schaakcompetitie

Belangrijke overwinning
AAS 2 op Oegstgeest 2

Met & Co naar derde plaats
Aalsmeer - Ook na de elfde speelronde blijft het bijzonder spannend
bij de ZABO wat het kampioenschap
aangaat. Het verschil tussen de
nummers één en twee van de ranglijst bedraagt twee punten met nog
drie wedstrijden op het programma.
Beide titelkandidaten wonnen afgelopen weekend hun wedstrijd met
ruime cijfers. De ZABO zaalvoetbalcompetitie 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 Lions als tegenstander en deze wedstrijd 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 1128, Met & Co 11-16, Atlas Lions 1115, Koning Nieuwendijk 11-13, IBH
Aalsmeer 11-10, LEMO 11-9, Amsec
Piller 11-8.
De twaalfde speelronde volgt zaterdagavond 22 april in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek
is welkom. De toegang is gratis.

Oudere jongeren schaak

Wisselende resultaten AAS
bij 50+ kampioenschap
Aalsmeer - Op zaterdag 8 april
werd in Leiden het 50+ kampioenschap van de Leidse Schaakbond
verspeeld. In tegenstelling tot de
SGA is dit geen toernooi over zeven woensdagen, maar een rapid
toernooi van zeven ronden op één
dag. 32 Ouderen jongeren tussen
de 50 en 90 waren naar het Denksport Centrum Leiden getogen en
in een zeer gezellige sfeer werd er
een spannend toernooi gespeeld
met tussen de middag een smakelijke lunch. AAS was goed vertegenwoordigd met veelvoudig kampioen 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 partij. Ben kwam wel weer terug, overspeelde de zeer sterke Frits Fritschy,
maar taxeerde het eindspel verkeerd
en verloor alsnog. In de laatste ronde was de fut er een beetje uit en
bleef Ben steken tegen Wilfried Binnendijk in een remise en bereikte de
vierde plaats. Peter speelde een gedegen toernooi, besloot in de laatste ronde geen alles of niets te spelen en deelde het punt met Ad van
de Berg die met twee remises (tegen 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 laatste 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+kampioenschap. In de D-groep deed Rob van
Haaften goede zaken door te winnen en staat aan kop van Groep D!
In groep C is Clemens Koster kennelijk nog steeds in slechte vorm,
want hij verloor met wit van Martin Steinhart. Hans Pot deed het beter door te winnen van de 94 jarige Dick Spel, die vorig jaar nog met
een ligfiets vanuit Diemen naar Amsterdam IJburg fietste! Jan van Willigen 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-poule moest Ben de Leur tegen de exmeesterklasse speler Bram van Dijk.
Ben overspeelde Bram en kwam
zelfs op twee pionnen voorsprong.
Maar ex-meesterklasse spelers geven nooit op en door het hardnekkige verzet van Bram begon bij Ben
langzaam het licht uit te gaan. Van
beter werd de stelling gelijk tot minder en een laatste blunder liet Bram
het punt scoren.
Door Ben de Leur

Voetbal zondag: 4-1 verlies

RKDES compleet van slag
Kudelstaart - De Kudelstaartse formatie is totaal van slag terwijl er vorige week nog ternauwernood met
2-0 werd gewonnen van laagvlieger Moordrecht en de week ervoor
zelfs verloren werd door het nagenoeg onderaan staande Roodenburg 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 zakken de Kudelstaarters naar de zesde plek. Hoe gaat trainer Jesse Donker 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 maken voor Jeroen Bakker en juist hij
was het die na 7 minuten opzichtig 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 beide nog een goede mogelijkheid, Ivo
kopte op de lat en Gijs schoot naast.
Daarna was de koek alweer op. Taurus speelde rustig en combineerde er lustig op los wat leidde tot een
één tweetje door het hart van de Kudelstaartse 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, terwijl 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 Taurus counterde in rap tempo naar de

