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Voorbereidingskredieten Waterfront en Machinepark in de maak

Tweede kwartaal inrichtingsvoorstel 
college voor ‘oude’ VVA-terrein
Aalsmeer - Er is meer informa-
tie over de stand van zaken rond 
de projecten van Stichting Leef-
omgeving Schiphol (SLS) voor 
Aalsmeer. SLS heeft in januari be-
kend gemaakt 8 miljoen euro be-
schikbaar te stellen voor projec-
ten in Aalsmeer om de leefbaar-
heid te verbeteren. 
Deels gaat het om particuliere ini-
tiatieven, zoals het Groene Lint en 
de renovatie van het Dorpshuis 
Kudelstaart. Bij andere projec-
ten neemt de gemeente de ba-
sis voor haar rekening en vraagt 
zij een SLS-bijdrage voor aanvul-
lende wensen van inwoners. Dit 
is het geval voor de herinrichting 
van het VVA-terrein, een recrea-
tief ‘Waterfront’ bij het Surfeiland 
en hoogwaardig groen bij de Ma-
chineweg. 
De Stichting Leefomgeving 
Schiphol heeft ook besloten een 
fonds in te stellen voor kleine 
particuliere initiatieven. Dit wordt 
momenteel nader uitgewerkt. 
SLS heeft een totaalbedrag voor 

Aalsmeer gereserveerd, maar om 
daadwerkelijk subsidie te ontvan-
gen moet per project een subsi-
dieaanvraag worden ingediend. 
Vorige week vond een bijeen-
komst plaats met SLS en gemeen-
telijke projectleiders over de pro-
jectuitwerking en het aanvraag-
traject. SLS voert ook gesprekken 
met particuliere initiatiefnemers. 

Snel starten
Sommige projecten vergen nog 
nader onderzoek, participatie en 
besluitvorming. Andere kunnen 
redelijk snel van start. Het is de 
nadrukkelijke wens van SLS en de 
gemeente om zo snel mogelijk 
met deze (met name particuliere) 
projecten te starten. Voor elk ge-
meentelijk project wordt ambte-
lijke capaciteit vrijgemaakt voor 
verdere uitwerking tot subsidie-
aanvraag. Ook voor het Groene 
Lint – waar de gemeente enke-
le project-onderdelen met SLS-
geld uitvoert – wordt ambtelijke 
capaciteit gereserveerd. Particu-

liere initiatiefnemers werken pro-
jecten zelf uit en dienen zelf een 
aanvraag in bij SLS.

Waterfront en Machinepark
De verdere uitwerking van de 
projecten Waterfront en Machi-
nepark in een subsidieaanvraag 
vereist een voorbereidingskre-
diet. Hiertoe zullen in het twee-
de kwartaal 2018 door het colle-
ge voorstellen aan de gemeente-
raad worden voorgelegd. 

Planvorming
Voor de herinrichting van het 
VVA-terrein is de planvorming al 
gaande. Dit project kan op kor-
te termijn van start. Een inrich-
tingsvoorstel en kredietaanvraag 
wordt naar verwachting aan de 
raad voorgelegd in het tweede 
kwartaal van 2018. De subsidie-
aanvraag bij SLS volgt dan in het 
derde kwartaal van 2018, de uit-
voering van het project in 2019 
en 2020.
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AFSCHEIDSRECEPTIE 
WETHOUDER AD VERBURG

Gemeente Aalsmeer nodigt u uit 
voor de afscheidsreceptie op 
maandag 23 april 2018 
van 16.00-18.30 uur 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, Aalsmeer.

Ad Verburg was acht jaar wethouder 
van gemeente Aalsmeer. 

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VERKOOP alle merken
nieuw en gebruikt

AIRCO-SERVICE
GOEDKOOP onderhoud, 

reparatie en APK
HOOFDWEG 176 
tel. 0297-325200 

ONZE OCCASIONS OP:

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

AFSCHEIDSRECEPTIE WETHOUDERS 
GERTJAN VAN DER HOEVEN EN JOP KLUIS

Gemeente Aalsmeer nodigt u uit voor de afscheidsreceptie op 
donderdag 26 april 2018 van 16.00-18.30 uur 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Aalsmeer.

Gertjan van der Hoeven was acht jaar wethouder en Jop Kluis vier.

 

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze
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Twee belangrijke wedstrijden in Bloemhof

Handbal in Aalsmeer 
weer aan de top!
Aalsmeer - De handbal in Aals-
meer staat weer aan de top. He-
ren 1 van FIQAS doet weer mee 
om de prijzen en kunnen dit com-
petitiejaar hoog eindigen. 
Een maand geleden streden de 
heren nog voor de BeNe League 
titel. En dat werd een prachtige 
derde plaats.
Komende weken gaat het om 

de Nederlandse titel. Aanstaan-
de zaterdag 14 april staat de top-
per tegen Volendam op het lijst-
je. De wedstrijd vindt thuis in De 
Bloemhof plaats en de aanvang is 
19.15 uur. Vervolgens spelen de 
mannen van Bert Bouwer komen-
de dinsdag 17 april vanaf 20.00 
uur tegen Hellas in de Bloemhof 
voor een plaats in de fi nale van 

de Nationale beker. Als doelstel-
ling een prijs winnen wil ieder 
team. Dus met nog twee prijzen 
te gaan, ligt er een mooie uitda-
ging om het publiek te voorzien 
van mooie handbalwedstrijden.
Bert Bouwer is dit seizoen begon-
nen met deze groep handballers 
en na een wat stroef begin zijn de 
resultaten steeds beter gewor-
den. De mannen werken keihard 
en hebben plezier in handbal-
len. Vooral omdat het merkbaar 
steeds beter gaat. Deze groep 
kan zo veel meer en wil ook graag 
nog beter worden.
Aanstaande zaterdag en dins-
dag is voor iedereen dé uitgele-
zen kans om handbal passie en 
enthousiasme mee te maken in 
de ‘eigen’ Bloemhof aan de Horn-
weg. Mis de wedstrijden niet en 
kom ook. Kijk, roep, fl uit of klap 
de Aalsmeerse handballers naar 
de grootste beker. 
FIQAS is overigens een ‘gewo-
ne’ handbalvereniging met uiter-
aard wel sponsors, maar vooral 
clubmensen die er alles aan doen 
om het handbal in Aalsmeer en in 
Nederland groter te maken. Het 
bestuur en de handballers van FI-
QAS hopen op twee dagen een 
(hele) volle sporthal. Allen wel-
kom!

GEZOCHT:
ADMINISTRATIEF 

BOEKHOUDKUNDIG 
MEDEWERKSTER 1624 UUR

Voor meer info
bel: 0297-322374 

of mail: info@hulsbosbouw.nl

De uitwerking van het project Waterfront is in volle gang. De wens is om de recreatie-mogelijkheden nabij het 
Surfeiland verder uit te breiden. Nu is deze strook richting de watertoren vooral het domein van ganzen.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis prakti-
sche, 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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Odensehuis, brandweer en Rode Kruis

Info over risico’s in en om 
het huis voor ouderen
Aalsmeer - Weet u wat u kunt 
doen in noodsituaties, zoals lang-
durige stroomuitval, brand, in-
braak en evacuatie? Het Oden-
sehuis organiseert in samenwer-
king met het Rode Kruis en de 
Brandweer een informatiebijeen-
komst over risico’s in en om het 
huis voor ouderen. 
De meeste mensen staan er niet 
dagelijks bij stil en dat hoeft ook 
niet, maar iedereen kan wel te 
maken krijgen met allerlei nood-
situaties. Met stroomuitval bij-
voorbeeld. De cv-ketel gaat uit, er 
is geen licht en ook geen radio en 
televisie. Wat kunt u doen wan-
neer dit langer dan een paar uur 
duurt?

Wat doet u als er brand uitbreekt 
in uw woning? Wat moet u mee-
nemen wanneer de politie u zegt 
uw huis te verlaten bij een over-
trekkende gifwolk? Wat te doen 
als u alleen thuis bent en komt te 
vallen en niet meer op kunt staan, 
hoe schakelt u dan hulp in?
Het is goed om met elkaar na te 
denken over noodsituaties waar 
ouderen in terecht kunnen ko-
men, maar het is vooral fijn om 

tips en handleidingen te krijgen. 
Zo weet u wat u kunt doen als u 
onverhoopt in een noodsituatie 
terecht komt. Tijdens deze bijeen-
komst zal de brandweer een de-
monstratie geven wat te doen als 
de vlam in de pan slaat! Het Rode 
Kruis, de Brandweer en de mede-
werkers van het Odensehuis no-
digen ouderen uit voor deze in-
formatiebijeenkomst op donder-
dag 19 april van 14.00 tot 15.45 
uur in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12. Aanmelden hier-
voor kan tot uiterlijk 18 april via 
email: emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl of telefonisch via 
06-22468574. Deelname aan de-
ze bijeenkomst is gratis. 

Rijsenhout zingt mee met 
organist Ravensbergen
Rijsenhout - Zondag 15 april is 
de eerste Rijsenhout zingt van 
het jaar 2018. De organisatie 
hoopt ook dit jaar weer een aan-
tal mooie zangdiensten te verzor-
gen met diverse muzikanten in 
Het Lichtbaken.
Dit keer is Leo Ravensbergen uit-
genodigd. Een bijzonder talent 
op het orgel. Voornamelijk speelt 
Leo alles uit zijn hoofd, zodoende 
ontstaan er ook mooie improvisa-
ties. Op youtube zijn vele filmpjes 
van hem te vinden.
Deze zondagmiddag zullen er 
veel bekende liederen gezongen 
gaan worden. De middag zal on-
der leiding staan van ds. C. Af-
fourtit die een korte overdenking 

houdt. Uiteraard is er om 16.00 
uur weer koffie en thee. De dienst 
begint om 16.30 uur in Het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg 
751 in Rijsenhout.

Voorjaarsmarkt voor 3 
projecten in Leimuiden
Leimuiden - Bij de Dorpskerk in 
Leimuiden organiseert de Protes-
tantse gemeente op zaterdag 14 
april voor de 35ste keer een ge-
zellige voorjaarsmarkt met spul-
len voor elk wat wils en een grote 
verloting. Tussen 10.00 en 15.00 
uur kan er volop gesnuffeld wor-
den.
Er is een ruim aanbod van boe-
ken, bloemstukjes, huishoude-
lijke artikelen, meubelen, elek-
tronica en speelgoed. Ook is er 
een gezellig terras waar men wat 
kan drinken en zijn diverse soor-
ten zelfgebakken taart en beleg-
de broodjes en er worden poffer-
tjes gebakken. Ook kunnen be-
zoekers inschrijven voor een leu-
ke levensmiddelenmand die aan 

het einde van die dag wordt ver-
loot en er worden potjes zelfge-
maakte advocaat verkocht.
De jeugd is ook niet vergeten. 
Voor hen zijn er een aantal spe-
ciale activiteiten. Om ongeveer 
15.00 uur is de trekking van de 
grote loterij. Loten zijn nog voor 1 
euro te koop op de markt. Er zijn 
mooie prijzen te winnen en enke-
le spectaculaire hoofdprijzen
Dit jaar zijn er drie projecten uit-
gekozen waar een deel van de 
opbrengst aan overgemaakt zal 
worden; Hospice Amandi in Nieu-
we Wetering, Kinderfonds Ma-
mas en Stichting Hulphond Ne-
derland. Bezoek voor meer infor-
matie de website: www.pgleimui-
den.nl.

Oost-Inn: Inloop 
lunch en creatief

Aalsmeer - Woensdag 18 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting in de Oost-
Inn. Gezelligheid onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Aan-
sluitend kunnen belangstellen-
den van 12.00 tot 13.00 uur aan-
schuiven aan een overheerlijke 
Lunch. De woensdag wordt be-
sloten met een creatieve avond 
van 19.30 tot 21.30 uur. Het the-
ma is lentekriebels. Iedereen is 
hartelijk welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado, aan de Catharina 
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op de website www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Ovenschotels 
op menu Open 

Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 20 april 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu van de Open Hof keuken staan 
dit keer ovenschotels. De kosten 
bedragen 4.50 euro per deelne-
mer. Vanaf 17.45 is de deur open 
en de maaltijd eindigt om onge-
veer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting 
en deze smakelijke activiteit is 
voor iedereen toegankelijk. Voor 
aanmelden is wel een vereiste en 
dit kan via diaconie@pgaalsmeer.
nl of bel het telefoonnummer van 
de diaconie: 06-41700923. Opge-
ven kan tot zondag 15 april. Ook 
u/jij bent van harte welkom.

Reumafonds haalt ruim 
2.500,- op in Kudelstaart
Kudelstaart - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten, co-
mitéleden en inwoners van Ku-
delstaart voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collec-
teweek. Tijdens de collecte van 
19 tot en met 24 maart hebben zij 
met elkaar in totaal 2.780,48 euro 
opgehaald. 
Met deze donaties kunnen on-
derzoeken worden gefinancierd 
die de oorzaak van reuma kun-
nen achterhalen en verbeterin-
gen in de behandelingen kunnen 
realiseren. Dit helpt het leven van 
2 miljoen Nederlanders te ver-
beteren. Reuma is een verzamel-

naam voor ruim 100 aandoenin-
gen aan gewrichten, spieren en 
pezen. Dagelijks krijgen 700 men-
sen de diagnose reuma. Daar-
mee is reuma de meest voorko-
mende chronische ziekte in Ne-
derland. Hoewel de kenmerken 
van reuma vaak onzichtbaar zijn, 
is de impact van de ziekte groot. 
Nog meer wetenschappelijk on-
derzoek is nodig in de zoektocht 
naar betere behandelmethoden. 
De collecte gemist, maar alsnog 
een bijdrage geven? Bankreke-
ningnr: NL86RABO0123040000, 
Amsterdam. Meer informatie is 
te vinden op www.reumafonds.nl

Verhaaldienst 
en FF Zingen

Rijsenhout - Op zondag 22 april 
is in de Ontmoetingskerk FF Zin-
gen en geluisterd kan worden 
naar een verhaaldienst. Aanvang 
is 19.00 uur en iedere belangstel-
lende is welkom in de kerk aan de 
Werf. De verhaaldienst gaat over 
een Samaritaanse vrouw die bij 
de Jakobsbron water komt ha-
len. Over haar ontmoeting hier 
met Jezus, kan een preek gehou-
den worden, maar je kunt haar 
ook zelf aan het woord laten. Dat 
gebeurt in deze dienst. Bij monde 
van Hans Bouma vertelt ze haar 
verhaal: Een vrouw komt water 
putten. Een even spannend als 
bevrijdend verhaal waaraan An-
dré Keessen muzikaal deelneemt.

Communie-feest in St.Jan
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 15 april om 11.00 uur start de 
viering van een mooi feest in de 
St.Jan Geboorte kerk. Elf kinde-
ren uit de parochie doen hun eer-
ste communie. Een paar maan-
den hebben de communicanten 

Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. M. 
Hogenbirk en 16.30u. met ds. 
C.D. Affourtit uit Amsterdam.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Viering m.m.v. SDG. Zon-
dag in Karmelkerk om 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. Kar-
melkoor en om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Russisch-orthodoxe diensten 

van Heilige Maria Egypte Kerk.  
Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed en zondag 10u. Goddelij-
ke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Jeugd-
dienst met ds. P.J. Vrijhof.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen. 

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Communie-

feest.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dins-
dag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr. Koen 
Prinzen.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Mar-
tijn Piet. Babyoppas, kinder- 
en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Liesbet Geijl-
voet. Collecte: Mercy’s Orpha-
nage India. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. M. Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

straat. Zondag 10u. Dienst.  
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. D. van Duijven-
bode uit Monster. Organist: 
Th. Griekspoor.  

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Wim Hodden-
bagh. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

 Zondag 15 april

Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 
16 april met drs. Bert Piet. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33 van-
af 20u. Op 17 april met Peter 
Slagter over de wijsheid van 
Prediker.

Lotte, Nori, Juliët, Roselieve, Elisa, 
Julia, Pim, Tim, Brent, Christijan en 
Tobias uitgekeken naar deze fees-
telijke dag.
Samen hebben ze onder ande-
re gewerkt aan een mooi werk-
boek, hebben ze genoten van 
een heerlijk middagje in de beel-
dentuin en mooi geknutseld op 
school en gerepeteerd op de lied-
jes, tijdens de leuke avondjes bij 
het kinderkoor. Aanstaande zon-
dag zijn ze er klaar voor om voor 
de eerste keer hun communie te 
mogen ontvangen. Natuurlijk is 
het feest nog groter wanneer u 
daarbij bent! Iedereen is van har-
te welkom in de RK kerk aan de 
Kudelstaartse weg 245.









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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

en met 11 januari 2018 voor een ieder als ontwerp ter inzage 
gelegen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmings-
plan 
In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het 
bestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen en 
aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar 
de bijlage Staat van Wijzigingen, dat onderdeel uitmaakt van 
het vaststellingsbesluit.

Inhoud bestemmingsplan en plangebied
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding 
van een verzoek van woningbouwstichting Eigen Haard tot 
sloop van een complex van 44 verouderde huurwoningen en 
de nieuwbouw van 63 woningen aan de Machineweg. Sloop 
heeft inmiddels plaats gevonden. De nieuwbouw bestaat uit 
46 grondgebonden woningen en 17 appartementen.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege wegverkeerslawaai bin-
nen de Aalsmeerderweg, de Machineweg en de Middenweg. 
Ook ligt het plan binnen de gezoneerde geluidszone van het 
industrieterrein Schiphol- Oost en is het plan in de nabijheid 
van de luchthaven Schiphol gelegen. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende 
mogelijk zijn. In samenhang met het bestemmingsplan zijn 
hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluid-
belasting vastgesteld. 

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende 
stukken waaronder het besluit hogere waarden Wet geluid-
hinder en het raadsbesluit   van 13 april  tot en met 24 mei 
2018 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.03E-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.

nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en- 
structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmings-
plan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 

  8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie 
open van 8.30 uur tot 20.00 uur, en bij de Balie Bouwen 
en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan 
Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (ope-
ningstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan, het besluit om geen exploi-
tatieplan vast te stellen  alsmede tegen het besluit vaststel-
ling hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan en/ of tegen het ontwerpbe-
sluit tot vaststelling van een hogere waarde hebben in-
gediend;

- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelij-
kerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze te-
gen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
of tegen het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden 
bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken;

- iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt inge-
steld tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan zijn aangebracht.

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmings-
plan wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als 
één besluit.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instel-
len van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het voor-
alsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal 
in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist.

Welstandscriteria
In de vergadering van 15 maart 2018 heeft de raad tevens 
besloten tot vaststelling van een aanvulling op de Welstands-
nota t.b.v. de geprojecteerde woningen. De welstandscriteria 
zien op o.a.de verschijningsvorm, kleurstellingen en materia-
lisering van deze woningen. De aanvullende welstandscrite-
ria treden in werking op de dag na publicatie.

Officiële Mededelingen
12 april 2018

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 tel.nr: 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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vragen-
ronde 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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

TER INZAGELEGGING 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘3E HERZIENING 
SCHINKELPOLDER  RIETWIJKEROORDWEG 
66KWEK/ NOORDPOLDERWEG 13’ EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 13 april tot en met 24 mei 2018 
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘3e herziening Schinkelpolder – Rietwijkeroordweg 66kwek/ 
Noordpolderweg 13’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken. Burgemeester en wethouders maken tevens be-
kend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluid-
hinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen 
voor te realiseren bedrijfswoning aan de Rietwijkeroordweg 
66-kwek.

Doelstelling en plangebied
Het bestemmingsplan beoogt een nieuwe (inpandige) be-
drijfswoning op de Rietwijkeroordweg 66- kwek mogelijk te 
maken, met een daaraan gebouwde schuur. Daaraan wordt 
medewerking verleend onder de voorwaarde van sloop van 
de bestaande bedrijfswoning aan de Noordpolderweg 13. 
Omdat de gewenste bedrijfswoning niet in het vigerende 
bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’ past, moet het bestem-
mingsplan voor deze ontwikkeling ter plaatse worden her-
zien. In deze herziening wordt gelijktijdig de bestaande mo-
gelijkheid van een bedrijfswoning aan de Noordpolderweg 
13 uit het vigerende bestemmingsplan geschrapt.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 
weken van 13 april tot en met 24 mei 2018 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01E-OW01, 
en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.
nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en- 
structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmings-
plan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 

  8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie 
open van 8.30 uur tot 20.00 uur, en

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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.officielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle om-
gevingsvergunningen 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 “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 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: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

VERGADERING DONDERDAG 19 APRIL

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 19 april 2018, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda Onderwerp
 punt 

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, de heer 
  J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
  raadsvergadering van 15 maart 2018
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
  stukken
20.05 R-2. Onderzoek geloofsbrieven

  HAMERSTUKKEN

20.10 R-3. Benoeming commissievoorzitters en 
  vicevoorzitters van de raad
 R-4. Benoeming fractieassistenten

 R-5. Benoeming (plaatsvervangend) leden 
  en voorzitter auditcommissie
 R-6. Benoeming leden werkgeverscommis-
  sie

 R-7. Benoeming leden en plaatsvervangend 
  lid Regioraad Vervoerregio Amsterdam
 R-8. Sloop Roerdomplaan 1 en 3
 R-9. Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘Herziening Uiterweg – Plasoevers 2005- 
  Uiterweg 139’

  BESPREEKPUNTEN

20.15  Presentatie van het raadsprogramma 
  2018 – 2022
20.45  Vragenkwartier

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN 
‘NIEUW OOSTEINDE  MACHINEWEG’, BESLUIT 
HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER, 
AANVULLENDE WELSTANDSCRITERIA.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
15 maart 2018 het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde – Ma-
chineweg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke 
datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploi-
tatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van 
de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 
anderszins is verzekerd. Burgemeester en wethouders ma-
ken tevens bekend, dat zij in haar vergadering van 1 febru-
ari 2018 op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
hogere grenswaarden hebben vastgesteld  ten behoeve van 
het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde – Machineweg’. Het 
bestemmingsplan heeft  inclusief het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder  van  1 december 2017 tot 
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•	 bij	de	Balie	Bouwen	en	vergunningen	in	het	raadhuis	van	
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de ge-
legenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestem-
mingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder – Rietwijkeroord-
weg 66-kwek/ Noordpolderweg 13’. Zienswijzen kunnen te-
vens via de gemeentelijke website worden ingediend door 
op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te 
kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage wil heb-
ben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen kan daarvoor contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting op de 
te realiseren bedrijfswoning aan de Rietwijkeroordweg 66-
kwek wordt overschreden. Als gevolg hiervan dienen hogere 
grenswaarden te worden vastgesteld. Onderzocht en gemoti-
veerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet 
wenselijk of afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde 
wordt niet overschreden. Hierdoor is het mogelijk een pro-
cedure hogere grenswaarde te doorlopen. In samenhang 
met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de 
vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst 
toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het betreffende 
ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken tegelij-
kertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het 
ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekan-
toor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor 
genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer 
(als bijlage bij het bestemmingsplan). Als bijlage bij het be-
stemmingsplan is het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
eveneens via de hiervoor genoemde landelijke website in te 
zien. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde 
termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het 
voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burge-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) on-
der vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grens-
waarden Rietwijkeroordweg 66-kwek. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnum-
mer 0297-387575.

AANKONDIGING  TE VERWIJDEREN 
VAARTUIGWRAKKEN

Aan de Uiterweg te Aalsmeer ter hoogte van perceel 9 ligt al 
geruime tijd een gezonken speedboot met een blauw dek. 
Dit vaartuig lig vast met een kettingslot. Aan de Stommeer-
kade te Aalsmeer ter hoogte van perceel nummer 7 ligt al ge-
ruime tijd een gedeeltelijk gezonken witte zeilboot. Volgens 
artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken door de 
beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, zon-
der dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor eventu-

eel toegebrachte schade. De gemeente is voornemens deze 
vaartuigen op 25 april 2018 uit het openbaar water te lich-
ten, mee te voeren en op te slaan. Artikel 5.29 en 5.30 van de 
AWB zijn ook van toepassing. Dit betekent dat de gemeente 
deze vaartuigwrakken na 13 weken mag verkopen of laten 
vernietigen. De rechthebbenden krijgen de gelegenheid hun 
vaartuig te verwijderen en wel t/m 25 april 2018. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Aals-
meer telefoon; 0297 – 38 75 75. Stamnummer 38403.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Mr. Jac. Takkade 11, 1432 CA (Z18-001187), het oprichten 

van een woning
- Willem-Alexanderstraat 39, 1432 HK (Z18-001188), het 

bouwen van een carport
- Oosteinderweg 113 a, 1432 AH (Z18-001189), het aanleg-

gen van een in- en uitrit en het creëren van een parkeer-
plek op eigen grond

- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z18-001216), het vervangen 
van een bijgebouw t.b.v. sanitaire voorzieningen voor 
Watersportvereniging Nieuwe Meer

- Stommeerweg 31 a, 1431 ES (Z18-001228), het bouwen 
van een serre aan 1 kant van het terras

- Uiterweg 399, 1431 AL (Z18-001229), het vervangen van 
een pannendak door een rieten kap, en het stucen van de 
bestaande gevel en het donker schilderen van de kozij-
nen 

- Clusiusstraat 31-33, 1431 KR (Z18-001266), het aanleggen 
van een in- en uitrit

- Vlinderweg 62, 1432 MJ (Z18-001285), het bouwen van 
een stenen schuur naast de woning

- Zwarteweg 21, 1431 VH (Z18-001286), het vervangen en 
vergroten van de bestaande aanbouw

- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z18-001287), het legaliseren 
van de wijziging verdiepingsvloer en balkon bijgebouw

- Kudelstaartseweg 245 a, 1433 GH (Z18-001288), het 
plaatsen van een voordeur aan de voorzijde van het pand 
‘de Paardenstal’ naast de kerk

- Aalsmeerderweg 435, 1432 EC (Z18-001289), het vergro-
ten van de woning

- Kudelstaartseweg 156, 1433 GN (Z18-001256), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning, reguliere/uitgebreide procedure, de beslistermijn 
is verlengd met 6 weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn  
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 545, 1432 BL (Z-2018/009564), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de 
woning, het verplaatsen van de entreepui, het vernieu-
wen van de kozijnen aan de straatgevel en het plaatsen 
van een vergunningsvrije veranda op het achtererf. 

- F.A. Wentstraat 1, 1431 KZ (Z-2018/000061), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. sportschool CrossFit. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsver-
gunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Berkenlaan 2 b, 1431 JE (Z-2018/011348), het verbreden 

van de in- en uitrit. Verzonden: 06-04-2018

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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 kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Korfstraat 45, 1433 DE (Z-2018/009558), het uitbreiden 

van de eerste verdieping aan de achterzijde. Verzonden: 
5-4-2018 

- Uiterweg 302 B, 1431 AW (Z-2017/062192), het  legalise-
ren van  trap, vide en geplaatste wand op de 1e verdie-
ping van het kantoor en het plaatsen van een afdak en 
carport op het voorterrein van het perceel. Verzonden: 
5-4-2018

- Aalsmeerderweg 294, 1432 CX (Z-2018/000131), het bou-
wen van een dakopbouw en een uitbouw en het intern 
wijzigen van de constructie. Verzonden: 06-04-2018

- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/057897), het plaatsen 
van hekwerken, hellingbaan en 2 overheaddeuren. Ver-
zonden: 09-04-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORHEEN 
WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 binnen-
gekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de 
aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV  de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z18-001214), Koningsdag op 27 

april 2018, ontvangen 4 april 2018
- Kudelstraartseweg 226, 1433GB (Z18-001158), Voorjaars-

fair Oevers 27 mei 2018, ontvangen 29 maart 2018

COLLECTES

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz. GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
•	 Raadhuisplein	1	(Z18-000812)	Nationale	Herdenking	op	4	

mei 2018, melding akkoord 3 april 2018

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE: 

t/m 12-04-18: concept voorontwerp inrichtingsplan VVA-
terrein

t/m 19-04-18:  ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
bestemmingsplan Stommeer, Zuiderkerk’ 

 (NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbeho-
rende stukken)

t/m 27-04-18: de omgevingsvergunning, de daarbij be-
horende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken in afwijking van het bestemmingsplan 
Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10, 
logiesvoorziening arbeidsmigranten deel-
gebied 9 Japanlaan

t/m 03-05-18:  het ontwerpbestemmingsplan “Green Park 
Aalsmeer - deelgebied 6” met de daarop be-
trekking hebbende stukken.

t/m 03-05-18:  het ontwerpbestemmingsplan “Royal Flo-
raHolland Centrum, Oost en OLV” met de 
daarop betrekking hebbende stukken.

t/m 04-05-18:  de aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen van de raad en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Oos-
teinderweg 2005 e.o. –Oosteinderweg 331-
333

t/m 10-05-18:  het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling 
van het bestemmingsplan ligt tezamen met 
de bijbehorende stukken m.b.t. vastgesteld 
bestemmingsplan “Herziening GPA, Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 - Hotel 
De Zwerm”

t/m 17-05-18: aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarden en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 

 in afwijking van het bestemmingsplan Ui-
terweg – Plasoevers 2005 – Kudelstaartse-
weg 60 (Z-2016/055626)

t/m 17-05-18: liggen de vastgestelde bestemmingsplan-
nen met bijbehorende stukken bestem-
mingsplan ‘Uiterweg 401 – wijziging wo-
ning en woonarken’ voorziet in de herin-
richting van het perceel Uiterweg 401-403 
(inmiddels hernummerd tot 401).

 t/m 24-05-18:  vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Oost-
einde – Machineweg’ 

 t/m 24-05-18: ontwerpbestemmingsplan ‘3e herzie-
ning Schinkelpolder – Rietwijkeroordweg 
66kwek/ Noordpolderweg 13’ met de daar-
op betrekking hebbende stukken

Storing aan Bosrandbrug
Aalsmeer - Zaterdag 7 april heeft 
de Bosrandbrug, tussen Aalsmeer 
en Schiphol Oost, in de avond uren 
lang in storing gestaan. Aan de 
kant van Aalsmeer hebben twee 
vrachtwagenchauff eurs sinds ne-
gen uur voor een gesloten slag-

boom gestaan. Rond middernacht 
zijn zij weggeleid door de politie. 
Veel automobilisten hebben hinder 
ondervonden van de storing van 
de brug. De storing kon in de loop 
van de nacht opgelost worden.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Werkzaamheden duren 3 weken

Kruising Beethovenlaan 
met Haydnstraat dicht
Aalsmeer - Vanaf maandag 16 
april wordt de kruising Beet-
hovenlaan met de Haydn-
straat opgeknapt. Dit gebeurt 
in het kader van lopende re-
constructie werkzaamheden 
in de Componistenwijk. De 
winkels aan de Beethoven-
laan, inclusief de supermarkt 
Hoogvliet, blijven bereikbaar.
De bestrating en de afvoer-
leidingen van de putten wor-
den vernieuwd. Ook wordt 
de aanleg van het nieuwe ri-
ool vanuit de Haydnstraat uit-
gevoerd. Het verhoogde krui-
singsvlak met daarop een ze-
brapad tegenover de winkel 
van Hoogvliet blijft gehand-
haafd.

