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KORT NIEUWS:

Benzine uit 
auto gestolen
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dagochtend 15 mei ontdek-
te een bewoner uit de Berken-
laan dat er benzine uit zijn auto 
is gestolen. De tankklep van de 
Ford Focus bleek geforceerd. 
Mogelijk is in het weekend hier 
iets van gezien. Getuigen kun-
nen zich melden bij de politie 
via 0900-8844.

Donderdag 25 april  17.00 - 20.00 uur
Zaterdag 27 april  11.00 - 13.00 uur

www.spoorlaan.nu

open huis / woonproeverij

aan de spoorlaan

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
13.00 uur naar

en deze wordt 
dan nabezorgd.

0251-674433Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Hoogvliet Aalsmeer, Aalsmeerderweg 207Hoogvliet Aalsmeer, Aalsmeerderweg 207

Wij zijn zondag 21 april 

open van 16.00 - 20.00 uur

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Zwarteweg 121 • 1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen
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Uw alternatief voor:

voor het 
officiële
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LAATSTE
WEKEN

ALLE COLBERTS, PAKKEN, 
OVERHEMDEN, POLO’S, 

PULLOVERS EN SCHOENEN

50  70% 
KORTING

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

WE KOMEN ERVOOR UIT.

WE HEBBEN GELD NODIG!

Zijdstraat 12
0297-324454

OUTLET
kinder-
boeken

20 T/M 27 APRIL OP=OP

NU OOK IN AALSMEER!
ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER 
FASHION VOOR DAMES HEREN EN KIDS!
SHOEBYFASHION.COM

20 en 21 april mussentelweekend 
in aalsmeer

telt u mee?
Op zaterdag 20 en zondag 21 april wordt in Aalsmeer een 
mussentelweekend gehouden. Iedereen die het leuk vindt kan aan de 
mussentelling meedoen. Wij hopen dat u uw familie, vrienden, kennissen 
en buren ook vraagt om mee te doen! 

Wat tellen we: Alleen de tjilpende mannetjes mussen worden geteld
Waarom tellen we: Door mussen te tellen weten we waar ze wonen. 
 Hierdoor kunnen we de mussen beter beschermen.  
Hoe doorgeven: U kunt de gegevens zelf invoeren op www.telmee.nl. 
 Kijk op www.aalsmeer.nl/natuur voor de 
 handleiding (inclusief account gegevens). 

invoeren voor 1 mei
Het is belangrijk dat u uiterlijk voor 1 mei alle gegevens invoert op 
www.telmee.nl. Zo snel mogelijk na 1 mei publiceren we de resultaten 
van de mussentelling. 

Fijn als u meetelt!

Eerste Westeinder Water 
Week volop activiteiten!
Aalsmeer - Voor de derde maal 
wordt dit jaar het regionale zeileve-
nement, de Regenboog Cup, ge-
organiseerd. De Westeinderplas-
sen vormt op vrijdag 5 juli het de-
cor voor deze prachtige zeilboten-
wedstrijd. Gelijk vanaf de eerste 
editie van de Regenboog Cup wer-
den in Aalsmeer allerlei activitei-
ten rond dit evenement georgani-
seerd. Volgens wethouder Gertjan 
van der Hoeven van toerisme en re-
creatie zijn de overige deelnemen-
de gemeenten wat dit betreft best 
jaloers op Aalsmeer. Nu worden ze 
waarschijnlijk zelfs helemaal groen, 
want de gemeente organiseert nu 
samen met de stichting Wal Eve-
nement zelfs een hele Water Week. 

Deze week, speciaal gericht op wa-
tersport en walevenementen, vindt 
plaats van 28 juni tot en met 6 juli. 
“De week is ook wel een beetje uit 
nood geboren”, zo verklapte de wet-
houder. Maar, desalniettemin is het 
enthousiasme van alle deelnemen-
de organisaties groot. De zomerva-
kantie valt namelijk dit jaar vroeg in 
deze regio en dit betekent dat de 
scholen op vrijdag 5 juli de laatste 
schooldag voor de zomervakantie 
beleven. Geen dag om alle groepen 
7 van de basisscholen uit te nodi-
gen om deel te komen nemen aan 
het andere jaren geslaagde ‘bouw 
een bootje’. Dus, openen totaal 400 
leerlingen met dit creatieve initia-
tief van De Vries Scheepsbouw de 
Water Week op 28 juni. De Zeil-
school geeft deze dag zeilles en de 
jongens en meiden mogen instap-
pen in de rondvaartboot van Henk 
van Leeuwen voor een ontdekkings-
tocht op de Plas. Op zaterdag 29 ju-
ni organiseert de Lions Club Op-
helia een culinaire vaartocht op de 
Westeinderplassen en in de avond 
kan rond gevaren worden van podi-
um naar podium voor de derde edi-

tie van Plaspop. Voor wie liever voet 
aan wal houdt: Op 29 juni wordt te-
vens de bekende en jaarlijkse band-
jesavond gehouden in de stra-
ten van het centrum. In het week-
end van de Regenboog Cup staan 
ook diverse activiteiten gepland. Zo-
als op zaterdag 6 juli de Westeinder 
Havendag in de tent op recreatie-
eiland Vrouwentroost. Andere ja-
ren vond dit evenement, met ove-
rigens dit jaar ook heel veel leuke 
kinderattracties, in de eerste week 
van september plaats, maar geko-
zen is voor koppeling met de Water 
Week. De week wordt tot slot afge-
sloten met een groots culinair eve-
nement, waar topkops de lekkerste 
gerechten zullen serveren. Doorde-
weeks worden ook ‘water’-evene-
menten georganiseerd, onder an-
dere gaan de waterskivereniging en 
de surfclub zich presenteren. De in-
vulling hiervan is nog in volle gang. 
Zeker is dat Aalsmeerse organisa-
ties en bedrijven de krachten graag 
bundelen om Aalsmeer als water-
sport-gemeente ‘vet’ op de landelij-
ke kaart te krijgen. 
Door Jacqueline Kristelijn

De krachten gebundeld voor de Westeinder Water Week: Wethouder Gertjan van der Hoeven, Huib de Vries van De 
Vries Scheepsbouw en Joost Kempers, voorzitter van stichting Wal Evenement Aalsmeer.

Pijltje in hoofd van woerd
Aalsmeer - In de sloot achter de 
Dahliastraat, die uitkomt in de Ring-
vaart, zwemt sinds een week een 
woerd met een pijltje in zijn hoofd. 
“Het is zo’n zielig en afschuwelijk 
gezicht”, laat inwoonster Esther Eve-
leens weten. “Wellicht heeft iemand 
met een luchtbuks op de eend ge-
schoten. Het is net een soort dart-
pijltje met aan de ene kant een ro-
ze pluimpje. De ijzeren pen gaat 
dwars door het kopje heen, want 
aan de andere kant steekt ook een 
stukje uit.” Esther heeft diepe me-
delijden met de woerd en begrijpe-
lijk. “Hij zwemt rond met z’n vrouw-
tje, eet ook gewoon. Nu kan hij nog 

wel functioneren, maar op een ge-
geven zal het toch gaan ontsteken 
en roesten.” Vrijdag heeft Esther de 
Dieren Alarmlijn en de Dierenambu-
lance gebeld, maar van hen kreeg 
zij te horen dat ze niet veel kunnen 
doen. “De eend kan namelijk nog 
gewoon vliegen en vang zo’n dier-
tje dan maar eens.” 
Esther gaf niet op en vroeg hulp 
van een dorpsgenoot. “De man is 
zo’n vier uur bezig geweest met een 
bootje op het water om te probe-
ren het vertrouwen van de eend te 
winnen en ‘m zo te vangen, maar 
dit is helaas ook niet gelukt.” Esther 
is overigens ook verbaasd en boos. 

“Het zijn toch zieke geesten die dit 
soort praktijken uitvoeren?!” Hope-
lijk komt er nog een reddingsactie 
voor de woerd en overleeft hij toch 
nog deze onbegrijpelijke dierenmis-
handeling!

Brand door 
kortsluiting
Aalsmeer - Op zondag 14 april 
om drie uur in de middag wer-
den brandweer en politie ge-
alarmeerd voor een brandje in 
een woning in de Beatrixstraat. 
De bewoners zagen rook in de 
doucheruimte en gingen pols-
hoogte nemen. Op het moment 
dat er een spotje uitgedraaid 
werd, ontstonden vlammetjes. 
De bewoners wisten het vuur 
te blussen, maar voor de ze-
kerheid is de brandweer ge-
beld. De oorzaak is zo goed als 
zeker kortsluiting. Vogels heb-
ben waarschijnlijk een nest in 
de schoorsteen gemaakt en de 
overgebleven takken zijn (te) 
warm geworden door de spots. 
De brand trok veel bekijks. Het 
stond vol in de straat. 
Foto: Yvonne van Doorn.

Reanimatie na 
hartaanval
Aalsmeer - Op donderdag 11 
april om half twaalf in de och-
tend heeft een 77 jarige inwo-
ner een hartaanval gekregen 
in de Venusstraat tijdens het 
bezorgen van de krant. Poli-
tie, brandweer en leden van 
het reanimatieteam waren snel 
ter plaatse. Na de eerste hulp 
is de man met spoed overge-
bracht naar het ziekenhuis. La-
ter is hij in de VU helaas toch 
overleden.
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. S.J. Maliepaard 
uit Barneveld en 16.30u. met ds. K. 
Muller.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag om 17u. in Kloosterhof woord 
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag om 10.30u. in Karmel-
kerk eucharistieviering met L. See-
boldt mmv De Mirakeltjes. Om 14u. 
Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische Or-
thodoxe diensten. Zaterdag 19u. 
vespers. Zondag 10u. goddelijke li-
turgie en gebed. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. 10u. Ook kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10u. woordcommunieviering mmv 
gelegenheidskoor.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 22 april om 
20u. met ds. Ab. Agtereek. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 23 april met H.B. Slagter uit Wijk 
bij Duurstede. Thema: Christus on-
ze Hoop.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Arno Post. Te-
vens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Gor Khatchikyan. Tevens speci-
ale dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met br. Jan Broere sr. Collecte stich-
ting Hulphond. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met J. 
Buchner uit Amstelveen. Tevens 
kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist W. 
Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Haeck, Zeist. Organist: I. Baarsen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels, spreker 
Martijn Piete. Aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Om 19u. Baan7, jonge-
rendienst. Spreker Geert Balder.

 21 april

 

Vermist.
- Weteringplantsoen: Grijs-zwart-rood-witte poes. Is tien maanden 

oud en heeft een chip. Heet Drakie.
- Koningstraat, Alexanderstraat: Cyperse kater met spits snuitje hij is 

erg schuw.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Cyperse kater met 4 witte sokjes. Hij 

heeft een chip.

Gevonden:
- Robend: Zwart-witte kater met witte snorharen, witte streep over 

buik, witte bef en witte poten voor en achter.
- Kudelstaartseweg: Kleine rode poes, witte bek, bef, buik en pootjes.
- Begoniastraat: Klein grijs gestreept konijn.
- Omgeving watertoren: Verwarde zwarte poes.
- Geerland: Zwarte kat. Loopt met bandje om van Dierenbescherming.
- Machineweg, hoek Aalsmeerderweg: Jong wit poesje met 1 blauw 

oog en 1 geel oog.

Kinderkoor organiseert feestelijke dienst

‘De Mirakels’ al 40 jaar
Aalsmeer - Dit jaar bestaat het kin-
derkoor de Mirakels 40 jaar. Op zon-
dag 16 juni zal er in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg een feeste-
lijke dienst ter gelegenheid van dit 
heugelijke feit! Het maakt het feest 
nog meer compleet als de kerk vol 
zit met jong en oud. Ook hoopt het 
koor zoveel mogelijk oud Mirakels 
bij elkaar te kunnen krijgen om er 

echt één grote viering van te ma-
ken. Wellicht kun jij je stem dan nog 
eens laten weerklinken. Dus, zat jij 
op de Mirakels of ken je iemand die 
op het koor gezeten heeft? Geef je 
dan op via mirakels40jaar@hotmail.
com  en zet zondagochtend 16 juni 
in je agenda! Iedereen die het jubi-
leum mee wil komen vieren, is ove-
rigens van harte welkom.

Bijeenkomst goed bezocht
Dementie en gevolgen ervan
Aalsmeer - Dinsdag 16 april was 
de derde avondbijeenkomst in ge-
bouw Irene voor kinderen van men-
sen met dementie. De zaal zat over-
vol met bijna 30 geïnteresseer-
den. Deze keer was dr. Martin Kat 
te gast om uitleg te geven over de-
mentie en de gevolgen daarvan. Dr. 
Kat is als ouderenpsychiater ver-
bonden aan het Alkmaars medisch 
centrum. Aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden gaf hij de aanwezi-
gen een verhelderend inzicht in het 
complexe ziektebeeld. Uitgebreid is 
ingegaan op het belang van onder-
zoek. Hoe zinvol een MRI kan zijn 
om te bepalen waar de zieke cellen 
zich in het hoofd bevinden om naar 
aanleiding daarvan de verschijnse-
len te kunnen plaatsen en een be-
handelplan vast te stellen. Dinsdag 
11 juni is weer een kinderbijeen-
komst in Irene. Hanneke ten Brink 
van het mantelzorg steunpunt en El-
len Millenaar van het ontmoetings-
centrum willen dan in gesprek gaan 
aan de hand van de uitspraak ‘ie-

dereen wil nuttig zijn’. In het boekje 
’de magische wereld van dementie’ 
beschrijft Huub Buijssen dit thema. 
Hoe kan iemand met dementie ge-
holpen worden zich nuttig te voelen 
en hoe nuttig voelen naasten zich? 
Voor meer informatie een aanmel-
ding voor de avond kan contact op-
genomen worden met het mantel-
zorg steunpunt of het ontmoetings-
centrum: emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl of 06 22468574.

In Memoriam
‘Bezorger’ Joop Uiterwijk
Aalsmeer - Met leedwezen heb-
ben wij vernomen dat Joop Uiter-
wijk donderdagmiddag 11 april j.l. 
in de Venusstraat is getroffen door 
een hartstilstand. Ambulanceperso-
neel was snel ter plaatse en reani-
matie is nog succesvol toegepast. 
Joop (77) is naar het ziekenhuis 
overgebracht, maar is later in de 
loop van donderdag toch overleden. 
Hij was, zoals elke week, samen met 
zijn vrouw Leny Uiterwijk (74) ‘hun’ 
Nieuwe Meerbode aan het bezor-
gen. Zoals in een redactioneel arti-
kel over de ‘bezorg familie Uiterwijk’ 
in onze krant van 19 december vo-
rig jaar werd vermeld, was de fami-
lie Uiterwijk de langst bezorgenden 
van onze Nieuwe Meerbode. Al 31 
jaar zorgen Leny en Joop wekelijks 
voor plaatselijk nieuws bij de fami-
lies in hun wijk.
Al in 1982 werd de eerste bezorg-
stap gezet door de kinderen van het 
echtpaar. Toen zij later hun eigen le-
ven gingen leiden en uit huis gin-
gen wonen, nam moeder Leny hun 
bezorgwijk als vanzelfsprekend van 
hen over. Zij was daarvoor natuur-
lijk als moeder al vaker ingeval-
len, omdat haar kinderen wat an-
ders om handen hadden. “Mam, wil 

jij deze week voor mij lopen?” En ja 
hoor, Leny deed het met plezier. En 
ze bleef de krant bezorgen. Zij kent 
de mensen waar ze de krant in de 
bus laat glijden en ze maakt graag 
een praatje hen. Ze vindt het fijn om 
op donderdag nog wat om handen 
te hebben en lekker in de buiten-
lucht te zijn. 
Haar man Joop had zijn eigen hob-
by’s! Hij schreef zeker vanaf cir-
ca 2000 een jaar of acht voor on-
ze krant(en), maandelijks een hele 
pagina met foto’s over meestal his-
torische zaken, maar ook over zijn 
uitgebreide interesses. Maar Joop 
hielp ook zijn vrouw Leny de laat-
ste jaren met het bezorgen van de 
krant. Ze gingen samen op donder-
dag aan de slag om de kranten in 
hun wijk te bezorgen. Wij zijn hen 
zeer erkentelijk voor de inzet, im-
mers zonder bezorgers/lopers geen 
Aalsmeers nieuws! 
Wij wensen Leny en haar kinderen 
veel sterkte met het verwerken van 
het plotselinge verlies van man, va-
der en opa Joop Uiterwijk.  

Directie 
VerspreidNet Castricum,  
Nieuwe Meerbode Aalsmeer

Zondag Meer-
ontmoeting

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
21 april is er weer de Meer-ont-
moeting. Dit is voor blond en grijs, 
zoekenden en betweters, alleen-
staand of gezin, gelovigen en onge-
lovigen, kortom iedereen! Niet eng, 
niet spannend, maar wel vrijblijvend 
en gezellig met elkaar eten, elkaar 
spreken, een gewone ontmoetings-
plaats en het kost niets. Deze keer 
zullen Bruna en Richard Kortenoe-
ven vanuit eigen ervaring en aan de 
hand van de bijbel enthousiast ver-
tellen over Zending en wat God doet 
in de wereld. Vanaf 16.30 uur staan 
de deuren van wijkgebouw Irene in 
de Kanaalstraat weer wagenwijd 
open voor jong en oud, waarna de 
groep om 17.00 uur willen gaat eten. 
Aanmelden is niet nodig. En een 
gast meenemen mag, evenals de-
ze uitnodiging door gegeven mag 
worden. Informatie te verkrijgen bij 
Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren of Robert Heil via 0297-343551 
of meeraalsmeer@gmail.com)

Quiltochtend 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdagochtend 24 
april van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting en er is gele-
genheid om te quilten of een ander 
handwerk te beoefenen in de Oost-
Inn in De Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. Iedereen is wel-
kom om samen gezellig iets met de 
handen  te doen en bij te praten. In-
lichtingen: oosterkerk-aalsmeer.nl 
of bel 0297-325636 of 345413.