Speelavond DES
Rijsenhout - De volgende speelavond van buurtvereniging DES is
vanavond, donderdag 13 april. Dit is
tevens de laatste competitieavond
waar de prijzen van dit seizoen worden verdeeld. De speelavond begint om 19.30 uur en is in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat.
Het klaverjassen op 16 maart is gewonnen door de heer M. Beets met
5168 punten, gevolgd door de heren J. Verdel met 5108 en A. Brouwer met 5104 punten. Bij het domineren was de hoogste eer voor mevrouw F. Korte met 9 schrappen, op

2-0 Maarten van Putten en Lennart
Kok werden gewisseld voor Rutger
Spaargaren en Mano van Veen, maar
spits Rick Verkuijl bleef raadselachtig 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 Spaargaren die er op rechts vandoor ging en
het was Gijs Lentjes die bij de eerste paal opdook en fraai de 2-1 binnen kopte. Bij een volgende counter van Taurus greep Daan Duizendstra 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 Kudelstaartse formatie was nu helemaal vertrokken 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 medespeler 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. Komende zondag 16 april met z’n allen
aan teambuilding doen en paaseieren 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 klaverjastoernooi 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. Inschrijven van een team kan bij Irma
Mandemaker, Verremeer 8a in Rijsenhout, tel. 0297-341660. Een team
bestaat uit 4 personen en iedereen mag meerdere teams inschrijven.Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro per team. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 april.

Wielrennen 60+wedstrijd

Overwinning voor Guus
Zantingh in Amersfoort
Uithoorn - Afgelopen weekend zijn
de UWTC renners Leen Blom, Nico Fokker en Guus Zantingh actief geweest in veteranen wedstrijden. Zaterdag 8 april stonden er drie
UWTC renners aan de start van de
60+ wedstrijd in Amersfoort. Vanuit
het vertrek probeerden enkele renners uitlooppogingen te ondernemen maar deze werden steeds weer
in de kiem gesmoord door het peloton. En zo ging het compacte peloton 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 Nico Fokker eindigde in het peloton.
Voor Guus Zantingh was het de eerste 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 aangehouden 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 demarreerde 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 weekend zijn eerste triathlon van het seizoen, 750 meter zwemmen, 20 kilometer 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 finish.

Aalsmeer - Eindelijk gerechtigheid voor de Azen, winst op Oegstgeest 2. Met het op papier toch zeer
sterke tweede team van AAS wilde het tot nu toe maar niet lukken
en dreigde zowaar het degradatiespook. In zijn voorwoord gaf teamcaptain Simon Groot al aan dat het
een voor beide partijen belangrijke
wedstrijd zou worden en dat alleen
winst uitkomst zou bieden. Kennelijk 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 moeten 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 tegenpartij bleek te zijn. Gelukkig voor
Peter accepteerde zijn opponent het
remiseaanbod. Aan bord 2 kreeg Simon Groot al snel vanuit de opening
voordeel doordat de tegenstander
koos voor een snelle opmars d7d5 met een isolani op d5 ten gevolg. Behendig werd het blokkadeveld d4 bezet en bereikte hij met
subtiel stukkenspel ruim voordeel
dat resulteerde in pionwinst. Na een
foutieve koningszet won hij vervolgens een stuk via een thematisch
dame-offer (schaak + hout) waarna het volle punt snel kon worden
geboekt. Aan bord 3 speelde Willem 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 koning. Helaas is slaan niet verplicht
bij dit edele spel en kon zwart met
een subtiele loperzet het directe gevaar bezweren. Een paar zetten later overzag de tegenstander echter een prachtig kwaliteitsoffer van
Olaf waarna hij alsnog werd mat gezet. Briljant gespeeld! Henk Noordhoek 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 Eijsvogel zijn tegenstander te h-lijnen. In
plaats van met h5xg6 een prachtige aanvalslijn te openen. Voor zijn
zware stukken besloot Boudewijn
echter met h5-h6 de zaak dicht te
schuiven. Zijn tegenstander lanceerde 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 promoveerde 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 comfortzone van de promotieklasse op
de vierde plaats
Door Simon de Groot

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 eerste 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 derde plaats was voor Peter Bakker,
die tegen Franklin Dolk erg zijn best

moest doen om hem net voor te blijven. 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 gewonnen, die vijfde werd, en Henk dus
zesde. Er is iedere dinsdagavond
darten in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. De zaal is vanaf half
acht open en deelname kost 2,50
euro per keer per persoon. De leeftijd is vanaf 16 jaar. Nieuwe darters
zijn van harte welkom.