De werkzaamheden duren 
drie weken, uitgaande van 
gunstige weeromstandighe-
den. Door de werkzaamhe-
den kan overlast ontstaan. 
Gedurende de werkzaamhe-
den wordt een verkeersom-
leiding ingesteld. De wonin-
gen blijven via de Beethoven-
laan altijd bereikbaar. De om-
leidingsroute zal met borden 
worden aangegeven. Voor de 
voetgangers en fi etsers is het 
wel mogelijk via een tijdelij-
ke geleiding een route langs 
de werkzaamheden te volgen. 
De hulpdiensten worden door 
de gemeente geïnformeerd 
over de bereikbaarheid in de 
straten.
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Afsluiting kruising Beethovenlaan - Haydenstraat
Maandag 16 april t/m vrijdag 4 mei

omleiding v.v.

omleiding

Kater Ron zoek!
Aalsmeer - Ron, de rooie kater van 
de familie Timmer, is zoek sinds af-
gelopen zaterdag 7 april. Ron is 
gecastreerd en is pas 8 maanden 
oud. Hij heeft een wit vlekje op zijn 
borst. De kater had een geel bandje 
om en hij is gechipt. Ron woont aan 
de Stommeerweg 103. Wie de ka-

ter heeft gezien of meer informatie 
heeft, wordt gevraagd snel te bellen 
naar zijn baasjes via 06-55832723.

PLUS FOTO
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 7 op zondag 8 april zijn twee 
bestuurders van scooters betrapt 
op rijden onder invloed van alco-
hol. Om kwart over één ’s nachts 

werd een 18-jarige jongeman uit 
Rijsenhout in de Ophelialaan ge-
vraagd te blazen. De test was posi-
tief en een ademanalysetest volg-
de. Deze kwam uit op 155 Ugl. De 

Onder invloed op scooters 18-jarige kreeg een boete en een 
rijverbod van een uur. Voorlopig 
niet meer in een auto of op een 
scooter rijden mag een 22-jari-
ge man uit Aalsmeer. Hij werd om 
half vijf in de vroege ochtend op 
de Stommeerweg tot stoppen ge-

maand vanwege zijn slingerende 
rijgedrag. De alcoholtest was posi-
tief en dus volgde de ademanaly-
setest. Het apparaat stokte bij 675 
Ugl. Het rijbewijs van de 22-jarige 
is direct ingevorderd. Hij zal zich 
moeten verantwoorden bij justitie. 
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12 APRIL

 Kaartsoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13.30u.

 Expositie ‘Natuur in alle toon-
aarden’ in Oude Raadhuis, 
Dorpstraat 9. Tot en met 29 
april. Open: donderdag tot en 
met zondag 14 tot 17u.

 Schilderijen van Afke Borg-
man in Gezondheidscentrum, 
Drie Kolommenplein.

 Expositie foto’s Tobias Rothe in 
gemeentehuis, Raadhuisplein.

 Expositie met werken van 
Conny Fransen bij Fysiothera-
pieprakijk, Kudelstaartseweg. 
Open: Dagelijks 8 tot 18u.

 Wandelen met Op Stap in Am-
sterdamse Bos. Start: Bosrand-
weg, t.o. Rietwijkeroordweg. 
Van 19 tot 20.30u.

13 APRIL
 Kaarten bij BV Hornmeer in 

buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
 Darten in ‘t Dijkhuis, Aalsmeer-

derdijk 77  in Oude Meer vanaf 
20.30u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 24u.

 Improvisatietoneel door De 
Rijzenspelers in de Anna’s 
Hoeve, Aalsmeerderweg, Rij-
senhout vanaf 20u. 

14 APRIL
 Minifair bij familie Appel-

boom, Aalsmeerderweg 896 
van 10 tot 16u. Rondleiding 
door kwekerij om 14u.

 Expositie over bloemen in ga-
lerie Sous-Terre, Kudelstaart-
seweg om 15u. Te bezoeken 
iedere zaterdag en zondag 
van 13 tot 17u.

 Lezing in Crash Museum door 
Erwin de Mooij over ‘Tussen 
hemel en aarde’ om 14u. Mu-
seum open van 11 tot 16u.

 Handbal FIQAS Aalsmeer te-
gen Volendam in De Bloem-
hof, Hornweg vanaf 19.15u. 
Play off voor de Nederlandse 
titel.

  Groep 8 feest in N201, Zwar-
teweg van 19.30 tot 22.30u.

 Bingo bij Geoff’s, Aalsmeer-
derdijk, Aalsmeerderbrug v/a 
20u.

 Improvisatie toneel door De 
Rijzenspelers in de Anna’s 
Hoeve, Aalsmeerderweg, Rij-
senhout vanaf 20u. Ook 20 en 
21 april.

 Tragikomedie ‘Familie’ door 
toneelvereniging Kudelstaart 
vanaf 20u. Ook 21 en 28 april.

 Concert Bindingkoor met the-
ma Vogels in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 vanaf 20u.

  Band Blackstone in café Jop-
pe, Weteringstraat v/a 21.30u.

 Duo ‘Tengu Malina’ in cul-
tureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.

15 APRIL
 Monsterrit Bromfiets Genoot-

schap. Verzamelen 9.30u. bij 
Joppe in Centrum. Brommers 
kijken vanaf 16.30u.

 Lenteoptreden popkoor So-
nority in Proef & Meer aan Sta-
tionsweg 91 van 15 tot 17u.

 Claptunes, eerbetoon aan Eric 
Clapton, in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer van-
af 16u.

16 APRIL
 * Klaverjassen in ’t Hofplein, 

Clematisstraat 16 van 1.30 tot 
16.30u.

 Kaartavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

17 APRIL
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Taalpunt in Amstelland bibli-
otheek, Marktstraat van 11 tot 
13u. Iedere dinsdag.

 Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Iedere dinsdag 
tot en met zondag vanaf 10u.

 Koffieochtend in Ontmoe-
tingskerk Rijsenhout v/a 10u.

 Bridgen in ’t Hofplein, Clema-
tisstraat 16 van 13.30 tot 16u.

 Sportinstuif voor 55+ in De 
Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.

 Taxateur Arie Molendijk in ho-
tel Chariot, Oosteinderweg 
247 van 13 tot 16u.

 Carebags maken in wijkcen-
trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.30u. Iedere 
dinsdag.

 Kaartavond Ons Genoegen 
in ’t Hofplein, Clematisstraat 
vanaf  19.30u.

 Kaartavond Ons Aller Belang 
in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

 Dartscompetitie in ’t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Start: 
20u. Open vanaf 19.30u.

 Handbaltopper FIQAS tegen 
Hellas in De Bloemhof, Horn-
weg vanaf 20u. Halve finale 
om nationale beker. 

18 APRIL
 Multi Mediahulp voor oude-

ren in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart van 9.30 tot 
11.45uur. 

 Inloop bij Oost-Inn in de Mi-
kado, Catharina Amalialaan 
66 van 9.30 tot 11.30u. Lunch 
van 12 tot 13u. en creatief van 
19.30 tot 21.30u.

 Koffie- en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26a van 
10 tot 12u.

 Walking footbal voor 60+ bij 
FC Aalsmeer aan Beethoven-
laan vanaf 10u.

 OVAK-soos in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Wijkoverleg Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

19 APRIL
 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-

delstaart van 13.30 tot 16.30u.
 Infobijeenkomst voor oude-

ren over risico’s in en om het 
huis in gebouw Irene, Kanaal-
straat van 14 tot 15.45u.

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart van 14.30 
tot 16u

 Presentatie over palingvissen 
in Westeinder in ’t Hofplein, 
Clematisstraat 16 vanaf 15u.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout,  19.30u.

 Superbingo in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

 Openbare raadsvergadering 
met installatie 23e raadslid in 
gemeentehuis vanaf 20u.

Zaterdag première in het Dorpshuis
Toneelvereniging brengt 
tragikomedie ‘Familie’
Kudelstaart - Na diverse weken 
van repeteren voor het prachti-
ge toneelstuk: ‘Familie’, geschre-
ven door Maria Goos, gaan aan-
staande zaterdag 14 april de 
spots aan voor Toneelvereniging 
Kudelstaart. De eerste van totaal 
drie voorstellingen wordt ten to-
nele gebracht in het Dorpshuis.
‘Familie’ gaat over een familie die 
gezellig een weekendje in de ber-
gen van Zwitserland gaat door-
brengen. Lekker wandelen door 
de sneeuw of met een glaasje ro-
de wijn bij het haardvuur. Zo on-
geveer zou het allemaal moe-
ten gaan, bedacht Jan, de vader 
van de familie. Ze zien elkaar niet 
vaak en naarmate het stuk vor-
dert weet je ook waarom. In dit 
dramatische en toch humoristi-
sche theater, lopen de gemoe-
deren onder invloed van drank 
hoog op. Zweverige dochter Bi-
bi mag niet praten over chakra’s. 
Haar vrouw blijkt een mislukt 
schrijver en alcoholist. Zoon Nico 
vindt dat hij nooit een echte moe-

der heeft gehad en zijn praatgra-
ge vrouw kwebbelt aan een stuk 
door. Valt het hele weekendje in 
het water, of kan moeder Els de 
sfeer nog veranderen? De acteurs 
weten hun karakter uitstekend 
neer te zetten en aan het ein-
de krijg je medelijden met ieder-
een. Elk familielid heeft eigen so-
res en de acteurs weten dit op su-
blieme manier sterk uit te vergro-
ten. Dit betekent niet dat er hier 
en daar een grote dosis gitzwar-
te humor doorheen is verweven, 
want aan het einde blijft het je fa-
milie, toch? 
Tijdens de première aanstaan-
de zaterdag 14 april vanaf 20.00 
uur is er de mogelijkheid om bij 
aanvang een leuke familiefoto te 
maken. Kaarten kosten 12,50 eu-
ro per stuk en zijn aan de deur te 
koop en verkrijgbaar bij Gall en 
Gall in Kudelstaart en Vooges in 
Aalsmeer. 
Het toneelstuk is na 14 april nog 
te zien op de zaterdagen 21 en 28 
april. 

Zaterdag rockavond
Blackstone live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
14 april is er weer live muziek in 
café Joppe. Deze keer kan geno-
ten worden van de stevige rock 
van Blackstone. Deze band speelt 
voornamelijk rocknummers uit 
de jaren zeventig en tachtig. 

Denk aan muziek van The Rolling 
Stones, The Doors, AC/DC, Her-
man Brood en meer stevige gol-
den oldies. Het optreden zater-
dag begint rond 21.30 uur en de 
toegang tot Joppe in de Wete-
ringstraat is zoals altijd gratis!

Zaterdag in Doopsgezinde kerk
Concert Bindingkoor 
rond thema ‘vogels’
Aalsmeer - Het Bindingkoor on-
der leiding van Henk Trommel 
geeft zaterdagavond 14 april 
een concert rond het thema ‘vo-
gels’. Dirigent Henk Trommel ar-
rangeerde ‘vogel’ nummers van 
Bob Marley, Barbra Streisand, The 
Beatles en Michel Fugain. Ook 
Händel en Mendelssohn compo-
neerden vogel-liedjes
De sopranen zingen een lied met 
de ‘schijnheilige’ tekst van Annie 
M.G. Schmidt over Opa kraai. 
Wilma Broere begeleidt Het Bin-
dingkoor op piano bij het mo-
derne stuk ‘Little Birds’ van Eric 
Whitacre ( 2001).
Trompettist Emile Meuffels ver-

zorgt deze keer de muzikale inter-
mezzo’s waarbij hij ondersteunt 
zal worden door Henk Trommel 
op orgel of piano.
Kortom, dit is weer een afwisse-
lend concert met diverse muzika-
le genres uit verschillende perio-
den. En misschien kan er meege-
zongen worden met bekende ca-
nons over de Wielewaal en de Uil 
in de olmen.
Het concert vindt zaterdagvond 
plaats in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 55 en begint om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. De toegangsprijs is, in-
clusief een consumptie, 10 euro. 
Kinderen betalen 5 euro entree.

Brommers ‘kieken’ vanaf half vijf
Zondag monstertocht 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Als er aankomende 
zondagmorgen 15 april wat ru-
moer bij je in de straat is komt 
dat doordat de buurman of buur-
vrouw zijn of haar oude brom-
mer probeert te starten. Sommi-
ge lopen na één keer trappen, an-
dere hebben wat meer liefde no-
dig. Zondag is namelijk de eerste 
tocht van Aalsmeers Bromfiets 
Genootschap. 
Een monstertocht, dus  heel veel 
kilometers op je oude Zundapp, 
Puch of Sparta bromfiets. Het be-
looft een bonte stoet aan oudjes 
te worden. Na de inschrijving vier 
weken geleden zijn vele deelne-
mers hun schuurtje ingedoken 

om het rollend antiek weer rij-
dend te maken voor deze tocht. 
Om half tien ‘s ochtends wordt er 
verzameld bij Café Joppe in het 
Centrum en om tien uur vertrekt 
de stoet. De route gaat in noor-
delijke richting over het IJ en nog 
verder. 
Later die middag na een plasstop, 
een lunch en een rokerspauze 
wordt iedereen rond 16.30 uur 
weer terugverwacht in Aalsmeer. 
Natuurlijk zonder pech, brokken 
of ander verdriet. Het ‘brommers 
kieken’ kan dan gaan plaatsvin-
den en de stoere verhalen ver-
teld. Tot zondag als deelnemer of 
als ‘kieker’!    

Duo Tengu Malina deze 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 14 april kan 
genoten worden van toegankelij-
ke jazz door het duo ‘Tengu Mali-
na’ in Bacchus. Gepland was een 
avond met Wolf Martini en zijn 
band, maar helaas kon dit Jazz 
Concert geen doorgang vinden 
vanwege een dubbelboeking. Na 
een flink aantal mislukte pogin-
gen voor een vergelijkbare band 
is er uiteindelijk gekozen om het 
zeer jonge muzikale duo ‘Ten-
gu Malina’ uit Trento in Italië een 
kans te geven in jazz tempel Bac-
chus. 
Martina Effy (zang en gitaar) en 
Niccolò Zanella (saxofoon) bren-
gen een eigen interpretatie van 
bestaande stukken uit verschil-
lende genres, zoals swing, bos-
sa en pop ten gehore. Hun re-
pertoire bestaat uit zowel inter-
nationale als Italiaanse songs ge-
lardeerd met af en toe een eigen 
compositie. Zowel Martina (21) 
als Niccolo (26) komen uit Tren-

to in Noord Italië en hebben daar 
ook hun muzikale opleiding ge-
noten. Martina heeft klassiek gi-
taar gestudeerd aan het lokale 
conservatorium en Niccolo klas-
siek saxofoon en jazz. Vorig jaar 
zijn ze naar Amsterdam verhuisd 
om hun muziek te ontwikkelen in 
de bredere context van de Am-
sterdamse culturele smeltkroes. 
Kom zaterdag 14 april naar Bac-
chus om deze twee jongen men-
sen aan het werk te zien en laat 
je verrassen. De programmering 
van KCA/Bacchus hoopt met Ten-
gu Malina een breed publiek aan 
te spreken. De kleine bezetting 
met zang maakt dit optreden toe-
gankelijk en wat betreft muzikale 
richting zal het zich bewegen tus-
sen singer songwriter en soft jazz.
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat gaat zaterdag open 
om 21.00 uur, rond half tien be-
gint het optreden. Entree: Uw/
jouw gift

Zondag eerbetoon aan werk Eric Clapton

‘Claptunes’ in The Shack
Oude Meer - Claptunes, een fan-
tastische band die twee jaar ge-
leden al eens met veel succes op 
het podium in The Shack stond! 
Zondag 15 april brengt Clap-
tunes wederom een voortreffelijk 
eerbetoon aan het werk van Eric 
Clapton. De band bestaat uit vier 
ervaren rasmuzikanten. Ze dui-
ken met z’n vieren in het song-
boek van Eric Clapton en nemen 
je mee langs de songs van Cream, 
Blind Faith, Derek and the Domi-
nos en natuurlijk Eric’s solowerk. 
Prachtige uitvoeringen van Clap-
ton ‘s classics’ als: Cocaïne, Won-
derfull Tonight, Sunshine of your 
love en Crossroads komen uiter-
aard voorbij, terwijl ook de blue-
sliefhebbers op hun wenken wor-
den bediend. Een optreden van 
Claptunes is een muziekreis door 

de tijd, die iedere fan van clas-
sic rock, blues en live muziek zal 
aanspreken. Hoewel Claptunes er 
niet naar streeft om Clapton noot 
voor noot te kopiëren benaderen 
ze met regelmaat het niveau van 
de meester zelf. Een geweldig en 
dampend optreden met regel-
matig een klein verhaaltje achter 
de songs. Een te gekke muziek-
beleving met een voortreffelij-
ke band! Alvast noteren: Vrijdag-
avond 20 april Raw Medicine en 
zondagmiddag 22 april de Mason 
Rack Band uit Australië.
Zondag 15 april is The Shack open 
vanaf 15.00 uur open en aanvang 
van Claptunes is om 16.00 uur. 
Entree: 10 euro. Kijk voor het vol-
ledige programma op www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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EEN WEEK LANG:

DAGEN!

Improvisatie-
toneel door 
Rijzenspelers
Rijsenhout - De Rijzenspelers 
hebben zichzelf ook dit keer weer 
uitgedaagd. Ze spelen op een an-
dere locatie en geen stuk met in-
gestudeerde teksten, maar bren-

gen improvisatie toneel. De spe-
lers gaan de aanwezigen meene-
men in verschillende scenes. ‘De 
Rijzenspelers gaan de boer op’, 
regie door Petra Daalman, wordt 
opgevoerd op vrijdag 13, zater-
dag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 
april in de Anna’s Hoeve in Rijsen-
hout. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website: www.rijzenspelers.nl 
of telefonisch 0297-327840.

WWW.MEERBODE.NL
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Jubileumviering met muziek in N201
Tien jaar de Djembikkels
Aalsmeer - De Djembikkels be-
staat tien jaar en dit jubileum 
wordt zondag 29 april met mu-
ziek groots gevierd in muziek-
centrum N201 aan de Zwarteweg 
90. Van 13.00 tot 18.00 uur zijn er 
diverse activiteiten, waaronder 
workshops en swingende optre-
dens. 
Er worden twee gratis Djembé 
workshops gegeven en deze zijn 
voor zowel jong als oud. De work-
shops starten om 13.00 uur en 
om 14.00 uur. Wie zeker wilt zijn 
van een plek, kan vooraf reserve-
ren. Opgeven kan via: info@djem-
bikkels.nl. Optredens deze mid-
dag zijn er van Negunya op ba-
lafoon van 15.00 tot 15.20 uur en 
van Ponda O’Bryan op percus-
sie van 16.30 tot 17.30 uur. Een 

hoogtepunt wordt zeker de eigen 
presentatie van de Djembikkels. 
Van 15.30 tot 16.00 uur geven de 
heren en dames een djemsessie. 
Kom gezellig langs, iedereen is 
van harte welkom. De muziek 
en de workshops zijn gratis, de 
drankjes en hapjes voor eigen re-
kening. 

Lessen en workshps
Na afloop van het bezoek geïn-
teresseerd in (meer) djembé spe-
len? Kelsie van de Djembikkels 
geeft lessen aan alle leeftijden, 
verzorgt op aanvraag workshops 
en luistert graag kinderfeestjes 
op. Kijk voor meer informatie op 
de website www.djembikkels.nl 
of neem telefonisch contact op 
via 06-21430219.

Try-out voorstelling ‘Bronst’
Cabaret van Yvonne van den 
Eerenbeemt in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 21 april 
presenteert cultureel café Bac-
chus de try-out cabaretvoorstel-
ling ‘Bronst’ door Yvonne van den 
Eerenbeemt. Yvonne groeide op 
in Venlo als eerstgeborene van 
een gitarist en een zangeres. De 
paplepel was meedogenloos en 
zoet.
Ze ging naar de Vrije school in 
Venlo en daarna naar de middel-
bare vrije School in Eindhoven. Bij 
Theaterplan speelde zij haar eer-
ste hoofdrol, waarvoor zij de prijs 
voor ‘jong talent Brabant’ uit han-
den van Mary Dresselhuys mocht 
ontvangen.
Tijdens haar opleiding aan de 
Frank Sanders Academie voor 
musicaltheater werd haar Lim-
burgse accent er met zachte hand 
uitgeslagen en kwam ze erachter 
dat ze liever een onzeker bestaan 
als zelfmakend artiest ambieerde, 
dan een musical carrière.
Na de opleiding richtte Yvonne 
zich dan ook voornamelijk op het 
maken en spelen van eigen werk 
in verschillende theatergroepen 
en formaties waaronder thea-

tergroep Los Hyenos. Daarnaast 
speelde zo onder andere bij Stu-
dio 100 en Theater Terra. Voor te-
levisie speelde zij een aantal gast-
rollen en was ze vaste actrice van 
het dagelijkse candid camera 
programma Trick & Treat van Ve-
ronica. De afgelopen twee jaar 
was ze verslaggeven bij de Uit-
markt TV. In 2014 won ze zilver op 
het Amsterdamse kleinkunstfes-
tival met haar voorstelling ‘Vuile 
Was’. Haar volgende programma 
‘Sirente’ werd door de theaters als 
ontruimingsoefening aangebo-
den aan het publiek. Een slimme 
zet, waardoor Yvonne zich voor 
een groot publiek kon presente-
ren,
Vanaf januari is zij met haar twee-
de avondvullend programma 
‘Bronst’ aan het try-outen in de 
kleine theaters. Op 21 april is zij te 
zien in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. Aanvang: 21.00 
uur en de entree bedraagt 12 eu-
ro. Kaarten voor deze voorstelling 
zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch 
na 18.00 uur via 0297-342657.

The Whatts: Wat een energie!
Aalsmeer - Whatts Going On in 
Bacchus afgelopen zaterdag 7 
april? Het viertal van The Whatts 
verzorgde een optreden in het 
culturele café en André, George, 
Peter en Bob mochten heel veel 
publiek welkom heten. 
Tot op de laatste stoel en sta-
plaats bezet, maar dat zorgde 
juist voor heel veel gezelligheid. 
Een avondje elkaar na lange tijd 
weer zien, bijpraten en natuur-
lijk genieten van het enthousias-
me van de bandleden. Wat een 
energie en wat een gevarieerd re-
pertoire. Bekende rocknummers, 
stampende blues en swingende 
hits en ten gehore gebracht in 
de eigen kenmerkende Whatts-

stijl, maar allen wel herkenbaar. 
Het was weer ‘ouderwets’ ge-
zellig tot in de late uurtjes met 
de Aalsmeerse Whatts 2.0 in het 
knusse Bacchus.

Terecht staande ovatie na afloop!
Geslaagd concert Flora 
en Con Amore in de Spil

dit concert, ‘A tribute to’ met mu-
ziek ter ere van en ter herinne-
ring aan bijzondere artiesten en 
gebeurtenissen, werd een hom-
mage aan Whitney Houston ge-
bracht.
Kees Meekel, die het program-
ma op zijn eigen, humoristische 
wijze aan elkaar praatte gaf hier-
na het podium aan Aalsmeers 
Mannenkoor Con Amore. De he-
ren begonnen hun optreden met 
‘Red roses for a blue lady’, ge-
volgd door het ‘As het effe kan’ uit 
de musical My Fair Lady. Als laat-
ste nummer voor de pauze werd 
‘Don’t cry for me Argentina’ ge-
zongen door het koor met bege-
leiding op saxofoon door Marleen 
en Saskia. Een prachtige afslui-

Kudelstaart - Zaterdag 7 april gaf 
muziekvereniging Flora onder lei-
ding van Dick-Jan Veerbeek haar 
jaarlijkse voorjaarsconcert in een 
tot bijna de laatste plaats gevul-
de Spil te Kudelstaart. Aalsmeers 
Mannenkoor Con Amore met diri-
gent Theo van der Hoorn verzorg-
de een gastoptreden.
De muzikanten speelden, na 
het openingswoord van Monica 
Straathof, als eerste nummer van 

de avond het muziekstuk ‘Homa-
ge’, een werk van Jan de Haan, ge-
volgd door het gevoelige, voor 
velen welbekende nummer ‘Mag 
ik dan bij jou’ van Claudia de Bre-
ij. Na ‘City of Stars’ stond ‘Avond’ 
van Boudewijn de Groot op het 
programma, een nummer waar-
in Kees van Oorde een prachtige 
solo op trombone voor zijn reke-
ning nam. 
In het kader van het thema van 

ting van het eerste gedeelte van 
de avond. Na de pauze vervolgde 
het koor zijn optreden met een 
Bloemenmedley, ‘Stay with me’ 
en ‘Mooi Aalsmeer’. Muziekver-
eniging Flora zette het program-
ma voort met ‘Böhmischer Traum’, 
‘God only knows’ en een muzikaal 
eerbetoon aan Amy Whinehouse.
Ter afsluiting van het concert 
speelden en zongen orkest en 
koor tezamen ‘You’ll Never Walk 
Alone’ en ‘Conquest of Paradise’.
Muzikanten, koorleden en di-
rigenten mochten na het laat-
ste nummer terecht een staan-
de ovatie van het publiek in ont-
vangst nemen en kunnen terug-
kijken op een geslaagd concert!

Volgend jaar jubileum
In 2019 bestaat muziekvereni-
ging Flora 120 jaar en wat zou het 
mooi zijn met een super groot or-
kest een jubileumconcert te ge-
ven. Wilt u/jij deel uit gaan ma-
ken van dit orkest, nieuwe leden 
zijn van harte welkom! Informa-
tie is te vinden op de website of 
loop eens binnen tijdens een re-
petitie op maandag van 20.00 tot 
22.15 uur in het clubgebouw aan 
de Wim Kan Dreef in Kudelstaart.

Veel animo voor kleding en speelgoed

Beurs levert 2.240,- op 
voor Pearls of Africa
Aalsmeer - Zaterdag 7 april werd 
in de Doopsgezinde Kerk de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
gehouden. Toen om 10.30 uur de 
deur open ging stond er al een 
hele rij kopers voor de deur. Op 
de bar stond de koffie, thee en li-
monade klaar voor het winkelend 
publiek. Het was gezellig druk en 
er werd veel gepast en gelukkig 
ook gekocht!
Het leverde uiteindelijk het 
mooie bedrag op van 2.240 euro 
dat geheel ten goede komt aan 
de The Pearls of Africa in Ugan-
da. Deze organisatie stelt zich ten 

doel om kansarme kinderen een 
toekomstperspectief te bieden 
door ze naar school te laten gaan 
(schoolgeld is erg duur) en er-
voor te zorgen dat er een gezon-
de thuissituatie is/ontstaat.
Intussen zitten er ruim 60 kinde-
ren in hun familieprogramma, 
is er een opvanghuis gebouwd 
met ruimte voor gezinnen die op 
straat komen te staan en wordt 
de laatste hand gelegd aan een 
gemeenschapsruimte waar kin-
deren ‘s avonds hun huiswerk 
kunnen maken (omdat er licht 
aanwezig is) en waar overdag 

Ideeën, suggesties en aanvullingen welkom! 
Jong talent Thomas Visser gaat voor 
ESA De Oude Veiling coördineren
Aalsmeer - Eerst nog genieten 
van een sprankelende lente en 
vrolijke warme zomer! Maar, zo-
dra de herfst begint, gaat het 
ook weer nog meer bruisen in 
Aalsmeer. Met de opening van De 
Oude Veiling - de huiskamer van 
Aalsmeer- wordt er een nieuw 
uitgaans- en ontmoetingstijd-
perk ingeblazen. Een bundeling 
van krachten, ervaring, energie 
en netwerk, een fantastische fi-
nanciële injectie, het vertrouwen 
in de toekomst, het zijn allemaal 
ingrediënten die een goede start 
mogelijke maken en waar het 
nieuwe gezicht: De enthousiaste 
Thomas Visser - de huidige coör-
dinator van De Oude Veiling - een 
cruciale rol in gaat spelen. 

Droombaan
Thomas zat in Nieuw-Zeeland - 
12 uur verwijderd van Aalsmeer 
- toen de vrienden van Thomas 
een advertentie lazen in de Nieu-
we Meerbode waarin een coör-
dinator werd gevraagd voor De 
Oude Veiling - de huiskamer van 
Aalsmeer. Er ging onmiddellijk 
een mail naar de andere kant van 
de wereld, want volgens de vrien-
den was Thomas geboren voor 

deze functie. Thomas stuurde 
een brief vanaf zijn vakantieadres 
naar Marten van Maastrigt -ma-
nager ESA - waaronder De Ou-
de Veiling valt. Naast het CV ook 
met het voorstel: Misschien kun-
nen wij skypen. Voor de één was 
dat negen in de ochtend en voor 
de ander negen uur ’s avonds. Het 
klikte goed en een tweede ge-
sprek volgde via de what’s app. 
“Ik kon dit niet links laten lig-
gen zo’n droombaan.” Weer te-
rug op vaderlandse bodem wer-
den de gesprekken vervolgd en 
al snel bleek dat Thomas ook voor 
de ESA de gedroomde kandidaat 
was. 