Kledingbeurs levert 2.516,- 
op voor straatkinderen 
Aalsmeer - Zaterdag 13 april werd in 
de Doopsgezinde Kerk een kleding- 
en speelgoedbeurs gehouden. Toen 
om 10.30 uur de deur open ging stond 
er al een hele rij kopers voor de deur. 
Aan de bar stond gratis koffie, thee en 
limonade klaar voor het winkelend pu-
bliek. Het was gezellig druk en er werd 
veel gepast en gelukkig ook gekocht! 
Dat leverde uiteindelijk het mooie be-
drag op van 2.516 euro dat geheel ten 
goede komt aan de Stichting Red het 
Talent. Deze stichting richt zich op de 
opvang en ontwikkeling van straat-
kinderen in Durban, Zuid-Afrika. Uit-
gangspunt daarbij is het talent dat elk 

kind in zich heeft. Voor het vervoer van 
de kinderen en de noodzakelijke ma-
terialen is de beschikking over een 
personenbusje essentieel. De financi-
en uit Aalsmeer moeten de vervanging 
van de versleten bus mogelijk ma-
ken. Zo worden talenten en  kinder-
levens gered! De stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer onder-
steunt eveneens dit project. Na afloop 
is de niet verkochte kinderkleding op-
gehaald door Stichting Hoop voor Al-
banië en overige kleding, schoenen en 
speelgoed door Dorcas Hulp Neder-
land. Kijk voor informatie over het pro-
ject op www.redhettalent.nl.

Toneel ‘Ik huil mijn vaders 
tranen’  in Open Hof Kerk 
Aalsmeer - Op vrijdagavond 26 
april wordt in de Open Hof Kerk 
een kort toneelstuk opgevoerd door 
Stichting Engagement van domi-
nee Aart Mak, over twee vrouwen 
van de naoorlogse generatie, die 
om verschillende redenen nog da-
gelijks met de oorlog worstelen.  
Verhalen van dochters en vaders, 
over breekbare relaties soms, waar-
in liefde en onbegrip hand in hand 
gaan. 
Het stuk past uitstekend in de sfeer 
die halverwege april in Nederland 

ontstaat, artikelen in kranten, docu-
mentaires op radio en televisie over 
de oorlog en ten slotte is daar de 
herdenking op 4 mei.  ‘Ik huil mijn 
vaders tranen’ heet het toneelstuk 
dat gaat over het eeuwige gesprek 
tussen generaties of over wat juist 
niet besproken wordt. Voor de voor-
stelling begint wordt een korte in-
leiding over de generaties gehou-
den. Na afloop wordt er koffie ge-
schonken en is er voor wie dat wil 
tijd voor een gesprek  over het the-
ma. De toegang is gratis.   

De Open Hof Kerk, ingang Sport-
laan 86, gaat om 19.45 uur open. 
Aanvang is 20.15 uur.

Vissenveiling bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 22 april 
organiseert Viva Aquaria weer een 
aquariumplanten en vissenveiling. 
Er worden vele soorten bij opbod 
verkocht, met uitleg hoe ze te hou-
den en te verzorgen. 
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom om te trachten een mooie plant 
of vis te scoren. De avond wordt ge-
houden in buurthuis Hormeer aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. Ie-
dereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854. 

Theater en muziek tijdens 
viering 50 jaar ANBO
Aalsmeer - Zaterdag 20 april viert 
de ANBO Aalsmeer haar vijftig jarig 
bestaan met een feestelijke bijeen-
komst in het Crown Theater aan de 
Van Cleeffkade. Van 14.00 tot 18.00 
uur worden alle ouderen getrak-
teerd op een gevarieerd programma 
met theater en veel muziek. De mid-
dag start met een receptie tot 15.00 
uur met onder andere een welkomst-
woord door voorzitter Janny Ooster-
loo en verschillende speeches. Daar-
na barst onder begeleiding van gast-
vrouw Alma de Jong het feest los met 
eerst een optreden van theaterma-
ker Marijke Kots met ‘Mevrouw van 
den Berg’. Mevrouw van den Berg is 
de president van de vrouwenclub in 

Beerta en dat niet alleen. Ze is ook 
secretaris en penningmeester en het 
enige lid. Maar de vrouwenclub flo-
reert enorm. Mevrouw van den Berg 
vertelt allemaal voorvallen uit haar le-
ven. De herkenning zal groot zijn. Ver-
volgens wordt ongedwongen muziek 
gemaakt door shantykoor De Brul-
boeien en meezingen mag. En de-
ze middag presenteert dj Kees Mark-
man een sentimental journey met veel 
muziek van toen. Het bestuur van de 
afdeling Aalsmeer van de ANBO heet 
actieve senioren van harte welkom. Er 
is slechts een eis: Vooraf aanmelden 
is wel noodzakelijk en dit kan via se-
cretariaat@anbo-aalsmeer.nl of bel 
0297-327731 of 327922.



Muziek/theater/film
Vrijdag 19 april:
* Partytime met dj in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 20 april:
* Dance-feest Royale voor Kika in 
Crown Liberty Cllub v/a 22u.
* Back to the Kinky Beats in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Gastdj vanaf 16u. in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Party met DJ.
* Italiaanse band Backseat Boogie 
in The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 22u.
* Feest voor jongeren tot 18jr: Njoy 
in N201, Zwarteweg, 21.30-03u.
* Christian Pabst jazztrio in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21.30u.
* Favofilm Corrie de Boer in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
Zondag 21 april:
* De Kinderband live in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang: 14u.
* Optreden Rietveld Band in De Zot-
te Wilg, Uiterweg, 15 tot 18u.
Vrijdag 26 april:
* Toneel ‘Ik huil mijn vaders tranen’ 
in Open Hofkerk, ingang Sportlaan. 
Aanvang: 20.15u.
Zaterdag 27 april:
* Meezingen met Volendam in het 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* 10 Jaar band Lemon Curry. Optre-
den in The Beach, Oosteinderweg 
247a. Open vanaf 20.30u.
Zondag 28 april:
* Theater ‘Terug naar de kust’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.

Exposities
18 t/m 20 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Exposante is Didi 
van der Velde. T/m 30 april.
Zaterdag 20 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug open, 11 tot 16u.
20 en 21 april:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein.
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen leerlingen 
bassischolen.
Tot en met 11 mei

* Schilderijen van Caroline Rul-
lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in 
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 18 april:
* Sjoelavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
Vrijdag 19 april:
* Laatste bijeenkomst Zegelkids in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Culturele bierproeverij in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 20 april:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Lentetocht Solex Kudelstaart. Ver-
zamelen om 9.30u. Kudelstaartse-
weg 165.
* Kinderkledingbeurs en verkoop 
speelgoed in De Reede, Rijsenhout 
van 12.30 tot 14u.
* Feest 50 jaar ANBO Aalsmeer in 
Crown Theater, 14-18u.
* Kienavond Rijzenvogel in SCW-
kantine, Konnetlaantje v/a 20.30u.
Maandag 22 april:
* Kaartavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Vissen- en Plantenveiling Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Clubavond Film- en Videoclub in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 372a v/a 20u.
Dinsdag 23 april:
* Open huis Open Hofkerk in Baken, 
Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 24 april:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 25 april:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Maandag 22 april:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper 
in De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 23 april:
* Wijkschouw in Oosteinde. Start om 
18.30u. parkeerplaats achter Polder-
meesterplein.
Donderdag 25 april:
* Informatief Beraad over ‘Rooie 
Dorp’ Machineweg in raadskelder, 
gemeentehuis. Aanvang: 19.30u.
* Vergaderingen Beraad en Raad in 
gemeentehuis v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

Klassieke gitaren
3/4  + 4/4   diverse kleuren

vanaf  € 69,-

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

KOOPJE:

Lessenaar
in draagzak

€ 16,95

Keyboard Medeli M10
€ 145,-

NIEUW:

Spiegelbol 
20 cm:  € 12,95

(diverse maten)

Klassieke gitaren
TIP:

De mannen van stichting Royale Event: Remco Millenaar, Wouter Kamminga, 
Moreno van der Zon, Mark Jongkind en Jorn van der Kolk.

Zaterdag 2de feest in Club Liberty
Royale Event steunt Kika
Aalsmeer - Twee jaar na het uitver-
kochte Royale komt stichting Roya-
le Event met een nieuwe editie van 
het feest. Opnieuw heeft de organi-
satie besloten om stichting KiKa te 
steunen met de opbrengst van het 
feest. “We vonden dat het tijd werd 
voor een tweede editie”, vertelt Mo-
reno van der Zon van stichting Roy-
ale Event. “We waren twee jaar terug 
echt overrompeld door het succes 
van Royale. Het feest was van tevo-
ren uitverkocht en we hebben toen 
ook nog een mooie bijdrage voor Ki-
Ka opgehaald.” Met de bijdrage die 
Royale ophaalt voor KiKa wil de or-
ganisatie bijdragen aan de bouw 
van het Prinses Máxima Centrum. 
“Nu geneest 75 procent van de kin-
deren met kanker, met de bouw van 
het Prinses Máxima Centrum kan 
dat 95 procent worden. Dat zou na-
tuurlijk fantastisch zijn en daar dra-
gen we graag aan bij”, aldus Van der 
Zon. Om ook van de tweede edi-
tie een succes te maken is de or-
ganisatie op zoek gegaan naar in-
ternationale artiesten. “Twee jaar na 
de vorige editie zijn de verwachtin-

gen bij het publiek erg hoog. We zijn 
daarom hard aan de slag gegaan 
om een line-up neer te kunnen zet-
ten die aan die verwachtingen vol-
doet. Zelf zijn we dan ook erg trots 
op de artiesten die komen. Met in-
ternationaal bekende namen als 
Sidney Samson, The Flexican & MC 
Sef, Martin Garrix en MC Roga ho-
pen we dat Royale opnieuw een on-
vergetelijk feest wordt”, vertelt Van 
der Zon enthousiast. Niet alleen in-
ternationale, maar ook lokale arties-
ten komen hun kunsten laten zien 
op Royale. Volgens Van der Zon is 
dat erg belangrijk: “ Zalen van dit 
formaat zijn er niet zoveel in de re-
gio. We vinden het daarom belang-
rijk ook lokale artiesten een podi-
um te geven tijdens Royale. Opko-
mende namen als Kees Pijnenburg 
(Vinkeveen), Nista (Aalsmeer), Dar-
ryl Dwight (Amstelveen) en And-
rew Worth (Mijdrecht), maken de li-
ne-up compleet.” Royale vindt plaats 
op zaterdag 20 april vanaf 22.00 uur 
in Club Liberty in de TV Studio’s in 
Aalsmeer. Meer informatie is te vin-
den op Royale-Event.nl.

Met workshops en optredens
Jubileumfeest ‘Djembikkels’
Aalsmeer - Vijf jaar Djembikkels. 
Dit heugelijke feit wil de band na-
tuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan, dus wordt op zaterdag 27 april 
een groot jubileumfeest gevierd in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Iedereen is deze dag van harte wel-
kom. Om 14.00 uur en vanaf 15.00 
uur zijn er gratis workshops voor 
iedereen vanaf 8 jaar. Van 16.30 
tot 18.30 uur zijn er geweldige op-
tredens van ondermeer ‘Kozoz’ uit 
Halfweg, ‘Opgetrommeld’ uit Woer-
den en natuurlijk ook van de jubi-
lerende ‘Djembikkels’ uit Aalsmeer. 
Ook staat er een fantastisch, niet 
te mogen missen, optreden op het 

programma van niemand minder 
dan Lies Beijerinck, Didge Mother 
of Holland! En tot slot vanaf 21.00 
uur een spetterend optreden van 
de Afrikaanse percussieband ‘Roffa 
Foli’ uit Rotterdam met aansluitend 
een swingend dansfeest tot in de la-
te uurtjes! 
Hoe deze feestelijke dag er verder 
uit zal zien, is te vinden op de web-
site: www.djembikkels.nl. Voor deel-
name aan de workshop kan ge-
maild worden naar info@djembik-
kels.nl of neem telefonisch contact 
op met Kelsie Ruis via 06-21430219. 
De toegang is gratis, maar een gift 
is welkom!

Zondag De Kinderband live 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Deze zondag 21 april 
is het podium van Crown Thea-
ter Aalsmeer voor ‘De Kinderband’. 
Een optreden van de Kinderband 
is voor de kinderen vaak een eer-
ste kennismaking met (live) pop-
muziek en alles wat ermee samen-
hangt. Zo wordt er gezongen, ge-
danst en kunnen kinderen ervaren 
hoe het is om mee te spelen in een 
band. Het stimuleert ouders om hun 
kinderen vaker van livemuziek te la-
ten genieten. Het geeft hen ook een 
sterke impuls om zelf weer (meer) 
naar concerten te gaan. De band-
leden van Kinderband hebben al ja-
renlange ervaring in diverse nati-
onale en internationale bands en 

acts. In 2006 is de band begonnen 
met het schrijven en opnemen van 
hun vele nummers. En met succes, 
sinds die tijd is alles in een stroom-
versnelling gegaan. Het optreden is 
geschikt voor kinderen in de leef-
tijd van 3 tot en met 12 jaar en na-
tuurlijk voor volwassenen. Aanvang 
aanstaande zondag is 14.00 uur 
en kaarten kosten via sprintprijzen 
9,50 euro per stuk, reguliere prijs is 
12,50 euro. Kaarten bestellen kan 
via www.crowntheateraalsmeer.nl 
of bel 0900-1353. Indien voorradig 
zijn ook kaarten een half uur voor 
aanvang van het optreden te koop 
bij de entree van het theater aan de 
Van Cleeffkade.

Vette rockabilly uit Italië 
zaterdag in The Shack
Oude Meer - Zaterdag 20 april 
wordt The Shack op z’n kop ge-
zet door Backseat Boogie uit Ita-
lië. Backseat Boogie is een rocka-
billy combo uit Milaan, opgericht in 
2006. Ze spelen een mix van coun-
try, rockin’ blues, boogie and rocka-
billy and bluegrass. In 2008 kwam 
voor de band de grote doorbraak, 
toen ze veel radio airplay kregen 
en goede recensies van hun eerste 
cd ‘Backseat Boogie’. Hierna volg-
de velen optredens in thuisland Ita-
lië, maar ook in Duitsland en Zwit-
serland hebben ze in menig clubs 
en op de grote festivals gestaan. 
Bas, sax en drums zorgen voor een 
energieke en overgetelijke show. 

Een lust dus om te zien en te ho-
ren. Ook benieuwd naar die fantas-
tische show van Miko, Pedro, Mar-
kus en Nick van Backseat Boogie? 
Op naar The Shack dan zaterdag! 
Op zondagmiddag 28 april is het 
podium voor Sixteen and the Side-
winders, rockabilly uit Engeland, en 
woensdag 8 mei, de avond vóór He-
melvaartsdag speelt Hucksters in 
The Shack. The Shack is zaterdag 
geopend vanaf 19.00 uur en Back-
seat Boogie begint om 22.00 uur. De 
entree bedraagt 7,50 euro.
Voor het programma, openingsda-
gen en tijden: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Film ‘G.I. Joe: Retaliation’ 
vrijdag in Crown Cinema
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 19 
april, gaat de film ‘G.I. Joe: Retalia-
tion’ in première in Crown Cinema 
Aalsmeer. Dit keer moet het G.I. Joe 
team het niet alleen opnemen tegen 
hun dodelijke vijand Cobra, maar 
ook tegen regering die het G.I. Joe 
team probeert op te heffen en te eli-
mineren. De actiefilm duurt 110 mi-
nuten en de cast bestaat uit Adrian-
ne Palicki, D.J. Cotrona, Byung-hun 
Lee, Ray Park, Jonathan Pryce, Ray 
Stevenson, Channing Tatum, Bruce 
Willis en Dwayne Johnson. De film 
draat vrijdag voor het eerst om 21.30 
uur, kan zaterdag eveneens vanaf 
dit tijdstip bekeken worden en dins-
dag wordt ‘G.I. Joe’ vertoond van-
af 20.00 uur. Vandaag, donderdag 
18 april, draait Crown Cinema van-

af 20.00 uur de film ‘Mama’. En vrij-
dag, naast ‘G.I. Joe’, tevens ‘Jack The 
Giant Slayer 3D’ om 19.15 uur. Voor 
deze film gaat verder ook aanstaan-
de maandag het licht uit om 20.00 
uur. 
Op zaterdag presenteert Crown Ci-
nema weer een gezellige familie-
filmdag met om 11.45 uur ‘Zam-
bezia: De verborgen vogelstad’, 
om 14.00 uur ‘De Croods 3D’ (Nl), 
om 16.00 uur ‘Jack The Giant Slay-
er’, om 19.30 uur ‘Mama’ en de za-
terdagavond wordt afgesloten met 
‘G.I. Joe’. Zondag geen films in ver-
band met het live optreden van De 
Kinderband in het theater. Voor in-
formatie en reserveren van kaar-
ten: www.crowncinema of bel 0297-
753700.