Oceanus traithleten op
podium bij de Meentrun
Aalsmeer - Een twaalftal leden
van het Oceanus Triathlon team liepen ook dit jaar de 5 en 10 kilometer van de Meentrun in de kleding van hun trouwe sponsor. Onder een stalende zon werden de atleten rond 11.30 uur weggeschoten. Van te voren hadden Davy Heijsteeg en Mariska Visser aangegeven rond de 40 minuten de 10 kilometer 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 heren in een tijd van 37 minuten en 40
seconden. Mariska werd zelfs eerste
bij de dames in een tijd van 42 minuten en 28 seconden.
Zwemloop Triahlon Jeugd
Afgelopen zaterdag 8 april stond, na
een winter lang hardtrainen, de Waterlelie zwemloop op het programma. Om 7.50 uur druppelden de eerste atleten binnen om zich voor te
bereiden op hun wedstrijd. Ondanks
dat het allemaal vrienden en vriendinnen zijn, wordt er tijdens de wedstrijden om iedere centimeter gevochten 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 kilometer hardlopen. Onder luide aanmoedigingen 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 grote 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 Rachella van Zanen en een ontketende
Mirjam van der Luit. Maar uiteindelijk was het de visueel beperkte Jaimy van der Loo die met een moordend tempo, ook voor haar begeleider Justin Heijsteeg, als eerste over
de streep in een tijd van 17 minuten
en 1 seconde. Danique kon de overige concurrenten achter zich houden en werd hierdoor mooi tweede
in een tijd van 17 minuten en 28 seconden. Job van der Luit was, door
de gebroken arm van Justin Heijsteeg, de enige atleet die 500 meter zwom en 5 kilometer moest lopen en dat deed hij in stijl en in een
super tijd van 35 minuten en 18 seconden. De laatste rondes werd hij
vergezeld door Jaimy en een aantal andere atleten. Wat de fantastische sfeer benadrukt tussen de atleten onderling. Wil jij een keer gratis mee trainen? Kom dan op dinsdagavond naar de training om 18.00
uur om te zwemmen in De Waterlelie aan de Dreef en daarna om 19.00
lekker te gaan lopen. Meetrainen
vanaf negen jaar. Meer info: www.
triathlonaalsmeer.nl.

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

Zaterdag in Dorpshuis Kudelstaart

Lars en Brent in vorm voor
Paas Koppel Toernooi
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was het twee wekelijkse dartsfestival 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 darter. Daar kon ook de koploper Tibor
Hogervorst, die voor alweer de vijfde keer dit seizoen de finale bereikte, 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 eervolle vermelding naar Job van Rijsse, 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 seizoen een dubbelslag sloegen. Voor
Brent was het de derde gewonnen
finale op rij, twee keer won hij het
tweede niveau, één keer het Hoogste Niveau, een zeer respectabel
sterke reeks. Het laatste ‘slachtoffer’ was finalist Nick Dekker. In de
B ronden was maar liefst vijftig procent van de halve finalisten een dame. Esther van de Vlugt (derde niveau), 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 (32) van Jan van Zanten, het was zijn
eerste prijs ooit bij de Poel’s Eye. In
het vierde niveau bleef alleen Mendy over als vertegenwoordigster van

Piet wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 19 april
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten 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.

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 verliezersronde, waarbij er mooie prijzen klaar
staan voor de uiteindelijke acht finalisten. Het duo Bak met Ronald
Baars gaan voor de grootste prijzen, dit lukte hen de afgelopen twee
jaar. Een geducht tegenstander zouden 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 Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro (per persoon,
acht euro per koppel) en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 14 april is er
weer koppelkaarten bij buurtvereniging 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 inschrijving, koffie en thee. Het klaverjassen op vrijdag 7 april is gewonnen
door Theo Nagtegaal met 5372 punten, op twee Joop Biesheuvel met
5218 punten en op derde plaats
Marja van de Burg met 5241 punten. De poedelprijs was voor Paolo
Molia met 3979 punten.
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Handbal kwalificatiewedstrijd