Aalsmeers juweeltje
Thomas is 25 jaar geleden gebo-
ren in Aalsmeer en groeide hier 
op. Zat op scouting, op voetbal 
en heeft een groot netwerk. Hij 
studeerde Marketing en Human 
Resource. “Een opleiding die re-
delijk aansluit op het werk dat ik 
nu doe. Pak veel nieuwe dingen 
aan, maar dat is geen hogere wis-
kunde voor mij.” Hij heeft - naar ei-
gen zeggen - echt een band met 
De Oude Veiling. “Mijn ouders zijn 
hier getrouwd en hebben er een 

paar jaar geleden hun jubileum 
gevierd. De Oude Veiling is voor 
mij een Aalsmeers juweeltje.” En 
wie Thomas in de ogen kijkt, ge-
looft dat onmiddellijk! 
Thomas is overigens niet de eni-
ge die vertrouwen heeft in de 
toekomst van De Oude Veiling. 
Het is juist die bundeling van 
krachten, de feedback, het brain-
stormen waardoor het enthousi-
asme van de participanten: De bi-
bliotheek, het Cultuurpunt, Ons 
Tweede Thuis, ESA en De Oude 
Veiling alleen maar groter wordt. 
De verbouwing biedt zoveel 
ruimte voor nieuwe mogelijkhe-
den die passen bij deze tijd en de 
toekomst. Iedere instantie werkt 
autonoom, maar gezamenlijk 
wordt er gewerkt aan de formu-
le: ‘Bloeiend en levend voor jong 
en oud’. Iedereen moet zich thuis 
kunnen voelen. “Ik merk nu al tij-
dens de voorbereiding hoe goed 
de samenwerking verloopt en er 
nieuwe ideeën en impulsen ont-
staan. Het geeft ons allemaal veel 
energie en het gevoel van boven 
jezelf uit te kunnen stijgen.”

Voor en door Aalsmeerders
Meedenken en meepraten en het 

kan allemaal, graag zelfs! Want 
naast de leestafel, themaweken, 
workshops, voorstellingen, ten-
toonstellingen, bridgemiddagen, 
koffie drinken met de overheer-
lijke appeltaart, met elkaar lun-
chen, borreluurtjes, of ’s avonds 
een Hollandse maaltijd, walsen 
over het parket, samen met vrien-
den kijken naar een favoriete film, 
leesclubs, je verjaardag, trouw-
feest of ander jubileum vieren, 
het hebben van een goed ron-
de tafel gesprek, na een stevige 
fietstocht of wandeling nog even 
genieten van een afzakkertje en 
sociale loketten staat het team 
open voor nog veel meer idee-
en, suggesties, opmerkingen en 
aanvullingen. Vanaf 15 septem-
ber is De Oude Veiling zeven da-
gen per week open. “Ik heb er on-
wijs veel zijn in”, zegt Thomas stra-
lend. Zijn mailadres is: t.visser@
esa-aalsmeer.nl 

Janna van Zon 

Contactavond ‘Gezonde 
borsten doen geen pijn’
Aalsmeer - Op woensdag 25 
april wordt een contactavond 
gehouden rond het thema ‘Ge-
zonde borsten doen geen pijn!’ 
Volgens Catinka zijn helaas nog 
veel te weinig vrouwen zich be-
wust van het feit dat ze zelf veel 
invloed kunnen uitoefenen op de 
gezondheid van hun borsten. Ter-
wijl toch veel vrouwen last heb-
ben van pijnlijke borsten, soms 
gepaard gaand met cystes, ont-
stekingen en/of harde plekken. 
Dit is een vervelende klacht, 
waarvan door artsen vaak gezegd 
wordt dat er weinig aan te doen 
is. Dat is echter niet het geval, het 
is mogelijk om pijnlijke borsten 
weer zacht, stevig en pijnvrij te 
krijgen! 
Door het langdurig dragen van 
een beugel-BH, wordt de lym-
fe doorstroming van de borsten 
ernstig belemmerd, waardoor het 
risico op borstklachten aanzien-
lijk vergroot wordt. Ook is het ge-
bruik van de pil en een deodorant 
met aluminiumzouten schadelijk 
voor de vrouwelijke borst. Het is 
belangrijk dat dit soort tips onder 
veel meer vrouwen bekend wor-
den, om zo het risico op compli-

caties in hun borsten aanzienlijk 
te verkleinen.
Tijdens deze contactavond komt 
Francine van Broekhoven, schrijf-
ster van het eerste boek over 
borstgezondheid en Medisch 
Thermografe, aan de hand van 
een duidelijke presentatie uitleg 
geven over Thermografie. Hoe 
het werkt en het belang ervan om 
de gezondheid van de borsten te 
kunnen bepalen. Deze methode 
geeft een functionele risico ana-
lyse en is daardoor ook geschikt 
als preventieve onderzoeksme-
thode. Tevens zal zij een aantal 
tips voor borstgezondheid geven 
en zal haar boek te koop zijn.
Geïnteresseerd in dit onderwerp? 
Dan bent u/jij van harte welkom 
op woensdag 25 april. De avond 
wordt georganiseerd door Ca-
tinka Rabbers- Dekker en wordt 
gehouden in haar praktijk aan 
de Wilgenlaan 14. De presenta-
tie begint om 19.15 uur en duurt 
tot ongeveer 21.00 uur. De con-
tactavonden zijn altijd gratis, wel 
graag van te voren aanmelden via 
info@catinka.nl of 0297-363848, 
dit in verband met een beperkt 
aantal beschikbare plaatsen.

voorlichting gegeven kan wor-
den over bijvoorbeeld gezins-
planning en emancipatie onder-
werpen. De kledingbeursorgani-
satie is blij dat ze dit bijzondere 
project een financieel steuntje in 
de rug kan geven en bedankt de 
vele inbrengers en kopers harte-
lijk voor hun belangstelling!
Na afloop is de niet verkochte 
kleding verdeeld over een aan-
tal goede doelen. Er gaat kleding 
naar het Jeannette Noëlhuis in 

Amsterdam, schoenen en speel-
goed naar Dorcas en de overige 
kleding en linnengoed naar Fa-
milie Sponsorplan Roemenië. 
De OSA (Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer) heeft toege-
zegd de opbrengst van de kle-
dingbeurs te zullen verdubbelen 
zodat er uiteindelijk een kleine € 
4.500,- kan worden overgemaakt 
naar The Pearls of Africa!

Foto: www.kicksfotos.nl
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Mini fair en 
rondleiding

Rijsenhout - De familie Appel-
boom houdt zaterdag 14 april 
van 10.00 tot 16.00 uur een ‘mi-
ni appelboom fair’ op het bui-
tenterrein van de kwekerij aan 
de Aalsmeerderweg 896 in Rij-
senhout. Een familiemarkt met 
25 kramen met zelfgemaakte ca-
deautjes, houtbewerking, siera-
den, kleding, brocante en twee-
dehands spullen.
Om 14.00 uur wordt een rond-
leiding gegeven door de kweke-
rij van Saintpaulia’s oftewel het 
kaapsviooltje.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 18 april, een 
heerlijk 3-gangen diner met 
o.a. een Indiaanse curry 
soep, gegrilde kippenpoot, 
gestoofde appeltjes, witlof 
salade, patat met mayonaise 
en een chipolatapudding 
met aardbeiensaus voor 
maar € 12,- Voor reserverin-
gen tel.  0297-820979.

Vrijdag 20 april  kunt u 
genieten van een 3-gangen 
diner bestaande uit:  Hel-
dere aspergesoep, wiener 
schnitzel, remouladesaus, 
gemengde salade, stoof-
groente, rösti aardappelen en 
bananenijs met chocolade-
saus voor maar € 12,-. Voor 
reserveringen tel. 
0297-820979.

Optreden
Op 20 april organiseert de 
inloop van wijkpunt ´Voor 
Elkaer´een geweldig optre-
den van het Smartlappen-
koor; ‘‘Denk aan de buren’’. 
Een middag met Neder-
landstalige levensliederen, 
smartlappen en klassiekers 
die je zo meezingt.

Aanvang is 14.30 uur. 
De entree bedraagt €5,- en is 
incl. ko�e/ thee bij aanvang. 
In de pauze kunt u iets bestel-
len voor eigen rekening. Voor 
reserveringen kunt u terecht 
bij een van de gastvrouwen- 
heer (wees er op tijd bij, 
er zijn een beperkt aantal 
plaatsen).

Stichting Care- bag, helpt u 
mee? In Voor Elkaer
Stichting Care Bag maakt 
voor vrouwen speciale “bags”, 
vrouwen die behandeld zijn 
of worden voor borstkanker.  
Er is veel hulp nodig voor het 
maken van deze bags. De 
Care-bags worden gebruikt 
om een �esje in te doen, 
die middels een drainvocht 
op vangt. Via Zeeman loopt 
de inzamelingsactie voor 
wol maar nu de makers van 
de “bags”nog. Het maken 
gebeurt iedere dinsdagmid-
dag van 14.30-16.30 uur. 
Het patroon voor die “Bags” 
is aanwezig evenals de mate-
rialen. En er is hulp aanwezig 
voor uitleg van het patroon.  

Dineren in Voor Elkaer

Activiteiten overzicht

Aalsmeer - USA Bouquet is de 
grootste lokaal gevestigde leve-
rancier van boeketten, met zes 
strategische locaties op de be-
langrijkste import- en distribu-
tiepunten in Amerika voor de 
grootschalige retail. Dutch Flo-
wer Group is, met haar bedrijven 
binnen de Retaildivisie een inter-
nationaal toonaangevende spe-
ler in de belevering van verse snij-
bloemen, boeketten en planten 
aan de grootschalige retail, zoals 
supermarktketens, bouwmark-

ten en tuincentra. USA Bouquet 
zal, met de ondersteuning van 
de Retaildivisie van Dutch Flower 
Group, haar marktpositie verder 
kunnen verstevigen, gebruik ma-
kende van de gezamenlijke know-
how en kennis. Boudewijn Rip, Di-
rector Retail van Dutch Flower 
Group, zal verantwoordelijk wor-
den voor de integratie en het op-
timaliseren van de samenwerking 
tussen de bedrijven. Rip zal gesta-
tioneerd worden in Miami bij het 
hoofdkantoor van The USA Bou-

Krachtenbundeling USA 
Bouquet en DFG

Schijnwerper op Bloemenzegelwinkelier
Total Copy Service: “Bloemenzegels 
sparen is echt iets Aalsmeers”

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een volle 
kaart is twee euro waard, welke je 
inlevert bij de deelnemende win-
keliers. Vervolgens zijn er enkele 
trekkingen per jaar waarbij prach-

tige prijzen te winnen zijn met als 
hoofdprijs een auto, dus plakken 
loont! Dit jaar bestaat de Vereni-
ging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers vierenzestig jaar, 
vandaar dat de Nieuwe Meerbo-
de de deelnemers in het zonne-
tje zet in deze rubriek. Tweeweke-

lijks wordt hen een vijftal vragen 
voorgelegd. John Kruyswijk ver-
telde vorige keer over de Keursla-
gerij van hem en zijn broer. Deze 
week is Dirk Box aan de beurt. Hij 
runt, samen met zijn vrouw Ria, 
Total Copy Service in de Dorps-
straat.

Wat voor winkel heb je?
“Samen met mijn vrouw Ria 
Bouwman heb ik al 28 jaar een 
kopieerbedrijf en drukkerij in 
Aalsmeer. Van visitekaartjes tot 
brochures en het bedrukken van 
textiel, maar ook kantoorartike-
len. Een zeer uitgebreid assorti-
ment. Tevens kun je bij ons te-
recht voor DHL service. We heb-
ben twee vaste krachten en wer-
ken verder met stagiaires, zijn 
een erkend leerbedrijf. Sinds 15 
jaar hebben we ook een fi liaal in 
Amsterdam. Daar ben ik meestal 
te vinden.”

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Dat is niet vanaf het begin. Ik 
denk een jaar of tien nu. Toch 
Ria?” Ria valt bij: “Ik weet het ook 
niet precies, maar ik weet wel 
dat Dirk van Leeuwen ons des-
tijds bezocht en vroeg om mee 
te doen.” “We zijn ingestapt uit 
solidariteit. En het is echt iets 
Aalsmeers.” Besluit Dirk.

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Het ‘ons-kent-ons’ gevoel. Aals-
meer heeft ook een rijk vereni-
gingsleven.”

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf?
“Dat hebben we omgedraaid 
naar het positieve. We gebruiken 
de kracht juist van internet. Aan-
komende zomer komen we met 
een uniek online initiatief. Volg 
ons maar op Facebook voor al-
le nieuwtjes en feiten of ga naar 
onze website: www.totalcopyser-
vice.nl”

Hoe zie je de toekomst van 
je winkel?
“Die is positief te noemen. Dat 
heeft mede te maken met Meer 
Aalsmeer Winkeldorp, daar ben 
ik bestuurslid. We zijn druk bezig 
met de centrumvisie en dat gaat 
de goeie kant op!”

 Door Miranda Gommans

Historische Tuin opent 
seizoen met koopjes
Aalsmeer - Maanden lang is er 
keihard gewerkt om de Histo-
rische Tuin seizoenklaar te ma-
ken. Met vereende krachten is dit 
weer gelukt. Het resultaat mag er 
zijn. Met dank aan de enorme in-
zet van alle vrijwilligers, die vele 
uren hier in het groen doorbren-
gen, is de Tuin klaar om bezoe-
kers te verwelkomen. Dinsdag 10 
april zijn de deuren voor publiek 
geopend, gelijk met de Nationale 
Museumweek. 

Twee jubileums
2018 belooft een bijzonder jaar 
te worden: de Historische Tuin 
Aalsmeer bestaat maar liefst 
40 jaar en de Stichting Oud 
Aalsmeer zelfs 50 jaar! De jubilea 
worden gezamenlijk gevierd tij-
dens de laatste drie zaterdagen in 
oktober. Over de feestelijkheden 
wordt u mettertijd uitvoerig ge-
informeerd. 

Vergeten groenten
Als lid van de Vereniging van Bo-
tanische Tuinen, staat de Histori-
sche Tuin in 2018 in het teken van 
allerlei happenings in het kader 
van het thema voedsel. Dit vari-
eert van historische groente tot 
proeverijen en vergelijkend wa-

renonderzoek van oude en nieu-
we rassen. De lopende voorstel-
ling op de Tuin sluit hier naad-
loos op aan en heet ‘Plant & Eter’. 
Al dan niet vergeten Aalsmeer-
se groenten worden onder de 
aandacht gebracht. Waar ko-
men de planten die iedereen eet 
vandaan, zijn ze veranderd, hoe 
groeien ze? Hoe houden planten 
mensen en dieren, maar ook de 
wereld gezond? Van leuke wee-
tjes tot samen zoeken naar ant-
woorden op de grote vragen van 
deze tijd. Samen kijken, luisteren, 
proeven, praten, proberen, leren. 
De expositie loopt van mei tot en 
met oktober en is te bezichtigen 
in de tentoonstellingskas. 

Speciale verkoopdag
De kick-off  van seizoen 2018 staat 
voor zaterdag 14 april gepland. Er 
is een speciale verkoopdag met 
diverse scherp geprijsde voor-
jaarsplanten en -bloemen in de 
hoofdrol. Natuurlijk kunt u het 
jaar rond op de Tuin terecht voor 
met kennis, kunde en liefde ge-
kweekt groen. Het verschil zit ’m 
in de prijs; aanstaande zaterdag 
kan eenieder een koopje scoren 
op de Historische Tuin, ingang 
Praamplein.

Verhuizing in Zijdstraat een feit
Gentlemen’s Place nu 
2,5 keer zo groot!
Aalsmeer - Adam Tasi en Christi-
aan Sijnen staan vol trots in hun 
nieuwe winkel. De verhuizing is 
een feit en al ruim een week ge-
nieten de twee ondernemers, 
samen met een team van stijl-
meesters, van alle positieve re-
acties van hun klanten. “We ho-
ren veel ‘wow!’ en dat is natuur-
lijk geweldig, want dat vinden 
wij zelf ook.” Aldus Christiaan. 
In het midden van de herenmo-
dezaak een torenhoge plant als 
blikvanger met daaromheen een 
uitnodigende bank, een echte 
Aalsmeerse veilingkar, vier rian-
te paskamers (waarvan twee ge-
schikt voor mindervaliden), een 
complementerende koffi  ebar en 
een piano. Gentlemen’s Place is 
nét even wat anders. De herope-
ning vond plaats op zaterdag 31 
maart. Adam: “Een zeer drukke 
maar bijzonder geslaagde dag.” 
Bij Gentlemen’s Place kan de ei-
gentijdse man terecht voor pak-
ken, casual kleding en business 
casual outfi ts. De merken Tommy 
Hilfi ger, Hugo Boss en Milestone 
vullen het assortiment aan dat 
al bestond uit Cavallaro, Profuo-

mo, Vanguard, Denham, Ted Ba-
ker, Greve, Benvenuto, Com4 en 
meer. “We voeren daarnaast ons 
eigen label en krijgen binnenkort 
het stijlvolle merk Van Gils. Ook 
voor vermaken, gedegen stijlad-
vies en service bent u bij ons aan 
het juiste adres.” 
Een kijkje nemen in de prach-
tige herenmodezaak, die maar 
liefst tweeënhalf keer zo groot is 
als voorheen aan de overzijde in 
de Zijdstraat, is een beleving op 
zich en de koffi  e staat bij de he-
ren stijlmeesters altijd klaar! Volg 
Gentlemen’s Place op Facebook, 
Instagram en op gentlemenspla-
ce.com voor nieuws, inspiratie 
en stijltips. Alvast een tipje van 
de sluier: de maand mei gaat in 
het teken staan van aantrekkelij-
ke GP weekacties! Aalsmeer (Zijd-
straat 67) & Amsterdam (Zuidas). 
Openingstijden Aalsmeer fi liaal: 
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, 
dinsdag tot en met donderdag 
van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag 
koopavond, zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur en private shopping 
op afspraak.
Door Miranda Gommans

Engelse fair zaterdag bij 
Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 14 april 
is het Bookstore day, en Boekhuis 
Aalsmeer viert dit met een Engel-
se fair. Met een sfeer van Mr. Be-
an, beertje Paddington, Hyacinth 
Bucket en Harry Potter. 
Zoals bij een Engelse fair kunt u 
langskomen in de winkel in de 
Zijdstraat voor lekkernijtjes en 
mooi handwerk in fraaie standjes. 
Daarnaast krijgt u 10% korting op 
alle Engelstalige boeken. 
Bookstore day is een landelijk ini-

tiatief, op die dag vieren de boek-
handels en zijn klanten feest. 
Want een boekwinkel is meer dan 
een winkel. Hij vormt de spil van 
een gemeenschap en wordt ge-
leid door creatieve ondernemers 
en gedreven verkopers die bo-
venal gepassioneerde lezers zijn. 
In een boekwinkel wordt je ver-
beelding aangeraakt. Stuur voor 
meer informatie een mail naar 
eigenaresse Angèle Aartman via 
boekhuis@boekenhof.nl.

Gezellig ‘Daten en eten’ 
bij Duoplant
Regio - Bloemen en Liefde, het is 
altijd met elkaar verbonden, maar 
wat als je nou die liefde niet meer 
hebt of nog niet hebt gevonden 
of misschien wel bent verloren? 
Kom dan Koken met bloemen 
bij Duoplant. Een datingsdag om 
nieuwe mensen te leren kennen, 
Een nieuwe vriend of vriendin, 
kookmaatje of misschien wel uw 
nieuwe levenspartner! In een on-
gedwongen sfeer leert u nieuwe 
mensen kennen, bent u actief in 
het maken van diverse gerechten 
met bloemen en bezorgt Duo-
plant u een fantastische middag 
en avond.
Op zondag 27 mei vindt deze 
date dag plaats en de start is om 

15.30 uur. Eerst even een praat-
je maken, op een gezellige ma-
nier leeftijdgenoten leren kennen 
en dan onder begeleiding van 
de kok en eigenaar van Restau-
rant het rechthuis in Uithoorn de 
leukste gerechten met bloemen 
maken. Kortom, een uitdagende 
dag, waar zelfs een dansje mag 
worden gedaan tijdens het fou-
te half uur. De afsluiting van de-
ze gezellige zondag vind plaats 
op 20.30 uur.
Meer informatie over Koken met 
bloemen is te vinden op www.
duoplant.nl of in de advertentie 
elders in deze krant. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven via 
de webshop.

quet Company tijdens deze inte-
gratie. “Met de sterke marktposi-
tie van The USA Bouquet Compa-
ny en de ervaring van een inter-
nationale marktleider als Dutch 
Flower Group met haar Retaildi-
visie, zal onze organisatie verste-
vigd worden met een internatio-
naal netwerk van kwekers en haar 
toegevoegde waarde naar haar 
klanten binnen de grootschalige 
retail verder kunnen uitbouwen”, 
aldus president Edgar Lozano 
van USA Bouquet. Boudewijn Rip 
voegt hier aan toe “Wij zien grote 
kansen in het bundelen van onze 
krachten om toegevoegde waar-
de in de hele keten te kunnen toe-
voegen, van onze kwekers tot aan 
onze retailklanten.”
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Gewond naar ziekenhuis 
na ongeval met motor
Amstelland - Vrijdagmiddag 6 
april  rond half vier raakten een 
motorrijder en bijrijder gewond 
op de N201 bij Amstelveen. Zij 
kwamen ten val op de provincia-
le weg, net na de kruising met de 
Legmeerdijk.
Volgens een getuige waren de 
opzittenden een testrit aan het 
maken toen zij ten val kwamen. 

Mogelijk kwam dit door een vast-
gelopen rem. Enkele automobilis-
ten zijn direct gestopt om eerste 
hulp te verlenen. Beide personen 
zijn met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis vervoerd.
In de richting van Uithoorn is een 
rijstrook enige tijd afgesloten ge-
weest.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Bewoners Midvoordreef 
‘klaar’ met vrachtverkeer
Kudelstaart - Een verzoek heb-
ben bewoners van de Midvoor-
dreef schriftelijk ingediend bij de 
gemeente. De bewoners zijn wel 
klaar met het vrachtverkeer door 
hun straat, terwijl deze hier qua 
breedte helemaal niet geschikt 
voor is. 
Voor de bouw aan de Zijlijnstraat 
moeten vrachtwagens via de 
Hoofdweg rijden. Helaas wordt 
hierover niet al te best gecommu-
niceerd met de chauffeurs, want 
meerdere keren per week rijden 
vrachtwagens toch over de Mid-
voordreef naar de bouwlocatie.
Afgelopen donderdag, vroeg in 
de ochtend, was het weer raak. 
Een enorme lange truck met op-
legger vol met hout reed de Mid-
voordreef op. Een bewoner heeft 
de chauffeur gevraagd te stop-
pen en hem vervolgens uitge-
legd dat hij beter achteruit te-

rug kon gaan, want de bocht naar 
de Zijlijnstraat nemen is voor 
vrachtwagens onmogelijk zon-
der schade te rijden. Helaas heeft 
de chauffeur de tip niet ter harte 
genomen. “Aan de stoep te zien 
is hij toch door gereden”, aldus 
de teleurgestelde bewoner. Het 
is overigens niet de eerste keer 
dat er schade gereden worden. 
“Van de week ook al een vracht-
wagen die de lantaarnpaal in de 
Linksachterstraat er half uit gere-
den heeft.” 
Het verzoek van de bewoners 
aan de gemeente is simpel: “Kunt 
u een bord met verboden voor 
vrachtwagen plaatsen aan het 
begin van de Midvoordreef?” Ho-
pelijk gaat hier gauw gehoor aan 
gegeven worden. Het betreft tot 
slot wel gemeentelijke eigen-
dommen waar schade aan ge-
maakt wordt.

Hennepplantage 
op de zolder
Kudelstaart - Op donderdag 
5 april heeft de politie een in-
val gedaan in een woning in de 
Bisschop Koenraadstraat. Uit 
onderzoek was gebleken dat 
er mogelijk een hennepkweke-
rij in het huis aanwezig was. Op 
de zolder troffen de agenten 
de plantage aan met totaal 218 
hennepplanten. De kwekerij is 
geheel ontmanteld. Alle plan-
ten en apparatuur zijn vernie-
tigd. De verdachte is een 31-ja-
rige man uit Kudelstaart. Hij zit 
nog vast voor verhoor. Bij de 
gemeente is het verzoek inge-
diend om het pand voor enige 
maanden te sluiten.

Auto bij bedrijf 
gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 6 april 
is tussen vijf uur in de middag 
en half tien ’s avonds een auto 
gestolen na inbraak in een ga-
ragebedrijf aan de Machine-
weg. De dieven zijn er vandoor 
gegaan in een Citroën C4 met 
kenteken 26-TL-BT. De auto is 
grijs van kleur.

2 Winkeldieven 
betrapt!
Aalsmeer - Op dinsdag 3 april 
is een winkeldief op heterdaad 
betrapt in een super op het 
Poldermeesterplein. De 35-ja-
rige man uit Amsterdam droeg 
een gordel onder zijn kleding 
om spullen in op te bergen. 
Door personeel werd gezien 
dat de man artikelen wegnam. 
Agenten hebben de man mee-
genomen voor verhoor. Justi-
tie heeft de hoofdstadbewo-
ner direct veroordeeld en heeft 
een taakstraf van vijftig uur ge-
geven. Op vrijdag 6 april is nog 
een winkeldief betrapt. Dit 
keer in een super in de Beet-
hovenlaan. Een 14-jarige jon-
gen uit Kudelstaart dacht zon-
der af te rekenen de winkel te 
kunnen verlaten. De jongen is 
door agenten meegenomen 
naar het bureau voor verhoor. 
Afdoening van de straf gaat via 
Halt plaatsvinden.

Elektrische 
fiets weg
Aalsmeer - Op donderdag 5 
april is tussen half tien ’s och-
tends en vier uur in de middag 
een elektrische fiets gestolen 
vanaf een terrein aan de Leg-
meerdijk 313. De fiets is van 
het merk No Name, is blauw 
van kleur en voorzien van twee 
fietstassen. Het registratienum-
mer eindigt op 1271.

Snorfiets 
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 7 op zondag 8 april is 
vanuit de Marktstraat een snor-
fiets van het merk Piaggio ge-
stolen. De brommer is blauw 
van kleur en het kenteken is 
FN-220-K. Achterop de snor-
fiets staat of stond een zwart 
afneembaar koffertje. De dief-
stal heeft plaatsgevonden tus-
sen negen uur ’s avonds en tien 
uur zondagochtend.

Arm gebroken na botsing
Aalsmeer - Op maandag 9 april 
rond half vijf in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden 
op de Zwarteweg. Bij de bushal-
te ter hoogte van de Thijsselaan 
stak plots een 13-jarige jongeda-
me achter de bus over. De aan-
komende auto, bestuurd door 
een 61-jarige man uit Amstel-
veen, kon uitwijken maar raakte 
de jongedame uit Ouderkerk aan 
de Amstel toch nog met de auto-

spiegel. De 13-jarige kwam ten 
val. Omstanders hebben direct 
hulp geboden. Ook de politie en 
de ambulancedienst waren snel 
ter plaatse. 
De jongedame is vervoerd naar 
het ziekenhuis. Hier bleek dat zij 
haar bovenarm gebroken heeft. 
De auto liep lichte schade op. De 
bestuurder was behoorlijk ge-
schrokken.
Foto: Marco Carels

Politie zoekt getuigen
Drugsafval in container 
gedumpt
Aalsmeer - Op dinsdag 3 april 
om half twee in de middag wer-
den agenten aangesproken door 
enkele bewoners in de Ophelia-
laan. In een afvalcontainer waren 
diverse verdachte goederen ge-
dumpt. Het bleek te gaan om on-
derdelen van een wietplantage. 
Er zijn onder andere luchtslangen 
en twee vaten aangetroffen. De 
afdeling milieu van de gemeen-
te is ook ter plaatse gekomen en 

heeft foto’s gemaakt. Een speciale 
eenheid heeft het drugsafval ver-
wijderd. 
Tijdens het paasweekend is door 
omwonenden een voertuig ge-
zien op het terrein waar de afval-
container stond. Mogelijk betreft 
het hier de daders. 
De politie hoopt op meer getui-
gen. Zij kunnen contact opne-
men via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.

2000 Aaltjes voor Cor Trommel
Dippers lossen schuld in 
bij start peurseizoen
Aalsmeer - Als start van het peur-
seizoen hebben de Dippers een 
oude schuld ingelost bij hun ei-
gen bovenste beste accordeonist 
Cor Trommel. De schuld werd af-
gelopen zaterdag op het vissers-
bedrijf van Theo Rekelhof ver-
effend. Cor werd met een vage 
smoes ontvoerd en met een of-
ficieel moment werd zijn cadeau 
overhandigd en gelijk weer in 
het water gegooid. Theo Rekel-
hof had namelijk gezorgd voor 
een flinke bak met glasaal en de-
ze aaltjes werden door Cor los-
gelaten  om zich te verspreiden 
over de Westeinderplas, zodat er 
de komende jaren weer meer pa-
ling gevangen kan worden. Als 
cadeau was Cor namelijk vier jaar 
geleden op zijn verjaardag ont-
haald op een mooie toespraak en 
een vage toezegging:

“Cor  Trommel  24-4-44  70 jaar! (nu 
bijna 74 jaar dus). Voor de aller-
beste accordeonist van Aalsmeer 
een kilo glasaal. Dus,  2000 aal-

tjes met de namen Cor 1 tot en met 
Cor 2000. Dit om Cor de mogelijk-
heid te geven om over een jaar 
of acht ook eens een echte aal te 
vangen. De laatste jaren is name-
lijk ook gebleken dat Cor de aller-
slechtste Peurder van de Dippers is. 
Het laatste lustrum  heeft Cor na-
melijk exact nul palingen gevan-
gen. Ga dus niet zo door! Volgende 
week komt je presentje en we zullen 
dit met enige publiciteit overhandi-
gen. Van harte en succes de volgen-
de keer. De Dippers”

Als excuus voor het  wat verlate 
cadeau voerden de Dippers eni-
ge vage smoezen aan, zoals tijd, 
geld, drank, vrouwen, etc. Cor 
was gelukkig sportief genoeg om 
dit aan te nemen en beloofde dit 
jaar zijn record van één paling op 
één peuravond te gaan verbre-
ken.
PS: Cor is trouwens via het face-
book  24/4 niet te feliciteren, hij is 
nl al jaren trendsetter zonder dit 
medium.

Wandelen langs kunstwerken (17)
Spelende nijlpaarden in brons
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en ver-
rassende plekken geplaatst zijn. 
Maak de komende weken kennis 
met de verhalen achter elk kunst-
werk. Wat is de historische of ac-
tuele waarde, de achterliggende, 
diepere betekenis van de kunste-
naar: heeft het kunstwerk een be-
paalde symboliek?

Op weg alweer naar het zeven-
tiende kunstwerk tijdens de wan-
deling. Van het Centrum door 
Zuid, vorige week in de Jac. P. 
Thijsselaan en in de Hornmeer 
beland. Eerst bij het Wellant Col-
lege waar één kunstwerk staat 
dat deel uitmaakt van de kleurige  
‘Heksenkring’ op het recreatie-ei-
land aan de Westeinder. 