Zondagmiddag muziekfeestje
Rietveld live in Zotte Wilg
Aalsmeer - Aanstaande zondag 21 
april verzorgt de Aalsmeerse Riet-
veld Band een optreden in De Zot-
te Wilg, aan het begin van de Uiter-
weg. De mix van onder andere Irish 
folk, Country and Western, Rock and 
Roll, Pop en Texmex bepaalt de zon-
nige en opzwepende sound die de 
Rietveld Band vol enthousiasme 
brengt. Zang en accordeon leggen, 
aangevuld met drums, akoestische 
gitaar en basgitaar, de basis voor 
een niet alledaags geluid. Neem 
daarbij de banjo, viool en mandoli-
ne en het muziekfeestje is compleet. 
De mannen van Rietveld weten een 
kroeg of feesttent al snel in bewe-
ging te krijgen met hun aansteke-
lijk gespeelde muziek. Het repertoi-
re bestaat grotendeels uit veelal ei-
genzinnig verbouwde covers uit ver 
uiteenlopende richtingen. Kortom: 

Rietveld, een band met een eigen-
wijs repertoire. Rietveld bestaat uit 
Gerrit Biesheuvel op accordeon en 
vocalen, Ron Schalkwijk op drums 
en vocalen, Hans Millenaar op gi-
taar en vocalen, Toine Visser op bas-
gitaar, Leen Mulder op viool, man-
doline en beetje vocalen en Dick 
Kuin op gitaar, banjo en vocalen. 
Vanwege ziekte van Toine, hij krab-
belt op overigens en zal binnenkort 
weer van de partij zijn, wordt aan-
staande zondag de basgitaar ter 
hand genomen door zijn voorgan-
ger, Piet van Leeuwen. Kom kijken, 
luisteren en dansen mag aanstaan-
de zondagmiddag in De Zotte Wilg 
aan de Uiterweg. Vanaf de klok van 
15.00 uur klinken de eerste noten, 
vanaf 18.00 uur worden de instru-
menten weer ingepakt. De toegang 
is gratis.

Bierproeverij en Christian 
Pabst Trio in café Bacchus
Aalsmeer - Bacchus is van ve-
le markten thuis. Het culturele ca-
fé in de Gerberastraat vertoont films 
en heeft regelmatig artiesten van di-
vers pluimage op het podium staan. 
Aanstaande vrijdag 19 april is het 
weer de hoogste tijd voor een cul-
tureel verantwoorde bierproeverij! 
Onder leiding van bierkenner Edna 
worden de aspirant-slurpers rond-
geleid door de wondere wereld van 
de kriekenbieren en de lenteboc-
ken. Kom vrijdagavond naar Bac-
chus in de Gerberastraat. De deur is 
los vanaf 21.00 uur, de proeverij be-
gint om 21.30 uur. 

Bijzondere ontdekking
En zaterdagavond 20 april kan in 
cultureel café Bacchus genoten 
worden van het Christian Pabst Trio 
met saxofonist Bernard van Ros-
sum. Christian Pabst, een pianist 
en componist uit het Duitse Saar-
land, is een heel bijzondere ontdek-
king van de Stichting KCA gebleken. 

Hij is in 2006 naar Nederland geko-
men om aan het Conservatorium 
van Amsterdam jazzpiano te stu-
deren bij Karel Boehlee en Rob van 
Bavel. Centraal in de muzikale ont-
wikkeling van Christian Pabst staat 
zijn trio: Met bassist David Andres 
en slagwerker Onno Witte heeft hi 
dej ideale medestrijders gevonden 
om het muzikale avontuur te zoe-
ken en zijn composities tot opzien-
barend leven te brengen. Christian 
brengt een ‘special guest’ mee naar 
Aalsmeer: de Nederlands-Spaanse 
tenorsaxofonist Bernard van Ros-
sum. “Hij speelt te gek”, zegt de pi-
anist over hem. “Het wordt ook voor 
mij een interessante avond omdat 
het een compleet nieuwe bezetting 
is. Ben benieuwd!” Het KCA jazz-
concert in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat begint zaterdag-
avond 21 april om 21.30 uur. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tu-
ning, tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304.

Vriendschap, liefde en eenvoud
Favofilm Corrie de Boer
Aalsmeer - Zaterdagavond 20 april 
staat de favoriete film van Corrie de 
Boer op het programma van De Ou-
de Veiling. Het is een film voor al 
wie van oude klassieke en eerlij-
ke verhaallijnen houdt, een film die 
zeer simplistisch lijkt, maar toch een 
mooie boodschap bevat. Het ver-
haal gaat over een vriendschap tus-
sen twee vreemdelingen. Alles is 
mooi en wel, totdat er de vrouwelij-
ke schone komt opdagen. De regis-
seur brengt op een geniale manier 
de kalmte en bewonderenswaardi-
ge eenvoud van een Italiaanse kust-
dorpje in beeld. Zachtjes op het rit-

me van de toestromende golven, 
wordt de kijker meegezogen in dit 
aandoenlijke verhaal over vriend-
schap, liefde en eenvoud. De film is 
eigenlijk een aaneenschakeling van 
woordspelen en metaforen. De film 
verheerlijkt de kracht van het woord. 
Poëzie dient immers om met woor-
den een bepaald sentiment op te 
roepen, het woord fungeert hier als 
de open kier tot het hart. De film is 
geschikt voor iedereen doordat het 
verhaal tijdloos is. Een echte aan-
rader. Zaterdagavond 20 april in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Aanvang 20.30 uur, entree: uw gift.

Feest ‘Kinky Beats’ in Beach
Aalsmeer - The Beach organi-
seeert elke derde zaterdagavond 
van de maand een feestavond on-
der de naam ‘Back to the Beats’. El-
ke maand wordt een ander the-
ma aan de avond gegeven. Zater-
dag 20 april is er een grootser op-
gezet themafeest: ‘Back to the Kin-
ky Beats’. In 2003 werd ook al een 
dergelijk feest in The Beach georga-
niseerd. Iedereen die in extravagan-
te kleding komt, is meer dan wel-
kom. Maar het feest is ook toegan-
kelijk voor minder extreem gekleed-

de bezoekers. Tijdens de avond zal 
er onder andere een ‘best dressed 
contest’ gehouden worden, waarbij 
leuke prijzen te winnen zijn. Verder 
staan surprise-acts en gast-DJ’s op 
de setlist en de ‘Back to the Beats’-
dansvloer wordt in bijpassend decor 
geplaatst. 
De toegang bedraagt 5 euro in de 
voorverkoop bij The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Op de avond 
zelf zijn de kaarten 7,50 euro. Meer 
informatie op: www.beach.nl. Aan-
vang is 21.00 uur.

Inzet Run for Kika en Black 
& White party in de Praam
Aalsmeer - Danscafé de Praam 
start het weekend vanavond, don-
derdag 18 april, met de zomer-
bingo, die dit keer georganiseerd 
wordt door Selena van der Schil-
den. Mocht je interesse hebben om 
gezellig aan te sluiten, meld je aan 
via facebook. Vrijdagavond is het 
weer Praam’s Partynight met feest 
DJ Joost. Vergeet je geldige ID niet 
mee te nemen en zorg dat je deze 
paraat hebt bij de ingang! Zaterdag-
middag 20 april gaan de Estafette 
Gast DJ’s Arnaud Brouwer en Pieter 
Bol zich inzetten voor “Run for Ki-
ka ‘95”! Beiden heren gaan 30 en 31 
augustus van dit jaar de Run For Ki-
Ka 95 lopen. Deze tour is 95 kilome-
ter aan één stuk met een maxima-
le duur van 28 uur. Dit doen zij om 
geld in te zamelen voor KiKa!! Aan-

staande zaterdagmiddag willen zij 
alvast graag met behulp van dans-
café de Praam en met de gasten 
een aftrap organiseren om geld in te 
gaan zamelen voor dit goede doel! 
Deze middag is wederom de kids-
boetclub geopend. Zaterdagavond 
geeft danscafé de Praam een Black 
& White party met DJ Jochem van 
Leeuwen. Kom je verkleed in Black 
of White dan maak je kans op gratis 
consumptiebonnen! Kom op tijd om 
een lange wachtrij en teleurstelling 
te voorkomen. Ook voor deze avond 
geldt, vergeet je geldige ID niet mee 
te nemen en zorg dat je deze paraat 
hebt bij de ingang! Tot slot: vanaf 
donderdag 25 april tot en met Ko-
ninginnedag is het aaneengesloten 
feest in café de Praam met optre-
dens en diverse oranje activiteiten. 
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NAAM BESTAANDE N201 IN AALSMEER EN UITHOORN 
VERANDERT IN N196

Op 22 april wordt de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn tussen 
de Legmeerdijk in Amstelveen en Cargo Entrance/Koolho-
venlaan in de Haarlemmermeer, geopend voor verkeer.  Met 
deze openstelling is weer een nieuw gedeelte van het Mas-
terplan  N201+ afgerond. De huidige N201, tussen de Fok-
kerweg (Schiphol-Rijk) en de Amstel (Uithoorn) gaat per 18 
april N196 heten. Het is belangrijk om deze nieuwe weg-
nummering te gaan gebruiken, met name indien een locatie-
aanduiding moet worden geven in geval van een calamiteit. 
Gebruik van het oude wegnummer kan verwarring geven bij 
de hulpdiensten. In de toekomst krijgen respectievelijk de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn deze weg in hun beheer en 
wordt het een gemeentelijke weg. De hectometer nummering 
blijft hetzelfde.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 351, het wijzigen van het gebruik;
- Boomgaard 32, het verbreden van de carport en aanleg-

gen uitrit;
- Distelvlinderstraat 33, het vergroten van de woning;
- Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Gemaalstraat 1, het plaatsen van een erker;
- Gerberastraat 3, het plaatsen van een eco-toilet, schaft-

wagen en hoogwerker;
- Linnaeuslaan t/o nr 80, het kappen van 6 bomen;
- Lisdoddestraat, het plaatsen van 17 dakkapellen;
- Mr. Jac. Takkade 15a, het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg (naast Waterwolftunnel), plaatsen be-

schoeiing tbv het aanleggen van een eiland;
- P.F. v. Sieboldlaan e.o., plaatsen container, werkkeet en 

eco-toilet;
- Robend t.h.v. nrs 38/36, het kappen van 1 boom;
- Stommeerweg 97, het vergroten van de woning;
- Van Swietenstraat 8, het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde;
- Violenweg 30, het plaatsen van een eco-toilet en keetwa-

gen;
- Zonnedauwlaan 30, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel;
- Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Geijlwijckerweg, het aanleggen van een vissteiger;
- Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen van een brug, 

vlonderpartij, trapconstructie en beschoeiing t.b.v. de in-
richting van het project Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart;

- Ophelialaan 199, het plaatsen van een dakopbouw en een 
dakkapel aan de voorzijde;

- Ad Verschuerenplein, het aanleggen van kabels en leidin-
gen;

- Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelge-
maal.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 18 april 2013.

VERDAGEN (VERLENGING) BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE PROCEDURE

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Hornweg 127, ontvangen op 28 februari 2013;
- Zijdstraat 2, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 8, 10, 14, 18 en 22, ontvan-

gen op 1 maart 2013;
- Kudelstaartseweg 263, ontvangen op 24 januari 2013;
- Brasemstraat 26, ontvangen op 27 februari 2013;
- Zonnedauwlaan 59, ontvangen op 5 maart 2013;
- Hornweg 98, ontvangen op 11 maart 2013.

GEACCEPTEERDE SLOOPMELDING(EN)

- Anjerlaan 1, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer.

t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom; 
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Hornmeer, het 
kappen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Machine-
weg, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Madame Curiestraat 10, het kappen van een 
boom; Mijnsherenweg 43, het bouwen van een 
woning; Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen 
van kabels en leidingen; Uiterweg 100, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Uiterweg 174, 
het kappen van een boom.

t/m 19-04 De volgende objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), ge-
legen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, ge-
legen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, ge-
legen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet.

t/m 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; 
Emmastraat 24, het kappen van drie bomen; 
Jasmijnstraat 1, het plaatsen van een dakop-
bouw op de bestaande aanbouw aan de zijkant 
en het realiseren van een dakterras op de be-
staande aanbouw aan de achterzijde; Juliana-
laan 108, het kappen van een boom; Oostein-
derweg, hoek Burg. Kasteleinweg, het kappen 
van een boom; Uiterweg 84 (bouwen van een 
vrijstaande woning).

t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”.
t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 

2013.
t/m 02-05  Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en 

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van ka-
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GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

DIENSTVERLENING BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN UITGEBREID 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN HET BERAAD OVER EEN GEAGENDEERD 
ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffi e via griffi e@aalsmeer.nl 
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

bels en leidingen; Koningstraat 7, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Korianderhof-Ven-
kelhof, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen 
van 14 bomen (voorheen gepubliceerd als aan-
vraag; het verbreden van de weg en het kappen 
van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen van 
twee bomen; Hornweg 178, bouwen van een 
woonhuis.

t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Brasemstraat 13, het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorkant; Kerk-
weg 25, het vernieuwen en vergroten van de 
kap; Kerkweg 25a, het vernieuwen en vergro-
ten van de kap; Korianderhof 1, het aanleggen 
van kabels en leidingen; Kudelstaartseweg 149, 
het bouwen van een woonhuis en het aanleg-
gen van een uitrit; Stommeerweg 120, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Kudelstaartse-
weg 149, het bouwen van een woonhuis; Wil-
genlaan 5, ontvangen op 31 januari 2013 (ver-
dagen beslistermijn met ten hoogste zes we-
ken); Stommeerweg 72H, het brandveilig in ge-
bruik nemen van een logiesgebouw.

t/m 15-05 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van 
24 januari 2013.

t/m 16-05 Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel; 
Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van 
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

t/m 15-05 Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren 
en Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 
uur (evenementenvergunning); Zomerbraderie 
rondom het winkelcentrum Kudelstaart op 19 
juni 2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementen-
vergunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m 
14 september 2013 (evenementenvergunning).

t/m 16-05 Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik 
(studio 1); Van Cleeffkade 15, melding brand-
veilig gebruik (studio 6).

t/m 23-05 Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de be-
drijfsruimte door middel van een dakopbouw; 
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, 
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106, 
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorps-
straat 108, het aanleggen van een brug en uit-
rit; Hornweg, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een 
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen 
van een schuur. 

t/m 23-05 Openstellingsvergunning voor de Waterwolftun-
nel in de N201.  

t/m 24-05  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gezondheidscen-
trum Drie Kolommenplein’, Aalsmeer.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaat-
sen van een brug, vlonderpartij, trapconstructie 
en beschoeiing t.b.v. de inrichting van het pro-
ject Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelia-
laan 199, het plaatsen van een dakopbouw en 
een dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschueren-
plein, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een door-
spoelgemaal.
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SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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

SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl 
of website www.bezoekbas.nl

Voetbalwedstrijd zaterdag 
Aalsmeer wint met 5-3
Aalsmeer - Zonder Burak Sitil (ge-
schorst), Tim Millenaar (werk) en 
Thomas Harte (geblesseerd) heeft 
Aalsmeer de aansluiting behouden 
met de top. De 5-3 overwinning van 
Aalsmeer op Monnickendam kwam 
voor 80% voor rekening van spits Cal-
vin Koster. Vier maal trof hij het doel. 
Noud Bruchner nam de vijfde tref-
fer voor zijn rekening uit een corner, 
die zonder aangeraakt te worden bij 
de eerste paal naar binnen sloop. Dit 
was ook het kenmerk deze middag.  
Blunders aan weerskanten en daar 
tussendoor aantrekkelijk voetbal. Met 
voor het eerst ook een aantrekkelij-
ke temperatuur. De 155 toeschou-
wers kwamen niet voor niets. Het eer-
ste half uur was voor Aalsmeer. Al in 
de 2e minuut kwam Calvin Koster uit 
een diepte pass van Stefan van der 
Dussen vrij voor doelman Reiss. Maar 

zijn schot ging naast. In de 4e minuut 
kreeg Aalsmeer driemaal de kans om 
op het scorebord te komen, waar-
van de grootste kans voor Salih Yil-
diz. Oog in oog met Reiss schoot hij 
naast. In een counter in de 6e minuut 
schoot Barrie de Wolf namens Mon-
nickendam naast. Aalsmeer kwam in 
de 29e minuut aan de leiding door 
een curieuze corner van Noud Bruch-
ner, die langs de eerste paal naar bin-
nenhuppelde, 1–0. Twee minuten la-
ter werd het 2–0. De pass op links van 
Peter Neuvel werd door Noud Bruch-
ner voorgegeven. Calvin Koster rond-
de deze mooie aanval af. De laat-
ste 15 minuten waren niet om aan te 
zien. Veel fouten aan weerszijden en 
Monnickendam dat weer opkrabbel-
de en in de 41e minuut na geklun-
gel achterin bij Aalsmeer via Cees 
Visser de 2–1 inschoot. Scheidsrech-

ter Duindam vond het allemaal prima 
en floot na exact 45 minuten af voor 
de thee. Aalsmeer begon overtuigend 
aan de tweede helft. Al in de 46e mi-
nuut kopte Calvin Koster uit een voor-
zet van Salih Yildiz in handen van de 
keeper. In de 48e minuut was het wel 
raak. Uit een gepareerd schot van Pe-
ter Neuvel schoot Calvin Koster de 
3–1 binnen. Niet ingrijpen achterin 
bij Aalsmeer in de 52e minuut waarbij 
ook Ray Smidt niet vrijuit ging bracht 
de stand weer op 3–2. Net als in de 
eerste helft viel Aalsmeer terug en 
rook Monnickendam zijn kans. Een 
unieke kans kreeg Salih Yildiz in de 
73e minuut. Op aangeven van Calvin 
Koster maar vrij voor doelman Reiss 
schoot hij hoog over. Een penalty in 
de 75e minuut wegens hands in de 
16 meter werd door Calvin Koster 
hard in de hoek gejaagd, 4–2. Nu was 
het de beurt aan Monnickendam om 
een penalty te nemen. Steven van der 
Dussen zette zijn tegenstander iets te 
hard opzij en kreeg daarbij ook een 
gele kaart. Kid Ronday klaarde de 
klus en liet Ray Smidt kansloos, 4–3 

en was de wedstrijd weer open. Cal-
vin Koster maakte aan alle onzeker-
heid een einde in de 83e minuut. Zijn 
vierde doelpunt was van grote klasse. 
Met de binnenkant rechts curfde hij 
de bal vanaf links in de linkerboven-
hoek, 5–3 en was de wedstrijd beslist. 
Jack van Muijden 

5 Verdachten 
na doorrijden
Aalsmeer - Rond vijf uur in de nacht 
van zaterdag 6 op zondag 7 april is 
een 20-jarige fietser uit Aalsmeer in 
de Hortensialaan aangereden door 
een auto. De jongen is per ambu-
lance vervoerd naar het ziekenhuis, 
maar is inmiddels weer thuis. De be-
stuurder van de auto is na de aan-
rijding doorgereden. De politie is di-
rect een onderzoek gestart. En het 
onderzoek loopt nog. De automobi-
list is nog niet aangereden. Er zijn 
wel vijf verdachten gehoord.