Overwinning Bloemenlust 2

Samir Benghanem van FIQAS
in Herenteam voor EK
Aalsmeer - Het Nederlands Herenteam speelt de vierde kwalificatiewedstrijd voor het EK 2018 in
Kroatië in een uitverkochte sporthal. 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 dagen uitverkocht en daarmee zijn alle stoeltjes op de tribune van sporthal Angelslo in Emmen gevuld. “We
spelen graag in Emmen”, vertelt
bondscoach Joop Fiege. “Het is een
mooie sporthal, compact en sfeervol. 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-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. Het Nederlands Herenteam zal een dag later 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 uitzicht te houden op kwalificatie voor
het EK. Na twee duels tegen Denemarken 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 potje handballen. We zullen dus vol aan
de bak moeten”, aldus Joop Fiege.
De bondscoach heeft de voorlopige selectie bekend gemaakt. In de
tweede week van april maakt hij de
definitieve selectie van zestien spelers bekend. In de voorlopige selectie onder andere spelers van OCI/
Lions, Kras Volendam, Targos Bevo,
Hurry Up én Samir Benghanem van
FIQAS Aalsmeer.

Voetbal

FCA zondag nog steeds in
de race voor promotie
Aalsmeer - Zondag 9 april speelde
de zondagtak van FC Aalsmeer tegen Nicolaas Boys uit Nieuwveen en
natuurlijk gebeurd er dan weer wat
leuks. Het tweede elftal was kampioen geworden en net dat de eerste 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 basis starten ten koste van Jeremaih
Veldman en Elias El hadji vanwege 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 overtreding 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, gelukkig 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 probeerde het vaak met afstandsschoten die vaak ver, naast of over gingen. FC. Aalsmeer speelde vaak de
lange bal op de snelle spitsen Lennarth Eberharter en Pawel, die op
hun beurt Joost van der Zwaard en
de opkomende middenvelders Barry Springintveld, Alexander Goes en
Rem Pasternak weer moesten aanspelen. Menig kans kwamen hier uit
voort. Een bal van Rem werd van de
doellijn gered door een speler van
Nic. Boys. Alexander was ook levensgevaarlijk. Op zijn manier pakte hij twee à drie spelers, maar zijn
bal was helaas te zacht. In de 30e
minuut kwam FC Aalsmeer verdiend op voorsprong. Een prachtige bal van Barry op het hoofd van
Joost, die perfect stond opgesteld
en dat betekende 0-1. Aalsmeer

kreeg nog een paar dotten van kansen 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 ongewijzigd aan en na 10 minuten was
het raak. Na een prachtige bal van
Lennarth op Rem was het de laatste die met een harde bal in de uiterste bovenhoek de keeper kansloos liet en dat betekende 0-2. De
wedstrijd was gespeeld, dacht iedereen. Damion Veldman kwam erin
voor Pavel en Karol ging op de linksbuiten plaats spelen. Niets aan de
hand totdat scheidsrechter Ferreira de bal uit het niets op de 11 meter stip neerlegde en zo Nic Boys de
kans gaf om er weer een wedstrijd
van te maken. Jeremaih was kansloos 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 Daryl zelf en Damion. De bal werd met
uiterste krachtinspanning tot corner
verwerkt. Ook Mark bemoeide zich
er mee, maar zijn prachtige voorzet kwam net niet goed aan bij Daryl. Nic. Boys was nog eenmaal gevaarlijk bij een vrije trap aan de zijlijn, 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 derde periode. Het staat er allemaal florissant en rooskleurig voor. Aankomende week vrij en dan gaat
Aalsmeer naar Stompwijk, een tegenstander die niet hoog staat,
maar van onderschatting mag absoluut geen sprake zijn. Ook het tweede zondagteam van FCA staat met
nog twee wedstrijden te gaan bovenaan, 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

Nacompetitie handbal

FIQAS treft Volendam in
de kruisfinale
Aalsmeer - Zaterdag 8 april was
een goede sportdag voor de handbal Heren 1 van FIQAS Aalsmeer. De
ploeg moest naar Arnhem voor een
‘potje’ handbal tegen AES. De ruststand 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 deze kruisfinales Kras/Volendam. Lang
had Hurry Up de beste papieren om
poule B te winnen, maar zij verloren
hun laatste poulewedstrijd verrassend van Bevo en zo werden de Volendammers eerste. FIQAS speelt op
zaterdag 22 april eerst thuis in De
Bloemhof; een week later volgt de
return in Volendam.