Spelende nijlpaarden
De wandeling gaat weer verder, 
binnenkort richting Kudelstaart 
waar natuurlijk ook diverse kunst-
werken te ontdekken zijn, maar 
eerst nog even de Hornmeer in. 
Om precies te zijn naar de Fuut-
laan. Hier staat in het grasveld het 
bronzen beeld ‘Spelende nijlpaar-

den’ (1977) van de Aalsmeerse 
kunstenaar Miep Maarse.

Acrobatisch avontuur
Nijlpaarden leven in Afrika en 
worden ongeveer dertig jaar oud. 
De bronzen nijlpaarden in de 
Fuutlaan hebben die leeftijd al-
lang bereikt, maar maken de in-
druk nog volop van het leven te 
genieten. Een nijlpaard is een log 
dier, maar oogt hier - in een acro-
batisch avontuur - lichtvoetig en 
humoristisch.

Menselijke situaties
Miep Maarse heeft zich gespecia-
liseerd in het boetseren van die-
ren. Uit talrijke kleine voorstudies 
ontstaan fantasierijke voorstel-
lingen, waarbij dieren in mense-
lijke situaties belanden. Nijlpaar-
den zijn samen met giraffen, be-
ren en olifanten haar werk blij-
ven bevolken. Het zijn portretten 
van dieren, maar met gemak zijn 
er menselijke trekjes in te herken-
nen. Dieren zijn net mensen, of is 
het andersom? 
Van Miep Maarse zijn nog meer 
prachtige beelden in Aalsmeer te 
zien, maar eerst volgende week 
naar Kudelstaart...

GEEN KRANT? 0251-674433

Jan Lenselink en André van Vliet
Voorjaarsconcert met 
Cantare in Urbanuskerk
Bovenkerk - Op zaterdag 14 
april geeft het muzikale duo Jan 
Lenselink (vleugel) en André van 
Vliet (orgel) een concert in de 
mooie St. Urbanuskerk in Boven-
kerk. Zij brengen een gevarieerd 
instrumentaal programma, maar 
ook begeleiden zij het voortref-
felijke mannenensemble Cantare 
uit Woudenberg.
Het mannenensemble Cantare 
bestaat sinds september 2008 en 
is gestart als gelegenheidskoor 
in verband met een uitvoering in 
de Maartenskerk te Zaltbommel. 
Sindsdien is Cantare in muzikaal 
opzicht sterk gegroeid. De leden 
leggen zelf de lat hoog en heb-
ben ook allemaal in koorverband 
en één op één zanglessen gehad 
om de techniek te verbeteren. Di-

rigent is André van Vliet, een be-
gaafd musicus met veel erva-
ring als dirigent van verschillen-
de koren waaronder het beken-
de Vox Jubilans uit Waddinxveen 
en het projectkoor Oriolus. On-
der zijn leiding wordt het reper-
toire uitgebreid en worden ook 
nieuwe muzikale uitdagingen 
aangegaan. Het concert begint 
om 20.00 uur in de Urbanuskerk 
aan de Noorddammerlaan 126. 
De entree aan de kerk bedraagt 
15 euro en dit bedrag is inclusief 
een pauzedrankje. Bij reserveren 
via email muziek240@gmail.com 
kosten kaarten 12,50 euro. Kaar-
ten zijn ook voorafgaande aan 
het concert vanaf 19.30 uur in de 
kerk verkrijgbaar. Meer informa-
tie op: www.zingenenzo.com
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Zou leuk zijn: Eigen plek voor 
honden langs Westeinder
Regio - Vorige week stond er 
een verhaal in deze krant over 
het uitbreiden van het Surfei-
land. Dit zette mij gelijk aan het 
denken, want per 1 mei aan-
staande mogen er geen hon-
den meer komen, dit tot veel 
teleurstelling van heel veel 
hondeneigenaren! Wat zou het 
leuk zijn als onze honden ook 
een afgezette plek zouden krij-
gen om even te kunnen zwem-
men, af te kunnen koelen als 
de temperaturen weer heel 
hoog worden! Natuurlijk is er 
langs de Westeinder een ge-
deelte waar onze viervoeters 
het water in kunnen, maar dat 
is aan de rand van de weg, en 
er is geen afrastering om daar 
je hond los te kunnen laten 

lopen, mits hij of zij wel heel 
goed luistert! In een speel-
se bui kunnen ze dan ook zo-
maar de weg over rennen en 
dan is de situatie niet te over-
zien! Dus mijn vraag is duide-
lijk: Laat ook onze honden ge-
nieten van de Westeinder en 
creëer voor hen een mooi plek-
je in de buurt van de waterto-
ren! Hoeven wij niet meer uit te 
wijken naar andere dorpen en 
omstreken, niet eerst kilome-
ters lang in de hitte van een au-
to te zitten, maar kunnen ge-
woon in ons eigen mooie dorp  
Aalsmeer blijven! 

Alison Leegwater
Telefoon: 06-10189038 
alisonleegwater@hotmail.nl

Informateur Hans Démoed positief 
over coalitievorming
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
middag 6 april heeft informateur 
Hans Démoed, een tussenverslag 
uitgebracht aan de lijstrekkers 
van de fracties uit de gemeen-
teraad. De informateur heeft al-
le partijen afzonderlijk gespro-
ken en ziet goede mogelijkhe-
den voor een raadsprogramma 

dat als kader dient voor het daar-
na te volgen proces van coalitie-
vorming.

Werksessie
Op voorstel van de informateur 
gaan de raadsfracties nu aan de 
slag met een aantal inhoudelijke 
punten die goed passen in een 

raadsbreed kader. Het betreft on-
derwerpen over wonen, werken 
en leven naast thema’s als iden-
titeit en bestuursstijl. Op dinsdag 
17 april hebben de lijsttrekkers en 
hun secondanten met de infor-
mateur een gezamenlijke werk-
sessie om deze onderwerpen na-
der te concretiseren. In de raads-

vergadering van donderdag 19 
april wordt dit raadsbrede kader 
gepresenteerd.

Tweede ronde
Daarna voert de informateur in 
een tweede ronde van de infor-
matiefase verdiepende gesprek-
ken met alle partijen afzonderlijk. 
Dan moet blijken welke partijen 
deze verkenning naar een nieuwe 
coalitie gaan uitvoeren. De infor-
mateur presenteert op maandag 
23 april zijn eindverslag van de in-
formatiefase aan de lijsttrekkers.

Jongste raadslid 
Tijdens de raadsvergadering op 
19 april gaat ook het 23e raads-
lid geïnstalleerd worden. Op 
29 maart zijn namelijk niet alle 
raadsleden geïnstalleerd. 22 Da-
mes en heren hebben de eed af-
gelegd. De resterende, 23e ze-
tel, gaat ingenomen worden 
door Thirsa van der Meer. Vanaf 
het moment dat zij geïnstalleerd 
wordt, is zij net 18 jaar gewor-
den. Daarmee is Thirsa het jong-
ste raadslid van Nederland. Ge-
interesseerd om de raadsverga-
dering bij te wonen? De bijeen-
komst is openbaar en toehoor-
ders zijn van harte welkom om de 
vergadering op de publieke tri-
bune bij te wonen. De aanvang is 
20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De raad is ook te 
volgen via de livestream vanaf 
de gemeentelijke website (www.
aalsmeer.nl), evenals achteraf te-
rug te kijken. 

Westeinderplassen: Tien vierkante 
kilometer recreatief plezier!
Aalsmeer - Het landschap van 
Aalsmeer wordt gekenmerkt door 
drie elementen: De hoger gele-
gen Bovenlanden, de laag gele-
gen droogmakerijen en de West-
einderplassen. De Poel, zoals veel 
inwoners liefkozend hun plas-
sen noemt, is door vervening ont-

staan en is als enige van de totaal 
vier polders in Aalsmeer niet inge-
polderd. De plassen met de gro-
te en de kleine poel heeft een op-
pervlakte van liefst tien vierkan-
te kilometer en wordt vooral re-
creatief gebruikt. Met name zei-
lers laten graag met de juiste 

wind van de Westeinder hun zei-
len bollen. Er worden veelal hoge 
snelheden gemaakt. Via de Ring-
vaart zijn de plassen met andere 
watergebieden verbonden. Ken-
merkend voor het landschap zijn 
de vele eilandjes die vroeger wer-
den gebruikt voor de tuinbouw, 

met name seringenteelt, maar te-
genwoordig vooral een dagrecre-
atieve functie hebben. De meeste 
eilanden zijn in particulier bezit. 
Wie geen eiland bezit kan maxi-
maal 2 keer 24 uur achtereen de 
boot aanmeren bij de verschil-
lende eilandenstroken van de ge-
meente. 

Geheim
De Westeinderplassen wordt re-
gelmatig het best bewaarde ge-
heim van Aalsmeer genoemd. 
Echter hier willen de bestuurders 
en inwoners verandering in bren-
gen. Aalsmeer heeft op water-
sportgebied veel te bieden met 
meer dan zestig jachthavens en 
watersportbedrijven binnen haar 
grenzen en inmiddels in het cen-
trum bij het Stokkeland en het 
Praamplein aanlegsteigers voor 
kleine, maar ook grotere boten. 
Op het gebied van recreatie en 
toerisme heeft Aalsmeer met de 
Westeinderplassen en haar actie-
ve watersport-ondernemingen 
dus een zeer sterke troef in han-
den waarmee met gemak de con-
currentie met andere watersport-
gemeenten aangegaan kan wor-
den. De opzet is om de aanwezige 
potenties nog verder uit te bou-
wen met als doel een kwalitatief 
hoogwaardig en volledig product 
bieden aan de waterrecreant. Aan 
dit beeld wordt momenteel actief 
‘gewerkt‘ door zowel de gemeen-
te als het bedrijfsleven

Down Town Ophelia op 2 juni
Inschrijving open voor 
Down Town modeshow
Aalsmeer - Op zaterdag 2 ju-
ni wordt voor de tweede keer 
DownTown Ophelia georgani-
seerd in de Ophelialaan. Net als 
vorig jaar is er om 16.00 uur een 

spetterende modeshow waar-
bij kinderen en volwassenen met 
een verstandelijke beperking 
kunnen stralen op de catwalk. 
De organisatie zoekt nog mo-

dellen die het leuk vinden om 
in de schijnwerpers op het po-
dium te staan. De modellen mo-
gen schitteren in kleding van Ted-
dy’s Kinderkleding, Denise Fa-
shion, Mitchjo en Gentlemen’s 
Place. Een visagiste en de kappers 
uit de straat zorgen ervoor dat ze 
extra mooi gemaakt worden. Lijkt 
het je leuk om model te zijn in de 
grote DownTown Ophelia-mode-
show? Stuur dan een mail naar 
info@downtownophelia.nl met 
je naam en kledingmaat. Bij veel 
aanmeldingen wordt er geloot.

Evenement met boodschap
DownTown Ophelia is een evene-
ment met een boodschap. Men-
sen met een verstandelijke be-
perking werken die dag in alle 
winkels, bij de kappers en bij de 
horeca. Zij staan die dag in het 
middelpunt. De organisatie wil 
laten zien dit VIP-personeel meer 
kan dan dat er over het algemeen 
van hen wordt verwacht. Er zijn 
leuke optredens op een groot po-
dium, een braderie, creatieve en 

muzikale workshops, kinderspel-
letjes en nog veel meer. Het eve-
nement begint om 10.00 uur met 
een magische opening door Roy 
en Justin Huiskens en eindigt met 
een feestavond met verschillen-
de artiesten (daarover binnen-
kort meer) en onder andere een 
barbecue.

Kom meehelpen
Iedereen met een verstandelijke 
beperking, die het leuk lijkt om 
mee te helpen die dag, is meer 
dan welkom. Aanmelden kan via 
de website. 
De organisatie is ook bezig met 
een DownTown Ophelia maga-
zine dat eind mei huis aan huis 
wordt verspreid in Aalsmeer 
en omgeving. Daarin het laat-
ste nieuws over het evenement, 
maar ook interviews met onder 
andere Ons Tweede Thuis, ou-
ders en deelnemers. Er worden 
nog sponsors/adverteerders voor 
dit magazine gezocht. Meer infor-
matie is te vinden op www.down-
townophelia.nl.

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
Bevrijdingsvuurestafette-
team zoekt lopers
Aalsmeer - Ook dit jaar orga-
niseert Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer weer de Bevrijdings-
vuurestafette. Op 4 mei ’s avonds 
vertrekt een team lopers en fi et-
sers naar Wageningen en haalt 
daar het Bevrijdingsvuur op. Dan 
wordt ’s nachts in estafettevorm 
over een afstand van 85 kilometer 
naar Aalsmeer gelopen. Op 5 mei 
vindt in Aalsmeer Oost de feeste-
lijke intocht plaats. Het jongste 
teamlid is de achtjarige Yfke. 
Het estafetteteam kan nog een 

aantal lopers gebruiken. Je loopt 
steeds met z’n tweeën en on-
der begeleiding door een fi et-
ser afstanden van circa 2 kilome-
ter. Het tempo bepaal je zelf. Tus-
sen de beurten door rust je uit 
in een luxe touringcar van een 
Aalsmeerse vervoerbedrijf. Het is 
een bijzondere belevenis.  
Wil je meedoen? Vraag dan snel 
informatie of meld je aan bij 
teamcaptain Willem Kikkert via 
willemkikkert@telfort.nl of bel 
06-12962571. 

Bevrijdingsvuurestafette-lopers 2017 bij aankomst in Kudelstaart. 
Foto: Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer

Verhuizing in november en december
Eerste paal nieuwbouw 
Dillewijn Zwapak
Aalsmeer - In het bijzijn van tien-
tallen werknemers en genodig-
den hebben Managing Direc-
tor Mark de Krosse en grootaan-
deelhouder Peter Vlug afgelopen 
dinsdag 10 april de eerste paal 
geslagen voor een nieuw kantoor 
en logistiek centrum voor verpak-
kingsspecialist Dillewijn Zwapak.
De nieuwe locatie ligt weliswaar 
op Amstelveens grondgebied 
maar nog steeds op een steen-
worp afstand van de bloemenvei-
ling van Aalsmeer. 
“Vandaag is voor ons niet alleen 
de eerste paal maar eigenlijk ge-
woon een mijlpaal geslagen”, al-
dus Mark de Krosse. “Als gevolg 
van de groei van ons bedrijf wer-
ken we nu met drie verspreide lo-
gistieke centra, dat is natuurlijk 
niet optimaal. Vanaf de tekenta-

fel stond de dienstverlening naar 
onze klanten centraal. Ons nieu-
we warehouse biedt daarom niet 
alleen meer dan 10.000 vierkante 
meter ruimte voor onze voorra-
den, maar nog belangrijker is dat 
we de logistieke processen vol-
ledig gaan automatiseren en ro-
botiseren. En als je dan bedenkt 
dat deze nieuwbouw conform de 
laatste milieu-inzichten gebouwd 
wordt, ben je als organisatie in 
mijn ogen echt future proof be-
zig.” 

Naar verwachting verhuist in no-
vember de gehele logistieke af-
deling naar het nieuwe pand aan 
De Loetenweg in Amstelveen. In 
december volgt dan het overige 
kantoorpersoneel en wordt ook 
de showroom geopend.

Van links naar rechts: Heinwillem de Boer (ASK Romein), Peter Vlug en 
Mark de Krosse van Dillewijn Zwapak.
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Directiewijziging bij de 
Dutch Flower Group
Aalsmeer - Deze week is bekend 
gemaakt dat Dutch Flower Group 
(DFG) met haar Retaildivisie een 
strategische samenwerking is 
aangegaan met The USA Bouquet 
Company. Boudewijn Rip bege-
leidt deze samenwerking vanuit 
Miami en draagt medio april zijn 
functie als Director Retail bij DFG 
over aan Ruud Knorr, momenteel 
Divisiedirecteur Wholesale & Re-
tail Plants. 
Knorr wordt daarmede verant-
woordelijk voor zowel de retail- 
als de plantenbedrijven binnen 
DFG. Dit betekent dat vanaf me-
dio april 2018 het Executive Com-
mittee zal bestaan uit Marco van 
Zijverden (CEO), Harry Brockhoff  
(CFO), Marco Vermeulen (Direc-
tor Wholesale Flowers & Sour-
cing), Ruud Knorr (Director Retail/
Plants), Michel van Hout (CIO) en 
Marcel Zandvliet (Director Marke-
ting & CSR). 

Met deze organisatorische wij-
ziging, zal ook binnen SuperFlo-
ra een aanpassing in de direc-
tie plaatsvinden. Remco Salome, 
momenteel operationeel direc-
teur, wordt medio april eindver-
antwoordelijke in de functie van 
algemeen directeur van Super-
Flora en volgt daarmee Rip op.

Wethouder: “Veel waardering voor mensen die werken in de zorg”

Gemeente vraagt actief aandacht voor 
toenemende problemen in de zorg
Aalsmeer - De afgelopen tijd 
heeft de gemeente veelvuldig 
contact gehad met diverse zorg-
partijen in Aalsmeer. De gemeen-
te heeft de ontwikkelingen in de 
zorg op de voet gevolgd en waar 
mogelijk een bijdrage geleverd 
aan het oplossen van proble-
men. De diverse zorgpartijen in 
Aalsmeer doen hun uiterste best 
en inwoners krijgen meestal nog 
wel de benodigde zorg. Maar het 
regelen daarvan kost te veel tijd 
en soms lopen er ook zaken mis. 
De gemeente is bang dat dit de 
komende jaren alleen maar toe-
neemt als er niets verandert.

Landelijke oplossing
De gemeente heeft al meerdere 
brieven verzonden naar de minis-
ter van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en de vaste Ka-
mercommissie. Het college van 
burgemeester en wethouders 
vindt het belangrijk om de lokale 
problematiek aan te blijven kaar-
ten in Den Haag en zal dat in het 

belang van haar inwoners ook 
blijven doen. Een deel van deze 
problematiek kan namelijk alleen 
landelijk worden opgelost. 
De laatste brief is ook onderte-
kend door de gemeenten Amstel-
veen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 
Al deze gemeenten krijgen regel-
matig geluiden over onwerkba-
re situaties als er zorg geregeld 
moet worden voor hun inwoners. 
Deze zijn direct het gevolg van de 
eerder gemaakte rijkskeuzes in 
de langdurige zorg. 
De gemeenten zijn van mening 
dat hun praktijk-informatie over 
systeemproblemen voor de mi-
nister en de Vaste Kamercommis-
sie voor VWS van belang zijn. Een 
delegatie van vijf personen van 
het ministerie van VWS is naar 
aanleiding van die laatste brief 
in maart naar Aalsmeer gekomen 
om met partijen te praten over 
wat precies de problemen zijn en 
om een nadere uitleg bij de brief 
te krijgen. 

Versnipperd
Frans Knuit van Zorgcentrum 
Aelsmeer, Huisarts Frans Göbel 
uit Aalsmeer en Paul Rasch, direc-
teur beleid van de Huisartsen Co-
operatie Amstelland waren ook 
bij het gesprek aanwezig. Zij ga-
ven samen met de gemeente de 
urgentie en forse complexiteit 
aan. Mensen blijven steeds lan-
ger thuis wonen. Gebleken is dat 
het aantal crisissen daardoor toe-
neemt. De thuiszorg is versnip-
perd. Per verzekeraar is er een an-
der contract. Dat resulteert in al-
lerlei problemen. Productiepla-
fonds kunnen een probleem zijn, 
omdat dan geen zorg geleverd 
kan worden. Er is geen overzicht 
in totale beschikbaarheid. Dit is 
niet uit te leggen aan de cliënt. 
Soms is er alleen zorg beschik-
baar die van ver weg moet ko-
men. Dat kan ten koste gaan van 
de inzet bij spoedsituaties en in 
die zaken is er meestal ook nau-
welijks overleg tussen wijkzorg 
en huisarts. Huisartsen signale-

ren ook dat er minder gespecia-
liseerde wijkverpleging is, waar-
door ingewikkelder medische 
handelingen lastiger te organise-
ren zijn. Zorgaanbieders consta-
teren dat de voorwaarden voor 
een contract per zorgverzekeraar 
verschillen, waardoor zij niet al-
tijd in staat zijn om alle bewoners 
te helpen. 

Link met zorgopleidingen
Verder is er vooral ook een hard-
nekkig personeelsprobleem. Het 
ministerie van VWS zegt een deel 
van de problematiek te kennen, 
maar ook nieuwe inzichten te 
hebben opgedaan. Een deel van 
de problematiek was nieuw voor 
het ministerie. Bijvoorbeeld dat 
er zo’n sterke link is tussen pro-
blemen in de zorg en de oplei-
ding in de zorg. Daardoor willen 
de studenten die verpleegkun-
de studeren niet meer in de wijk 
werken, maar gaan liever in een 
ziekenhuis. VWS gaat nu met de 
grootste zorgverzekeraars in deze 
regio in gesprek om ook van hen 
te horen hoe zij tegen de gesig-
naleerde problemen aankijken.

Samenwerken
Wethouder Zorg en Welzijn Ad 
Verburg: “Het is goed dat het mi-
nisterie van VWS is komen luiste-
ren. Ze waren zeer geïnteresseerd 
in de lokale problematiek. Ze ne-
men alles wat ze gehoord heb-
ben mee naar de minister om te 
kijken wat ze er aan gaan doen. 
Maar het is maar de vraag of de 
politiek in Den Haag al direct met 
oplossingen kan komen.” 

“Grote pluim”
Wethouder Verburg vervolgt: 
“Een deel van de problematiek 
kan niet direct worden opgelost, 
zoals het tekort aan personeel 
in de zorg. Ondertussen zijn de 
zorgpartijen in Aalsmeer samen 
bezig met verbeteringen voor 
goede zorg. De zorgaanbieders 
kijken naar één aanmeldpunt 
waar huisartsen gebruik van kun-
nen maken voor tijdelijk verblijf 
bedden. Ik wil bij deze een gro-
te pluim geven aan alle zorgaan-
bieders en mensen die werken in 
de zorg. Die zijn elke dag onmis-
baar en verdienen heel veel waar-
dering.”

Jeugdfondsen Sport en 
Cultuur samen verder
Regio - Het Jeugdsportfonds en 
het Jeugdcultuurfonds gaan van-
af 3 april verder als Jeugdfonds 
Sport en Cultuur Aalsmeer. Beide 
fondsen zetten zich al heel lang 
in om ervoor te zorgen dat kin-
deren en jongeren die opgroeien 
in armoede, toch kunnen spor-
ten of aan kunst en cultuur kun-
nen doen. Aan de missie en de 
werkwijze van beide fondsen ver-
andert niets. Behalve een nieuwe 
naam is er ook een gezamenlij-
ke visuele identiteit. Deze is ener-
giek, kleurrijk en beweegt op een 
dynamische manier mee, maar 
de basis is solide. Straalt ener-
gie, kracht, trots en blijheid uit en 
zet de kinderen en jongeren cen-
traal. Neem alvast een kijkje op 
de nieuwe website; www.jeugd-
fondssportencultuur.nl/aalsmeer.

Via leerkracht of coach
Het Jeugdfonds Sport en Cul-
tuur Aalsmeer betaalt de con-
tributie of het lesgeld voor kin-
deren en jongeren uit gezinnen 
waar te weinig geld is voor sport, 
dans, muziek of iets anders cre-
atiefs. Ouders kunnen zelf geen 
aanvraag doen. Aanvragen wor-

den gedaan door een intermedi-
air: bijvoorbeeld een leerkracht, 
buurtsportcoach, sociaal wijk-
team of schuldhulpverlener. De 
contributie of het lesgeld wordt 
direct betaald aan de club of in-
stelling waar het kind op les gaat. 
Wilt u graag dat uw kind kan 
sporten, muziek- of creatieve les 
kan volgen, maar beschikt u niet 
over de fi nanciële middelen? Een 
intermediair kan u verder helpen. 
Aarzel niet om contact op te ne-
men, elk kind verdient het om in 
aanraking te komen met sport en 
cultuur! Kijk voor meer informatie 
op de website of stuur een mail 
naar: aalsmeer@jeugdfondsspor-
tencultuur.nl

jeugdfondssportencultuur.nl

Twee recepties in burgerzaal
Afscheid van 3 wethouders
Aalsmeer - Drie wethouders bin-
nen het college hebben te ken-
nen gegeven niet meer politiek 
actief te willen en zullen blijven. 
Nu de verkiezingen achter de 
rug zijn en de onderhandelingen 
in volle gang zijn voor coalitie-
vorming, zijn Ad Verburg (CDA), 
Gertjan van der Hoeven (AB) en 
Jop Kluis (AB) hun laatste werk-
zaamheden aan het afronden. Ui-
teraard blijven zij hun taak vervul-
len tot daadwerkelijk een nieuw 
college van burgemeester en 
wethouders is gevormd. 
Hun afscheid is wel al gepland. 
Op maandag 23 april wordt de af-
scheidsreceptie van wethouder 
Ad Verburg gehouden. Verburg 
is in 2000 gekozen tot lid van de 

gemeenteraad en is vanaf 2010, 
totaal acht jaar, wethouder ge-
weest. 
Gertjan van der Hoeven en Jop 
Kluis houden gezamenlijk hun 
afscheidsreceptie. Deze is ge-
pland op donderdag 26 april. 
Gertjan van der Hoeven heeft 
zich eveneens acht jaar ingezet 
voor Aalsmeer als wethouder. Jop 
Kluis heeft deze taak vier jaar ver-
vuld. 

De twee recepties zijn beiden 
van 16.00 tot 18.30 uur en vin-
den plaats in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Uiteraard is ie-
dereen, die de wethouders per-
soonlijk de hand wil schudden, 
welkom. 

LEZERSPOST

Trek doorgetrokken witte streep
Op verkeerde weghelft door 
scherpe bocht in Mozartlaan
Aalsmeer - Bestemd voor 
Burgemeester & Wethouders 
Aalsmeer en Raadsleden: Als 
je vanaf de Bachlaan de afslag 
Mozartlaan neemt, kom je hal-
verwege een scherpe bocht 
naar links tegen. Voor 98 pro-
cent van de automobilisten 
wordt dat ook letterlijk zo in-
gevuld, want in plaats van de 
bocht aan de buitenzijde te 
rijden,snijden ze de bocht op 
zijn Engels gezien aan de bin-
nenkant aan, waardoor ze 
uiteindelijk op de verkeerde 
weghelft bivakkeren!

Zou het niet raadzaam zijn,om 
in navolging van kruising 
Beethovenlaan, Gluckstraat en 

Dreef een doorgetrokken wit-
te streep te trekken, om na-
derend onheil te voorkomen? 
Je zult maar als niets vermoe-
dend kind op de fi ets van de 
andere kant komen … Ieder 
verstandig denkende homo-
sapiens begrijpt dan wat er 
uit kan voortvloeien. Onder-
getekende bezorgde obser-
vator gaat nog steeds uit van 
het gezegde: Voorkomen is 
beter dan Genezen, in plaats 
van: Als het kalf verdronken is, 
dempe men de put, amen!
 
R.P. Boon
Venusstraat 15, Aalsmeer
Telefoon: 0297-320729
reneboon@caiway.nl

Doe iets aan belabberde 
bestrating in het dorp!
Aalsmeer - Aan burgemees-
ter, wethouders en gemeen-
teraad: Ondanks het feit dat 
jullie al heel vaak zijn gewaar-
schuwd en de vele valpartijen 
en het feit dat ik alleen maar 
met mijn hoofd naar de straat 
door dit dorp durf te lopen 
ben ik toch gevallen over de 
zeer ongelijke klinkers bij de 
AH op het Praamplein.
Voor mij is dit zeer vervelend, 
want niet alleen heb ik een 
heup en een schouderprothe-

se maar ook een zieke man 
waarvoor ik zo lang mogelijk 
op de been moet blijven. Het 
is daarom van groot belang 
dat jullie eindelijk een iets 
gaan doen aan de belabberde 
bestrating van deze weg en 
de Zijdstraat. En een tienjaren-
plan is geen optie. Actie nu!

N. Lanser
Stommeerweg 80, Aalsmeer
Telefoon: 0297-340880
teuntjegijs@gmail.com

Wijkoverleg Hornmeer over 
wonen en de toekomst
Aalsmeer - In het Wijkoverleg 
Hornmeer op woensdagavond 
18 april in het Buurthuis aan de 
Dreef komt een aantal onderwer-
pen aan de orde. In het vervolg 
op de bespreking in vorig over-
leg over de woonomstandighe-
den voor de oudere inwoners 
van de Hornmeer is ouderen ad-
viseur Wim van de Merbel bereid 
gevonden om dit onderwerp wat 
verder uit te diepen.
Ook hoopt het bestuur wat meer 
informatie van de gemeente 
te krijgen over de planning en 
voortgang van de werkzaamhe-
den in de Hornmeer.
De stichting BWA (Behoud Woon-

genot Aalsmeerbaan) is zeer ac-
tief nu er op het overlegplatform 
over de verder groei van Schiphol 
een besluitvorming wordt voor-
bereid. Het bestuur wil nogmaals 
de mening in het wijkoverleg pei-
len over de geluidsoverlast.
De discussie ‘Aalsmeer inzicht’ is 
afgerond en het verslag is te lezen 
op de site: aalsmeerinzicht.nl. Die 
toekomstvisie kan in het overleg 
ook een plaats krijgen. De toe-
komst van Aalsmeer zal ook niet 
aan de Hornmeer en haar inwo-
ners voorbijgaan. Het wijkoverleg 
begint om 20.00 uur en wijkbe-
woners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom..