De Graankorrel bij Zapp live
Kudelstaart - Dinsdag 16 april 
mocht groep 8 van De Graankor-
rel naar de opname van Zapp live. 
Gekleed in kleurige groene t-shirts 
werden zij ontvangen door de regis-
seur. Wat een belevenis in zo’n stu-
dio. Er waren leuke onderwerpen, 
zoals bike trial, 3D printen en 3D 
straattekenen. Het hoogtepunt was 

de quiz. Twee scholen streden tegen 
elkaar om de Zapp live schaal. Bij de 
verliezende school zou de leerkracht 
een bak smurrie over haar heen krij-
gen. Maar gelukkig, De Graankorrel 
was de winnende school. Tevreden 
vertrokken de jongens en meiden 
weer met de Zappliveschaal  huis-
waarts.
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Motorrijden in ‘t zonnetje
Aalsmeerderbrug - De stichting Motortoerrit Rijsenhout organiseerde afgelo-
pen zondag een motortoertocht langs de bollen. Het weer was de organisatie 
en de deelnemers goed gezind, de rit kon gereden worden bij een heerlijk zon-
netje. Een prima start van het motorseizoen. De bikers hebben genoten, even-
als de niet-rijders. Zij keken hun ogen uit bij het zien van de vele, mooie moto-
ren. Geslaagd deze eerste activiteit van de stichting! Foto: www.kicksfotos.nl. 

Lente op kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderen in Aalsmeer 
weten het, pas als de lammetjes dar-
telen in de wei van Boerenvreugd, is 
de lente echt in Aalsmeer aangeko-
men. Daarom organiseerde de kin-
derboerderij afgelopen zondag haar 
eerste, officiële Dartel-Dag. Onder 
belangstelling van veel ouders en 
hun kinderen mochten de schapen- 
en geitenlammeren zichzelf presen-
teren. Ondertussen vertelden de vrij-

willigers waar de verschillende rassen 
vandaan komen en wat hun specifie-
ke eigenschappen zijn. En natuurlijk 
werd er daarna volop gesprongen in 
de zandwei. De kinderen mochten al-
le jonge dieren aaien en knuffelen, 
maar natuurlijk niet optillen. De scha-
penmoeders kunnen nog even genie-
ten van hun warme vacht, want de 
nachten kunnen nog koud zijn. Op 15 
mei worden de schapen geschoren. Organisatie ‘Het Laatste 

Rondje’ zoekt opvolgers
Rijsenhout - Op 8 juni vindt alweer 
de vijfde editie plaats van ‘Het Laat-
ste Rondje’, de toerrit voor klassie-
kers, cabrio’s en sportwagens. Zes-
tig equipes kunnen deelnemen en 
de inschrijving hiervoor is reeds ge-
sloten. Er staan op dit moment zelfs 
acht gegadigden op de reservelijst. 
De organisatie heeft weer een af-
wisselende en mooie route uitge-
stippeld, echter voor de laatste keer. 
Voor de rit in 2014 zijn zelfs nog geen 
definitieve plannen. De groep achter 

‘Het Laatste Rondje’ wil er mee gaan 
stoppen. “Het is tijd voor nieuwe 
mensen met nieuwe ideeën”, aldus 
de organisatie. “Wij zijn van mening 
dat er nog voldoende mogelijkheden 
zijn om dit feest in de toekomst ver-
der uit te bouwen.” Een ieder die ‘Het 
Laatste Rondje’ in 2014 wil organi-
seren, kan rekenen op raad en daad 
van de huidige groep. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen via 
email: hetlaatsterondje@gemail.com 
of bel 06-53675379.

Indringster verwondt Slechtvalk Sleggie

Drama op de watertoren
Aalsmeer - Eind februari kon ge-
meld worden dat de Slechtval-
ken Youngster en Sleggie zich op-
maakten voor het nieuwe broed-
seizoen. Er waren via de webcam 
prachtige beelden van baltsge-
drag, paringen en prooioverdrach-
ten te zien. En ondanks de lage 
temperaturen werden er 4 eieren 
gelegd, het laatste op 22 maart. 

De broedtijd van Slechtvalken is 
ongeveer 30 dagen en Sleggie en 
Youngster wisselden elkaar keurig 
af bij het uitvoeren van die taak. 
Dan is het alleen maar een kwes-
tie van geduldig wachten. En is er 
bij degenen die de valken via de 
website volgen ook nog de span-
ning of de jonge valkjes zich uit 
de eischaal weten te werken. Op 
woensdag 3 april wordt via de 
webcams waargenomen dat een 
vreemde Slechtvalk zich in het ter-
ritorium van de valken waagt. Zo’n 
gebeurtenis leidt ogenblikkelijk tot 
een conflict waarbij zo’n indringer 
in de meeste gevallen snel wordt 
verjaagd. De territoriale vogels – 

Sleggie na het gevecht en waterbad

De snelle Sidonia

Solex Kudelstaart doet 
rondje Haarlemmermeer
Kudelstaart - Op zaterdag 20 
april houden de Solexvrienden Ku-
delstaart en De Kwakel hun tradi-
tionele lentetocht. De Solexisten 
gaan dit keer de Haarlemmermeer 
verkennen. Er is een fraaie rit van 
zo’n 70 kilometer uitgezet. Uiteraard 
zijn er onderweg diverse stops en 
wordt de lunch weer op een verras-
send mooie locatie gehouden. Ie-
dereen die mee wil doen is bij de-
ze van harte uitgenodigd. Zorg wel 
zelf voor een Solex of ander oud 
ding wat niet al te hard rijdt. Deel-
nemers worden vanaf 9.30 uur ver-
wacht bij Joop en Ria van Leeuwen 
aan de Kudelstaartseweg 165. Om 
exact 10.30 wordt het startschot van 

de rit gegeven. En rond 16.00 uur is 
de groep weer terug voor de ‘nazit’. 
Informatie bij Frans: 06-22808708. 

Beoordeling jury van videofilm
Clubavond Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 22 
april is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Op deze avond zal men uitgebreid 
geïnformeerd worden over manier 
waarop een jury een videofilm be-
oordeeld. Aan de hand van de infor-
matie die men zal krijgen moeten de 
leden, van een vertoonde film, een 
jurybeoordeling samenstellen. De 
F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Vooral het toevoegen van mu-

ziek of een titel tijdens het monteren 
op een PC van videoopnamen die 
gemaakt zijn met de nieuwste HD 
camera’s geven nog wel eens wat 
problemen. Op de videoclub kan 
men altijd te rade gaan bij één van 
de deskundige clubleden. De club-
avonden van de Film- en Videoclub 
Aalsmeer worden om de veertien 
dagen op de maandagavond ge-
houden in het gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 372a en begin-
nen om 20.00 uur. Informatie over 
de F&VA via tel. 023-5284564 of via 
de website www.videoclubaalsmeer.
nl.

Weer postzegel(ruil)beurs 
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 20 
april staan de deuren van Het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat van-
af 9.30 uur weer open voor alle post-
zegelverzamelaars en ruilers. De en-
tree is gratis. Er zijn diverse hande-
laren aanwezig om te kijken voor de 
manco’s die nog in de verzameling 
worden gemist. Ook kan er heer-
lijk gesnuffeld worden in de ruim 85 
stockboeken met daarin vijf euro-
cent zegels op de verenigingstafel. 
Neem stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee als je wilt ruilen, want 
ook dat kan tijdens de beurs. Van de 
vele ruiltafels wordt veelal dankbaar 
gebruik gemaakt. Deze keer kan te-

vens een kleine tentoonstelling be-
keken worden van ruilbeursleider 
Cor over ‘Paarden’. Verder liggen ka-
vels te koop die in de laatste veiling 
van april 2013 niet zijn verkocht. 

Met diverse topstukken en mooie 
zegels. Gewoon even gezellig bij-
praten met een kop koffie en een 
broodje of frisdrankje, kan ook. Ui-
teraard wordt ook weer een verlo-
ting gehouden. De ruilbeurs duurt 
tot 15.00 uur. Voor meer informa-
tie: Cor, tel. 0297-343885 of Ger-
boud, tel. 0297-345231 of bekijk de 
website www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl.

dat zijn de dieren die in dat ge-
bied hun broedsel hebben - heb-
ben met recht iets te verdedigen 
en doen dat op felle wijze. En om-
dat het in zo’n geval ook nog eens 
twee tegen een is, druipt de in-
dringer eigenlijk altijd snel af. Ge-
alarmeerd door de webcambeel-
den namen enkele leden van de 
Werkgroep Slechtvalk snel pools-
hoogte bij de watertoren.Waarne-
mingen ter plekke geven een si-
tuatie weer, waar ze niet geruster 
van worden. Sleggie, het vrouw-
tje, wordt niet gezien en Young-
ster redt het niet in zijn eentje om 
de veel grotere indringster te ver-
drijven. Bovendien staat hij voor 
een dilemma: vechten betekent 
ook nog eens de eieren onbe-
dekt achterlaten bij een tempera-
tuur van maar net boven het vries-
punt. Wanneer 5 personen gewa-
pend met verrekijkers de situatie 
proberen in te schatten, ontdek-
ken ze dat de indringster duikaan-
vallen uitvoert op Sleggie. 

Die zien ze drijfnat, gewond en ge-
heel ontredderd tussen de basalt-
keien bij het water naast de toren. 
Het enige wat de leden later kun-
nen bedenken, is dat Sleggie ge-
woon pech heeft gehad. Ze had 
een volle krop en was door dat ex-
tra gewicht wellicht net even min-
der behendig bij het luchtgevecht. 
Een snelle hulpactie wordt gestart 
en met een stuk net wordt Sleg-
gie gevangen. Na onderling over-
leg wordt het dier met een dieren-
ambulance naar vogelopvang De 
Toevlucht in Amsterdam vervoerd. 
Gelukkig blijkt Sleggie niet ernstig 
gewond en zij is – na te zijn ge-
ringd - op zaterdag weer losgela-
ten. Dat loslaten is na overleg met 
deskundigen gebeurd nabij de 
Oostvaardersplassen. Dat lijkt wel 

heel ver verwijderd van Aalsmeer, 
maar voor het snelste dier op aar-
de is het maar een kwartiertje vlie-
gen. In dit geval wordt het aan 
Sleggie overgelaten of ze wel of 
niet terug keert naar de waterto-
ren. Maar tot op heden hebben 
de leden nog geen teken van haar 
ontvangen. Inmiddels is de situa-
tie op de watertoren totaal anders 
dan waarop was gerekend. De in-
dringster – een 1-jarig vrouwtje, 
afkomstig uit Leuven in België - 
heeft zich gesetteld op de toren. 
Youngster heeft zich erbij neerge-
legd en van vijandigheid tussen de 
dieren is al helemaal geen spra-
ke meer. Sterker nog: Youngster 
verrast haar regelmatig met een 
cadeautje: een prooi die hij haar 
aanbiedt op de plank. Youngster 
zit nog wel regelmatig op de eie-
ren. Hoe lang hij dat blijft volhou-
den is giswerk. 
Maar van een regelmatig broe-
den is geen sprake meer. De leden 
van de werkgroep hebben niet de 
hoop dat er van het legsel iets te-
recht komt. En dat jonge vrouwtje? 
Ze heeft de naam ‘Sidonia’ gekre-
gen. Ze is nu nog bruin op haar 
rug en andere bovendelen, met 
bruine vlekken op de borst. Dat 
zogenaamde jeugdkleed gaat ze 
aan het einde van dit jaar verrui-
len voor het blauwgrijze kleed van 
een volwassen Slechtvalk. En wan-
neer ze blijft, gaat ze waarschijnlijk 
wel een paarband met Youngster 
aan en zorgt ze volgend jaar voor 
een nieuw legsel. Dinsdagoch-
tend16 april vond er op de plank 
al een paring plaats. Meer we-
ten? Volg de gebeurtenissen op en 
rond de watertoren: www.slecht-
valkaalsmeer.nl.

Sleggie slaat indringster van de plank af

Groot Feest ter ere van 
jubileum Funny Horse
Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart 
heeft het grote 25 jarige jubileum-
feest van Funny Horse plaatsgevon-
den in de N201. Om 21.00 uur gingen 
de deuren open en werden de gasten 
verwelkomt. Vanaf 1 februari kon ie-
dereen, die iets met Funny Horse (te 
maken) had, een gratis kaart opha-
len in de kantine van de manege. Zo 
kwam het dat er een zeer gevarieerde 
gastenlijst ontstond met daarop oud 
leden, pension- en manegeklanten of 
ouders van les en/of lease kinderen 
en Funny Horse vrienden die de ma-
nege een warm hart toewensen. Na 
ontvangst van een aantal consump-
tiemunten vond een ieder snel zijn of 
haar weg in het gezellig en vrolijk ver-
sierde jongerencentrum. Na een wel-
komstwoord van Ingrid van den Broek 
barstte de muziek los. Voor deze muzi-
kale ondersteuning waren de beken-
de DJ Rick en de zanger Glenn Palm 
aangetrokken. Dat zij de sfeer er goed 
in konden brengen en houden, be-
hoeft geen betoog. Tot in de kleine 
uurtjes ging het dak eraf. Naast vele 
golden oldies werd ook de jeugd niet 
vergeten. Onder ander ‘Beauty en de 
Brains’ werd a capella meegezongen 
door hen, waarbij de ouderen zich uit-
eindelijk het refrein eigen wisten te 
maken. Ingrid en Martin werden hal-
verwege de avond verrast op een op-
treden van de Dolly Dots. Voor deze 

gelegenheid geformeerd door de vijf 
Spanje dames met wie Ingrid jaarlijks 
een week vertier zoekt in dit warme 
land. Ondanks dat dit entertainment 
niet geheel klankzuiver of even rit-
misch uitgevoerd werd, was het een 
feest om naar te kijken en te luiste-
ren. De feestgangers kregen hiermee 
een kijkje in het leven van het mane-
ge echtpaar. Om 01.00 uur werd de 
avond afgesloten en vertrok iedereen 
moe maar voldaan huiswaarts. Voor 
de komende maand staan een aan-
tal KNHS (dressuur)wedstrijden, de 
Kür op muziek en een voltige demon-
stratie/les op het programma. Als u 
nieuwsgierig geworden bent naar één 
van deze activiteiten, laat u zich niet 
weerhouden en kom eens langs op de 
Oosteinderweg! Of kijk op www.fun-
nyhorse.nl voor alle informatie.

Zondag introductiedag
Leren zeilen en surfen bij 
Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer 
wordt al ruim 40 jaar met passie ge-
leid door Peter de Wit. Verveeld het 
niet na 40 jaar? “Nee”, zegt hij uit de 
grond van zijn hart. “Het avontuur-
lijke samenspel tussen mens, boot, 
water en wind blijft boeien. De uit-
daging om op koers te blijven on-
der de wisselende weersomstandig-
heden en met de niet te voorspellen 
mens.” Zeilschool Aalsmeer is in-
middels een begrip in de wijde om-
geving van Aalsmeer. Het frisse geel 
en blauw versiert de fraaie Westein-

derplassen, vrolijke stemmen klin-
ken over het water als de vloot van 
de zeilschool rond vaart. Veel men-
sen uit Aalsmeer en wijde omge-
ving zijn dankzij de zeilschool uitge-
groeid tot enthousiaste waterspor-
ters. Uiteraard staat de zeilschool 
open voor vernieuwingen. Zowel de 
goed onderhouden vloot van on-
der meer Optimisten, Lasers, Pico’s, 
Randmeren, Valken, Flytours, surf-
boards, catamaran Nacra 570, als 
de cursussen en opleidingen wor-
den ieder jaar geactualiseerd. 

De erkenning van de Commissie 
Watersport Opleidingen (CWO) en 
de internationale organisatie Ver-
band Deutsche Wassersport Schule 
(VDWS) staan garant voor een ho-
ge opleidingskwaliteit en een uni-
form diplomasysteem. 
Met deze diploma’s kan wereld-
wijd een zeilboot of surfboard ge-
huurd worden en les gegeven wor-
den. Van april tot eind november 
biedt Zeilschool Aalsmeer een scala 
aan mogelijkheden voor het aanle-
ren én verfijnen van de zeil- en surf-
technieken. Gemotiveerde en en-
thousiaste instructeurs staan klaar 
om de cursisten op een ontspan-
nende wijze het zeil- en surfgevoel 
bij te brengen, onder het motto ‘le-
ren met plezier’. De oudste lesklant 
is 70 jaar, de jongste 5, dus jong en 
oud is welkom! Een greep uit de ve-
le lesmogelijkheden: privéles, les 
in groepsverband, losse dagcur-
sus, halve dagcursus voor volwas-
senen, meerdaagse cursus, zeil- en 
surfweken en de spettercursus voor 
de allerjongsten. Nieuw is de Op-
ti Wedstrijdclub voor de gevorderde 
jeugdzeilers. Zeilschool Aalsmeer 
kent verder een breed aanbod van 
zeilschoolgerelateerde activiteiten, 
zoals schoolzeilen, zeilen in het ka-
der van de naschoolse opvang, fa-
milieactiviteiten, evenementen, 
feesten, kinderpartijtjes, bedrijfs-
uitjes, teambuilding. Daarnaast ver-
zorgt de Zeilschool in het voor- en 
najaar de cursus klein Vaarbewijs 
1, 2 en het gehele jaar privélessen 
op maat. Zeilschool Aalsmeer is een 
professioneel opleidingscentrum 
voor erkende opleidingen tot CWO 
en VDWS zeil-, surf- en catamaran-
instructeur. 
Kom aanstaande zondag 21 april tij-
dens de introductiedag kennis ma-
ken met dit mooie, veelzijdige be-
drijf als toekomstige lesklant, in-
structeur of evenementschipper. In-
formeer naar de vele mogelijkhe-
den en drink een kopje koffie op 
het gezellige terras aan de haven of 
in de sfeervolle horecaruimte (een 
voormalige kweekkas) met open 
haard, piano en bar. Voor informa-
tie en aanmelding: www.zeilschool-
aalsmeer.nl of bel 0297-320122.