Sjoelavond in
De Reede

competitieavond van Sjoelclub Rijsenhout afgelopen 6 april is Thomas van Brakel als eerste geëindigd
in de hoofdklasse. Op twee Lineke
van Brakel en op drie Jan-Willem
Vermeer. In Klasse A was Elly Lanser de beste, gevolgd door Til Vermeer 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 onverslaanbaar, gevolgd door Annie van
‘t Zelfde en Rina Korenwinder.

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

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 internationale Drakenklasse voortgezet. Zaterdag stond er aanvankelijk nog enige wind, maar die viel al snel geheel
volgens de voorspelling terug tot
nagenoeg windstilte met soms wat
thermische vlaagjes over de Grote Poel. Na lang wachten kon wedstrijdleider Herman van der Meyden
niets anders dan de races voor zaterdag af te gelasten. Zondag was
er enige wind uit zuidelijke richtingen, net voldoende om met een korte baan te beginnen. Er zaten de hele dag winddraaiingen tussen en
dat was aan de uitslagen te zien.
Het Aalsmeerse team van Jan Bakker (NED 422), die zijn Cor Grootwisseltrofee uit 1939 moet verdedigen, kwam over stuurboord varend
op een moeilijk moment bij de bovenboei, moest ettelijke boten voorrang verlenen en raakte daarmee
met een twaalfde plaats zijn kansen in het totaalklassement kwijt.
Mede doordat er uiteindelijk slechts
drie races konden worden gevaren, waardoor het slechtste resultaat 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 Engelse team van Jonathan Brown (GBR
770) voor Louis Keulemans (NED
375, ARZV) en Bakker. De derde en
laatste race bood uiteindelijk schitterend zeilweer, bij een inmiddels
matige wind uit iets meer zuidwestelijke richting en een kleine verlegging 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 voorsprong op. In het totaalklassement
bleek het Engelse team van Jonathan 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 overall prijs staat Van Couwenbergh eerste 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.westeinderzeilwedstrijden.nl voor alle details en schitterende 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 Kampioenschappen 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 individueel 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 Arabië. 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 uiteindelijk zilver zou winnen. De mooie 31e
plek was het resultaat, maar Daniël
had in zijn laatste jaar bij de Cadetten wel wat meer gewild.
Op donderdag 6 april was de categorie 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 volgende tegenstander was de Amerikaan 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-

Gerard wint bij
Ouderensooos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis 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-