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Ti  o on stage ‘De wereld 
rond in 1 middag’
Aalsmeer - Eens in de 4 à 5 jaar 
organiseert Scouting Tifl o een 
spectaculaire middag en avond 
met alle leden. In 2014 is een der-
gelijke avond  voor het laatst ge-
organiseerd in het Alkwin met als 
thema Disney. Nu is er sinds okto-
ber een commissie opgestart met 
Madelon, Kim, Jonne en Annema-
rie en is een nieuw thema geko-
zen: ‘De wereld rond in 1 middag’. 
Op zondag 15 april gaat Tifl o on 

stage en wel in De Arendshoe-
ve aan de Aalsmeerderdijk 438 in 
Aalsmeerderbrug. Heel veel we-
ken heeft de leiding met alle spel-
takken geoefend en zoals het er 
nu naar uit ziet wordt het nu weer 
een groot spektakel. Hierbij aan-
wezig zijn? Er zijn nog entree-
kaarten à 2,50 euro beschikbaar 
en deze zijn te bestellen via on-
stage@tifl o.nl. Meer informatie is 
te vinden op www.tifl o.nl 
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ile ri den, etsen en lopen
Superdruk op Hoofdweg 
voor Kom in de Kas
De Kwakel - Over bezoekers heb-
ben de deelnemers aan de afge-
lopen editie van Kom in de Kas 
niet hoeven klagen. Misschien 
hebben ze zelfs stiekem even ge-
dacht om een ‘tandje minder’, 
want was het druk aan de Hoofd-
weg. Superdruk zelfs en waar-
schijnlijk was het zonnige weer 
hier mede debet aan. Zowel za-
terdag 7 als zondag 8 april was 
het file rijden, fietsen en lopen 
richting de zes kassencomplexen 
en eenmaal in de bedrijven was 
het behoorlijk druk. Maar, de 
moeite was het zeker waard. Wat 
was er veel te zien en te genieten. 
Prachtige bloemensoorten, bloei-
ende planten en paprika’s in al-
lerlei vormen. Verrast was me-
nig bezoeker over de verschillen-

de technieken die gebruikt wor-
den om het bloei- en groeiproces 
te begeleiden. Interessant waren 
ook de diverse verhalen van de 
medewerkers tijdens de rondlei-
dingen in de kassen. Kom in de 
Kas is leuk, mooi, gezellig en leer-
zaam! Voor de kinderen had de 
organisatie extra activiteiten in 
petto. Zo stond een springkussen 
klaar, maakte een clown allerlei 
vrolijke dieren en figuren van bal-
lonnen en konden ze deelnemen 
aan een interactieve speurtocht. 
Veel animo was er voor het optre-
den van Opera Familia en de op-
tredens werden steevast beloond 
met een gemeend applaus. Kom 
in de Kas: Zeker weer honderd 
procent geslaagd!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

No Joke: Geweldig feest!
Aalsmeer - In één woord: Ge-
weldig! De organisatie van de 
Feestweek trakteerde afge-
lopen zaterdag 8 april op een 
nieuwe No Joke editie en tij-
dens dit muzikale feest in Stu-
dio’s Aalsmeer kon genoten 
worden van diverse optredens 
van bekende artiesten. 
De entourage in de Studio’s is 
prachtig. Dit begint al bij bin-

nenkomst. Een soort Konink-
lijke ontvangst en eenmaal in 
de feestzaal werd door menig-
een eerst de indrukwekkende 
omgeving met het Vrijheids-
beeld bewonderd. Wat was de 
zaal mooi aangekleed en wat 
een prachtige lichtshow. De 
gasten worden door de orga-
nisatie vanaf het begin tot het 
einde in de watten gelegd. Een 

wereldse avond in eigen dorp. 
Door de vele bezoekers (het 
was uitverkocht) hebben met 
volle teugen genoten, mee-
gezongen en gedanst. Een be-
ter publiek konden Piano & 
Co, Wolter Kroes, Het Feest-
team, Captain Jack, Het Mee-
zingteam, De Lawineboys en 
De Klubbheads zich niet wen-
sen. Al met al een fantastisch 
feest dat zonder wanklank 
is verlopen. Veel vrolijke ge-
zichten en een gezellige sfeer. 
De organisatie van de Feest-

week Aalsmeer kijkt terug op 
een heel geslaagde No Joke en 
dankzij de vele bezoekers is er 
ook weer wat extra geld in de 
kas gekomen om in septem-
ber weer op een gevarieerde 
Feestweek te kunnen trakte-
ren met een groot aantal be-
kende artiesten. Wie dit zijn, 
houdt de organisatie nog ge-
heim, maar noteer 2 tot en 
met 8 september toch maar al-
vast in de agenda!

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Twee avonden toneel in Alkwin College

‘Een zaak van de familie’ 
door Maskerade
Uithoorn - Toneelgroep Maskera-
de speelt ‘Een Zaak van de Fami-
lie’ op 20 en 21 april. Een Zaak van 
de Familie (A Small Family Busi-
ness) is een tumultueuze ontmas-
kering van ondernemende heb-
zucht door toneelschrijver Alan 
Ayckbourn. Het ging in 1987 in 
première in Londen bij The Na-
tional Theatre en won de Evening 
Standard Award voor het beste 
toneelstuk van dat jaar. In 2014 
volgde een net zo succesvolle re-
prise.
Uithoorns Toneelgroep Maskera-
de heeft er onder regie van Stan 
Limburg al heel wat repetities 
op zitten om dit technisch com-
plexe stuk goed neer te zetten 
voor haar trouwe publiek. Het to-
neelstuk gaat over een man die 
de verantwoordelijkheid over-
neemt voor een klein familiebe-
drijf en zegt: “Laten we er een eer-

lijk bedrijf van maken – we zul-
len niet rommelen met de kos-
ten en alles gaat absoluut eer-
lijk en transparant.’’ Maar dan 
rijst de grote vraag: Is het moge-
lijk om eerlijk te blijven? Is er niet 
teveel druk om te denken ieder-
een doet het, iedereen neemt wel 
eens een paar paperclips mee van 
z’n werk, rommelt met z’n inkom-
stenbelasting en rijdt wel eens 
zwart in het openbaar vervoer, 
dus... Waar houdt het fatsoen op 
en komt men in de buurt van het 
pad van de misdaad? Nieuwsgie-
rig geworden? De voorstellingen 
zijn op vrijdag 20 en zaterdag 
21 april beginnen om 20.15 uur 
in het Alkwin Kollege, Weegbree 
55 in Uithoorn. De kaartverkoop 
is inmiddels gestart en kaarten à 
12,50 euro zijn te koop via www.
toneelgroepmaskerade.nl of tele-
fonisch via 06-81228111.

Concert pianist Hannes 
Minnaar in Thamerkerk
Uithoorn - Dit jaar is hij zeven 
keer te horen en te zien in het 
Concertgebouw te Amsterdam. 
In april 2019 treedt hij op in de 
internationale serie De Meester-
pianisten. In mei speelt hij in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ, maar 
op zondag 22 april speelt hij ‘ge-
woon’ in de Thamerkerk in Uit-
hoorn: de wereldberoemde Ne-
derlandse pianist Hannes Min-
naar. De Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn (SCAU) sluit 
hiermee het jubileumseizoen 
2017-2018 af – en hoe! Een unie-
ke gelegenheid om voor bij-
zonder weinig geld een wereld-
ster te horen spelen met wer-
ken van Schubert, Franck, Fauré 
en Brahms. Het pianorecital door 
Hannes Minnaar in de Thamer-
kerk begint zondagmiddag 22 
april om half drie.

Intiem en grandioos
Hannes Minnaar speelt de zel-
den te horen intieme 9 Préludes 
van Gabrièl Fauré in combinatie 
met Franz Schuberts lyrische So-
nate in A, D664. Daarnaast klinkt 
de Prélude, Aria et Final van Cé-

sar Franck: een pianowerk met 
een orgelachtige benadering, vol 
rijke harmonieën: er zijn echo’s 
van Bach en Liszt te horen. Hij be-
sluit dit bijzondere pianorecital 
met Johannes Brahms’ meest vol-
maakte variatiewerk, de Händel-
variaties. Beginnend met een ba-
rokthema van Händel ontwikkelt 
het zich tot een hoogromantisch 
meesterwerk met een grandioze 
finale. Na afloop van het concert 
is er de mogelijkheid om CD’s te 
kopen die door Hannes Minnaar 
worden gesigneerd.

Kaartverkoop
Wacht niet te lang met het be-
stellen van kaarten als u verze-
kerd wilt zijn van een plaats: het 
gaat storm lopen en op is op! Los-
se kaarten zijn online te bestel-
len via de website van de SCAU: 
www.scau.nl Ongeveer een week 
van te voren gaat de losse kaart-
verkoop van start bij de boekhan-
dels The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein). Vanaf twee uur worden de 
resterende kaarten aan de zaal 
verkocht op 22 april.

Provincie investeert ruim 
2 miljoen in topsport
Regio - Rugbyvelden in Purme-
rend, een nieuwe BMX-baan in 
Zwanenburg, een indoor atletiek-
baan in Assendelft en toptennis-
banen voor het nieuwe Nationaal 
Tennis Centrum in Amstelveen. 
Dit is een greep uit acht topsport-
projecten die een bijdrage krij-
gen van de provincie Noord-Hol-
land. “We hebben ook voor top-
sport een uitstekend vestigings-
klimaat. Noord-Hollandse top-
sporters doet het internationaal 
heel goed. Voorzieningen waar 
zij op hoog niveau kunnen trai-
nen en die geschikt zijn voor gro-
te sportevenementen dragen bij 
aan economische ontwikkelin-
gen”, aldus gedeputeerde Bond 
van de provincie Noord-Holland.

Nog aantrekkelijker 
Acht Noord-Hollandse topsport-
locaties krijgen bij elkaar ruim € 
2.1 miljoen. De provincie maakt 
Noord-Holland hiermee nog 
aantrekkelijker voor internatio-
nale, olympische én paralympi-
sche sportevenementen en ac-
commodaties. Voor een nieuwe 
indoorhal op sportpark de Om-
zoom in Assendelft trekt de pro-
vincie € 500.000,- subsidie uit, zo-
dat hier zowel in het indoor- als 
outdoorseizoen topsport bedre-
ven kan worden. Om met beeld-
projecties trainingen te analyse-
ren en bezoekers topwedstrijden 
te kunnen tonen ontvangt sport-
bedrijf Zaanstad ruim € 16.000,- 
voor topsportcentrum De Koog. 
Rugbyclub Waterland ontvangt 
iets meer dan € 450.000,- voor 
twee officiële rugbyvelden, waar-
van een met kunstgras en een 
clubgebouw met alle noodzake-

lijke voorzieningen voor topwed-
strijden.

Toptennisbanen
Voor toptennisbanen van het 
nieuwe Nationaal Tennis Cen-
trum in Amstelveen en ruim-
tes voor onder meer de bonds-
arts, fysiotherapie en conditie-
training versterkt de provincie € 
500.000,- subsidie. De nationale 
selectie voor tennis en rolstoel-
tennis komt in dit centrum trai-
nen. De inline-skatebaan van St. 
Omnium Sport De Westrand in 
Wervershoof wordt geschikt voor 
wedstrijden op internationaal ni-
veau met een bijdrage van ruim 
€ 36.000,- voor een nieuwe coa-
ting. Ook draagt de provincie 
€ 500.000,- bij aan een nieuwe 
sporthal in sportpark De Kogge in 
Hollands Kroon. Daarmee kan het 
handbal de aansluiting vinden bij 
de internationale top en wordt de 
sporthal beter toegankelijk voor 
minder validen die rolstoelhand-
bal spelen.

BMX-wedstrijden
Om de nieuwe BMX-baan van 
wielervereniging HSC De Bataaf 
in Zwanenburg geschikt te ma-
ken voor internationale wed-
strijden stelt de provincie ruim 
€ 65.000,- beschikbaar. BMX-ver-
eniging UWTC Uithoorn van de 
paralympiërs Jetze Plat en Tim de 
Vries, krijgt bijna € 49.000,- subsi-
die van de provincie voor het in-
richten van de instructieruimte, 
het krachthonk, het buitenveld 
en lussen voor tijdmetingen bij 
de nieuwe locatie van de vereni-
ging. Kijk voor meer informatie 
op www.noord-holland.nl.

Basiscursus determineren 
op De Heimanshof
Hoofddorp - Op dinsdag 17 april 
start een basiscursus determine-
ren van planten op De Heimans-
hof in Hoofddorp. In de cursus 
leert u hoe u een plant op naam 
brengt en leert u kijken naar de 
belangrijkste kenmerken van een 
plant. Na de cursus kunt u de be-
langrijkste plantenfamilies onder-
scheiden en weet u van veel plan-
ten in welke familie ze thuisho-
ren. U leert een aantal algemene 
soorten kennen die je in de Haar-
lemmermeer en ver daarbuiten 
kunt tegenkomen. Met deze ken-
nis wordt een wandeling op wel-
ke plek dan ook een stuk inte-
ressanter. De cursus begint met 
een theoretische inleiding waar-
na u al snel praktisch aan de slag 
gaat met een loepje en een deter-
minatieboek en -apparatuur. Het 
determineren vindt ook in de tuin 
zelf plaats. U heeft geen voorken-
nis nodig, maar wel nieuwsgie-
righeid en enthousiasme voor de 
natuur! 
De cursusdata zijn dinsdag 17 
april, 1 mei, 15 mei en 29 mei 
van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: 
de Kijkdoos van De Heimanshof, 

Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. 
De cursus is gratis voor leden van 
De Heimanshof en niet-leden be-
talen 25 euro. Voor meer informa-
tie en aanmelding kan contact 
opgenomen worden met Jeroen 
Warmerdam via: j.b.warmerdam@
quicknet.nl 

Foto:  De eenbes , één van de vele 
interessante en zeldzame planten-
soorten waar de cursisten kennis 
mee maken

Start muziek-luistergroep 
in bibliotheek Uithoorn
Amstelland -  Als je samen luis-
tert gaat klassieke muziek pas 
écht leven. Binnenkort start een 
luistergroep in Uithoorn. Wilt 
u ook samen met anderen nóg 
meer genieten van klassieke mu-
ziek? Kom dan op woensdag 18 
april in de bibliotheek Uithoorn. 
Daar organiseert Senia een in-
formatiebijeenkomst over de 
oprichting van een luistergroep 
klassieke muziek. 
Senia richt in het hele land luister-
groepen op voor mensen die van 
klassieke muziek houden. De ze-
ven à acht deelnemers bespreken 
om de zes weken een muziekstuk 
met behulp van een muziek-luis-
terwijzer, opgesteld door deskun-
digen. Hierin staan allerlei luis-

tertips en achtergrondinformatie 
over het muziekstuk. Dat doen ze 
aan de hand van cd’s en luister-
fragmenten op internet. Het gaat 
om verschillende stukken, zoals 
de Goldbergvariaties van Johann 
Sebastian Bach, Mozarts’ opera Le 
Nozze, maar ook het spetteren-
de An American in Paris van Gers-
hwin en de Fantastique van Ber-
lioz. 
Belangstellende zijn welkom op 
woensdag 18 april vanaf 11.00 
uur in de bibliotheek aan de 
Dorpsstraat 43 in Uithoorn. De 
bijeenkomst is gratis en vrijblij-
vend. U kunt zicht aanmelden via 
e-mail jetty.vanderveen@xs4all.nl 
of bij de bibliotheek via telefoon-
nummer: 0297-564925.       

Marathon Rotterdam
rica Belandi finisht als 

derde Nederlandse
Aalsmeer - Erica Belandi van At-
letiek Vereniging Aalsmeer heeft 
afgelopen zondag 8 april deel-
genomen aan de marathon van 
Rotterdam. Ook dit jaar heeft ze 
weer laten zien dat ze deze af-
stand goed beheerst. Erica werd 
derde in de categorie Nederland-
se vrouwen 45 jaar. Overall ein-
digde Erica in de categorie vrou-
wen op de 42e plaats  in een tijd 
van 3.03.23 uur.
 

Classical Tour langs 4 
monumentale kerkjes
Streek - Op zondag 20 mei, eer-
ste Pinksterdag, vindt de tweede 
Classical Tour door Zuid-Kenne-
merland plaats. Deelnemers aan 
deze muzikale rondtocht kiezen 
hun eigen route langs vier monu-
mentale kerkjes in Bloemendaal, 
Santpoort en Spaarndam. Jon-
ge talentvolle musici geven daar 
korte, afwisselende concerten. 
Het hele parcours is 25 kilometer 
lang, onderweg wordt gezorgd 
voor drankjes en hapjes.
Peter Duvall Slothouwer, van de 
Dorpskerk Spaarndam, nam vo-
rig jaar het initiatief om samen 
met de dorpskerken in Bloemen-
daal en Santpoort een fietstocht 
langs de mooie monumenten te 
combineren met een aantal korte 
klassieke concerten. Aangemoe-
digd door de enthousiaste reac-
ties van de deelnemers aan de 
eerste Classical Tour zijn de krach-
ten opnieuw gebundeld en kon 
er voor deze nieuwe editie zelfs 
een vierde locatie aan de rou-
te worden toegevoegd: de fraaie 
Zocher Lounge, het kerkje op het 
terrein van het voormalig provin-

ciaal ziekenhuis Santpoort. 
Net als vorig jaar bepalen de 
deelnemers zelf hun startplaats. 
Alleen de laatste stop is voor ie-
dereen gelijk: de Dorpskerk Sant-
poort, waar het verrassende slot-
concert plaatsvindt. De concer-
ten duren telkens circa 30 minu-
ten.
 Deelnemende musici zijn: Gene-
sis Ensemble, strijk sextet; Indi-
go (klarinet, fluit en piano), Debo-
rah en Maxime (saxofoon en pia-
no) en het slotconcert wordt ver-
zorgd door de Juice Vocalband in 
samenwerking met Nightingales 
uit Zwitserland.
Aanvang concerten: 12.00, 13.15 
en 14.30 uur. Slotconcert in 
dorpskerk Santpoort om 16.00 
uur. Een passe partout voor de 
hele middag kost in de voorver-
koop 17,50 euro, bij de zaal 20 eu-
ro. Hapjes en drankjes inbegre-
pen. Op classicaltour.nl staat alle 
relevante informatie over de in-
houd van de concerten, de uit-
voerende musici, de adressen en 
aanbevolen route (ook per auto!) 
en de kaartverkoop vermeld.

Thamen honkballers 
verliezen nipt van HCAW
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
begon de competitie in de eer-
ste klasse voor de honkballers 
van Thamen. Door het koude en 
natte weer was de voorbereiding 
op de competitie weinig ideaal 
met alleen maar een oefenwed-
strijd tegen Boekaniers. HCAW H3 
dat al jaren uitkomt in de eerste 
klasse is een team dat al jaren om 
de bovenste plekken meespeelt. 
Het was dus meteen een tegen-
stander van formaat voor de he-
ren van Thamen. Het publiek was 
met het mooie weer ook allemaal 
weer tevoorschijn gekomen om 
de Thamen spelers te ondersteu-
nen. 
Tot en met de vijfde inning was 
het een gelijk opgaande strijd 
en was de stand 1-1. In de eer-
ste helft van de zesde inning wist 
HCAW twee punten te scoren na 
een tweetal honkslagen en een 
niet perfecte relay actie waardoor 
de derde nul net niet op de thuis-
plaat viel, 1-3. In de achtste inning 
scoorde HCAW nog een puntje na 
een tweetal honkslagen en kon 
Thamen in de gelijkmakende in-
ning één puntje terugpakken. Na 
tweeëneenhalf uur was de stand 
2-4 in het voordeel van HCAW. 

Thamen gaat komende vrijdag 13 
april om 19.30 uur op bezoek bij 
Kinheim 2 in Haarlem.

Softbal Dames
Thamen komt dit seizoen met 
twee teams uit in de tweede klas-
se, ook hier was dus sprake van 
een promotie. Het eerste team 
ging zondagochtend op bezoek 
bij Wassenaar SD2. Waren de eer-
ste twee innings er wel wat sco-
ringskansen, de Thamen dames 
haalden pas in de derde inning 
uit. Honkslagen, tweehonkslagen 
en een driehonkslag zorgden er-
voor dat Thamen een 0-9 voor-
sprong nam. In de gelijkmaken-
de derde inning wist Wassenaar 
ook vier keer te scoren en kwam 
de stand op 4-9. Thamen wist in 
de vierde en vijfde inning we-
derom de nodige punten te sco-
ren en bracht de stand op 4-15. 
Wassenaar wist niets meer terug 
te doen en de Thamen dames 
mochten dus met winst weer te-
rug naar Uithoorn. Het tweede 
damessoftbalteam krijgt komen-
de donderdag HCAW/Zuidvogels 
op bezoek en het eerste team 
krijgt zondag om 16.00 uur Zuid-
vogels op bezoek.

Amstelveen - Dinsdag 17 
april om 19.00 uur is er een in-
formatieavond over de over-
gang in Ziekenhuis Amstel-
land. Met de titel ‘Is dit wel 
de overgang?’ zullen gynae-
cologen Katinka Overmars en 
Bert Wibbens uitgebreid in-
formatie geven over verande-
ringen bij de vrouw die te ma-
ken kunnen hebben met de 
overgang. Ook geven zij uitleg 
over de behandelmogelijkhe-
den en worden de voor- en 
nadelen hiervan belicht. 
Vrouwen komen rond hun 
vijftigste in de overgang. Wel-
ke symptomen dit met zich 
meebrengt en in welke ma-
te, is voor elke vrouw anders. 
Voor de één is het een perio-

de met flink wat klachten, ter-
wijl de ander er fluitend door-
heen gaat. Maar let op, niet 
alle klachten hebben te ma-
ken met de overgang. Daar-
om geeft cardioloog Galina 
Ladyjanskaia vertelt over hart-
klachten bij vrouwen en legt 
zij uit wanneer je hartkloppin-
gen wél serieus moet nemen. 
Diëtist Renate de Schaap ver-
telt over de laatste inzichten 
over gezonde voeding en het 
bereiken, dan wel handhaven 
van een gezond gewicht.
U bent welkom op de informa-
tieavond. Er is veel ruimte voor 
het stellen van vragen. Aan-
melden is fijn en dat kan op 
www.ziekenhuisamstelland.
nl/overzha/evenementen.

Infoavond in Ziekenhuis Amstelland
Is dit wel de overgang?
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Koffiedrinken in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Dinsdag 17 april 
zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf. De gezamenlij-
ke kerken bieden inwoners een 
gezellige morgen aan. Om 10.00 
uur staan koffie en thee klaar. Ker-
kelijk gebonden of niet, iedereen 
wordt welkom geheten. Rond 
half twaalf gaat ieder weer naar 
huis. Verdere informatie bij Klaas 
Kersloot via 0297–323774 of bij 
Gre Tuinstra via 0297- 3315450.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 17 april 
houdt Ons Genoegen weer een 
gezellige kaartavond voor be-
langstellenden. Het klaverjassen 
en rummicuppen is in het Hof-
plein aan de Clematisstraat, in-
gang bij het Kloosterhof, en be-
gint om 19.30 uur. De zaal gaat 
open voor koffie, thee en inschrij-
ving om 19.00 uur. De toegangs-
prijs is 3 euro per persoon en dit 
bedrag is inclusief een drankje. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
Piet Voorn met 5413 punten, op 
twee Ceder Spaargaren met 5342 
punten en op drie Josephien 
Kragtwijk met 5259 punten. De 
poedelprijs was voor de heer Olie-
mans met 3406 punten. Bij het 
rummicuppen was Annie Gahr-
mann met 23 punten de winnaar. 
De poedelprijs ging hier naar Rita 
Wiebes met 174 punten. Iedereen 
die zin heeft in een avondje ont-
spanning is van harte welkom. 

Klaverjassen bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 17 april 
organiseert buurtvereniging Ons 
Aller Belang weer een klaverjas-
avond in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur. Na drie spel-
len zal er weer de bekende verlo-
ting zijn waarmee mooie prijzen 
te winnen zijn. 

Fietstocht door het Bos 
met de boswachter
Amstelland - Fiets op zondag-
ochtend 15 april om 9.00 uur 
mee met de boswachter. Fietsend 
door het Amsterdamse Bos, kom 
je veel mooie plekken tegen. Met 
een boswachter op fietstocht zie 
je zoveel meer. Onderweg ver-
telt de boswachter allerlei we-
tenswaardigheden. De fietstocht 
is geschikt voor iedereen ouder 

dan 12 jaar met een eigen fiets. 
De start is bij De Boswinkel en 
de kosten zijn € 5,- per persoon. 
Graag gepast en contant te be-
talen. Aanmelden kan via 020-
456100, via www.amsterdamse-
bos.nl of in De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5, iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Verkie ing vereniging 
van het jaar  Doe mee
Aalsmeer- Om de sport- en cul-
tuurverenigingen in Nederland 
in de schijnwerpers te zetten, is er 
dit jaar voor het eerst een verkie-
zing tot Vereniging van het Jaar. 
Verenigingen kunnen zichzelf tot 
23 april opgeven via vereniging-
vanhetjaar.nl en daar hun unie-
ke verhaal delen. In iedere ge-
meente wint de vereniging met 
de meeste stemmen en hoogste 
beoordeling. Daarna volgen ook 
een provinciale en een landelijke 
winnaar. Zowel voor de stemmers 
als de clubs zijn er mooie prijzen 
te winnen. De verkiezing is een 
initiatief van NOC*NSF, Kunstben-
de en het LKCA samen met de 
Rabobank, en heeft tot doel de 
kracht van de sport- en cultuur-
verenigingen bij zoveel mogelijk 
Nederlanders in de schijnwerpers 
te zetten.

Grootste sociale netwerk
Nederland telt ruim 50.000 ver-
enigingen en stichtingen. Sociale 
ontmoetingsplaatsen waar men-
sen samen sporten, muziek ma-
ken, acteren, dansen of kunst ma-
ken. Ze vormen het grootste soci-
ale netwerk van Nederland. Ook 
leiden ze talenten op die zonder 
vereniging of stichting nooit zo 
ver zouden komen. Verenigingen 
zijn heel bijzonder en dat mag 
gezien worden!

Nomineren en stemmen
Nadat de verenigingen zich ge-
nomineerd hebben, start van-
af 9 april tot 20 mei de stempe-
riode. Iedereen kan via www.ver-

enigingvanhetjaar.nl stemmen 
op zijn of haar favoriete vereni-
ging. Bij het uitbrengen van een 
stem worden ook waarderings-
cijfers gegeven. Om stemmen te 
werven is er vanaf de start van 
de stemperiode voor verenigin-
gen gratis promotiemateriaal 
beschikbaar op de website. Ook 
mensen die hun stem uitbrengen 
op hun favoriete vereniging ma-
ken kans op leuke prijzen.

Winnen in gemeente
In iedere gemeente wint de 
sport- en de cultuurvereniging 
met de hoogste score. Deze score 
is een gewogen gemiddelde van 
het aantal stemmen (50%) en de 
waarderingscijfers (50%). De ge-
meente- en ook de provinciewin-
naars worden rond 25 mei 2018 
bekendgemaakt. De vakjury be-
zoekt vervolgens de provincie-
winnaars van beide categorieën. 
Per categorie kiest zij drie provin-
ciewinnaars die doorgaan naar 
de landelijke finale in september. 
De vakjury bestaat onder ande-
re uit zeilster Marit Bouwmeester, 
choreograaf Juvat Westendorp, 
beachvolleyballers Brouwer & 
Meeuwsen, presentator Erik van 
der Hoff, hockeyer Robbert Kem-
perman en zanger Lucas Ham-
ming. Doe mee, Aalsmeer met 
zoveel actieve verenigingen en 
clubs binnen de gemeentegren-
zen moet toch hoge ogen kun-
nen scoren! Een leuke opsteker 
ook voor alle vrijwilligers die vele 
uurtjes besteden aan ‘hun’ vereni-
ging of club.

Superbingo in 
Hornmeer

Aalsmeer - Op donderdag 19 
april wordt in buurthuis Horn-
meer een superbingo voor jong 
en oud georganiseerd. Er staan 
schitterende prijzen klaar, zoals 
een frituurpan, een strijkbout, 
een bestekset en meer. Er wor-
den acht rondes gespeeld en een 
boekje kost 15 euro voor de hele 
avond. Tevens maken de deelne-
mers ook nog kans op een gratis 
bingo voor de volgende keer. Ie-
dereen welkom in het buurthuis 
aan de Dreef 1. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en de bingo start 
om 20.00 uur.

Eerste jubileum feestelijk gevierd
ongerencentrum The 

Gate bestaat 1 jaar
Aalsmeerderbrug - Een jaar ge-
leden gingen de deuren van Jon-
gerencentrum The Gate voor het 
eerst open in Aalsmeerderbrug. 
Inmiddels weten heel wat jonge-
ren de weg naar The Gate te vin-
den. Vrijdag 6 april werd het 1-ja-
rig jubileum feestelijk gevierd. 
The Gate is een plek waar jon-
geren in de leeftijd van 12 tot 23 
jaar iedere donderdag en vrijdag 
van 15.00 tot 19.30 uur naar bin-
nen kunnen lopen om vrienden 
te ontmoeten, te gamen, relaxen 
of huiswerk te maken. 
Ook is er ruimte voor een goed 
gesprek of luisterend oor. Jonge-
ren die dat willen kunnen mee-
eten, van een broodje hambur-

ger tot een gezonde hap. Ook 
worden er regelmatig leuke acti-
viteiten georganiseerd zoals een 
filmmiddag en workshops. Het 
jongerencentrum wordt gerund 
door een team van enthousias-
te vrijwilligers die zich geheel be-
langeloos inzetten.
The Gate is een initiatief van de 
Levend Evangelie Gemeente en 
Teen Challenge en is gevestigd 
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeer-
derbrug. Houd de Facebook-pa-
gina ‘The Gate Aalsmeerderbrug’ 
of Instagram in de gaten voor de 
actuele openingstijden en activi-
teiten die op de planning staan. 
The Gate is telefonisch of via de 
app te bereiken op 06-44268653.

Lente op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lente is definitief 
doorgebroken en iedereen trekt 
weer meer naar buiten. Vergeet 
vooral je radio niet mee te ne-
men, want Radio Aalsmeer is op 
ieder moment van de dag te be-
luisteren. 

Over boeddhisme
Peter Van Lo werd boeddhist en 
de titel Sri Annatta is hem ver-
leend na een lange serie van me-
ditaties. Sri Annatta woont en 
leeft al vele jaren in Thailand en 
geeft les in onder andere medita-
tie en mindfulness. Hij komt hier-
over vertellen in ‘Echt Esther’ op 
donderdag 12 april. Heb jij een 
vraag voor Sri Annatta, mail de-
ze dan voor donderdag naar es-
ther@radioaalsmeer.nl

Rookvrij Schoolplein 
Kim is ook deze week weer op 
pad geweest. Ze was aanwezig 
bij de onthulling van het Rook-
vrije Schoolplein van de Jozef-
school. Deze onthulling werd ge-
daan door onze eigen Kinderbur-
gemeester Derek. Hij is niet alleen 
druk met rookvrije schoolpleinen 
en verenigingen, maar ook met 
het zoeken naar een goede op-
volger. Ben jij de nieuwe Kinder-
burgemeester? Deze week wel 
twee The Voice of Let’s Go kan-
didaten! Pim en Amber. Wat ze 
gaan zingen hoor je vrijdag. Kim, 
Laurens en Jonas beginnen om 
18.00 uur met de show.