Oostend zoekt vrijwilligers 
voor viering Kroningsdag
Aalsmeer - Voor de 35ste keer or-
ganiseert een groep vrijwilligers van 
buurtvereniging Oostend Koningin-
nedag op dinsdag 30 april. Een jubi-
leum voor deze heren en dames en 
gelijk ook een speciale, want het is 
Kroningsdag. Voor kinderen worden 
in en rond Het Middelpunt allerlei 
activiteiten georganiseerd. De jon-
gens en meisjes kunnen spelletjes 
doen, klimmen en klauteren, spulle-
tjes verkopen op de vrijmarkt en om 
11.00 uur deelnemen aan de ver-
kleedoptocht met muziek. Hun ou-
ders kunnen de troonswisseling vol-
gen op een groot televisiescherm in 
het buurtgebouw. Maar om alle ac-
tiviteiten in goede banen te leiden, is 

de buurtvereniging naarstig op zoek 
naar vrijwilligers. Ouders en jonge-
ren die hulp bieden bij de verschil-
lende spelletjes. “Het is heel dank-
baar werk”, aldus Henk in een op-
roep. “Laat ons niet in ons hemd 
staan en geef u op.” Aanmelden kan 
door te bellen naar 06-5311579. De 
groep hoopt dat de ‘helpers van de 
dag’ de smaak te pakken krijgen, 
want de voortgang van de traditie is 
in gevaar. De persoon, die al 35 jaar 
de drijvende kracht is achter de Ko-
ninginnedag, heeft aangegeven dat 
deze 30 april echt zijn laatste is! Het 
zou toch doodzonde zijn als dit jaar-
lijkse kinderfeest verdwijnt uit Oos-
teinde.
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Kunst-inloop-middag bij 
Ludiek inLijsten zaterdag
Aalsmeer - Naast dat Ludiek inLijs-
ten aan de Zwarteweg hét adres is 
voor allerlei inlijstwerk, kunnen in 
het atelier ook een aantal creatie-
ve workshops gevolgd worden. Ook 
staan diverse andere activiteiten op 
het programma, zoals een inloop-
middag met betrekking tot Neder-
landse kunst! Altijd al willen weten 
wat het verhaal is achter een schil-
derij dat aan de muur in huis hang? 

Misschien geërfd, al generaties 
lang in de familie of ergens op de 
kop getikt. Op zaterdag 20 april 
houdt Ludiek inLijsten een kunst-

inloop-middag. De dag wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
een kunsthistoricus, die voorname-
lijk gespecialiseerd is in Nederland-
se kunstenaars en signaturen van 
vóór circa 1920. Maar ook werken 
van na 1920 kan hij beoordelen. Het 
hoeft overigens geen (olieverf)schil-
derij te zijn, een prent, aquarel, litho 
of iets dergelijks mag ook meege-
nomen worden. Vanaf 13.00 uur zijn 
belangstellenden welkom aam de 
Zwarteweg 133F (bij Kooij Laminati-
ons) om werk voor te leggen en een 
deskundig oordeel te krijgen. De 
koffie staat klaar!

Verkoopdag 
Rode Kruis
Aalsmeer - Op vrijdag 19 april staat 
er een verkoopstand van het Ro-
de Kruis bij de ingang van super-
markt Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg. Het Rode Kruis biedt prach-
tige zelfgemaakte artikelen aan. Dit 
keer wordt de nadruk gelegd moe-

High Wine in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 21 april serveert 
De Oude Veiling in de Marktstraat een 
High Wine in de grote bovenzaal. De 
muzikale omlijsting is dit keer in han-
den van het duo Merel Meijdam en 
John van de Polder. Als gast komt Li-
anda van der Schilden uit Kudelstaart. 
De High wine is een proeverij van 4 
wijnen met bijpassende gerechtjes en 
begint om 17.00 uur. Snel reserveren is 
aan te bevelen, er zijn namelijk maar 
45 plaatsen. Dit kan via 0297-368378 
of via info@deoudeveiling.nl

Geen bankgarantie meer 
voor Florimex holding
Aalsmeer - Sinds ABN Amro bank 
dinsdag 9 april heeft laten weten de 
betalingen van Florimex niet meer te 
garanderen, heeft het bedrijf surse-
ance aangevraagd. FloraHolland be-
treurt deze situatie want het is jaren-
lang een gerespecteerde grote inko-
per op het internationale handels-
platform geweest. Deze situatie bete-
kent dat er niet meer via de klok en 
Connect van de veiling kan worden 
ingekocht. FloraHolland heeft haar 
aanvoerders via een debiteurenalert 
laten weten genoodzaakt te zijn de 
volmacht van Florimex per direct in 
te trekken. Vanaf dit moment kunnen 
aanvoerbrieven voor deze koper niet 
meer afgerekend worden. De telers 
die hebben geleverd aan Florimex en 
op tijd een aanvoerbrief hebben in-
geleverd bij de veiling, zijn zeker van 
hun geld. Dit is de betalingsgarantie 
die FloraHolland biedt. Alle betrok-
ken leden, aanvoerders en medewer-
kers zijn hierover geïnformeerd. On-
dertussen zijn FloraHolland mede-
werkers ingeschakeld om de leden 
bij deze situatie te helpen. Vanzelf-
sprekend heeft FloraHolland geld uit-
staan bij kopers, ook bij Florimex. Te-
genover het 14-dagen krediet van 1,5 
miljoen euro staan zekerheden ge-
steld. Het risico voor FloraHolland is 
daarmee beperkt. Voor telers zal de 
impact van een eventueel faillisse-
ment van Florimex verschillend zijn. 
Het betekent in ieder geval dat ter-
mijncontracten niet doorgaan. Aan-

voerders, die met deze koper al par-
tijen hebben vastgelegd voor de toe-
komst, kunnen contact opnemen met 
hun contactpersoon bij FloraHolland. 
“In het verleden is gebleken dat bij 
een faillissement van een bedrijf, de 
handel snel overgepakt wordt door 
andere kopers. Dit is een competitie-
ve markt en we verwachten ook nu 
weer een stabilisering”, aldus Flora-
Holland in een reactie. “De afgelopen 
jaren zijn er meer faillissementen en 
overnames geweest. Het is een moei-
lijke markt met lage marges. Zeker in 
het retailsegment waarin Florimex 
actief is.” Onder Florimex holding val-
len: Florimex bv, Disva, Starkenburg, 
Baardse en Sierafor

Telefoonnummer 
De Bruijn!
Aalsmeer - Vorige week is per abuis 
niet het telefoonnummer, maar het 
faxnummer van De Bruijn Videopro-
ducties geplaatst. Naast het digitali-
seren van filmpjes en muziek is De 
Bruijn Videoproducties hét adres 
voor bedrijfsfilms, reclamewerk, con-
gresregistraties, reportages in het 
algemeen, maar ook registraties van 

Veel animo Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Op 11 april heeft al-
weer de vijfde editie van @Borre-
lAalsmeer plaatsgevonden. Dit keer 
met een optreden van jazz zangeres 
Judith Beuse uit Uithoorn. Er werden 
dit keer onder de 120 aanwezigen 
diverse prijzen verloot. De hoofd-
prijs was een weekendje weg in een 
rode Audi Cabrio en dit ‘snelle ui-
tje’ is gewonnen door Hans Reems. 
De volgende borrel vindt plaats op 
16 mei, de derde donderdag van 
de maand in verband met Hemel-
vaart de week ervoor. Dit keer wordt 

een veiling georganiseerd voor Stop 
Kindermisbruik. Wilt u een product 
of dienst beschikbaar stellen voor 
deze inzamelingsactie? Neem dan 
contact op met Ingrid Claasen via 
info@capeconsultancy.nl.

De borrelmiddag wordt overigens 
niet meer georganiseerd in samen-
werking met Bram Heijstek. Cape 
Consultancy en Studio’s Aalsmeer 
nemen vanaf nu gezamenlijk de 
organisatie van de netwerkbijeen-
komsten op zich.

Lente begint met vernieuwde 
restaurantkrant Strandpaviljoen
Aalsmeer - De lente is laat begon-
nen dit jaar en dat veel mensen ver-
langden naar wat zonnestralen was 
te merken aan het terras van restau-
rant Het Strandpaviljoen. Ondanks 
dat het bij The Beach altijd mogelijk 
is om op het overdekte terras te zit-
ten met uitzicht op het strand, was dit 
weekend dan eindelijk voor het eerst 
in 2013 het terras geopend. Het lange 
wachten op de zon werd op zondag 
in de loop van de middag beloond. 
De wolkenvelden trokken weg en de 
zon brak door op het terras van Het 
Strandpaviljoen. Leuke bijkomstig-
heid was dat naast de opening van 
het terras ook de vernieuwde menu-
kaart werd gepresenteerd. De kaart, 
in krantvorm, bevat veel nieuwe ge-
rechten en verrassende combinaties. 
“We zijn erg blij met de nieuwe kaart 
en kregen direct veel positieve reac-
ties van bezoekers. Boven verwach-
ting werd het restaurant en ons terras 
bezocht. Zo druk hebben we het op 
het terras dit jaar nog niet gehad”, ver-

telt Rene Linthorst met een glimlach. 
Het werd in de loop van de middag al 
duidelijk, iedereen had behoefte aan 
een lekker zonnetje en wanneer de-
ze doorbrak werd dat uitgebreid op 
het terras gevierd. Speciaal aan de 
menukaart zijn de samenwerkingen 
met wijnhandel La Branche en vis-
specialist Jan van As. Gastheer René 
Linthorst kiest elke maand samen met 
de wijnhandel een wijn van de maand 
uit. Deze aanrader staat speciaal met 
zijn kenmerken vermeldt op de kaart. 
Visspecialist Jan van As, die bekend 
staat om zijn duurzaam gevangen vis, 
levert dagelijks de vangst van de dag. 
Vanaf mei beschikt The Beach weer 
over de buitenvelden, bij goed weer 
kan er buiten gespeeld worden en bij 
slecht weer wordt er op de verwarm-
de binnenvelden door gespeeld. Het 
terras van restaurant Het Strandpavil-
joen heeft zicht op deze buitenvelden. 
Meer informatie over The Beach, Het 
Strandpaviljoen of de acties en activi-
teiten? Surf naar www.beach.nl.

Nieuwe uitgaansgelegenheid voor 21+

Opening Feesterij De Bok
Aalsmeer - Dit weekend gaat de 
nieuwe uitgaansgelegenheid van Bas 
Been en Thomas Zekveld open. Ge-
nodigden worden vandaag en vrijdag 
19 april welkom geheten, vanaf het 
weekend is ‘Feesterij De Bok’ open 
voor publiek. Het voormalige Bon Ami 
aan de Dreef is door de twee onder-
nemers flink onder handen genomen 
en omgetoverd in een nostalgische 
kroeg en in de andere ruimte een mo-
derne dansgelegenheid. Bon Ami is 

23 jaar gerund door Marco en Sandra 
den Haan, die begin april aangaven 
toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 
Voor Bas en Thomas is ‘Feesterij De 
Bok’ dé nieuwe uitdaging en de twee 
Aalsmeerders hopen op een grote be-
langstelling. Zowel in het weekend als 
enkele dagen doordeweeks opent de 
uitgaansgelegenheid in de Hornmeer 
haar deuren voor iedere 21+er, want 
‘Feesterij De Bok’ richt zich vooral op 
de wat oudere jeugd. 

kleinschalige evenementen als jubi-
lea en toneelvoorstellingen. Binnen 
afzienbare tijd wordt een volledig 
gemixte dvd gemaakt, desgewenst 
met voice-over en achtergrondmu-
ziek. De Bruijn Videoproducties is te 
vinden op de Aalsmeerderdijk 351 in 
Aalsmeerderburg, telefoonnummer 
(nu wel juist): 0297-367661. Voor 
meer informatie en voor bijvoor-
beeld het vinden van een rekentool 
kan gekeken worden op de website 
www.dbvideo.nl. 

Nieuw op Machineweg: 
Motorstore Aalsmeer
Aalsmeer - De officiële opening 
was zaterdag 13 april, maar voor die 
tijd hebben we al lekker veel aan-
loop gehad!”, aan het woord is Es-
ther Hoekstra. Ze is de vrouw van 
eigenaar Hendrie de Haan. De twee 
kennen elkaar uit de motorwereld 
en zijn er letterlijk in opgegroeid. 
“We hebben ook samen geracet”, 
vervolgt Esther, die het in de race-
wereld tot Europees niveau heeft 
weten te schoppen. Vooral Hendrie, 
al jaren een bekend gezicht in die 
kringen, heeft zijn leven lang ge-
werkt met motoren. 

Hij is onder andere lange tijd in 
dienst geweest bij Yamaha Euro-
pa. De twee hebben vervolgens sa-
men een motorshop elders in het 
land gerund, maar zochten het nu 
wat dichter bij huis. En aangezien 
de woonplaats Aalsmeer is werd het 
voormalige pand van Blokker aan 
de Machineweg betrokken. “In twee 
weken tijd hebben we van deze 
ruimte, met maar liefst tweehonderd 
vierkante meter vloeroppervlakte, 
onze huisstijl weten te maken. Van 
de vloer, tot het plafond en de mu-
ren, álles is opgefrist. Ook de gehele 
voorpui heeft een andere uitstraling 
gekregen. We hebben echt keihard 
gewerkt om dit voor elkaar te krij-
gen, maar het is goed gelukt. Het is 
helemaal naar onze zin geworden.” 

Uitgebreid assortiment
Naast motoren van de meest uit-
eenlopende merken zijn hier ook 
scooters te verkrijgen. “Wij heb-
ben ten alle tijden een ruim aanbod 
van occasions van diverse moto-
ren, zowel Supersport als in het Tour 
segment. Wij proberen ons aan-
bod continue up to date te houden. 
Scooters zijn er te vinden van on-
der andere de merken Vespa, Kreid-
ler, Lintex, Salsa en TBG. Tevens zijn 
wij dealer van Turbho scooters en 

hebben hiervan een uitgebreid as-
sortiment op voorraad.” In de win-
kel hangt een ruim assortiment mo-
torkleding. Uiteraard zijn er pashok-
jes aanwezig. Hendrie: “Bij ons kun 
je terecht voor het volledige con-
cept: van schoenen, sloten, helmen 
(LS2 en Shark), handschoenen tot 
trendy accessoires, zoals camera’s 
voor op de helm van het merk Mid-
land en complete Bluetooth head-
sets. Ook motoronderdelen, olie en 
schoonmaakmiddelen zijn verkrijg-
baar bij ons. Eigenlijk verkopen wij 
vrijwel alles op motor en scooterge-
bied. En als we iets niet op voorraad 
hebben dan kunnen we dat ten alle 
tijden voor de klant bestellen.” Ver-
der doet Motorstore Aalsmeer aller-
hande reparaties en onderhouds-
beurten aan scooters en motoren 
en kunnen zij de financieringen ver-
zorgen. Er wordt echt de tijd voor je 
genomen. De laagdrempelige sfeer 
in de winkel blijkt wel uit het feit dat 
er een gezellige koffiecorner aan-
wezig is en een speelhoek voor de 
allerkleinsten. Ook kindermotortjes 
staan uitgestald. De picknicktafel 
aan de voorzijde van het mooi op-
geknapte pand is tevens zeer uitno-
digend. Esther en Hendrie zeggen 
tot slot dat iedereen van harte wel-
kom is om een kijkje te komen ne-
men in hun nieuwe Motorstore. “We 
nemen absoluut de tijd voor een ge-
zellig praatje met een kop koffie er-
bij. Wij zijn er tenslotte voor jou als 
motorliefhebber!” Achter de zaak 
is een ruime, gratis, parkeergele-
genheid aanwezig. De openingstij-
den van Motorstore Aalsmeer aan 
de Machineweg 43 zijn van dins-
dag tot en met donderdag van ne-
gen tot zes uur, op vrijdag tot ne-
gen uur ’s avonds en zaterdag van 
negen tot vijf. Info: www.motorsto-
reaalsmeer.nl.

Door Miranda Gommans

Verrassing in april van 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen. 
In de maand april zijn weer twintig 
spaarders verrast met een cadeau-
bon van 5 euro. De gelukkigen zijn: 
J. Bakker uit Dirkjespeerstraat 3, A. 
Bak aan Boterdijk 199 in De Kwa-
kel, Ton Doodkorte uit Ter Braak-
laan 18 in Uithoorn, Wille Eveleens 
aan Aalsmeerderdijk 522, G. Ezink 
uit Sportlaan 33, familie Gerritse in 
Baccarastraat 4, S. van de Heuvel 
uit Geraniumstraat 26, W. Hofman 
uit Darwinstraat 8, P. Hunink uit Co-

pierstraat 18, S. Keessen in Gerbe-
rastraat 73, G. van de Laarse uit de 
Haydnstraat 30, A.E.C. Leighton-
van Leeuwen aan Mijnsherenweg 
60a, Corrie Loos uit Amperestraat 
23, Manon Maas uit Willem Alexan-
derstraat 52, J. Meyer-Nieuwkoop 
in Ijsvogelstraat 10, Marjan Pappot 
uit Jane Addamslaan 48 in Amstel-
veen, Tesse Rus uit Sportlaan 54, C. 
Shenkius aan Aalsmeerderweg 104 
in Amsterdam, H. Schijf uit Begoni-
astraat 18 en T. Wielema in Colum-
biahof 15. 