nioren, samen met Job de Ruiter,
Elisha Yuno en Edo Zoons. De jongens wonnen met 45-36 van Mexico. 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 teruggedraaid en de Nederlandse schermer 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 jongens herpakten zich goed en wisten van Groot Brittannië en Canada
te winnen om vervolgens door Hong
Kong verslagen te worden. Een geweldige 10e plek was het resultaat.
Inmiddels heeft Daniël als eerste
Nederlandse floretschermer de limiet 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 budget echter op. Daarom zoekt Daniel sponsors voor het WK. Ook is hij
een crowdfundingsactie op Talentboek gestart. Meer informatie over
sponsoring en een link naar Talentboek staat op zijn website www.danielgiacon.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 punten en op drie is Bets Teunen geëindigd met 282 punten. Bij het klaverjassen 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.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
thuis aantreden tegen het uit de
tweede klasse gedegradeerde DOKO (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 terugkeert, was in veel wedstrijden
niet terug te zien. Er werd door Bart
Spaargaren, Ed Couwenberg en Johan Berk goed partij gegeven en er
werden diverse games afgesnoept.
In het dubbelspel kwamen Bart en
Ed goed terug van een 1-2 achterstand en hadden na een met 11-9
gewonnen vierde game reële winstkansen. Helaas ging de beslissende
vijfde game met 11-13 verloren. Vervolgens 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 overwinning op Amstelveen 3, dat net onder hen staat. Danny Knol won al
zijn enkel partijen, terwijl Peter Velleman en Horst Krassen allebei twee
keer wisten te winnen. Het dubbelspel werd door Danny en Peter nipt
met 11-13 verloren in de beslissende 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 dubbelspel verloren ze na een 2-0 voorsprong 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 kampioen te worden in poule B met voorsprong van 2 punten op de achtervolgers, maar dat liep anders tegen Harago B. Wil Piet had 30 beurten nodig om Jan van Soest achter
zich te houden. De Katwijker Piet de
Ridder, speler van het Aalsmeerse
team van Wil Piet, speelde zijn laatste wedstrijd aan de Roerdomplaan
tegen Peter van Ruiten die te sterk
was voor Piet. Ook Wijnand Knol en
Flip Eskes moesten hun meerdere erkennen in Piet Holscher en Nico Wijfje. Met nog één uitwedstrijd
en met een achterstand van 11 punten kan het team van Wil het kampioenschap 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. Eerste speler Arnold Heuzen had niets
in te brengen tegen Jan Wesselman
die zijn 100 caramboles in 21 beurten liet noteren. Toch nog een lichtpuntje voor BV Aalsmeer en voor
het team van Harry Batenburg, die
het maximale aantal van 48 punten
wist binnen te halen. Harry Batenburg tegen Adriaan Vrolijk begonnen beide met het sprokkelen van
hun caramboles (beide 50). Na 36
beurten was het Harry die de eerste 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 Roosemalen die met een tekort van 23 caramboles achter bleef. Ondanks de
44 beurten die Henk v/d Sluis nodig had om zijn 38 caramboles te-

gen Piet Hoogenboom te maken
waren de 12 punten welkom. Eindstand: Aalsmeer 48 en Jacobswoude 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 noteren tegen Pascal Boers. Jan Plasmeijer speelde tegen Pascal Boers
(die doubleerde) zijn tweede partij
deze avond. Jan kwam twee caramboles te kort en moest de winst aan
Pascal laten. Eindstand: ‘t Scheepje 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 caramboles te kort kwam. Teun Verkaik
moest het doen met 9 punten tegen
Koos Romijn. Hans Spaargaren kon
niet meer dan 9 punten aan het totaal toe voegen tegen Cees Omtzigt
die in 26 beurten de punten pakte.
Eindstand: Aalsmeer 30 en Rijnegom 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 Batenburg 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 klasse bandstoten, speelt de gewestelijke finale op 25 april in Woubrugge
bij BV Jacobswoude.

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 lentemarathon in Amstelveen. De meeste marathonlopers houden van wat
koelere weersomstandigheden. Erica Belandi van AV Aalsmeer liep
vorig jaar in Rotterdam een toptijd en was van plan deze tijd nu te
verbeteren. Erica was in blakende
vorm en finishte na 3.00.15 uur. Deze prestatie leverde haar een vierde plaats op in de leeftijdscategorie
tot 45 jaar en zij finishte bovendien
als tweede Nederlandse in deze categorie. Haar tijd op de marathon is
een nieuw clubrecord en een verbetering van haar eigen record van vorig jaar met maar liefst 4.27 minuten.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 24 april
houdt Allen Weerbaar de laatste
kaartavond van het seizoen. Alle klaverjasliefhebbers en jokeraars worden weer welkom geheten in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De inleg is 1,50 euro per persoon. De kaartavond begint om 20.00 uur, maar de deuren gaan vanaf 19.30 uur open voor

de inschrijving, koffie en thee. Op
maandag 3 april is het klaverjassen gewonnen door mevrouw van
Bemmelen met 5381 punten, direct gevolgd door haar echtgenoot
met 5378 punten. De derde plaats
was voor Vera Könst met 5346 punten, 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 Verkerk. Bij het jokeren is Marty Groenendijk als eerste geëindigd en Lilian Klaassen werd laatste.