Schrijfster en kunstenaars
Het maandelijkse kunst en cul-
tuurmagazine ‘That’s Life’ met 
Jenny Piet en Wilbert Streng is 
donderdagavond weer tussen 
20.00 en 22.00 uur te beluiste-
ren. Debby Albers komt met haar 
nieuwe boek Vrijheid, een roman 
over het woelige leven van Sop-
hie die in alle opzichten op zoek is 
naar de vrijheid in haar leven. Ver-
der acteur Jack Bontekoe over het 
toneelstuk ‘Een zaak van de Fami-
lie’ van toneelvereniging Maske-
rade die komend weekend in Uit-
hoorn te zien is. Ook aan de or-
de de expositie momenteel in 
het Oude Raadhuis. Heleen van 
Haaften neemt de twee kunste-
naars Juke Hudig en Annette 
van den Bergh mee naar de stu-
dio. Het programma wordt afge-
sloten met de Stichting Corantijn 
die inzamelingen houdt om men-

sen in Suriname te helpen. De ra-
diotechniek wordt verzorgd door 
Frans van der Wee.

Toneel en Koningsdag
De deuren van het ‘Vrijdagavond-
café’ worden ook deze week weer 
wijd opengezet door presenta-
tor Ron Leegwater zodat alle gas-
ten weer kunnen binnenstromen. 
Naast de Twitterhit, het radio-
spelletje Soundmemory, de Soul-
show-classic en de gezellige mee-
zinger zijn er korte interviews en 
gesprekken met de cafébezoe-
kers. Deze week presenteert Ron 
samen met Kirsten Verhoef en is 
er het maandelijkse boeiende ge-
sprek met wijkagent Aalsmeer 
Centrum Erik van den Brun, al-
les over de nieuwe improvisatie-
voorstelling van de Rijzenspelers 
en het Oranjecomité Aalsmeer 
komt in de uitzending vertellen 
over vrijwilligers tijdens Konings-
dag op het Raadhuisplein. Het 
gezellige radiocafé is van 21.00 
tot 23.00 uur.

24-Uur van Le Mans
Afgelopen maandag was Ar-
jan Buis te gast in de Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ en 
door Henk de Rooij uitgenodigd 
als 206e gast. De Buurter werk-
te op de kwekerij, maar maak-
te enkele jaren geleden een car-
rièremove en startte een zeilma-
kerij en kleine jachthaven. De 
zeilmaker is ook opzoek gegaan 
naar een nieuwe gast. Hij koos 
voor zijn goede vriend John de 
Niet. De Niet is een fan van de 24-
uur van Le Mans. “Hij gaat daar al 
sinds zijn 16e ieder jaar naartoe 
en weet alle van deze autorace”, 
aldus Buis. “Ik ben benieuwd hoe 
hij dat weet te combineren met 
zijn drukke werkzaamheden in 
zijn bedrijf.” Deze vraag en nog 
vele anderen zal het presentatie-
duo Mylène en Elbert Huijts voor-
leggen aan de techneut. Mocht 
u als luisteraar een vraag heb-
ben voor John de Niet, mail deze 
dan naar info@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
de studio. Luister maandag vanaf 
19.00 uur naar ‘Door de Mangel’. 
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.radio-
aalsmeer.nl. Volg de omroep ook 
op Twitter en Facebook.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 16 april 
houdt Allen Weerbaar een gezelli-
ge kaartavond in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. De zaal 
gaat om 19.30 uur open voor kof-
fie, thee en inschrijving. De inleg 
is 1,50 euro per avond. Het kaar-
ten start om 20.00 uur. Het be-
stuur van Allen Weerbaar hoopt 
weer vele kaartliefhebbers te mo-
gen verwelkomen. En neem ge-
rust iemand mee!
De kaartavond met eieren voor 
de Pasen de laatste keer is ge-
wonnen door Emmy Schuit met 
5756 punten. Op de tweede 
plaats eindigde Wim Spring in 
’t Veld met 5376 punten en op 
drie Adri Groenendijk met 5327 
punten. De poedelprijs was voor 
Maarten van der Vaart. Bij het jo-
keren is de eerste prijs uitgereikt 
aan Lilian Klaassen en laatste 
werd Leny Schuit.

De Meerkoet, een 
druktemaker!
Aalsmeer - Naast onze ark begint 
het voorjaar los te barsten De 
baltsende futen, eenden die druk 
aan het paren zijn, waterkippen, 
ganzen, maar vooral de koeten. 
De meerkoeten die ons al heel 
vroeg met hun geschreeuw wak-
ker maken. Echte druktemakers! 
Het zijn vreselijk schelle schreeu-
wers die koeten, daarom niet al-
tijd geliefd bij de medemens. 
Maar ach, het interesseert de koet 
allemaal niets. Meerkoeten zijn 
heel trouw aan hun omgeving 
en aan elkaar. Door hun voorjaars 
perikelen zijn ze ook heel wild en 
sowieso zijn het heel onhandige 
watervogels. Ons dierbaar echt-
paar woonde jaren bij ons in het 
water. Maar wat een ramp ge-
schiedde een paar weken terug. 
Een van de echtelieden lag plat-
gereden op de weg. Het manne-
tje of vrouwtje (bij een koet kan ik 
het verschil niet zien) was lichte-
lijk die dag in paniek. Wie schetst 
mijn verbazing ? Een paar dagen 
later was er een nieuwe partner 
gevonden. Nu zijn ze druk bezig 
met de huisvesting. Precies op 
dezelfde plek als altijd, partnertje 
is er dus gewoon bij ingetrokken.

Nest
Koeten zijn heel rommelig en 
dom in nesten bouwen. Ons 
paartje probeert altijd een nest te 
bouwen op de iets onder water 
liggende stabilisatoren van onze 
sloep. Ze weten dat wij bijna da-
gelijks met de sloep varen, maar 
toch, iedere dag is er weer een 
hele verzameling takken en bla-
deren opgestapeld om een nest 
van te maken. Wat wij dan weer 
verwijderen om te kunnen va-
ren. Na een poging of tien krijgen 
ze in de gaten dat het geen nut 
heeft en verhuizen dan naar een 
omgewaaide boom in het water 
aan de overkant waar druk wordt 
gewerkt om een definitief nest 
te bouwen. Onze futen die druk 
voor mijn gevoel aan het ballet-
dansen zijn, zijn dan heel vrolijk. 
Zij willen dat nest graag gebrui-

BOVENLANDEN

ken voor hun eigen broedsel. Pa 
en ma koet zijn daar niet blij mee, 
en schreeuwen en slaan de in-
dringers weg. Pas later in het sei-
zoen als gezin koet het nest verla-
ten heeft kunnen de futen het op-
gemaakte bed in.
Koeten bouwen hun nest het 
liefst van grote takken en blade-
ren. Grote stappen, snel thuis. 
Maar als er plastic troep en ver-
dwaalde kleurige feestartikelen 
langskomen, is dat net zo handig 
om een warm nest van te bou-
wen. Kijk maar eens in de grach-
ten van Amsterdam. Daar is de 
halve koningsdag versiering ver-
werkt, veel oranje getinte nesten 
van de koeten en het liefst in een 
autoband. In de bovenlanden 
komt dat weinig voor, hier wordt 
het zwerfafval door een gewel-
dige groep natuurliefhebbers 
in het voorjaar opgeruimd. On-
ze bovenlanden koeten hebben 
dus het voorrecht om een nest te 
bouwen zoals dat bedoeld is. 

Nonchalance.
Door hun nonchalante gedrag 
houden ze meestal maar een of 
twee nakomelingen over van de 
hele ploeg waar ze mee begon-
nen, vaak ook helemaal niets. 
Maar niet getreurd, ze beginnen 
gewoon weer opnieuw. En dat 
dan wel drie of vier keer per sei-
zoen. Als we hier op de Poel in het 
najaar de grote koeten vergade-
ringen zien van duizenden koe-
ten weten we dat het winter gaat 
worden. Daarna kijken we weer 
uit naar het voorjaar wanneer de 
vogels allemaal terugkeren naar 
hun vaste stekken om voor ge-
zinsuitbreiding te zorgen. Word 
donateur van de stichting de bo-
venlanden en we houden je op 
de hoogte van alle mooie dingen 
die we doen op en om het water 
van de bovenlanden. Reacties op 
dit verhaaltje stel ik erg op prijs 
op bob@bovenlanden.nl

Lenteoptreden 
Sonorit

Aalsmeer - Popkoor Sonority 
luidt het voorjaar in met een on-
derhoudend optreden in onge-
dwongen sfeer. Zondagmiddag 
15 april zingt Sonority in restau-
rant Proef & Meer aan de Stom-
meerweg 91. In twee blokken 
zingt het koor een selectie uit 
het staand repertoire. Deze mid-
dag heeft Sonority in ieder geval 
één primeur. Het koor staat onder 
de leiding van Kamila Sezer-Star-
kowska. Iedereen is van harte wel-
kom van 15.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.sonority.nl
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‘Nyx’ in Poppentheater
Amstelveen - Een meisje komt 
haar kamer in, aarzelend. Zit er 
nou iets onder m’n bed? Niet kij-
ken! Gauw springt ze in bed. Daar 
kan ze samen met haar lieve-
lingsknuffel de hele wereld aan! 
‘Nyx’ is een woordeloze voorstel-
ling waarin bewegingstheater 
en poppenspel worden gecom-
bineerd voor iedereen die ooit 
heel klein is geweest of het nog 
is. Voor fantasten, helden op sok-
ken en iedereen die durft toe te 
geven wel eens bang te zijn in het 
donker. Deze familievoorstelling 
voor iedereen vanaf 4 jaar door 
Ananda Puijk Company is te zien 
op zondag 15 april om 14.30 uur. 
in het Amstelveens Poppenthea-

ter. Toegangsprijs is 8,50 euro. Re-
serveren kan via 020-6450439, in-
fo@amstelveenspoppentheater.
nl of via www.amstelveenspop-
pentheater.nl 

Nationale Welcome Friends dag
Clinic voor jeugd bij honk- 
en softbalvereniging
De Kwakel - In samenwerking 
met de KNBSB is er op woensdag 
18 april de Nationale Welcome 
Friends Dag bij honk- en softbal-
vereniging Thamen. Tijdens de-
ze gezellige dag krijgen kinderen 
in de leeftijd van 5 tot en met 12 
jaar de kans om kennis te maken 
met de honkbal- en softbalsport. 
Lijkt het jou leuk om de bal zo 
ver mogelijk weg te slaan, zo snel 
mogelijk over de honken te ren-
nen of zo hard mogelijk de bal te 
gooien? Dan zoekt Thamen jou! 
Honkbal en softbal zijn individu-
ele teamsporten. Ieder heeft zijn 
eigen talent en eigen rol binnen 
het team. De één is heel snel en 
de ander kan hard gooien. Samen 
werk je toe naar succes. En wat 
is dan leuker dan samen met je 
vrienden te spelen in een team? 
Honkbal en softbal zijn ook nog 
eens sporten waar veel onderling 
respect en sportiviteit bestaat.

Thamen is een gezellige vereni-
ging met heel veel jeugdteams 
in diverse leeftijdscategorieën. 
Speelplezier staat voorop en de 
club vindt het dan ook belang-
rijk dat iedereen zich thuis voelt. 
Op woensdag 18 april wordt spe-
ciaal voor jongens en meisjes tus-
sen de vijf en twaalf jaar een leu-
ke clinic georganiseerd. Je bent 
van harte welkom om lekker mee 
te spelen. Alle jeugdleden nemen 
ook allemaal een vriend of vrien-
din mee deze dag, dus je kunt al 
snel nieuwe vrienden maken. On-
der begeleiding van enthousias-
te coaches zal je de beginselen 
van het spel ervaren. Inschrijven 
voor de clinic is niet nodig. Kom 
op woensdag 18 april om 16.00 
uur naar het veld aan de Vuurlijn 
24 in De Kwakel en doe gezellig 
mee. Wie nog vragen heeft kan 
een mail sturen naar nieuwele-
den@thamen.info. 

Atletiek nog steeds ‘in the picture’
Ruim 300 kinderen op 
16e Schoolatletiekdag 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7 
april was het weer zover. Voor de 
zestiende keer in successie werd 
schoolatletiekdag georganiseerd. 
Mede dankzij een vaste en en-
thousiaste groep vrijwilligers was 
het ook dit jaar weer een groot 
succes! 
Ruim driehonderd kinderen had-
den zich voor dit leuke en spor-
tieve evenement ingeschreven, 
ruim tien procent meer dan in 
2017! Een duidelijk teken dat de 
atletieksport nog steeds flink ‘in 
the picture is’ bij de Aalsmeerse 
jeugd ! Er werd weer naar harten-
lust geworpen, gesprongen en 
gesprint. Ook waagden de mees-
te kinderen zich aan de 600 me-
ter, voor velen het zwaarste on-
derdeel. 
Onder het genot van een heerlijk 
zonnetje had de organisatie ze-
ker niet te klagen over publieke 
belangstelling. Veel ouders, opa’s, 

oma’s en andere belangstellen-
den hadden de moeite genomen 
een kijkje te nemen aan de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan. Aan 
het einde van de ochtend en mid-
dag werden alle prijzen uitgereikt 
en zo gingen veel kinderen met 
een mooie medaille naar huis! 
Als alle uitslagen verwerkt zijn 
wordt ook nog de prijs voor de 
meest succesvolle school uitge-
reikt. Dat is dus nog even een klei-
ne verrassing. Voor wie het leuk 
vindt, alle uitslagen zijn terug te 
vinden op www.atletiek.nu. 
Verder zijn er op de facebookpa-
gina ‘jeugdafdeling AV Aalsmeer’ 
nog heel veel leuke foto’s terug te 
vinden van dit evenement! Na de-
ze schoolatletiekdag zin om eens 
een trainingsavond te bezoeken? 
Kijk dan voor alle trainingstijden 
op de website van Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl

Deelname door 59 jongens, geen meisjes

Mohammed eerste RKDES 
FIFA-18 kampioen
Kudelstaart -Zaterdag 7 april 
werd voor de eerste keer het RK-
DES FIFA-18 toernooi gehouden. 
Dit toernooi werd mogelijk ge-
maakt door Winkelcentrum Ku-
delstaart. En het was een groot 
succes! Totaal 59 jongens, helaas 
geen meisjes, deden mee aan dit 
e-sport toernooi. In de kantine 
van RKDES werd door ‘We Play e-
Sports’ tien koffers met Playstati-
ons vier en schermen neergezet. 
Na een korte uitleg kon het toer-
nooi beginnen. Er waren 14 pou-
les en alle jongens konden drie 
wedstrijden tegen elkaar spelen. 
De beste van iedere poule stre-
den uiteindelijk via knock-out 
voor een plek in de finale. Het 

was heel bijzonder om te zien dat 
alle jongens erg geconcentreerd 
en fanatiek waren en dat liefst 
vier uur lang! Sommige gingen 
tussen de wedstrijden door even 
naar buiten om daar een balletje 
te trappen, want het weer was te 
mooi om alleen binnen te zitten. 
Tussen de wedstrijden door wer-
den de jongens nog getrakteerd 
op een lekker limonade en een 
snack. Tegen zes uur was de prijs-
uitreiking: Op plek vier is Koen 
geëindigd, op plaats drie Mick, 
op twee Armand en Mohammed 
mag zich RKDES FIFA-18 kampi-
oen 2018 noemen. Het was een 
geslaagde middag en voor veel 
jongens voor herhaling vatbaar!

Geheime boodschappen ‘ontraadselen’

Kunstkijklessen KCA in 
een nieuw jasje
Aalsmeer - De Kunstkijklessen 
van Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer in het Oude Raadhuis 
zijn al geruime tijd een zeer ge-
waardeerd onderdeel van het 
cultuureducatieprogramma van 
de basisscholen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Vanaf het nieuwe 
schooljaar zal de gerenommeer-
de beeldend kunstenaar Tobias 
Rothe de lessen voor KCA verzor-
gen. Hij heeft ze in een compleet 
nieuw jasje gestoken. 
De Kunstkijklessen zijn bedoeld 
voor de bovenbouw van basis-
scholen. Kinderen maken ken-
nis met kunstzinnige en culture-
le aspecten in hun leefwereld en 
leren te verwoorden wat ze zien 
en voelen. Tobias Rothe: “Schilde-
rijen en beeldhouwwerken zijn 
soms net verhalen met gehei-
me boodschappen en betekenis-
sen. Ik help kinderen die gehei-
me boodschappen te ‘ontraadse-
len’. Door samen naar kunstwer-
ken te kijken en erover te praten, 
leren kinderen onder woorden te 
brengen wat ze zien en ervaren. 
En het spannende is: niet ieder-
een ziet of ervaart hetzelfde.” 

Kinderen onderzoeken de beel-
dende mogelijkheden van diver-
se materialen, zoals kleur, vorm, 
ruimte, textuur en compositie. Ze 
maken vervolgens zelf ook teke-
ningen en ruimtelijke werkstuk-
ken, leren liedjes en het gebruik 
van ritme-instrumenten om de 
beleving te versterken en spelen 
en bewegen veel. 
Basisscholen kunnen losstaande 
lessen boeken, maar ook kiezen 
voor een integraal programma 
dat volledig aansluit bij de kern-
doelen rond kunstzinnige oriën-
tatie van SLO, het nationaal ex-
pertisecentrum leerplanontwik-
keling. De lessen kunnen plaats-
vinden op school, in het Oude 
Raadhuis rond een expositie van 
KCA, in de Kunstkas, het atelier 
van Tobias Rothe in Aalsmeer of 
bij een kunstwerk in het park om 
de hoek. 
De scholen krijgen binnenkort 
een uitgebreid informatiepakket 
en kunnen zich inschrijven voor 
de Kunstkijklessen van KCA met 
Tobias Rothe. Zie ook de website 
van KCA http://www.skca.nl/Pro-
gramma/kunst-kijk-lessen. 

Wat betekent vrijheid voor jou?
Oproep speciale 4 mei 
uitzending ‘Let’s Go’
Aalsmeer - Op 4 mei worden 
de slachtoffers van Tweede We-
reld Oorlog herdacht en op 5 
mei wordt de bevrijding gevierd. 
Maar wat betekent vrijheid ei-
genlijk voor jou? Voor een spe-
ciale uitzending van Let’s Go op 
Radio Aalsmeer op vrijdag 4 mei 
vraagt Kim kinderen in Aalsmeer 
en Kudelstaart antwoord te ge-
ven op de vraag “Wat is voor jou 
vrijheid?” 
Wil jij graag vertellen wat vrijheid 
voor jou is? Dat kun je op twee 
manieren doen: Neem het zelf op 

door het in te spreken op je tele-
foon (of die van papa en/of ma-
ma) of schrijf het op (dan vertelt 
Kim op de radio jouw verhaal).
Je kunt een verhaal (ingesproken 
of geschreven) sturen naar lets-
go@radioaalsmeer.nl. Natuurlijk 
mag je ook als klas hieraan mee 
doen en gezamenlijk een ant-
woord insturen. Op 4 mei hoor je 
tussen 18.00 en 19.00 uur alle ver-
halen. Je verhaal mag ingespro-
ken maximaal 1 minuut duren en 
als je het schrijft mogen het maar 
een paar zinnen zijn.

Groep 8 OBS Kudelstaart 
in de Tweede Kamer
Kudelstaart - Vrijdag 6 april 
bezocht groep 8 van OBS Ku-
delstaart de Tweede Kamer te 
Den Haag. Voormalig Tweede 
Kamerlid Pieter Litjes nodigde 
groep 8 van OBS Kudelstaart uit 
voor een bezoek aan de Twee-
de Kamer. Na een serieuze vei-
ligheidscontrole (wat op zich al 
een indrukwekkende start van 
het bezoek was) werden de leer-
lingen ontvangen in de fractieka-
mer van de VVD. 

Interessante ‘les’
Hier kregen de kinderen van de 
heer Litjes (nu wethouder van 
Amsterdam) een zeer interessan-
te ‘les’ over het ontstaan en wer-
king van onze democratie. Een 
boeiende uiteenzetting over het 
functioneren van een fractiever-
gadering en het uiteindelijke de-
bat in de Kamer was zeer verhel-
derend. Enkele kinderen maak-
ten zelfs gebruik van de interrup-
tiemicrofoon. Ook de voorzitters-

hamer werd gedemonstreerd en 
de kinderen leerden hun vragen 
te stellen via ‘mevrouw de voor-
zitter.’ 

In de ‘blauwe stoel’
Hoogtepunt van het bezoek was 
het betreden van de Tweede Ka-
mer. Te mogen zitten in een ‘blau-
we stoel’ van misschien wel een 
bekende politicus voelde alsof 
de leerlingen heel even zelf ech-
te Kamerleden waren. Ook hier 
volgde een interessante uiteen-
zetting over de werkwijze tijdens 
de debatten. Na een bezoek aan 
de Handelingenkamer gingen de 
leerlingen naar het Binnenhof om 
van de lunch te genieten. Als af-
sluiting van het bezoek liepen de 
jongens en meiden langs het ‘to-
rentje’ van de premier terug naar 
de auto’s. 
Eenmaal terug op school werd 
er nog lang gesproken over het 
leerzame en indrukwekkende be-
zoek. 

Workshop voor dodenherdenking
Doe mee met dichten 
door tieners over verzet
Aalsmeer - Zit je in groep 6, 7 
of 8 en kom je uit Aalsmeer? Het 
tienerwerk van de Binding biedt 
speciaal voor deze groep een 
workshop aan om voor de doden-
herdenking een eigen gedicht 
te maken. Tijdens die workshops 
gaan gedichten gemaakt wor-
den over de oorlog in Aalsmeer 
en over verzet tegen van alles en 
nog wat. Lijkt het je leuk om dat 
gedicht ook voor te dragen? Meld 
je aan dan voor de workshops op 
16, 23 en 30 april van 15.30 tot 
17.30 uur in ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat in Oost.
Op 4 mei wordt stil gestaan bij al-
le Nederlandse slachtoffers die 
zijn omgekomen door oorlog, 
conflict, vervolging en al het leed 
dat de Tweede Wereldoorlog ver-
oorzaakt heeft. Onder het mom 
van het thema ‘Geef vrijheid door’ 
is dit jaar uitgeroepen tot ‘Jaar 
van Verzet’. Over dat thema gaan 
de tieners kijken, praten, schrij-
ven en voordragen. En dat gaat 
echt niet alleen over het verzet 
van toen. Er is voor nu vast ook 
van alles te bedenken om je te 

verzetten. Ook voor kinderen zijn 
vrijheid en verzet relevant. Met 
deze thema’s gaat men aan de 
slag. Voordat de workshop start 
is er een kleine documentaire te 
zien over het verzet in Aalsmeer. 
De workshops worden gegeven 
door de Aalsmeerse schrijver en 
journalist Jan Daalman die al tal 
van dit soort projecten op zijn 
naam heeft staan. 

Wat zou je doen?
Ingegaan wordt op vragen als 
‘Wat kan jij doen om voor een an-
der op te komen en wat betekent 
vrijheid voor jou en voel je je vrij?’ 
‘Zou jij in verzet komen als het jou 
en je familie in gevaar zou bren-
gen?’ ‘Wat zou je doen?’ 
Degenen met de mooiste ge-
dichten mogen deze op 4 mei tij-
dens de herdenkingsdienst voor-
dragen. Plaats van handeling 
is het Hells Fury monument in 
Aalsmeer Oosteinde. Deelname is 
gratis, maar graag vooraf aanmel-
den bij Tessa Westerhof, tiener-
werker van De Binding via tessa@
debinding.nl. 

Activiteit voor kinderen in het Bos
Bospesto maken van 
eetbare plantjes
Amstelland - Kom zondagmid-
dag 22 april om 12.00, 13.30 of 
15.00 uur mee het Amsterdamse 
Bos in. Je mag wat eetbare plant-
jes zoeken en plukken, voor deze 
ene keer. Er wordt wat lekkers van 
gemaakt, bijvoorbeeld bospesto.
Deze activiteit is voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar en ouders/be-

geleiders. Start is bij de Boswin-
kel en de duur is een uur. Kos-
ten 5 euro per kind en 2,50 euro 
per ouder. Aanmelden en infor-
matie via 020-5456100, via www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Schoolkorfbaltoernooi 
bij VZOD in Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 18 
april wordt het jaarlijkse school-
korfbaltoernooi gehouden bij 
VZOD. Ruim 300 kinderen van 
7 scholen gaan met veel plezier 
en enthousiasme het veld in. Dit 
jaar doet De Zevensprong uit Rij-
senhout voor het eerst mee. Be-
nieuwd of zij De Graankorrel, die 
de houder is van de Atie Wester-
dijk wisseltrofee, het moeilijk zul-
len gaan maken! Als voorberei-
ding zijn in de afgelopen weken 
op meerdere scholen korfbalcli-
nics gegeven door spelers van 
VZOD, zodat de kinderen al wat 
korfbalvaardigheden kunnen op-
doen. Maar belangrijker is dat de 
kinderen veel plezier beleven aan 
de korfbalsport.

Spelletjesronde
Net als vorig jaar, wordt er voor 
de kleuters van groep 1 en 2 een 
spelletjesronde gehouden. Tus-

sen 13.30 en 15.30 uur zijn al-
le kleuters welkom om mee te 
doen, ook als je school niet mee-
doet aan het korfbaltoernooi. Je 
hoeft je hiervoor niet aan te mel-
den, kom maar langs!
De kinderen van groep 3-4 spe-
len gelijktijdig hun toernooi. Tus-
sen 16.00 en 20.00 uur wordt het 
toernooi voor de groepen 5 t/m 8 
gespeeld. Aansluitend zal kinder-
burgemeester Derek Buikema de 
prijzen en de wisselbeker uitrei-
ken aan de winnende teams.

Meetrainen
De kinderen die het korfballen 
leuk vinden, kunnen in de we-
ken erna vrijblijvend meetrainen 
op dinsdag en donderdag. VZOD 
bevindt zich op het sportcomplex 
Calslagen, Wim Kandreef in Ku-
delstaart. Supporters en belang-
stellenden zijn uiteraard van har-
te welkom!

Trainingen starten eind mei
Skeelerclinic bij VZOD 
met schaatstoppers
Kudelstaart - Na een winter 
waar een hele week lang geno-
ten is van de skeelerbaan als ijs-
baan, heeft VZOD weer zin in 
het voorjaar en de zomer! Eind 
mei beginnen de inline-ska-
te trainingen bij VZOD. Deze lo-
pen door tot medio septem-
ber met uitzondering van de zo-
mervakantie. Ook dit jaar wordt 
er weer getraind op de dins-
dag- en de woensdagavond. De 
trainingen voor de basisschool-

Jaarlijkse onderlinge wedstrijden
Sportieve zaterdag in 
gymzaal Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 7 april 
heeft Gymnastiekvereniging Rij-
senhout de jaarlijkse Onderlinge 
Wedstrijden gehouden. Bijna alle 
kinderen deden mee. De gymzaal 
aan de Pampusstraat zat vol met 
ouders, broertjes, zusjes en opa’s 
en oma’s. Voor veel kinderen is 
dit de enige wedstrijd in het jaar. 
Best spannend dus. 
Er werd geturnd op balk, kast, lan-
ge mat en brug en docent Cha-
ron had voor ieder kind een uit-
dagende oefening gemaakt. Ju-
ryleden Annalies en Tamara heb-
ben voor alle deelnemers de sco-
re berekend. Een hele klus want 
de verschillen waren klein. 
Natuurlijk waren er per lesgroep 
een nummer 1, 2 en 3 maar ieder 

kind ging met een diploma en 
een medaille naar huis na een ge-
zellige ochtend in de gymzaal. Ze 
mogen trots zijn op wat ze heb-
ben laten zien. 
In de pauze voor de prijsuitrei-
king showden de twee dans-
groepen onder leiding van do-
cent Bruna hun dans. Heel leuk 
om te zien hoeveel plezier dan-
sen brengt. Ook zij kregen een 
welverdiende medaille. Zo liet de 
hele jeugafdeling aan het publiek 
zien wat ze in het afgelopen sei-
zoen geleerd hebben. Er waren 
bedankjes voor de jury, trainers 
en assistenten. Dat deze ochtend 
in de smaak viel bleek uit de vele 
oh’s en ah’s en het grote applaus 
na afloop. 

De oudste turngroep met de prijswinnaars Ravi, Danischa en Evie.

Mini-clinic voor jongens 
en meisjes bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 21 
april biedt RKDES jongens én 
meisjes uit groep 2 en 3 van de 
basisschool een leuke (gratis) mi-
ni-clinic aan. Door middel van 
een circuitje waarin alle onderde-
len van het voetbal aan bod ko-
men kan er op speelse wijze ken-
nis worden gemaakt met voet-
ballen. Er worden partijtjes ge-
speeld, geoefend met schieten, 
loopoefeningen, dribbelen en 
meer. Alle aspecten van voetbal 
komen in deze clinic aan bod. 

Dus wil jij eens komen kijken of 
voetbal dé sport voor jou is? Heb 
je altijd al zin gehad om eens een 
balletje te trappen? Kom dan op 
21 april naar RKDES. De inschrij-
ving begint om 9.00 en de trai-
ning start om 9.30. Na de mini-
clinic is het mogelijk om nog drie 
keer mee te komen trainen, en als 
je daarna besluit lid te worden 
van RKDES voor seizoen 2018-
2019 kan je tot de zomer gratis 
meetrainen. Tot 21 april bij RKDES 
aan de Wim Kandreef.