Mooi weer voor braderie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 
april werd op het Raadhuisplein een 
braderie gehouden. En hier was het, 
na een lange en koude winter, pri-
ma weer voor. Het zonnetje liet zich 
regelmatig zien en dit lokte inwo-
ners naar buiten. Het was gezellig 
druk op het Raadhuisplein. Er werd 
heerlijk langs de kramen geslenterd 
en spulletjes gekocht. Gretig aftrek 
vonden de perkplantjes, de tuin en 

het terras kunnen tot slot weer in 
de bloemetjes gezet worden. Verder 
werd wol te koop aangeboden, kris-
tallen en onder andere kleding. Van 
de diensten van de schoenenpoet-
ser werd ook goed gebruik gemaakt 
en voor wie trek had gekregen. Kies 
maar uit: loempia’s, vis en lekkere 
zoetigheden. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Start zaterdag 20 april
Kinderboeken Outlet bij Boekhuis 
Aalsmeer - Vanaf aanstaande za-
terdag een week lang weer prach-
tige kinderboeken voor hele lage 
prijsjes in het Boekhuis in de Zijd-
straat. Tijdens de jaarlijkse Kinder-
boeken Outlet worden onder an-
dere prentenboeken, voorleesboe-
ken, kijk- en doe-boeken en infor-
matieve boeken aangeboden. Kor-
tingen lopen op tot wel 70 pro-
cent van de normale verkoopprijs. 
De aangeboden boeken zijn vrijge-
geven door de uitgevers, wat bete-
kent dat zij niet meer onder de Vas-
te Boekenprijs vallen. Daarom kan 
het Boekhuis deze boeken aanbie-
den met een flinke korting. Voor al-
le boeken van de outlet geldt de re-
gel: op is op. Deze boeken zijn niet 
na te bestellen. Voor de beste koop-
jes is het aanrader om er vroeg bij 
te zijn. De Kinderboeken Outlet start 
aanstaande zaterdag 20 april om 
9.30 uur en duurt tot en met zater-
dag 27 april. De Kinderboeken Out-

let is ook een goed moment om een 
blik te werpen op de onlangs ver-
nieuwde kinder- en jeugdhoek van 
het Boekhuis. Voor in de winkel is 
nog meer ruimte gemaakt voor de 
jongste lezers. 

Zo is er een meubel bijgekomen met 
een ruim assortiment speel- en leer-
boeken en boekjes voor beginnen-
de lezers. Ook de allerkleinsten kun-
nen in de winkel terecht. Naast ba-
byalbums is een begin gemaakt met 
het aanbieden van leuke cadeau-
artikelen van bijvoorbeeld Dikkie 
Dik, Nijntje en Pluk van de Petteflet. 
Kortom, het voorjaar is goed begon-
nen. Voor een lekker leesboek of 
mooi cadeau kunt u in het Boekhuis 
altijd terecht. Wilt u advies of heeft 
u een speciaal verzoek, dan helpen 
de medewerkers u graag. Boekhuis 
Aalsmeer is te vinden aan Zijdstraat 
12, tel. 0297-324454 en www.boek-
huisaalsmeer.nl.

derdag. In de stand prachtige kin-
dertruitjes en babykleertjes, maar 
ook tafelkleden, spreien en kussen-
slopen. Tevens kunnen unieke fe-
licitatiekaarten aangeschaft wor-
den. De opbrengst van de verkoop-
dag zal, net als in voorgaande jaren, 
weer besteed worden aan de aan-
schaf van nieuw handwerkmateriaal 
zodat het sociale werk van het Ro-
de Kruis voortgezet kan worden. De 
verkoop begint om 9.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur ‘s middags.
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Muziek en dans tijdens open 
dag in Waterwolftunnel
Aalsmeer - Vanaf maandag 22 april 
gaan auto’s en vrachtwagens door 
de nieuwe Waterwolftunnel rijden, 
maar eerst worden alle omwonen-
den in de gelegenheid gesteld de 
‘buis’ onder de Ringvaart te bewon-
deren. Aanstaande zaterdag 20 april 
wordt van 10.30 tot 15.00 uur een 
open dag gehouden en deze hap-
pening wordt feestelijk opgeluisterd 
met muziek, dans, kunst en presen-
taties. Om 11.00 uur wordt de offi-
ciële aftrap gegeven door wethou-
der Ad Verburg van verkeer en ver-
voer. Om 11.15 uur volgt een tunnel-
concert door popkoor Sonority en 
de Aalsmeers Harmonie. Ieder uur 
vanaf 12.00 uur worden rondleidin-
gen door de tunnel gegeven. Voor 
de tour kunnen bezoekers zich ter 
plaatse inschrijven. En het Water-
wolftunnel-atelier wordt deze dag 
geopend, want op een grote wand 

kunnen alle bezoekers hun gevoel 
of gedachte bij de tunnel vormge-
ven. Voor degenen die hun tunnel-
kennis willen vergroten worden om 
12.30 en om 14.00 uur presentaties 
gegeven over onder andere brand-
veiligheid, technische installaties, 
verkeersmanagement en natuur-
compensatie van de Bovenlanden. 
Om 13.30 uur start een streetdan-
ce-show door dansers van SV Om-
nia 2000 en vanaf 14.30 uur verzorgt 
popkoor Soundsation het afsluiten-
de concert. Benieuwd hoe onder 
andere Queen, Tranen Gelachen, 
Mr. Blue Sky en Dansen op de Vul-
kaan klinken onder de Ringvaart? 
Dan zeker zaterdag naar de open 
dag komen aan de Aalsmeerderdijk. 
Aan bezoekers wordt gevraagd zo-
veel mogelijk op de fiets te komen, 
voor auto’s is namelijk maar beperk-
te parkeergelegenheid. 

Herinrichting tot nieuwe oprit
Schipholdraaibrug dicht, 
Bosrandbrug open!
Aalsmeer - Vanaf maandag 22 april 
gaan de Bosrandbrug en de Brug-
straat na de ochtendspits open voor 
autoverkeer. Tegelijkertijd wordt de 
Schipholdraaibrug afgesloten voor 
autoverkeer. Hiermee komt de door-
gaande route vanaf Amstelveen 
naar Badhoevedorp en vice ver-
sa over de Burgemeester Colijnweg 
definitief te vervallen. De Schip-
holdraaibrug en de Burgemees-
ter Colijnweg tot de rotonde Nieu-
we Meerlaan worden heringericht 
als nieuwe oprit naar de A9 richting 
Utrecht. Deze extra oprit is nodig om 
straks bij de opening van de nieuwe 
N201 het verkeer snel en ongehin-
derd naar de A9 te leiden.

Omleiding
Doorgaand verkeer tussen Amstel-
veen en Badhoevedorp en vice ver-
sa over de Burgemeester Colijnweg 
is dan definitief niet meer moge-
lijk. Doorgaand verkeer moet via de 

A9 rijden. Lokaal verkeer kan via de 
Nieuwe Meerlaan, de Bosrandweg 
en de Schipholdijk rijden. Sluipver-
keer wordt voorlopig ontraden de-
ze route te nemen want de capaci-
teit van de nieuwe wegenstructuur 
is nog beperkt. Met behulp van ver-
keerslichten wordt er voorrang ge-
geven aan het lokale verkeer langs 
de Fokkerweg en Schiphol Oost. Het 
doorgaande verkeer wordt ontmoe-
digd door middel van langer rood 
licht. Bij het in gebruik nemen van 
de nieuwe situatie worden verkeers-
regelaars ingezet om het verkeer te 
begeleiden. Bij slechte weersom-
standigheden kan het werk een 
aantal dagen opschuiven. Voor de 
meest actuele stand van zaken kan 
de website geraadpleegd worden: 
www.n201.info. Bij vragen over de 
werkzaamheden kan gebeld wor-
den met het provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen via 0800-
0200600 (gratis).

Klappen en van fiets getrokken
Mishandeling in Zijdstraat
Aalsmeer - Maandag 1 april, twee-
de paasdag, zijn een man en vrouw 
rond 03.00 uur getuige van een mis-
handeling aan de Zijdstraat. Nadat 
zij wegliepen werden zij zelf slacht-
offer van een mishandeling door 
een persoon uit dezelfde groep. Een 
groep van ongeveer tien jongens 
had het gemunt op de Aalsmeer-
ders. De man en vrouw verlieten 
rond drie uur ‘s nachts een café in 
de Zijdstraat. 
Buiten zien zij een groep van onge-
veer tien jongens een andere jon-
gen mishandelen. Zij hoorden de 
jongens roepen dat zij uit Loenen 
aan de Vecht kwamen en dat zij el-
ke week een kroegentocht hielden 
in een ander dorp.De man en vrouw 
liepen door om hun fiets te pakken 
en fietsten vervolgens weg. Eén van 
de jongens uit de groep kwam ach-

ter hen aan en schopte de vrouw 
van de fiets. Dezelfde jongen liep 
naar de man toe en trok zijn sjaal 
strak aan. Waar de rest van de groep 
was, is niet duidelijk. Hierna stapten 
de jongens twee auto’s in: een rode 
Mini Cooper voorzien van een wit-
te streep en een blauwe Volkswa-
gen Golf. De verdachten waren on-
geveer tussen de 18 en 20 jaar oud. 
De jongens waren ongeveer 1.60 à 
1.70 m lang en sommigen hadden 
wat langer haar dat met gel achter-
over gekamd was.

Getuigen gezocht
Bent u getuige geweest van één van 
de mishandelingen, of heeft u ande-
re informatie over de daders? Belt u 
dan met de politie in Amsterdam via 
0900-8844 of meld het anoniem via 
0800-7000

1e Wijkschouw in Oost
Aalsmeer - Dinsdagavond 23 april 
om 18.30 uur wordt de eerste wijk-
schouw van Aalsmeer georgani-
seerd in Aalsmeer-Oost. Het start-
punt van deze ‘fietswijkschouw’ is 
bij de parkeerplaats achter het Pol-
dermeesterplein en alle bewoners 
worden van harte uitgenodigd om 
mee te fietsen of om aandachtspun-
ten voor deze schouw door te ge-
ven. Bij deze schouw fietsen be-
woners, het bestuur van Wijkover-
leg Oost, gemeente, politie, Woning-
bouwvereniging Eigen Haard en 
Welzijn Aalsmeer gezamenlijk door 
de wijk. Zij inventariseren de plek-
ken in de wijk die (sociaal) onvei-
lig zijn, vies, kapot of verwaarloosd. 

Vervolgtraject
Van alle geïnventariseerde punten 
wordt een actielijst gemaakt. Ver-
volgens wordt gekeken hoe en door 
wie deze situaties kunnen worden 
aangepakt en opgelost en op welke 
termijn. Eerst wordt bekeken welke 
zaken door bewoners zelf kunnen 
worden aangepakt, is dat niet mo-
gelijk dan zijn de andere partners 
zoals de gemeente en de politie aan 
zet. Na verloop van tijd komt een te-
rugkoppeling over de stand van za-

ken van de actielijst. Dan wordt aan-
gegeven welke zaken snel konden 
worden opgelost en welke punten 
wat meer tijd vragen. In ieder ge-
val wordt duidelijk gemaakt wie ver-
antwoordelijk is voor de actie en op 
welke termijn het wordt aangepakt.

Nieuwe stijl
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “De wijkschouw in Oost is de 
eerste in een reeks. De schouwen 
in de andere vijf wijken volgen nog 
dit jaar of in 2014. Het organiseren 
van wijkschouwen past in het kader 
van wijkgericht werken nieuwe stijl. 
Samen met de wijkoverleggen heb-
ben we afgesproken dat we bijvoor-
beeld meer actiegericht gaan wer-
ken en meer in nauw overleg met 
alle betrokkenen gaan samenwer-
ken. In een wijkplatform overleg-
gen wijkoverleg, politie, gemeente, 
woningbouwvereniging en jonge-
renwerkers samen over de wijk en 
spreken acties af. In de nieuwe af-
spraken wordt ook meer eigen ini-
tiatief van wijkoverleg en bewoners 
gevraagd. Een van deze gezamen-
lijke acties is nu dus het organise-
ren van een wijkschouw; ik ben be-
nieuwd naar de resultaten.” 

Huidige N201 wordt N196
Aalsmeer - Vanaf 18 april gaat het 
gedeelte van de huidige N201 tus-
sen de Fokkerweg (Schiphol-Rijk) 
en de Amstel (Uithoorn) N196 he-
ten. Aanstaande maandag 22 april 
wordt de Omlegging Aalsmeer-Uit-
hoorn, tussen de Legmeerdijk in 
Amstelveen en Cargo Entrance/
Koolhovenlaan in de Haarlemmer-
meer, geopend voor verkeer. Met 
deze openstelling is weer een nieuw 
gedeelte van de N201 afgerond. 
Omdat er geen twee wegen met de 
naam N201 operationeel kunnen 

zijn, is besloten de naam te wijzigen 
in N196. Het is belangrijk om het 
nieuwe wegnummer N196 te gaan 
gebruiken. Vooral als een locatie-
aanduiding moet worden gegeven 
in geval van een calamiteit. Het ge-
bruik van het oude wegnummer kan 
verwarring geven bij de hulpdien-
sten. In de toekomst krijgen res-
pectievelijk de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn deze weg in hun be-
heer en wordt het een gemeentelij-
ke weg. De hectometer nummering 
blijft hetzelfde. 

Wijkraad De 
Dorper bijeen

Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 22 april weer bijeen 
in gebouw De Binding in de Zijd-
straat 53. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur en buurtgenoten zijn ui-
teraard van harte welkom. Herin-
richting van de Van Cleeffkade en 
de Stationsweg staat op de agenda, 
evenals het idee van de KMTP om 
bomen te planten bij de bibliotheek 
in de Markstraat. Tot slot gaat ge-
sproken worden over de te organi-
seren wijkschouw. Meer informatie: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl. 

Hoogste tijd voor meer plastic-
containers in Kudelstaart!
Kudelstaart - Het wordt toch echt 
de hoogste tijd om meer plastic-
containers te gaan plaatsen in Ku-
delstaart. Inwoners wordt gevraagd 
afval zoveel mogelijk te scheiden 
en hier wordt in de gemeente heel 
goed gehoor aan gegeven. Er zijn 
reeds her en der in de gemeen-
te meer en grotere plasticcontai-
ners neergezet, echter Kudelstaart 
lijkt in deze ietwat vergeten. Ie-
der weekend is het weer een rot-
zooitje bij de container op de hoek 
Mijnsherenweg met de Schweitzer-
straat. De Meerlanden leegt nage-
noeg altijd voor het weekend de 
bak, maar dit is niet genoeg. In het 
weekend wordt er nou eenmaal op-

geruimd en dus gaat ook het plas-
tic afval naar de container. Na ieder 
weekend staat het rondom de ‘bak’ 
weer vol met zakken en inwoner Jan 
Schuit ergert zich hier groen en geel 
aan. “Ik schaam mij als bewoner van 
Kudelstaart deze rotzooi elk week-
end weer te moeten aanschouwen.” 
Volgens Schuit helpt het niet om in-
woners op te roepen vooral eens 
doordeweeks het plastic weg te 
brengen. “Er moeten gewoon meer 
plasticcontainers geplaatst worden. 
Volgens mij zijn in de Einsteinstraat, 
Kamerlingh Onnesweg en de nieu-
we Rietlanden geen plasticcontai-
ners te vinden. Gemeente kom in 
actie!”

Maarten van Rossum op
1 mei viering in Aalsmeer
Aalsmeer - De traditionele 1 mei 
viering van de PvdA in Aalsmeer 
wordt een bijzondere. Gewoonte-
getrouw is er op deze datum een 
feestelijke bijeenkomst voor de le-
den uit Amstelveen, Uithoorn en 
Aalsmeer. Deze keer wordt deze 
door de Aalsmeerse afdeling geor-
ganiseerd. In de middag kunnen de 
leden genieten van een rondvaart 
over de Poel. In de boten van en met 
Henk van Leeuwen kan men deel-
nemen aan een levendige excursie. 
Henk zal op zijn eigen deskundige 
en humoristische wijze de tocht van 
commentaar voorzien.
Daarna is het de beurt aan histori-
cus Maarten van Rossem. Niet op 
de Poel, maar wel in De Oude Vei-
ling. De meesten kennen hem van 
de televisieprogramma’s De Wereld 

Draait Door en Pauw & Witteman. 
Tijdens deze uitzendingen heeft 
de bijzondere hoogleraar amerika-
nistiek een zeer eigen inbreng. Hij 
loopt niet met de massa mee, maar 
geeft ongezouten zijn mening. Geen 
enkel onderwerp gaat hij uit de weg.
Eind vorig jaar betrad de voorma-
lige professor zelfs diverse thea-
terpodia. Met een oudejaarsconfe-
rence. Wat zou het gevolg geweest 
kunnen zijn, als hij door de uitzen-
dingen van Maarten van Rossem 
for President in het Witte Huis was 
beland? Hoe kijkt hij naar dit huidi-
ge kabinet? Hoe kun je het populis-
me bestrijden? Vragen? Er zijn vele 
vragen. Hij houdt van interactie. Wat 
zijn zijn antwoorden en zijn argu-
menten? Leden en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom.

Programmamanager Rob Oudkerk leidde de bijeenkomst. Vooraan Ad Ver-
burg en Rik Rolleman, verantwoordelijk wethouders voor de decentralisaties.