Jeugdatletiek
Goud voor jeugd Startbaan 
bij opening baanseizoen
Amstelland - Op zondag 8 april 
vond bij NEA Volharding in Pur-
merend de traditionele ope-
ningswedstrijd van het baansei-
zoen plaats. Zeven pupillen en 
één junior van AV Startbaan Am-
stelveen waren naar Purmerend 
afgereisd voor hun eerste baan-
wedstrijd van dit seizoen.
Twee weken eerder dan deze 
groep was Melody (meisjes pu-
pillen B) haar seizoen in Alphen 
a/d Rijn begonnen. Zij kwam te-
rug met een mooie zilveren me-
daille op de meerkamp en twee 
persoonlijke records. Dat wilden 
de groep in Purmerend ook wel.
Bij de meisjes junioren C had Ro-
mee ingeschreven op vier onder-
delen. Ze won al haar onderdelen 
en ging met drie persoonlijke re-
cords naar huis. Haar race over de 
80 meter horden in 12.76 secon-
den was wel heel snel. Een goede 
voor bereiding voor haar voor de 
junioren competitie op 14 april in 
het Olympisch Station.
De pupillen deden een vierkamp. 
Bij de jongens pupillen B haalde 
Ryan vier persoonlijke records, 
dus op alle onderdelen. Voor Li-
sa helaas geen persoonlijke re-
cords bij de meisjes A1 pupillen, 

maar het baanseizoen is nog heel 
lang. Haar vriendin Sophie viel op 
door voor het eerst over de 4 me-
ter te springen en met nog een 
persoonlijke record op de 1000 
meter won zijn heel knap goud. 
Tijn miste op een haar na het po-
dium bij de jongens pupillen A1 
en werd vierde op 14 punten ver-
schil. 
Manuel dacht, wat Sophie kan, 
moet ik ook kunnen. Ook Manu-
el sprong voor het eerst over de 
4 meter bij het verspringen en 
won na een snelle 1000 meter 
ook goud. Steven startte bij de 
jongens pupillen A2 solide bij het 
kogelstoten en de sprint. Daar-
na sprong hij voor het eerst over 
1.25 meter bij het hoogspringen. 
Hij won uiteindelijk brons op de 
vierkamp. Ook voor Djuna (meis-
jes pupillen A2) geen persoonlij-
ke records, maar ook voor haar is 
het seizoen nog lang.
Een mooie, maar lange atletiek 
dag in Purmerend. De volgende 
wedstrijd voor de pupillen is de 
baancompetitie die start op 21 
april met een thuiswedstrijd, bij 
AV Startbaan in Amstelveen. Hier 
doen ruim 100 pupillen van AV 
Startbaan aan mee.

Steven Waasdorp behaalde brons 
op de 60 meter sprint.

Sophie Lucas won goud op de 1000 
meter. 

Ritmische gymnastiek
Goede prestaties Omnia 
op 3e districtswedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 7 april vond 
de derde districtswedstrijd twee-
de divisie plaats te Hilversum. Een 
lange maar gezellige wedstrijd-
dag. Als eerste was het de beurt 
aan de mini’s voor een oefening 
zonder materiaal. Daniella en So-
fia hebben beide een leuke oefe-
ning laten zien aan de jury en be-
haalden een vierde plaats in hun 
leedtijdscategorie. De benjamins 
lieten een baloefening zien in de 
topklasse. Yara en Zoey hebben 
beiden vooruitgang laten zien 
en een mooie 5e en 9e plaats be-
haald. De baloefening hebben ze 
beiden mooi op muziek uitge-
voerd. Ook hebben de benjamins 
nog een oefening zonder materi-
aal laten zien. Helaas viel Amélie 
uit door een blessure, beterschap.
Filipa en Sanne hebben in de top-
klasse een touwoefening laten 
zien. Beide toonden weer voor-
uit te zijn gegaan en een 6e en 7e 
plaats behaald. Ook Sanne en Fi-
lipa hebben een zonder materi-
aal oefening laten zien. Bij de ju-
nioren in de topklasse werd Om-
nia vertegenwoordigd door Noa 
Spaargaren en Noa van der Laan. 
Beide meiden draaiden een goe-
de wedstrijd. Noa van der Laan 
had een lintoefening met mooie 
techniek, maar maakte helaas 
twee foutjes met hoepel en greep 
net naast het podium en werd 4e. 
Noa Spaargaren liet twee stabie-
le oefeningen zien met lint en 
hoepel en wist hiermee de 8e 
plaats te bemachtigen. Hierna 
was het de beurt aan Edita die uit 
kwam in de Super klasse. Edita 
liet haar lint- en hoepel oefening 
zien. Haar hoepeloefening was 
strak op de muziek uitgevoerd 
met mooie elementen. Edita is 
op een 8e plaats geëindigd. Edi-

ta heeft ook nog bij de senioren 
meegedaan met een keuze oefe-
ning. Manon en Edita lieten bei-
den een knotsoefening zien. Ma-
non maakte wat kleine foutjes en 
werd 7e. Edita wist met haar oe-
fening een hele knappe 6e plaats 
te behalen. Als laatste was het de 
beurt aan Fabiënne en Manon bij 
de senioren in de Superklasse. Fa-
biënne had helaas haar dag niet 
helemaal na al een week ziek te 
zijn. Bij haar lintoefening zat ze 
even vast in haar lint maar pak-
te de oefening weer goed op. Ze 
had veel zin om haar leuke hoe-
pel oefening aan de jury te laten 
zien en probeerde er een feest-
je van te maken. Ze heeft een 
11e plaats behaald. Manon liet 
een heel strakke hoepeloefening 
zien. Haar lintoefening was goed 
uitgevoerd op de muziek. Manon 
greep net naast het podium en 
werd 4e. Manon heeft zich weten 
te plaatsen voor het NK.
Nieuwsgierig geworden naar Rit-
mische Gymnastiek? Ga dan snel 
naar www.svomnia.nl voor meer 
informatie.

NK een feit voor dansers 
Dance Improvement
Aalsmeer - In de schouwburg 
van Haarlem vond zondag 8 april 
de wedstrijd Dance Competiti-
ons plaats. Deze wedstrijd wordt 
organiseert voor beginnende en 
gevorderde wedstrijddansers die 
in verschillende stijlen kunnen la-
ten zien waar ze goed in zijn. In 
de zogenaamde rankingwedstrij-
den wordt onderling gestreden 
voor een felbegeerde plek op de 
Nederlandse kampioenschap-
pen, die volgende maand gaan 
plaatsvinden. Voor Aalsmeer de-
den namens dansschool Dance 
Improvement van coach Jasmi-
na Kazlagic in de diverse catego-
rieën veel jonge dansers mee, en 
weer met heel veel succes!
De driekoppige jury van dit eve-
nement, zelf afkomstig uit de 

danswereld, raakte maar niet uit-
gesproken over deze Aalsmeer-
se en Amstelveense dansers, die 
HipHop en Streetdance als hun 
specialiteit hebben. Alle dansers 
scoorden goed en hebben zich 
allemaal geplaatst voor het NK! 
De prachtige resultaten van deze 
zondag. Solo’s: Selena 2e plaats, 
Nessa 1e plaats, Jada 3e plaats, 
Dean 2e plaats, Bibi 1e plaats, Ma-
ra 3e plaats en Kelcey 4e plaats.
Duo’s: Kelcey en Mara 2e plaats 
en Lotus en Jaimy 4e plaats.
Crews: Another DImension 3e 
plaats, Back 2 Basic 4e plaats en 
Turbulance 4e plaats.
Een trotse coach, ouders, bege-
leiders en blije dansers keerden 
huiswaarts met hun verdiende 
bekers en medailles.

uur. Voor de gevorderden, ijspu-
pillen A t/m E en de Neosenio-
ren tot de masters zijn de trainin-
gen op de woensdagavond. Heb 
jij ook zin om te komen trainen? 
Schrijf je gauw in via de website:  
http://www.stgvzod.nl.

Clinic en doe-programma
Mocht je eerst een keertje willen 
komen kijken? Op vrijdag 20 april 
wordt er door Stg Ter Aar, Nut en 
Vermaak en STG VZOD een clinic 
georganiseerd. Grote nationaal 
en regionaal bekende schaat-
stoppers (grote kans dat Esmee 
Visser, Annouk van der Weijden 
en Melissa Wij�e ook aanwezig 

zijn), zullen samen met de be-
trokken clubtrainers en begelei-
ders deze skeelerclinic geven op 
de skeelerbaan aan de Wim Kand-
reef in Kudelstaart. Iedereen is 
vanaf 18.30 uur welkom om on-
der deskundige leiding de begin-
selen van het skeeleren te leren 
en/of zijn of haar techniek te ver-
beteren. Bovendien hebben de 
organiserende ijsclubs een leuk 
programma samengesteld, waar-
bij iedereen veel aandacht krijgt. 
Voor degenen die (nog) niet over 
skeelers beschikken is door de 
KNSB skeelers, bescherming en 
helmen (voor iedereen verplicht) 
beschikbaar gesteld.

jeugd staan gepland op dins-
dagavond van 18.45 tot 19.45 
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Voetbal
Lang gelijk, toch winst 
FCA zondag op ASC
Aalsmeer - Wilde de FC Aalsmeer 
mee blijven draaien met de kop-
positie in de derde periode dan 
moest er wel gewonnen wor-
den van middenmoter ASC. De-
ze ploeg is goed begonnen maar 
viel later ver terug. De thuisploeg, 
nog steeds zonder Veldman en 
Ezink, begon voortvarend en de 
eerste kansen waren dan ook 
voor de thuisclub. ASC had daar 
totaal geen moeite mee. En reeds 
in de zesde minuut moest doel-
man Veldman gestrekt naar de 
hoek om een 0-1 achterstand te 
voorkomen. Zes minuten later 
was het wel raak: 0-1, maar dit 
doelpunt werd wegens buiten-
spel door scheidrechter Ramon 
Westhoff uit Vlaardingen terecht 
afgekeurd. FC Aalsmeer was ge-
waarschuwd, maar even later was 
het Ward Buijze van ASC die een 
niet te missen kans kreeg maar 
huizenhoog overschoot. Een kop-
bal van Mark Schut werd door 
verdediger Jesse Tas van de lijn 
gehaald. De druk op het ASC doel 
werd groter en groter, maar he-
laas geen doelpunten. Met Daan 
Vaneman, Richard de Vries en 
Nick Sluis stond het achterin wel 
goed, er werden weinig kansen 
weggegeven en als er een was 
dan stond Jeremaih Veldman zijn 
mannetje. De rust werd gehaald 
met de 0-0 stand, wat ook de ver-
houding weergaf.
De tweede helft gaf een meer 
aanvallender FC Aalsmeer te zien. 
Mark Schut probeerde het een 
paar keer maar doelman, met de 
prachtige naam, Evangelos Vi-
diakis, wist wat zijn taak was, de 
nul handhaven. Zestigste minuut 
werd er van FC Aalsmeer zijde al 
gejuicht maar helaas de nul was 
er en bleef er. Tot het grote ge-
weld begon. Het publiek wat lek-
ker in het zonnetje zat, soms een 
beet weggedoezeld, ging er eens 
goed voor zitten. En gelijk kregen 
ze. In de zeventigste minuut wist 
de thuisclub de doelman van ASC 

toch te verschalken: 1-0. Maar 
lang stond die stand niet op het 
scorebord, nog geen twee mi-
nuten later was het alweer gelijk 
1-1. Dat deed zeer, maar de rug-
gen werden gerecht, en het resul-
taat was daar, met een kiezelhar-
de kopbal wist Mark Schut doel-
man Vidiakis te verrassen: 2-1. 
Drie doelpunten binnen zes mi-
nuten, De trouwe aanhang kreeg 
waar voor hun geld. ASC probeer-
de met man en macht nog een 
gelijkspel uit het vuur te slepen, 
maar de zeer solide verdediging 
van FC Aalsmeer gaf de voor-
sprong niet meer uit handen. 3-1 
Werd het vijf minuten voor tijd, 
de doelman van ASC stond te ver 
voor zijn doel, en dat werd opge-
merkt door de zeer attente Nick 
Sluis en met een prachtige lob 
over de doelman was het 3-1.
Men kan terug kijken op een goe-
de wedstrijd, prima geleid door 
scheidsrechter Westhoff.
Theo Nagtegaal

FCA zaterdag en RKDES uit
FCA zaterdag en RKDES zondag 
speelden afgelopen weekend 
beiden een uitwedstrijd. FCA za-
terdag ging op bezoek bij Breu-
kelen. Het werd een spannende 
wedstrijd waar Aalsmeer pas in 
de tweede helft op gelijke hoogte 
wist te komen. Breukelen maakte 
als eerste een doelpunt en on-
danks vele doelpogingen lukte 
het Aalsmeer eerst niet om ook 
de netten te raken. Ver in de twee-
de helft was het Calvin Koster die 
de doelman wist te passeren en 
de 1-1 liet noteren. En dit was te-
vens de eindstand. De voetbal-
lers van RKDES moesten de Ku-
delstaartse grenzen verlaten voor 
een uitwedstrijd tegen Rijnland. 
De beide ploegen waren behoor-
lijk aan elkaar gewaagd. Er zijn di-
verse doelpogingen gewaagd, 
maar de beide keepers lieten zich 
niet passeren. Best terecht was de 
eindstand van 0-0. 

Foto: www.kicksfotos.nl. FCA zondag thuis in actie tegen ASC.

Amsterdamse Bos Golf 
toernooi: Uniek!
Amstelland - Op dinsdag 3 juli 
wordt, voor de achtste keer, het 
Amsterdamse Bos Golf toernooi 
gehouden. Dit unieke evenement 
wordt georganiseerd door Ro-
tary Club Aalsmeer-Uithoorn en 
is inmiddels een begrip in de re-
gio. Het is de enige mogelijkheid 
om in het prachtige Amsterdam-
se Bos een balletje te slaan. Het 
staat vanwege de specifieke om-
standigheden bij de enthousiaste 
deelnemers van de afgelopen ja-
ren dan ook bekend als ‘First Am-
sterdam Rough Tournament’. 

Nederlandse Hersenbank
Dit uitdagende karakter is zeker 
niet de enige reden om hieraan 
deel te nemen. Alle opbrengsten 
van het evenement komen ten 
goede aan De Nederlandse Her-
senbank. In de voorgaande ze-
ven edities werd € 350.000,- bij-
eengebracht voor diverse goede 
doelen.
Deze editie zullen nog meer eve-
nementen worden verzorgd. Het 
18 holes golf toernooi met aan-
sluitend programma staat deze 
dag centraal. 
Op zichzelf al een uniek evene-
ment, waaraan dit jaar nog een 
extra dimensie wordt toege-
voegd, te weten twee bijzonde-
re golfclinics. Een mindervali-
de clinic van 12.00 tot 14.00 uur 
met speciale professionals en 
veel aandacht voor de individue-
le deelnemers. Vervolgens een re-
guliere clinic van 15.00 tot 17.00 
uur, waarin alle elementen van 
het golfspel aan de orde komen 
en de deelnemers ook aan het 
aansluitende programma deel 
nemen. 
Een unieke gelegenheid om na-
der kennis te maken met deze 
sport en ook geschikt als team-
uitje. Deze clinics worden ver-

zorgd door vier golfpro’s van Golf 
& Country Club Liemeer! 

Diner en loterij
Deelnemers aan het 18 holes golf 
toernooi krijgen een lunchpakket 
voor onderweg. Diverse regiona-
le ondernemers staan klaar om u 
onderweg te laten genieten van 
een hapje en een drankje. Moe-
gestreden kunnen de deelne-
mers terecht bij het clubhuis van 
cricket club VRA. Om na te borre-
len en aansluitend te starten met 
een uitgebreid diner. Buiten de 
prijsuitreiking wordt een veiling 
georganiseerd waar fraaie kavels 
worden aangeboden. Deelne-
mers,  organisatoren en belang-
stellenden bleven de afgelopen 
jaren niet voor niets massaal om 
aan deze veiling deel te nemen. 
Bovendien is er nog een loterij 
met spectaculaire prijzen.

Voor bedrijven
Dit unieke evenement kan niet 
gerealiseerd worden zonder de 
onmisbare sponsoren en ruim 
60 vrijwilligers. Wilt u uw steentje 
bijdragen aan het Amsterdam-
se Bos Golf, in welke vorm dan 
ook? Neem dan contact op via in-
fo@amsterdamsebosgolf.nl. Het 
Amsterdamse Bos Golf blijkt een 
prachtig netwerk evenement 
voor bedrijven. Bedrijven die met 
een team willen deelnemen, kun-
nen dit doen met een flight van 4 
personen of als sponsor. De ver-
rassende verzorging gedurende 
de gehele dag en het diner en de 
drank zijn in de prijs inbegrepen. 
Het aantal flights is beperkt. Deel-
name of sponsoring kan opgege-
ven worden www.amsterdamse-
bosgolf.nl. Op de website staat 
ook nadere informatie. Ook kan 
een email gestuurd worden aan 
info@amsterdamsebosgolf.nl.

Wielrennen
Goede race Nils Eekhoff in 
Ronde van Vlaanderen
Rijsenhout - Zes dagen na de ze-
ge van Niki Terpstra in de Ron-
de van Vlaanderen mocht ook 
Nils Eekhoff proeven van de heu-
vels en kasseien in het Belgische 
landsdeel. De renner uit Rijsen-
hout deed dat afgelopen zater-
dag als lid van de nationale selec-
tie in de Vlaamse rondrit voor ren-
ners jonger dan 23 jaar. Eekhoff 
miste in de slotfase de aanslui-
ting met 31 koplopers en finishte 
als eerste Nederlander in een klei-
ne groep als 35ste, 2.30 minuten 
na de Australische winnaar James 
Whelan. De wedstrijd over 165 ki-
lometer was er een in de reeks 

voor de wereldbeker voor lan-
denploegen. De renners moes-
ten zeventien hellingen beklim-
men met daarbij de Muur van Ge-
raardsbergen, Oude Kwaremont 
en Eikenberg. Aan de start kwa-
men 168 toptalenten, slechts de 
helft van hen reed de race uit.
De overige resultaten van het 
weekeinde zijn: Leon Buys 
(Aalsmeer) 25ste bij elites en 
amateurs in Sloten, Tristan Ge-
leijn (Rijsenhout) 50ste in nieu-
welingenklassieker Noord-West 
Overijssel en John Tromp (Ku-
delstaart) zesde in Rotterdam bij 
veteranen 60-plus.

Trampolinespringen
18 Springers Omnia zeker 
van deelname aan NK
Aalsmeer - Veel blije gezichten in 
de Proosdijhal in Kudelstaart op 7 
april. Daar werd de derde plaat-
singswedstrijd voor trampoline-
springers in de C-, D- en E-klas-
se gehouden. De springers van 
SV Omnia 2000 streden tegen vijf 
andere verenigingen uit de regio 
Mid-West. 18 Springers zijn na de-
ze wedstrijd al zeker van deelna-
me aan het Nederlands Kampi-
oenschap in juni. 
Voor velen was deze wedstrijd ex-
tra leuk omdat ie zo dicht bij huis 
was. Dat leverde natuurlijk ook 
heel wat extra vaders en moe-
ders, opa’s en oma’s, ooms en tan-
tes en zelfs een juf van school 
op in het publiek! Met de uitslag 
van deze wedstrijd werd ook dui-
delijk welke springers zich heb-
ben geplaatst voor het Neder-
lands Kampioenschap Trampoli-
nespringen in juni. Bij individu-
eel zijn dat Jay Roelfsema, Ro-
an Bertholet en Joey Visser in de 
klasse C Pupil Jeugd/Jongens. Bij 
de C Junior/Senior Heren plaat-
sen Matthias de Jong en Duncan 
Lemstra zich. Ilse Bom mag uit-
komen in de klasse D Junior/Se-
nior Gemengd. Katelijne van der 
Avoird vertegenwoordigt Om-

nia in de klasse E Pupil Gemengd, 
Nicky Schijveschuurder in de E 
Jeugd Gemengd. Ook bij het syn-
chroonspringen is Omnia flink 
aanwezig op het NK: opnieuw 
mogen Jay Roelfsema en Joey 
Visser in actie komen bij de C Pu-
pil Jeugd/Jongens en Duncan 
Lemstra en Matthias de Jong bij 
de C Junior/Senior Heren. Muriël 
Coppens en Bo Breurken komen 
uit in de klasse C Junior Meisjes. 
Bij de D Pupil Meisjes Alyssa Vis-
ser en Celeste Berger, en ook Eli-
ana Candido en Alyssa Winkelaar. 
In de D Junior/Senior Gemengd 
komen Ilse Bom en Sarah Wisse 
uit voor Omnia, net als Eva Soppe 
en Luna Soppe. Katelijne van der 
Avoird en Merel van Wilgenburgh 
gaan zich laten zien in de klasse 
E Pupil Gemengd. SV Omnia 2000 
wenst deze springers natuurlijk 
heel veel succes en is ook bijzon-
der trots op en blij met al haar an-
dere kanjers. 
De springers in de A- en B-klasse 
hebben hun plaatsingswedstrij-
den nog voor de boeg: zij sprin-
gen hun plaatsingswedstrijden 
op 21 april, 12 mei en 26 mei.

Foto: Michael Bertholet 

Tiende plaats in Harlingen
Start seizoen Westeinder 
Sloeproei Team Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond de eerste wedstrijd in het 
nieuwe seizoen van het sloep-
roeien in Nederland plaats. Sloep-
roeien is een groeiende sport in 
Nederland en de afgelopen twee 
jaar heeft een team uit Aalsmeer 
verdienstelijk mee gedaan in de-
ze sport. Afgelopen jaar werd het 
team tweede in het Nederlands 
Kampioenschap. Sloeproeien is 
een tak van de sport roeien, spe-

cifiek in originele reddingssloe-
pen van schepen. Op de kalender 
staan diverse wedstrijden, onder 
andere lange-afstandswedstrij-
den en sprintwedstrijden. Wed-
strijden worden geroeid mid-
dels een handicapsysteem waar-
bij op basis van geleverd vermo-
gen per roeier (wattage) een uit-
slag wordt berekend.
De eerste wedstrijd van het sei-
zoen vond plaats in Harlingen en 

was meteen een zeer zware wed-
strijd. Er stond een zeer stevi-
ge wind en de sloepen mochten 
meteen uit de haven van Harlin-
gen het wad op richting het zui-
den. Niet alleen de wind was pal 
tegen, ook de stroom hadden 
de sloepen tegen op de heen-
weg. Geen ideale omstandighe-
den voor het Westeinder Sloep-
roei Team uit Aalsmeer. De sloep 
waarin zij roeien, is een relatief 
grote sloep en heeft dus behoor-
lijk veel weerstand bij veel wind 
en tegenstroom. 
De wedstrijd was 15,3 kilometer 
lang en halverwege was er een 
keerpunt. Alle sloepen dienen 

Ben van Dam eerste bij 
‘t darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 3 
april was er weer de wekelijkse 
dartsavond in het Middelpunt. Er 
waren iets minder spelers, maar 
de strijd om te winnen was er niet 
minder om. Er waren aardig wat 
zweetdruppeltjes hier en daar te 
bespeuren, daar het toch af en toe 
niet zo simpel was om van de te-
genstander te winnen. Vooral dat 
uitgooien van de dubbels, en ze-
ker als je beide op de dubbel één 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 14 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - dzb X.E.R.Z.E.S.1 14.30 u 
F.C.A. 2 - Volendam 3 11.45 u
D.S.K. 2 - F.C.A. 3 11.30 u
Rksv T.O.B. 3 - F.C.A. 4 10.00 u
F.C.A. 5 - SV De Meer 7 14.30 u
Vv IJmuiden 8 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 - rksv T.O.B. 4  14.30 u
F.C.A. 8 - W.V.H.E.D.W. 21 14.30 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - IJmuiden V1 14.30 u
A.M.V.J. V1 - F.C.A. V2 12.15 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - Roda’23 V1 13.00 u
S.C.W. 
V.S.V. 1 - S.C.W. 1 14.45 u

Zandvoort 2 - S.C.W. 2 11.00 u
Argon 7 - S.C.W. 3 15.00 u 
Asv.Arsenal 5 - S.C.W. 4 16.00 u
vv.U.N.O. 2 - S.C.W. 5 13.00 u 
S.C.W 45+1 – F.C.A. 45+1 14.30 u
B.S.M.35+1 - S.C.W.35 +1 14.45 u

Zondag 15 april:
F.C.AALSMEER
Altior 1 - F.C.A. 1 14.00 u
K.D.O. 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
H.Y.S. 4 - F.C.A. 4 11.30 u 
Hillegom 10 - F.C.A. 5 11.00 u 
R.K.D.E.S.
S.J.Z. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
Ouderkerk 2 - R.K.D.E.S 2 11.30 u 
R.K.D.E.S. 4 - Hillegom 5 12.00 u
Arsenal 5 - R.K.D.E.S. 5 12.00 u
Pancratius 10 - RKDES 6  11.00 u

deze boei te ronden en dat levert 
een behoorlijke drukte op. Tot dit 
keerpunt behaalde het team uit 
Aalsmeer een gemiddelde snel-
heid van 7,5 kilometer per uur, 
wat relatief laag is voor het team. 
Vanaf het keerpunt ging de snel-
heid weer omhoog, de wind was 
nu meer gedraaid en de stroming 
was milder. De terugweg werd 
dan ook doorgeroeid met een ge-
middelde snelheid van 9,2 kilo-
meter per uur. 
Na 1 uur, 49 minuten en 52 secon-
den kwam het team over de finish 
in de haven van Harlingen. On-
danks de zware inspanning was 
dit niet voldoende voor het team, 

staat, is het werkelijk wie zal de 
eerste zijn? Nu dat werd dus Ben 
van Dam, z’n tegenspeler was Pe-
ter Bakker, die tweede werd. Vin-
cent Beukman pakte deze keer de 
derde plaats. Hij had een span-
nende wedstrijd tegen Franklin 
Dolk, die best in vorm was, daar 
hij best een hoge score had, maar 
net bij de laatste uitgooi kwam 
zijn pijl aan de verkeerde kant van 
het ijzertje terecht. Het leek of hij 
er in zat, maar het was de scha-
duw van de pijl. Jammer, maar 
de vierde plaats dus voor Fran-
klin. In de verliezersronde werd 
Kees de Lange eerste, Albert Ge-
lein tweede en de derde plaats 
was voor Hans Dolk. Darten ook 
iets voor u/jou? Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom. De competitie 
start iedere dinsdag om 20.00 uur 
in het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Inschrijven kan vanaf 
19.30 uur en deelname kost 2,50 
per persoon per avond. 

en leidde de inspanning het team 
tot een tiende plaats in het eind-
klassement. De verwachtingen 
van vorig jaar konden dus nog 
niet waar gemaakt worden, maar 
gelukkig zijn er nog zeven ande-
re wedstrijden in het Nederlands 
kampioenschap. 
De volgende wedstrijd is komen-
de zaterdag 14 april in de grach-
ten van Utrecht, welke meetelt in 
het Grachtencup klassement.
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Sportfit met SV Omnia in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Aan je conditie wer-
ken, leniger worden, afslanken of 
gewoon gezellig een uurtje spor-
ten, dat is mogelijk voor jong en 
oud bij Sportvereniging Omnia 
2000. SV Omnia 2000 biedt van 
maandag tot en met vrijdag ge-
zellige sporturen onder leiding 
van deskundige en gediplomeer-
de leiding. Van pittige workouts 
bij Bodyshape tot de wat rusti-
gere maar niet minder intensie-
ve Pilateslessen, Omnia heeft het. 
Ook voor de heren zijn er diverse 
mogelijkheden. De lessen die SV 
Omnia 2000 te bieden heeft, zijn 
onder andere: Keep Fit (heren), 
Bodyshape (dames), Pilates (da-
mes en heren) en Zumba Fitness 
(dames). 
Daarnaast biedt Omnia sinds kort 
ook Fit met Mar, vol aan de slag 
indoor en outdoor, een les die 
nooit verveelt. Elke woensdag om 
10.30 uur in de Proosdijhal te Ku-
delstaart.

Bodyshape en Pilates
Lekker fit worden op jaren tachtig 
en negentig muziek en muziek 
van nu? Are you ready to shape 
it up? Dat kan in de shape lessen 
door middel van aerobics passen 
en uitdagende oefeningen. Alles 
komt aan bod : armspieren, been-
spieren, buikspieren. Voel je fitter 
en energieker voor beginner tot 
gevorderd. Joyce daagt jullie uit, 
dus kom een gratis proefles vol-

gen in de gymzaal aan de Rozen-
straat 2B. Vanaf 25+ tot 85 jaar. 
Op een verantwoorde manier 
trainen aan je ‘powerhouse’ dus 
strakke buikspieren en stevige 
rugspieren zorgen voor een goe-
de balans bij elke andere vorm 
van bewegen. Onder de deskun-
dige leiding van Véronique kun-
nen gezonde mensen, maar ook 
mensen met bijvoorbeeld rug-
klachten de pilatesoefeningen te 
doen, ieder op zijn eigen tempo 
en niveau. Je kunt terecht bij di-
verse groepen ongeacht jouw 
leeftijd. De lessen zijn zeer gevari-
eerd en geschikt voor zowel man-
nen als vrouwen. Je kunt één keer 
per week een les volgen, maar ui-
teraard zijn meerdere uren ook 
mogelijk.

Diverse locaties
De locaties waar Omnia haar con-
ditiesporten geeft, zijn: De Proos-
dijhal Kudelstaart, de Bloem-
hof in Oost, Verenigingsgebouw 
‘t Baken in de Sportlaan, gymza-
len De Rietpluim in Kudelstaart, 
De Mikado in Oost, De Baccara 
in de Baccarastraat en De Rozen 
in het Centrum en in Sportzaal 
aan de Jane Addamslaan in West-
wijk Amstelveen. Geïnteresseerd? 
Kom dan vrijblijvend meedoen 
met een gratis proefles. Kijk voor 
inlichtingen op de website www.
svomnia.nl of stuur een mail naar: 
sportpunt@svomnia.nl. 

Warme start van nieuw seizoen
Triatleten lopen Meentrun
Aalsmeer - In voorbereiding op 
het aankomende triatlon seizoen 
is het een traditie aan het worden 
om in het businessteam van Ron 
Schiedon, al jaren een trouwe 
sponsor van Oceanus, de Meen-
trun te lopen in Amstelveen. Dit 
jaar waren er twee teams voor de 
5 en 10 kilometer loop ingeschre-
ven. Op één van de eerste en ge-
lijk warme mooie dagen werd het 
voor alle deelnemers een uitda-
ging om hun tijden neer te zet-
ten die men in het hoofd had. 
Vanaf de start bleek al dat het 
een warme race zou worden en 
dat je goed je hartslag en ritme 
in de gaten moest houden. Het 
mooie parcours lag er goed bij en 
langs de kant stonden vele toe-
schouwers alle atleten toe te jui-
chen. Dit is voor de atleten altijd 
een mooie stimulering om door 
te lopen, ook al gaat het wat las-
tiger. Al met al was het weer een 

mooie testcase voor de atleten. 
Aan het einde van de race werd 
Ron Schiedon nog in het zonne-
tje gezet met een taart als be-
dankje voor al weer twintig jaar 
sponsoring van het Oceanus Tri-
athlon Team. Waarbij Ron zelfs 
meldde dat hij na lange afwezig-
heid op zaterdag weer mee wil 
gaan zwemmen bij de door hem 
zo gekoesterde vereniging. Ocea-
nus ziet hem en u/jou graag ver-
schijnen bij de trainingen voor 
een van de afstanden voor de tri-
athlon.
De 5 kilometer lopers waren Jus-
tin Heijsteeg 21.43, Niels Lek-
kerkerk 21.47, Menno Wiersma 
22.04, Floortje Krijteberg 25.14 en 
Thara Kleijberg 25.57 minuten.
De 10 kilometer lopers waren 
Leendert Liefers 44.34, John He-
ijsteeg 49.51, Marcel Krijtenberg 
50.57, Ton Kleijberg 55.29 en Ma-
rieke van Duijn 60,26 minuten.

Tafeltenniscompetitie
Teams Bloemenlust 1 en 3 
vechten voor laatste kans
Aalsmeer - Om nog een klein 
kansje te houden op handhaving 
in de derde klasse, moest Bloe-
menlust 1 de thuiswedstrijd te-
gen US 10 winnen en liefst met 
groot verschil; 8-2 of meer. Zo-
wel Bart Spaargaren als Johan 
Berk waren in hun eerste par-
tij goed op weg om Bloemenlust 
een goede start te geven, maar in 
plaats van 2-0 stond er 0-2 op het 
bord, omdat beiden de beslissen-
de vijfde game met 8-11 verloren. 
Vervolgens won Ed Couwenberg 
wel van zijn eerste tegenstan-
der en samen met Bart werd ook 
het dubbelspel gewonnen; 2-2 
en er was weer hoop. Helaas ver-
loor Johan ook zijn tweede wed-
strijd, maar door overwinningen 
van achtereenvolgens Bart, Ed en 
Johan kwam Bloemenlust op een 
5-3 voorsprong en was een 7-3 
overwinning weer mogelijk. Ed 
leek in zijn laatste wedstrijd voor 
het zesde punt te gaan zorgen, 
maar hij kon het in de tweede 
game en later in de vierde game 
niet afmaken. Zijn tegenstander 
vervolgens wel in de vijfde game. 
Omdat ook Bart zijn laatste partij 
niet wist te winnen, moest Bloe-
menlust genoegen nemen met 

een puntendeling: 5-5. Een rede-
lijk resultaat, maar niet genoeg 
om in te lopen op US 10.
 
Winst Bloemenlust 2
Bloemenlust 2 blijft het zeer 
goed doen achter de ongenaak-
bare koploper Patrios. Nu werd 
in de Bloemhof ASSV 3 met 10-
0 verslagen. 3-0 Was de begin-
stand omdat er maar twee tegen-
standers kwamen, maar op eigen 
kracht walsten Dirk Biesheuvel, 
Jan Spaargaren en Phillipe Mon-
nier vervolgens over deze twee 
tegenstanders heen. Dirk en Jan 
wonnen ook weer overtuigend 
het dubbelspel.
Ook Bloemenlust 3 vecht voor 
haar laatste kansen en speelde 
uit tegen Amstelveen 5. Horst 
Krassen won twee enkelspelpar-
tijen en Irene Gerritsma wist een 
tegenstander te verslaan. Peter 
Velleman verloor al zijn partij-
en en ook het dubbelspel samen 
met Horst. Peter en Irene verloren 
allebei een partij zeer nipt na een 
beslissende vijfde game, Peter 
11-9 en Irene met 11-8. Einduit-
slag: 7-3 en met 11 punten ach-
terstand op de voorlaatste ziet 
het er niet rooskleurig uit.

Weer darten in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Top gegooid heb-
ben alle darters tijdens de com-
petitie op vrijdag 30 maart in ‘t 
Dijkhuis. Raymond van der Wei-
den behaalde met 137 de hoog-
ste finish van de avond en Chris 
Brouwer gooide maar liefst vijf 
180-ers! Bij de dames winnaars-
ronde won Henny Taal van Lisa 
Bruggink met 3-0 en in de verlie-
zersronde won Marcia Dubbelaar 
van Sandra Heijsteeg met 2-1. Bij 
de spannende finale heren-win-

naarsronde won Remco Maar-
se van Chris Brouwer uiteindelijk 
met 4-3 en in de verliezersronde 
won Gilbert van Eijk met 3-1 van 
Jan van Zanten. Morgen, vrijdag 
13 april, zijn er weer nieuwe ron-
den, nieuwe kansen bij dartclub 
’t Dijkhuis aan de Aalsmeerder-
dijk 77 te Oude Meer. De zaal gaat 
open om 19.30 uur en vanaf 20.30 
uur worden de pijlen ter hand ge-
nomen. Iedereen vanaf 16 jaar is 
van harte welkom!

Laatste kaartavond van 
competitie bij FCA
Aalsmeer -Jawel, het was de 
laatste competitie kaartavond 
bij FC Aalsmeer en de verwar-
ring is wederom op deze gezelli-
ge en heel drukke kaartavond al-
leen maar weer toegenomen en 
een verrassing was er dit keer ze-
ker. Dit jaar nog niet gebeurd en 
eindelijk op de laatste competi-
tieavond sloeg Sjaak Schijf met 
hartenjagen toe. De eerste ron-
de de minste punten en uitein-
delijk op de tweede plaats eindi-
gen met slechts vier punten ach-
terstand op de nummer één. Een 
verrassing tot en met, maar voor 
de hoogste eer toch de sprint te 
laat ingezet. Dan maar volgend 
jaar gelijk op scherp gaan spe-
len. Mariska Daatselaar werd de 
uiteindelijke winnares. Bij het kla-
verjassen was het Hennie Spaar-
garen en Wim Ruts die naar ie-
dereen een lange neus konden 
trekken met weer een overwin-
ning. Een dameskoppel in het 
eindklassement op twee. Een 
geweldige verrassing, want een 
vrouw bij de beste klaverjassers 
komt bij de FC Aalsmeer niet zo 
gauw voor. Uiteraard zonder af-
breuk te doen aan het zeer ze-
ker aanwezige vrouwelijke talent 

wat op de vrijdagavond aanwe-
zig is. De einduitslag: Het klaver-
jassen is gewonnen door Hen-
nie Spaargaren en Wim Ruts met 
5461 punten. Op twee Mireil-
le Ruts en Miranda Cudovan met 
5136 punten, op drie Geert Brui-
ne de Bruin en Kees Springintveld 
met 5064 punten, op vier Gerda 
Springintveld en Gerard Waay-
man met 5052 punten en plaats 
vijf is voor Arie Brouwer en Bert 
Buys met 5023 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Elly en 
Mieke Zekveld met 3630 punten. 
Bij het hartenjagen is de hoogste 
eer behaald door Mariska Daat-
selaar met 181 punten, op twee 
Sjaak Schijf met 185 punten, op 
drie Martin de Bok met 192 pu-
nen, op vier Esther van der Hoorn 
met 194 punten en plaats vijf is 
behaald door Remco van Schie 
met 199 punten. De poedelprijs 
mocht Barry Konst met 254 pun-
ten in ontvangst nemen. Op vrij-
dag 20 april is laatste kaartavond 
(geen competitie) van dit seizoen 
en vindt de prijsuitreiking plaats. 
Aanvang 20.15 uur in de kantine 
van FC Aalsmeer aan de Beetho-
venlaan. Aanwezig voor inschrij-
ving, koffie en thee om 20.00 uur.

Iedere woensdagochtend bijeen
FCA demonstreert walking 
football bij SV Ouderkerk
Aalsmeer - Een walking football-
team van FC Aalsmeer is uitgeno-
digd om aanstaande woensdag 
bij SV Ouderkerk een demonstra-
tiewedstrijd te spelen. Om 10.45 
uur staat een duel met een selec-
tie van Zuidoost United op het 
programma. Burgemeester Joyce 
Langenacker verricht de aftrap. 
De wedstrijd is onderdeel van de 
kick-off van het walking football 
in Ouderkerk aan de Amstel.
Walking football is een in Enge-
land bedachte en snel groeiende 
voetbalvariant voor 60-plussers. 
De spelers mogen alleen wande-
len. Lichamelijk contact is net als 
het maken van slidings niet toe-
gestaan. Een team bestaat uit zes 
spelers, zonder keeper. De na-
druk ligt derhalve op positiespel. 
Plezier en sociale contacten staan 

voorop. De KNVB introduceer-
de walking football vijf jaar gele-
den in Nederland. Mede dankzij 
de ondersteuning door het Ou-
derenfonds wordt inmiddels bij 
zo’n 220 amateurclubs de nieuwe 
voetbalvariant gespeeld. 

Iedere woensdagochtend
Bij FC Aalsmeer wordt het wal-
king football gecoördineerd door 
de oud-spelers Bram Landzaat, 
Dolf Wilting en Ben van den Ham. 
Circa vijftien ‘old stars’ komen el-
ke woensdagochtend in actie. In-
teresse en 60+? Kom eens langs, 
de heren komen vanaf 10.00 uur 
bijeen bij FCA aan de Beethoven-
laan voor eerst een warming-up, 
daarna een partijtje en tot slot 
(voor wie dat wil) gezellig nabab-
belen. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Gerard en Lies winnen 
vlucht Roosendaal
Aalsmeer - Zaterdag 7 april werd 
d eerste officiële vlucht van het 
seizoen vervlogen vanuit Roo-
sendaal, met een gemiddelde af-
stand van ongeveer 86 kilometer. 
Het werd ondanks de ZO-wind 
een pittig vluchtje, vooral voor 
de wat onervaren duiven. De dui-
ven werden om 10.00 uur gelost, 
en om 10.48.57 uur zat de 17-
869 al bij Gerard en Lies v/d Ber-
gen in het hok. Deze duif maak-
te 1688,392 meter per minuut 
(ruim 101 kilometer per uur). Aad 
van Belzen uit Kudelstaart werd 
tweede en Comb. van Ackooy uit 
Hoofddorp pakte de derde plaats. 
De uitslag van de vlucht vanuit 
Roosendaal met 416 duiven en 
16 deelnemers: 

1.  Gerard en Lies v/d Bergen 
Kudelstaart

2.  A.J. van Belzen Kudelstaart
3.  Comb. van Ackooy 
 Hoofddorp
4.  C. van Vliet Kudelstaart
5.  J.H. van Duren Amstelveen
6.  Comb. v. Leeuwen & v. 

Grieken Aalsmeer
7.  P. v/d Meijden 

Aalsmeerderbrug
8.  D. Baars Kudelstaart
9.  A. v/d Wie Aalsmeer
10. J.A. van Dijk Aalsmeer
11. W. Wij�e De Kwakel
12. Darek Jachowski Mijdrecht
13. M. de Block Aalsmeer
14. Th. v/d Wie Aalsmeer
15. L. v/d Sluis Uithoorn
16. Tim Rewijk De Kwakel

Bets en Rudolf 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma en nieuwe kaarters zijn 
van harte welkom. Op donderdag 
5 april is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 27 punten, 

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club de Geluksvogels. Het hele 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 13 
april is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. 
Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Iedereen is 
van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrij-
ving. Het koppelkaarten op vrij-
dag 6 april is gewonnen door Co 
Eikelenboom en Rijk van Egdom 
met 5835 punten. Op twee zijn 
Kees Noordhoek en Paul Schou-

jaar door wordt er op de woens-
dagavond gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Op 4 april werden Bert van 
der Jagt en Jan Ramp eerste, beide 
met 5194 punten. Jaap Streefkerk 
werd derde met 5180 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Marga da Silva met 3724 punten.

ten geëindigd met 5256 punten 
en plaats drie was voor Krijn Ver-
hoef en Miep Bloemen. De poe-
delprijs was voor het koppel Piet 
Gortzak en Fred Maas met 4047 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Frida met 401 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Gon 
met 730 punten.

Kwartmarathon
De kwartmarathon op zaterdag 
7 maart is gewonnen door Man-
fret de Grauw met 10224 punten, 
op twee Krijna Verhoef met 9711 
punten en op plaats drie is Corrie 
Durieux geëindigd met 9663 pun-
ten. De poedelprijs was voor Irma 
Mandenmaker met 8214 punten.

op twee is Trudy Knol geëindigd 
met 207 punten en op drie Gerard 
de Wit met 223 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Rudolf 
Häussler met 5142 punten de bes-
te, gevolgd door Guda Kluinhaar 
met 4865 punten en An Uiterwaal 
met 4817 punten. De poedelplaats 
was voor Coby Bouwmeester met 
3832 punten. Kom gerust eens kij-
ken en kaart eens mee! Wie eerst 
meer informatie wil, kan contact 
opnemen met mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.



Aalsmeer - Vrijdag 6 april togen 
zeven Azen naar Leiden om te-
gen het sterke LSG 5 aan te tre-
den. Een matchpunt was brood-
nodig voor handhaving, maar 
met zeven man zag het er som-
ber uit. Richard Piller stond nog 
ergens op de markt en zou het 
niet tijdig meer halen. Met Henk 
in Suriname, Koen op winter-
sport en Nico in Zweden waren 
er geen invallers meer. De wed-
strijd begon meteen slecht, Mar-
tin van Zaanen was een kwar-
tier te laat, speelde ongeveer een 
kwartier, gaf een stuk weg en ver-
trok weer. De Azen kwamen terug 
door een zeer fraaie overwinning 
op Patriek Tromp en daarna gelijk 
door een eveneens fraaie over-
winning van Willem Hensber-
gen, tactisch snel van bord naar 
bord 4 verplaatst. Willem is daar-
mee topscoorder van het team 

met 7 uit 8, ongeslagen. Daarna 
werd de partij van Olaf remise en 
steeg de spanning bij de overige 
partijen. Na harde strijd wist Bou-
dewijn zijn partij remise te hou-
den en was de stand 3-3. Henk 
van Leeuwen had in een minde-
re stand flink moeten keepen, 
maar deed dat prima. Zijn tegen-
stander maakte een fout en Henk 
bracht de Azen op voorsprong en 
haalde het eerste matchpunt bin-
nen. Olivier zwoegde lang verder 
en wist ook zijn partij te winnen, 
zodat de Azen zelfs met twee 
Matchpunten naar huis gingen.
AAS staat nu vierde in de hoog-
ste klasse van de LeiSB en kan 
hier zelf geen verandering meer 
in brengen. De schakers zijn na-
melijk de laatste ronde vrij. Maar 
in ieder geval is handhaving een 
feit.
Door Ben de Leur
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Nog niet alles beslist bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Op de speelavond 
van Bridgeclub Onder Ons de-
den zich enkele opmerkelijke za-
ken voor. Paren die de ene week 
bovenaan staan, zijn de volgen-
de week als laatste terug op de 
ranglijst te vinden. Het kan verke-
ren dus. 
Er waren diverse gelegenheids-
koppels deze avond. Een daarvan 
wist een keurige tweede plaats te 
behalen terwijl een ander kop-
pel onderaan eindigde. Het der-
de koppel is terug te vinden in 
de middenmoot. Wat betreft pro-
motie of degradatie is nog niet al-
les is beslist. Volgende week is de 

laatste mogelijkheid om nog te 
verbeteren. De uitslag in de A-lijn: 
1e Christa Leuven en Rita Ritzen 
met 63.75%, 2e Joke Hendrikse 
en Rogier Kerner met 58.33% en 
3e Ria Slagboom en Kees Brock-
hoff met 53.33%. In de B-lijn: 1e 
Wil Groot en Mijnie van Leeu-
wen met 65.42%, 2e Wil Stokman 
en Francoise Daudel met 59.17% 
en 3e Frits en Stien Blommestijn 
met 58.33%. In de C-lijn: 1e Oe-
ge de Jong en Jan Eveleens met 
57.29%, 2e Marja Barendsen en 
Els Scholten met 55.21% en 3e 
Edwin Geleijn en Donne Lek met 
52.08%.

Biljarten
Ger clubkampioen 
bij biljartclub Apollo
De Kwakel - Nadat Ger aan het 
begin van dit jaar nieuwe lid was 
geworden bij biljartvereniging 
Apollo, heeft hij zich duidelijk 
doen gelden. Na vier weken werd 
zijn gemiddelde bepaald en ging 
hij van start in de competitie.
Enkele weken hierna wist hij zich 
te onderscheiden van de rest en 
nam de koppositie in. In decem-
ber werd hij winterkampioen, 
zijn gemiddelde werd bijgesteld, 
maar desondanks wist hij zich 
toch te handhaven en fluitend 
kampioen te worden. Voorwaar 
een prima prestatie.
Voor de tweede en derde positie 
was het daarom een strijd tot op 
de laatste dag. Er waren nog vijf 
gegadigden voor de ereprijzen. 
Tot op de laatste partij waren het 
Co Celie en Willem Hop die kans 
hadden op de tweede en derde 
plaats. Willem kwam er uiteinde-
lijk met 1 punt verschil uit en leg-
de beslag op de tweede plaats. 
Co op een welverdiende derde. 
Het was mooi te zien dat deze he-
ren elkaar niet veel ontliepen en 
het op en zeer sportieve wijze te-
gen elkaar opnamen. Allen daar-
om gefeliciteerd.

35-Jarig jubileum
Omdat biljartvereniging Apollo 
in De Kwakel dit jaar 35 jaar be-
staat, had het bestuur de prijzen 
ook aangepast met extra prach-
tige bekers verzorgd. Eén van de 

clubleden, Arie van Nieuwkerk, 
is er zelfs vanaf de oprichting bij 
en biljart nog elke week met ple-
zier zijn caramboles mee. Voor de 
aanmoedigingsprijs, de Runner-
up Cup, heeft Peter van Parera de 
wisselbeker in ontvangst mogen 
nemen. Met 43 bonuspunten was 
hij de gelukkige winnaar. Bram 
van Klaveren had dit jaar de prijs 
voor de procentueel hoogste se-
rie en Lody van Ginkel de trofee 
voor de kortste partij in tien beur-
ten. 

Joop de Jong trofee
Op dit moment maakt Apollo het 
seizoen af tot 18 juli met de ‘strijd’ 
om de Joop de Jong Trofee. Ver-
noemd naar een in het verleden 
zeer geziene voorzitter van de bil-
jartclub. 

Winst Thomas, Leo, Hans 
en Astrid bij Sjoelclub
Rijsenhout - Thomas, Leo, Hans 
en Astrid hebben de voorlaat-
ste competitie-avond gewon-
nen bij Sjoelclub Rijsenhout. Tho-
mas van Brakel werd in de hoofd-
klasse wederom eerste, op plaats 
twee Arnold van der Linden en 
als derde Rien Ravensbergen. Leo 
van Faassen was in de A-klasse 
de sterkste met op enkele pun-
ten gevolgd door Annelies Ra-
vensbergen op plaats twee en op 
drie Elisa Arendse. In de B-klas-
se had Hans Schijf ook weer een 
prima avond en werd met over-
macht eerste, gevolgd door Wim 

Romijn op flinke afstand als twee-
de en Jannie van der Laarse be-
zette met een mooie score plaats 
drie. In de C-klasse was het Astrid 
Overbeek die de sjoelschijven 
ook aardig in de gaten kreeg en 
met een mooi gemiddelde eer-
ste is geworden, plaats twee was 
ditmaal voor Annie van´t Zelfde 
en Brigitte Hoogeboom met een 
derde plaats ook weer in de top.
De volgende en laatste compe-
titie-avond is op donderdag 19 
april in dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat 14. Aanvang is 
19.30 uur.

Schaken 1e klasse KNSB
AAS 1 vechtend ten onder
Aalsmeer - Een verzwakt AAS 1 
moest afgelopen zaterdag 7 april 
aantreden tegen het zeer ster-
ke Philidor Leeuwarden, geluk-
kig was het een thuiswedstrijd. 
Ad was afwezig met gezondheids-
problemen, Redmar was in Brussel 
en Henk N was nog steeds in Suri-
name. De wedstrijd begon slecht 
met een zeer verkouden AJ Kees-
sen, die toch naar Aalsmeer was 
gekomen uit Friesland, hetgeen 
tot opmerkingen leidde dat hij wel 
met de tegenstanders had kun-
nen meerijden. Jammer genoeg 
kon AJ het niet bolwerken en ver-
loor. Ben de Leur plaatste een fri-
vool pionoffer dat op lagere regi-
onen wellicht werkt, maar in de 1e 
klasse KNSB wordt afgestraft. On-
danks lang verzet moest Ben ook 
opgeven. Martin mocht in twee 
dagen twee keer invallen en deed 
het beter als de dag tevoor in AAS 
2, maar bijna 400 ratingpunten 
overbruggen was een te grote op-
gave en ook deze partij ging ver-
loren. Mark Trimp deed voor AAS 
goede zaken. Nu moest Mark spe-
len tegen Eddie Schoill, oud-kam-
pioen van Nederland. Na GM Hans 
Ree vorige ronde verslagen te 
hebben, had Mark de smaak te 
pakken en ook Eddie Schol ging 
eraan. Mark heeft nu drie oud-
kampioenen van Nederland ge-
had, alleen tegen GM Jan Timman 
werd verloren. Helaas is Paul niet 
erg in vorm dit seizoen en verloor 
van Addy Lont. Op de topborden 

werd zware strijd geleverd. FM Jo-
hannes kwam met twee torens op 
de 7e rij binnen dreunen en na 
nog schaak der wrake gaf zijn te-
genstander op.
Op bord 1 had FM Jeffrey een stu-
dieachtig eindspel van dame te-
gen loper, toren en beiden nog 
twee pionnen. Zijn tegenstander 
was IM Mighiel de Jong, maar zelfs 
de Internationaal Meester kon het 
niet bolwerken tegen de fenome-
nale eindspeltechniek van Jeffrey. 
Zou er dan toch nog een eervol 
gelijkspel inzitten? Jasper stond 
beter, maar de tegenstander ver-
dedigde goed en remise was het 
gevolg. Simon Groot en Peter Pon-
cin hadden beiden moeilijke eind-
spelen die theoretisch wel remise 
zijn. Maar theorie en praktijk zijn 
twee verschillende zaken en op dit 
niveau worden er geen cadeautjes 
gegeven. Bovendien is Philidor 
nog niet veilig voor degradatie en 
zo werd water uit steen geperst. 
Peter verloor als eerste en de een-
zame Simon vocht nog door tot 
18.30 uur, maar toen moest er 
toch na 7.5 uur strijd opgegeven 
worden en waren de Azen met 
3.5 -6.5 afgetuigd. De laatste ron-
de wacht het immens sterke Char-
lois, 2 jaar geleden kampioen van 
Nederland, het jaar erop gedegra-
deerd en nu zeer van plan om te-
rug te keren in de Meesterklasse. 
Deze volgende en laatste ronde is 
op zaterdag 21 april.
Door Ben de Leur

Hoogste klasse Leidse Schaakbond
AAS 2 wint sensationeel

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Christopher wint voor 
5e keer bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van 
Kudelstaart het twee wekelijk-
se dartsfeest. Christopher Brou-
wer werd de grote winnaar van 
de avond, hij won voor alweer de 
vijfde keer dit seizoen, en de ne-
gende keer ooit, de speelavond. 
Remco Maarse had kans om te 
winnen, maar moest genoegen 
nemen met de tweede plaats. 
Peter van de Laarse en Ilona van 
Emden presteerden naar beho-
ren, zij bereikten knap de halve 
finale van het hoogste niveau. 
Ook Pietje van Overbruggen en 
Gilbert van Eijk bereikten de hal-
ve finale, maar dan van het twee-
de niveau. Gilbert had daarbij ook 
nog eens, voor de zesde keer ooit, 
de hoogste uitgooi van de avond, 
dit keer met een mooie finish 
van 126. De finale ging uiteinde-
lijk tussen Ronald van de Meer en 
Martin Bax. Voor Ronald was het 
zijn derde finale ooit, maar he-
laas ging ook deze finale verlo-
ren. Martin is bezig met een top-
jaar, het was alweer zijn zesde fi-
nale dit seizoen, en derde over-
winning op het tweede niveau. 
Ook won hij één keer de grote fi-
nale. Net als Martin bereikte ook 
John Guldemond voor de zes-
de keer dit seizoen een finale. Op 
één na verloor John echter al zijn 
finales, en die ene overwinning 

was uitgerekend tegen Martin. 
Arnaud de Graaf won uiteinde-
lijk het derde niveau. Het was zijn 
zesde overwinning ooit. Extra bij-
zonder was dat Arnaud tot nu toe 
nog geen finales verloor. De fina-
le van het vierde niveau werd ge-
wonnen door John Kater, tweede 
werd Huib Gootjes.

Speelavond en prijsuitreiking
Volgende week vrijdag 20 april is 
de volgende speelavond in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
is de laatste speelavond, dus het 
wordt uiteraard extra gezellig ge-
maakt. Aansluitend is de prijsuit-
reiking van de Top Tien, met uiter-
aard extra aandacht voor het po-
dium, en in het bijzonder de aan-
staande kampioen. Hoewel de 
stand, punten en historische wa-
penfeiten allemaal leuk en aardig 
zijn is de speelavond een toer-
nooi op zich. Nieuwelingen zijn 
altijd welkom. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is geen besloten 
club, laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus; hoe meer zie-
len hoe meer vreugd. Jong, oud, 
man en vrouw zijn welkom. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Van links naar rechts: Ronald, Martin, Christopher en Remco.

Doe ook mee aan AVA’s 
Westeinderloop
Aalsmeer - Op zondag 22 april 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als voorgaan-
de jaren is de Westeinder Advies-
groep hoofdsponsor van dit loop-
evenement. De hoofdafstand is 
een loop over 10 kilometer. Ook 
wordt er een 5 kilometer loop uit-
gezet. De route van beide afstan-
den is gelijk aan die van vorig jaar. 
Dit parcours gaat voor een groot 
deel langs de Westeinderplassen. 

Kidsrun en G-run
Vanwege groot succes staat ook 
de 1 kilometer kidsrun weer op 
het programma. En in samenwer-
king met Ons Tweede Thuis is een 
1 kilometer G-run nieuw toege-
voegd. De start en finish van al-
le afstanden is op de AVA atle-
tiekbaan aan de Sportlaan 43. De 
start voor de 10 en 5 kilometer is 
om 11.00 uur. Daarvoor start om 
10.15 uur de 1 kilometer G-run en 
om 10.30 uur de 1 kilometer kids-
run.
Douche, kleedgelegenheid en 
EHBO zijn aanwezig. Na afloop 
ontvangt iedere deelnemer van 
de 10 en 5 kilometer tegen inle-
vering van het startnummer een 
leuke attentie. Deelnemers aan 
de 1 kilometer ontvangen een 

medaille. Verder zijn er bekers te 
verdienen voor de nummers één, 
twee en drie in diverse catego-
rieën. De organisatie heeft er alle 
vertrouwen in om voor de lopers 
weer een goede wedstrijd neer te 
zetten.

Online inschrijven
Online inschrijven kan nog tot en 
met vrijdag 20 april via de websi-
te www.avaalsmeer.nl. Hier vindt 
u via  het menu ‘Wedstrijden’ – 
‘Westeinderloop’ de link naar de 
online inschrijving en ook alle in-
formatie over de loop. Ook op de 
dag zelf kunnen deelnemers zich 
inschrijven tot 20 minuten voor 
aanvang van de loop in de kan-
tine.

Workshops en fruit
Tijdens het evenement zal JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) 
water workshops geven, fruit ver-
zorgen voor de jeugd en water 
ter beschikking stellen met diver-
se kruiden. Bijna 1 op de 8 van de 
Aalsmeerse kinderen in de leef-
tijdscategorie 5 tot 11 jaar is te 
zwaar. Het percentage met over-
gewicht stijgt met de leeftijd. De 
JOGG-aanpak maakt de gezonde 
keus normaal in Aalsmeer, zowel 
voor kinderen als hun ouders.

Dammen
René de Jong loodst 
K&G in veilige haven
De Kwakel - René de Jong heeft 
de dammers van K&G in veilige 
haven geloodst. Daar was vrij-
dagavond in Andijk nauwkeurig 
laveren voor nodig. De leden van 
Kunst en Genoegen waren de-
ze avond naar de kop van Noord-
Holland getogen om te dammen 
voor lijfsbehoud. Alleen winst 
kon de Kwakelse club nog redden 
van het stapje terug.
In de gezellige bibliotheek van 
Andijk, net een huiskamer, wer-
den om half acht de klokken ge-
start. Wim Keessen, Aalsmeer-
der, gaf K&G hoop. Met een dam-
combinatie zette hij zijn ploeg na 
twee uur op voorsprong. Een uur-
tje later deed Adrie Voorn daar 
een schepje bovenop, na een ge-
degen voorbereiding. Met Pasen 
had hij al Andijk lopen gedaan en 
menig hek bedwongen. Met een 
hek zette hij zijn opponent dan 
ook klem waardoor K&G een ri-
ante 4-0 voorsprong nam. Slechts 
een puntje was nog nodig voor 
lijfsbehoud.

De resterende dammers Wim 
Konst en René de Jong stonden 
er goed voor, geen vuiltje leek 
er aan de lucht. Hun stellingen 
verzandden echter en toen Wim 
Konst een plakkertje miste, een 
dam term, viel er niets meer te 
lijmen en kwam Andijk terug tot 
2-4. Zoals zo vaak maakt René er 
een potje van om als laatste par-
tij te eindigen, de klokken moes-
ten alweer bijgesteld worden. Hij 
bracht de teamleider zo tot wan-
hoop, René schijnbaar onbewo-
gen achter het bord en Adrie er 
zuchtend en steunend omheen.
Maar in een drie om drie stand 
moet zijn tegenstander uiteinde-
lijk in remise berusten en is Re-
né de gevierde held, Andijk de-
gradeert nu. Ver na het midder-
nachtelijk uur arriveren de dam-
mers weer opgelucht in De Kwa-
kel. De volgende morgen mag 
‘de baas’ van het KDO-complex 
zelf de vlag in top hijsen, K&G vol-
gend seizoen weer hoofdklasse, 
klasse. Nu KDO nog!

Ubel wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 18 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 

aan de Gerberatraat. Het kaarten op 
4 april is gewonnen door Ubel van 
der Blom met 5708 punten. Op twee 
is Gerda van Leeuwen geëindigd 
met 5536 punten en de plaatsen 
drie en vier waren respectievelijk 
voor Maaike Spaargaren met 5263 
en Paul van Aalst met 5203 punten.