Gemeente, inwoners en organisaties:

Samen werken aan goed 
leefklimaat in Aalsmeer
Aalsmeer - Gemeenteraad, het 
College van B&W, organisaties en 
inwoners hebben afgesproken sa-
men te gaan werken aan sterk en 
goed opgroeien, leven en ouder 
worden in gemeente Aalsmeer. De 
decentralisatie van rijkstaken naar 
gemeenten en de bezuinigingen op 
dit gebied vormden de aanleiding 
voor deze bijeenkomst in het ge-
meentehuis op donderdag 11 april. 
Op deze avond waren meer dan 80 
belangstellenden aanwezig. Er wa-
ren al heel concrete ideeën voor het 
behoud van kwaliteit en beschik-
baarheid van zorg, hulp en onder-
steuning. Duidelijk werd dat de ta-
ken met minder geld kunnen wor-
den uitgevoerd; een zorgaanbieder 
gaf aan dat dat zelfs tot 15% minder 
kon oplopen, als de regeldruk min-
der werd. Daarnaast was men eens-
gezind over een ander uitgangs-
punt: niet alleen de gemeente moet 
zorgen, helpen en ondersteunen. Ie-
dereen in Aalsmeer zal zich samen 
met anderen moeten inzetten.

Samenredzaamheid
Tijdens dit openbare overleg in de 
Raadskelder van het Gemeente-
huis vond discussie plaats en kon 
iedereen vragen stellen. Program-
mamanager Rob Oudkerk trapte af 
met een presentatie. Daarna ont-
stond een levendige discussie tus-
sen raad, college en aanwezigen. 
De rollen en verantwoordelijkheden 
in de komende periode werden be-
sproken. Ook aan de fractievoorzit-
ters werd gevraagd hoe zij dit zou-
den aanpakken. Een zorgaanbie-

der gaf aan dat het met 15% min-
der kon, als ook de regeldruk min-
der zou worden. Alle partijen spra-
ken de wens uit om de decentrali-
saties samen met college, raad, vrij-
willigers, professionals, organisa-
ties, werkgevers en instellingen aan 
te pakken. De term ‘samenredzaam-
heid’, bedacht door het jonge CDA-
raadslid Robbert-Jan van Duijn, was 
hierbij illustrerend. Wethouder Ad 
Verburg: “Ik zie ook kansen om het 
samen goed op te pakken, maar een 
open einde regeling is niet mogelijk. 
We willen het binnen het budget dat 
we van het Rijk voor de decentra-
lisaties krijgen uitvoeren.” Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Als 
blijkt dat er toch meer geld nodig is 
gaan we dat samen binnen het col-
lege bekijken. Alle portefeuillehou-
ders zijn samen verantwoordelijk.” 
Wethouder Rik Rolleman ziet mo-
gelijkheden om binnen jeugdzorg 
door vroegtijdig problemen aan te 
pakken op langere termijn duurdere 
zorg te voorkomen. Hierbij gaat wel 
de kost voor de baat uit. 

Zorgvuldige aanpak
Januari 2014 lijkt nog ver weg, maar 
het college en de ambtelijke organi-
satie zijn al bezig met de voorberei-
dingen op de nieuwe taken. De ge-
meente wil dit goed en zorgvuldig 
doen, maar geeft ook aan dat door 
de grote bezuinigingen niet alles 
hetzelfde kan blijven en er keuzes 
moeten worden gemaakt. De raad 
neemt het uiteindelijke besluit over 
aanpak en financiële consequenties 
van de decentralisaties. 

Informatief Beraad over 
Rooie Dorp Machineweg
Aalsmeer - Donderdag 25 april om 
19.30 uur wordt er in de raadskel-
der in het gemeentehuis een Infor-
matief Beraad gehouden over het 
Rooie Dorp aan de Machineweg. 
Het Informatief Beraad wordt geor-
ganiseerd door de gemeenteraad en 
heeft tot doel om in gesprek te gaan 
met de bewoners, zodat de raads-
leden de inhoud van dit gesprek 
mee kunnen nemen als ze beslis-
sen over het Rooie Dorp. Iedereen 
die hierbij aanwezig wil zijn is van 
harte welkom. De reden voor dit in-
formatief beraad is dat dinsdag 26 
maart 2013 het college van burge-
meester en wethouders heeft beslo-
ten om de ‘Nota van Uitgangspun-
ten voor het project Rooie Dorp aan 
de Machineweg in Aalsmeer’ voor 
vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. De planning is dat 
de gemeenteraad rond eind april of 
begint mei hierover beslist. Daarna 
wordt de intentieovereenkomst met 
Eigen Haard getekend. In de No-
ta van Uitgangspunten worden de 
uitgangspunten gegeven voor de 
sloop en nieuwbouw van woningen 
in het project ‘Rooie Dorp’. Er wor-
den eerst woningen aan de Machi-
neweg 49 tot en met 111 en 115 tot 
en met 131c gesloopt. Deze sloop 
is noodzakelijk omdat uit onder-
zoek is gebleken dat renovatie van 
de woningen duurder is dan slopen 
en opnieuw opbouwen. De nieuwe 
woningen worden in dezelfde ken-

merkende stijl gebouwd als het hui-
dige beeld van het ‘Rooie Dorp’. Na 
de sloop komen er op deze locatie 
ongeveer 62 nieuwe woningen. De 
nieuwbouw bestaat uit circa 9 ap-
partementen en 13 rijwoningen in 
de sociale huur, 7 rijwoningen in 
vrije sector huur en 9 sociale koop 
appartementen. Daarnaast worden 
er circa 18 rijwoningen, 4 poortwo-
ningen en 2 Twee-onder-een-kap 
koopwoningen gebouwd. De ver-
huizing en de sloop is voor de hui-
dige bewoners van de 44 woningen 
een ingrijpende gebeurtenis. Daar-
om is op 20 december een Sociaal 
Plan tussen Eigen Haard en de hui-
dige bewoners getekend. 

Beraad en Raad er na
Na het informatieve beraad, komen 
deze vanaf 20.30 uur burgemeester, 
wethouders en raadsleden bijeen 
voor weer een bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad in de raadzaal 
in het gemeentehuis. Op de agen-
da het bestemmingsplan Stommeer, 
wensen en bedenkingen over ge-
meentelijke, beschermde dorpsge-
zichten en met het vaststellen van 
de verordening Starterslening van 
de gemeente wordt het Beraad af-
gesloten. Na een korte pauze gaat 
de vergaderavond verder met de 
Raad. De verwerking van het huis-
houdelijk restafval is het enige 
agendapunt. Belangstellenden zijn 
welkom.

Deur niet open voor oplichter!
Aalsmeer - Al twee keer in korte 
tijd zijn oudere inwoners opgelicht 
door een man die aanbelt en zegt 
dat er een lek is in de waterleiding. 
Aan de bewoners wordt gevraagd 
alle kranen goed dicht te draaien. 
Als de ‘waterman’ binnen is, pakt hij 
een apparaat en zegt te zien dat er 
nog geld teruggeven wordt. De be-
woners wordt gevraagd de pinco-
de in te toetsen. Daarna probeert 
hij hen af te leiden om er vervolgens 
vandoor te gaan met de pinpas. De 

politie heeft via de Meerbode inwo-
ners gewaarschuwd voor deze op-
lichterij. En met effect, zo blijkt. Op 
woensdag 10 april werd rond tien 
uur in de ochtend aangebeld bij 
een bewoonster van het Seringen-
park. De 90 jarige geloofde niet in 
het waterlek en heeft de man niet 
binnen gelaten. Een wijs besluit. 
Blijf alert, vraag bij onbekenden aan 
de deur altijd om een identiteitsbe-
wijs en geef zeker geen pincode of 
bankpas af!

Niet verplicht: schoon 
laten maken container!
Aalsmeer - Afgelopen week stond 
bij een 83 jarige bewoonster van 
de Hornmeer een bedrijf voor de 
deur die zei afvalcontainers schoon 
te maken. Dit zou verplicht zijn in 
Aalsmeer. De vrouw had op dat mo-
ment bezoek, die het gesprek opvin-
gen en zich in het gesprek meng-

den. En gelukkig, want het is in de 
gemeente absoluut niet verplicht 
om maandelijks of meer de afval-
containers te moeten laten schoon-
maken. Uiteraard kan iedere bewo-
ner beslissen een bedrijf hiervoor 
in de arm te nemen, maar het hoeft 
niet. Nogmaals, het is niet verplicht!

Gouden ring 
weg na inbraak
Kudelstaart - Op vrijdag 12 april is 
tussen twee en half vier in de mid-
dag ingebroken in een woning aan 
de Hoofdweg. De dieven hebben om 
binnen te komen een ruit naast de 
voordeur ingeslagen. De gehele be-
nedenverdieping is doorzocht. Er is 
een behoorlijke rommel gemaakt. 
Vooralsnog missen de bewoners 
een gouden ring. Een domper, weer 
een inbraak, vindt de politie, want 
juist de week er voor hoefden geen 
verbalen opgemaakt te worden voor 
inbraken. De gemeente was een 
weekje inbraakvrij. De politie wijdt 
dit succes aan de extra surveillan-

ces en het snelle reageren na alerte 
telefoontjes over onraad van inwo-
ners. Blijf dus bellen bij het zien van 
een inbreker of een in de buurt on-
bekend persoon, het werpt vruch-
ten af!

Teveel alcohol
Aalsmeer - Op vrijdag 12 april 
heeft de politie vanaf half acht in de 
avond een brom- en snorfietscon-
trole gehouden in de Dorpsstraat. 
Een 62 jarige man uit Aalsmeer 
bleek teveel alcohol gedronken te 
hebben. 
Het ademanalyseapparaat stokte bij 
530 Ugl. Het OM heeft een sanctie 
uitgeschreven. Ook kreeg de 62 ja-
rige een rijverbod.

Parkeerschade 
op Plein

Aalsmeer - Op maandag 15 april is 
tussen een en half twee in de mid-
dag schade gemaakt aan een op 
het Raadhuisplein geparkeerde au-
to. Het enige wat eigenaar Gerard 
de Moor weet dat de auto, die zijn 
wagen heeft beschadigd, een zilver-
kleurige Fiat Punto is. 
Echter de eigenaar of eigenares-
se is onbekend. Hij of zij wordt ver-
zocht contact op te nemen via 06-
21842168. Ook getuigen worden 
verzocht te bellen naar genoemd te-
lefoonnummer. 
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kinder- en jeugdkrant
Inschrijving sluit 29 april
Junior pramenrace in teken 
van ‘Ik droom van…?’
Aalsmeer - Zaterdag 15 juni staat 
de negende junior pramenrace ge-
heel in het teken van ‘Ik droom 
van…?’. Vele toekomstdromen, 
nachtdromen of dagdromen zul-
len er meevaren op de deelnemen-
de pramen met jeugd waarmee 
een groot feest gevierd gaat wor-
den rond het Stokkeland achter het 
gemeentehuis. Er heeft zich al een 
groot aantal deelnemers aange-
meld. Ook diverse scholen en ver-
enigingen hebben zich aangemeld 
om mee te mogen doen met de ju-
niorrace. 
Nieuw dit jaar is dat de scholen, 
verenigingen, verjaarspartijtjes, etc. 
zichzelf kunnen inschrijven middels 
het op de website te downloaden 
inschrijfformulier. Het inschrijffor-
mulier voor de scholen, verenigin-
gen en partijtjes moeten uiterlijk 29 
april binnen zijn bij de organisatie. 
Ook de betaling dient plaats te vin-
den voor deze datum. De sluitings-
datum van inschrijving van de overi-
ge teams is 31 mei. Vanwege de be-
perkte ligplaatsen bij het Stokke-
land en de toenemende enthousias-
me van de Aalsmeerse junioren is er 
een maximum gesteld aan deelne-
mende pramen van 40 stuks! Wees 
er dus snel bij, want helaas vol is vol. 
Het ziet er naar uit dat het op 15 juni 
een gezellig drukke junior pramen-
racedag gaat worden.

Sportdag Spie Got Talent
Maar voordat het startschot klinkt 

is er op zaterdagmiddag 8 juni de 
sportmiddag, dit keer bij feesterij de 
Bok aan de Dreef 5. Hier zullen al-
le teams gaan strijden om het bes-
te startnummer. Dit jaar gaat de or-
ganisatie op zoek naar het groot-
ste junioren-talent in de show Spie 
Got Talent! De bedoeling is dat al-
le deelnemende teams hun groot-
ste talent laten zien welke door een 
zeer professionele jury zal worden 
beoordeeld. Dit talent mag bestaan 
uit het zingen van een mooi liedje, 
het maken van een dansje, het tap-
pen van een mop, het maakt niet uit. 
Wat wel belangrijk is dat het optre-
den maximaal 1.27 minuut mag du-
ren en dat een ieder zijn/haar eigen 
muziek hiervoor meebrengt op een 
cd of usb stick. Dus, ga vast oefe-
nen en laat je grootste talent zien 
op zaterdag 8 juni! Nieuw dit jaar 
is dat de sportdag te volgen zal zijn 
via de webcam. Via de website ht-
tp://www.juniorpramenrace.nl/ kan 
over de hele wereld worden inge-
logd om de deelnemende teams 
te volgen. Heeft je vader of moe-
der, opa of oma, buurman of buur-
vrouw een praam met Penta. En wil 
je met je eigen team meedoen met 
dit supersportieve gezellige evene-
ment? Meldt je dan nu snel aan! De 
inschrijvingen sluiten eind mei. In-
schrijven kan door het inschrijffor-
mulier te downloaden op de websi-
te of door een email te sturen naar 
esther-juniorpramenrace@hotmail.
com.

Pianoleerlingen doen examen
Aalsmeer - Zondag 14 april heb-
ben zes Aalsmeerse pianoleerlingen 
van Wilma Broere en Hanneke Maar-
se examen gedaan in Amstelveen. Zij 
slaagden alle zes met vlag en wimpel. 
De examens van de Europese vereni-
ging van pianodocenten EPTA wor-
den op 15 locaties in het hele land af-
genomen op verschillende niveaus, 
van het eerste niveau A1 tot het al-
lerhoogste niveau E. Op de eerste zo-
merse dag van het jaar trokken Hester 
en Annemijn Stokman, Jelmer Maar-
sen, Marije de Haan, Erik Jan Mathij-
sen en Bob Brugman met hun ouders 
en andere fans naar de muziekschool 
in Amstelveen Centrum. Hester deed 
A1-examen. Zij speelde met zichtbaar 
plezier en dat klonk door in de mu-
ziek. Maar zij had ook goed gestu-
deerd op haar theorie. Dat onderdeel 
sloot zij af met bijna een 10. Daar-
na deed Jelmer zijn B-examen. Zijn 
blues kwam mooi uit de verf en ook 
in de andere stukken wist hij met zijn 
gepassioneerde spel veel klank uit de 
vleugel te halen. Na Jelmer deed An-
nemijn ook B-examen. De jury com-
plimenteerde haar met haar muzikale 
spel. Zelfs de verplichte toonladders 
werden door haar heel muzikaal ver-
tolkt. Marije deed vervolgens ook B-
examen. Zij stal de harten van het pu-
bliek en de jury met haar vertolking 
van Für Elise van Beethoven. Het be-
gon inmiddels aardig warm te wor-

den in de zaal van de Amstelveense 
muziekschool toen Erik Jan het podi-
um betrad voor zijn C-examen. Maar 
niemand had daar meer last van toen 
hij begon te spelen. Na een overrom-
pelende Dark Eyes Boogie betoverde 
hij de zaal met vier klassieke stukken 
van Bach, Nakada, Olsen en Bortke-
wickz. Als laatste mocht Bob op voor 
zijn D-examen. Het D-niveau ligt erg 
hoog, maar hij slaagde overtuigend. 
Zijn openingsstuk was de Fantasie in 
d van Telemann, een technisch las-
tig stuk uit de barok. Verder speelde 
hij onder meer het prachtige menuet 
van de Nederlandse componist Hen-
drik Andriessen. Als uitsmijter had 
hij voor het publiek het speelse Gol-
liwogs cakewalk van Debussy. Na af-
loop complimenteerde de jury hem 
met een prachtig recital. Terwijl de 
leerlingen binnen hun theorieopga-
ven maakten, zaten hun ouders en de 
docenten heerlijk buiten op een ter-
rasje van de eerste lentezon te genie-
ten. Een voor een kwamen de leerlin-
gen die klaar waren met hun opgaven 
erbij zitten om alvast de complimen-
ten van hun fans in ontvangst te ne-
men. Toen werd iedereen weer naar 
binnen geroepen voor de uitslag. En 
die was net zo mooi als het weer. Al-
le leerlingen waren ruim geslaagd en 
kregen lovende woorden van de jury. 
Het was een mooie dag; de bekroning 
van een periode van hard werken. 

Museum in de speelzaal
Rijsenhout - Afgelopen donderdag 
en vrijdag was speelzaal ’t Roefje in-
gericht als museum vanwege het the-
ma ‘kunst’. Alle ouders en familie wa-
ren uitgenodigd om even te komen 
kijken naar de mooie schilderijen van 
de kinderen. Deze waren opgehan-
gen zoals in een echt museum. Door 
50 eurocent te betalen kregen de be-
zoekers bij de deur een toegangs-
kaartje. Binnen werden ze in het res-
taurant verwelkomt met koffi e en 
thee. Om ongeveer half tien gingen 

de kinderen als een echt orkest in de 
kring met trommels en bellen en werd 
er onder leiding van dirigent Faye het 
vader Jacob gezongen en gespeeld. 
Wat ook gezellig was dat de kinde-
ren van groep 1-2 van basisschool 
Immanuel ook nog even kwamen kij-
ken naar de schilderijen en luisteren 
naar het orkest. De opbrengst van de-
ze tentoonstelling gaat naar de stich-
ting kinderhulp waarvoor de speel-
zaal zich in de week van 21 tot en met 
27 april in gaat zetten.

Nu inschrijven voor tennisevenement

Tweede Westeinder jeugd 
kampioenschappen!
Rijsenhout - Onder de naam West-
einder jeugd kampioenschappen 
hebben de tennisverenigingen Rij-
senhout, Leimuiden en Kudelstaart 
vorig jaar een gloednieuw tennistoer-
nooi voor de eigen jeugd op poten 
gezet! De eerste editie vond plaats 
bij TV Kudelstaart. De tweede edi-
tie van de Westeinder jeugd kam-
pioenschappen wordt gehouden 
van 29 april tot en met 3 mei (op 30 
april wordt er niet gespeeld) en vindt 
dit jaar plaats bij TV Rijsenhout. De 
tweede editie heeft een koninklijk 
thema. In 2014 zal TV Leimuiden de 
derde editie organiseren. Er kan wor-
den deelgenomen aan drie onderde-

len: enkel, dubbel en mix voor zowel 
de jongens als meisjes en er wordt 
gespeeld in drie leeftijdscategorieën, 
tot en met 10 jaar, 12 tot 14 jaar en 
vanaf 17 jaar. Bij genoeg animo zal er 
ook gekeken worden voor een speel-
schema voor de jongste talenten, tot 
en met 8 jaar! Wil je graag een balle-
tje slaan en tegelijkertijd kans maken 
op titel van dit gloednieuwe evene-
ment: Meld je dan nu aan! Dit kan via 
de website van je eigen vereniging 
of via www.toernooi.nl. Bezoekers en 
aanmoedigers zijn tijdens het toer-
nooi uiteraard van harte welkom. De 
tennisbanen van TV Rijsenhout zijn te 
vinden aan het Konnetlaantje 27.

Schoolkorfbaltoernooi VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 20 april 
wordt het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi georganiseerd. De ba-
sisscholen van Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn door VZOD weer uit-
genodigd voor een gezellig dagje 
korfbal. Dit jaar helaas wat minder 
inschrijvingen, maar ondanks dat 
belooft het een zeer leuke en spor-
tieve dag te worden. De teams van 
de onderbouw mogen het tegen el-
kaar opnemen in een toernooitje op 
het grasveld tussen 10.00 en 12.00 
uur. ’s Middags is het de beurt aan 
de leerlingen van de bovenbouw. 
Zij gaan een competitie spelen op 
de kunstgrasvelden. Zij starten om 
12.30 uur met een grote gezamen-
lijke estafette. Ook wordt tijdens het 
toernooi van zowel de onder- als de 
bovenbouw een strafworpencom-

petitie gehouden. Het toernooi zal 
rond 16.00 uur afgelopen zijn.

Kleuters
Dit jaar zijn ook de kleuters ook van 
harte welkom het op het school-
korfbaltoernooi! Zij hebben zich niet 
op hoeven geven, dus de organisa-
tie hoopt op veel enthousiaste kin-
deren! Voor de kleuters begint deze 
leuke ochtend om 10.00 uur en zal 
rond 11.30 uur afgelopen zijn. Voor 
hen staat er onder andere een groot 
springkussen op het terrein en zij 
kunnen zich laten schminken. Ook 
de ouders zijn natuurlijk van harte 
uitgenodigd om te komen aanmoe-
digen. Gerekend wordt op een leu-
ke en gezellige, maar bovenal spor-
tieve dag op het complex van VZOD 
aan de Wim Kandreef! 

Thuistoernooi jongste kids 
van Basketball Vereniging 
Aalsmeer - Bij Basketbal Vereniging 
Aalsmeer trainen sinds 2 jaar een 
groep kinderen van onder de 10 jaar. 
Helaas wordt er in deze leeftijdscate-
gorie nog geen competitie gespeeld. 
Daarom organiseren diverse vereni-
gingen uit de regio Amsterdam een 
toernooitje om de U10 teams toch wat 
wedstrijdervaring op te laten doen. Op 
zondag 14 april was het de beurt aan 
de Basketball Vereniging Aalsmeer. 
In de Proosdijhal Kudelstaart ontving 
het U10 team van Aalsmeer MBCA 
uit Amstelveen en Pro Build Lions uit 
Landsmeer. In 4 periodes van 10 mi-
nuten worden alle spelers evenredig 
qua speeltijd ingezet, zodat iedereen 
evenveel speelervaring op kan doen. 
Het was een leuke ervaring voor de 

kinderen, maar ook voor de meege-
komen ouders. Er werd goed verde-
digd en het samenspelen ging bij de 
aanval steeds beter. Er kwamen zelfs 
heuse “fast breaks” uit, waardoor er 
snel gescoord kon worden! Uitsla-
gen BVA–MBCA: 22–36, BVA–Pro 
Build Lions: 22–34, MBCA–Pro Build 
Lions: 18–14. Volgend seizoen gaat 
BV Aalsmeer met het U10 team aan 
de competitie deelnemen. Ben je nu 
11 jaar of jonger en denk je er over 
om te gaan basketballen? Dan kun je 
dat nu gratis komen uitproberen, tot 
het einde van dit seizoen! In het U12- 
of U10 team ben je van harte wel-
kom! De trainingen zijn op donderdag 
van 17.00 tot 18.15 uur in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg 187.

Ook deze zomer voor kids 
weer Kindervakantieweek
Aalsmeer - De Kindervakantieweek 
(KVW), georganiseerd door Stich-
ting de Binding, is voor veel mensen 
in Aalsmeer een begrip. Van maan-
dag tot en met vrijdag komen rond de 
150 kinderen bij elkaar om een ge-
weldige week te beleven! Elk jaar is er 
een nieuw thema voor deze week. Vo-
rig jaar was dat bijvoorbeeld: Wereld-
reizen. Het thema voor dit jaar is nog 
niet bekend, wel de data: Van 5 tot en 
met 9 augustus. Op maandag bouwen 
de kinderen in groepen een hut. Deze 
hut is hun verzamelplaats voor de rest 
van de week. Door de week heen zijn 
er verschillende activiteiten zoals zes-
kamp, knutselen, sporten en is er na-
tuurlijk ruim de tijd om de hut hele-
maal in stijl te bouwen en te versieren. 

De dagen duren van 10.00 uur ’s mor-
gens tot 16.00 uur in de middag. Ruim 
30 vrijwilligers begeleiden de kinde-
ren de gehele week bij de activiteiten. 
De KVW is bedoeld voor kinderen in 
de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar af-
komstig uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
De inschrijvingen starten op 14 mei 
om 09.00 uur. Pas vanaf deze datum 
worden de inschrijvingen geaccep-
teerd. Ook dit jaar vindt de Kinderva-
kantieweek plaats op het terrein van 
Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA) in 
de Sportlaan 43a. Voor vragen over de 
Kindervakantieweek of voor meer in-
formatie: kindervakantieweek@de-
binding.nl of bel met Tessa Westerhof 
via 06-14929662 of Manon Zwart via 
06-10520969. 

Kamperen in de Middeleeuwen
Aalsmeer - Voor iedereen tussen de 
6 en 12 jaar die van zwemmen houdt, 
organiseert het Kampeerweekend 
Aalsmeer dit jaar een zwemkamp 
rond het thema Middeleeuwen. Van 
vrijdagavond 28 tot en met zondag-
middag 30 juni wordt het kamp-
weekend gehouden op het terrein 
van zwembad de Waterlelie aan de 

Dreef. De deelnemers gaan in spel-
letjes op het veld, in het zwembad, 
in de omgeving en bij een excursie 
strijden om het koningschap van het 
land Castellonië. Als echte ridders 
en jonkvrouwen moeten ze Mid-
deleeuwse opdrachten uitvoeren.! 
Voor meer informatie en inschrijving: 
www.kampeerweekend.com. 

Laatste bijeenkomst Zegelkids 
Aalsmeer - Vrijdagavond 19 april is 
de laatste bijeenkomst van postze-
geljeugdclub De Zegelkids. De bij-
eenkomst is zoals gebruikelijk in Het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 6 
van 19.00 tot 20.30 uur. De ingang is 
achterom. Dit is helaas echt de laat-
ste keer dat jeugdclub De Zegel-
kids bijeen komt. Het bestuur heeft 
helaas moeten besluiten de jeugd-
club op te heffen. Van de vier kinde-
ren hebben er twee opgezegd, van-
daar dit besluit. Heel jammer. Er zijn 
nog heel veel zegels en deze gaan 
middels een bingo verdeeld worden. 
Toch gaat geprobeerd worden om de 
jeugd warm te maken voor de fi late-

lie door speciaal voor hen een snuf-
felhoek te maken op de ruilbeurs, 
elke derde zaterdag van de maand. 
Kijk op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl voor meer informatie. 
Jongeren die toch het clubblad van 
de Postzegelvereniging Aalsmeer 
willen blijven ontvangen, kunnen dit 
aanvragen via de website of schrijf 
een briefje naar Postzegelvereniging 
Aalsmeer, Postbus 249, 1430 AE 
Aalsmeer. Alle jongeren zijn welkom 
op deze laatste avond van de Zegel-
kids met de bingo met vele postze-
gelprijzen. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden met Saskia via 
569660 of Ellie via 361819. 

Mooi prestaties AVA pupillen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
de eerste van drie wedstrijden voor de 
baancompetitie estafette, meerkamp 
en lange afstand bij AKU in Uithoorn. 
Na een lang winterseizoen gaan de 
pupillen van AV Aalsmeer zich weer 
richten op de technische onderdelen. 
Voor een deel van hen was dit de eer-
ste keer dat ze meededen, maar ze 
gingen allemaal vol overgave aan het 
balwerpen of kogelstoten, versprin-
gen of hoogspringen, 40 of 60 meter 
sprint en als afsluiting de 600 of de 
1000 meter. Als eerste waren Naomi, 
Rachèl, Nienke en Laura-Joy aan de 
beurt, zij deden mee aan de estafette 
en werden knap tweede. Daarna ging 
de meerkamp van start. Aan het ein-
de van de middag kon AV Aalsmeer 
de stand opmaken. Bij de Mini pupil-
len: Niels Houtkamp 3, Job Alderden 
4, Nicky Verlaan 5 en Jade Wuurman 
7 met de meerkamp en Nicky Ver-
laan 4 op de 600 meter. Bij de C pu-

pillen: Roanna Geleijn 3, Julie Witte-
veen 7 en Sven Muurling 10 met de 
meerkamp en Roanna Geleijn 2, Ju-
lie Witteveen 3 en Sven Muurling 6 
op de 600 meter. Bij de B pupillen: 
Mauro Wuurman 4, Niels Heuving 15, 
Gijs Weerdenburg 18 en Dione Ver-
beek 18 met de meerkamp en Mau-
ro Wuurman 7 en Gijs Weerdenburg 
13 op de 1000 meter. Bij de A1 pu-
pillen: Sietske de Bruin 4, Graeme ’t 
Hoen 9, Wout Schipper 11 en Gabriel-
le van de Heuvel 14 met de meer-
kamp en Sietske de Bruin 2, Graeme 
’t Hoen 4 en Gabrielle van de Heuvel 
8 op de 1000 meter. Bij de A2 pupil-
len: Naomi Verhoef 1, Dylan Cordes 
5, Nienke van Dok 12, Rachèl Aarsen 
15 en Laura-Joy Ruitenberg 18 met 
de meerkamp en Naomi Verhoef 1 en 
Dylan Cordes 5 op de 1000 meter. Het 
was een geslaagde dag voor de AVA 
pupillen. De volgende wedstrijd is bij 
AVH in Hoofddorp.

Persoonlijk puntenrecord 
voor 10 jarige turnster Ilze
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
7 april werd in sporthal De Dreef in 
Waddinxveen één van de halve fi na-
les van het NK bondskampioenschap 
turnen gehouden. Onder de 24 deel-
neemsters in de tweede divisie, ni-
veau 6 ook de 10-jarige Kudelstaartse 
Ilze van der Geest van BatoPax Gym-
nastics. Het onderdeel sprong be-
stond uit twee verschillende spron-
gen. De sprongen zagen er keurig uit 
en voor de tweede sprong haalde Ilze 
haar hoogste score van het seizoen. 
Na haar, minder goede, brugoefening 
stond Ilze op een keurige plaats 11. Bij 

de balkoefening viel ze. Ondanks de 
val kreeg ze van de jury toch nog bij-
na 12 punten. Op het onderdeel vloer 
maakte Ilze een prachtige overslag 
salto voorwaarts en een dubbele fl ik 
fl ak gevolgd door een salto achter-
waarts. De jury waardeerde haar oefe-
ning met een 13.000. Met 50.500 pun-
ten haalde Ilze een persoonlijk pun-
tenrecord in de tweede divisie. Helaas 
was het in dit sterke deelnemersveld 
niet voldoende voor een fi naleplaats. 
Mogelijk mag Ilze deelnemen aan de 
twintigste Open Bredase turnkampi-
oenschappen op 18 en 19 mei.
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Zaterdag 20 april:
AALSMEER
NFC 1 – Aalsmeer 1 14.30 u      
Aalsmeer 4 – Ijmuiden 3 14.30 u
Aalsmeer 6 – Roda.23 4 14.30 u
EDO Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.00 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – SCW VR.1 14.30 u

RKAV
EDO Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.00 u

Meisjes              
RKAV MA.1 - GeuzenM’meer MA.1 12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Schoten A1 - J.A.United A2 12.30 u 
J.A.United B1 – Velsen B1  14.30 u
Velsen B2 – J.A.United B2 14.30 u 
HBC C2 - J.A.United C1 11.30 u
J.A.United C2 – SCW C1 12.30 u 
J.A.United C3 - DSS C2 14.30 u
Zwanenburg C5 - J.A.United C4 14.30 u
SCW C2 - J.A.United C5 11.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Sp.Martinus D1 11.30 u
J.A.United D2 - RAP D2 11.15 u
J.A.United D3 - Weesp D2 11.15 u
J.A.United D4 – DCG D3 11.15 u
Kon.HFC D8 - J.A.United D5 14.00 u
RCH D2 - J.A.United D6 11.15 u 
J.A.United E1 – Victoria E3 11.00 u
Buitenveldert E3 - J.A.United E2 10.00 u 
J.A.United E3 - AMVJ E1 11.00 u
ZuidoostUnited E3 - J.A.United E4 9.30 u
Pancratius E3 - J.A.United E5 9.00 u
 J.A.United E6 – Ouderkerk E7 9.30 u
J.A.United E7 - Legm.vogels E5 11.00 u
Pancratius E13 - J.A.United E8 9.00 u 
J.A.United E9 - Swift E7 11.00 u
J.A.United E10 – AMVJ E4 9.30 u
Sp.Martinus E 10 - J.A.United E11 10.15 u
J.A.United E 12 – Roda’23 E15 9.30 u
Roda’23 F1 - J.A.United F1 9.00 u
J.A.United F2 – Roda’23 F4 9.00 u
Legm.vogels F6 - J.A.United F3 13.00 u
SCW F2 - J.A.United F4 8.45 u
J.A.United F5 – AFC F8 9.00 u
J.A.United F6G – Roda’23 F15 9.00 u
Buitenveldert F9 - J.A.United F7G 15.00 u
Badhoevedorp F5 - J.A.United F8 9.15 u
J.A.United F9 – Ouderkerk F8 9.00 u
J.A.United F10 – KDO F6M 9.00 u
Abcoude F9 - J.A.United F11 9.00 u 

Meisjes
J.A.United MB.1 – Velsen MB.1 14.30 u
J.A.United MB.2 – Sp.Martinus MB.1 12.30 u
Hoofddorp MC.1 - J.A.United MC.1 11.30 u
ADO’20 MD.1 - J.A.United MD.1 11.45 u
NFC MD.1 -J.A.United MD.2 12.00 u
DIOS ME.1 - J.A.United ME.1 11.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – NieuwSloten D2 11.00 u
AFC D7 - RKDES D2 12.15 u
RKDES D3 – Velsen D6 9.30 u
Roda’23 E2 - RKDES E1 9.00 u
RAP E1 - RKDES E2 9.30 u

RKDES E3 – Abcoude E4 9.30 u
Sp.Martinus E6 - RKDES E4 9.00 u
SCW E2 - RKDES E5 8.45 u
Pancratius E14 - RKDES E6 10.15 u
RKDES E7 – RKAVIC E6 9.30 u
AFC 14 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F2 – Legm.vogels F7 9.30 u
RKDES F3 – Swift F5 11.00 u
Roda’23 F11 - RKDES F4 13.00 u
RKDES F5 – Sp.Martinus F7 11.00 u
RKDES F6 – Roda’23 F13 9.30 u
RKAVIC F7 - RKDES F7 9.00 u

Meisjes
Tos Actief MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
RKDES MD.1 – SDZ MD.1 11.00 u
Buitenveldert ME.5 - RKDES ME.1 13.00 u

SCW
Ouderkerk 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 3 – Arsenal 5 12.00 u
Zwanenburg Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Almere Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – OlympiaHaarl. Vet.1 14.30 u

Junioren
DSOV B1 - SCW B1 14.00 u
J.A.United C2 - SCW C1 12.30 u
SCW C2 – J.A.United C5 11.30 u

Pupillen
SCW D1 – VVC D3 8.45 u
Alliance’22 D5 – SCW D2 10.00 u
SCW E1 – Roda’23 E4 8.45 u
SCW E2 – RKDES E5 8.45 u
Hillegom E6 - SCW E3 10.00 u
RKAVIC F1 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – J.A.United F4 8.45 u
Roda’23 F9 - SCW F4 9.00 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Tos Actief MB.1 11.30 u
SCW MD.1 – Pancratius MD.1 10.30 u
SCW ME.1 – Zwanenburg ME.1 8.45 u

Zondag 21 april:
RKAV
RKAV 1 – Nautilus 1 14.00 u
Swift 7 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – Overbos 4 11.30 u
RKAV 5 – Ouderkerk 3 14.00 u
RKAV 6 – NFC 4 11.30 u

Vrouwen
UNO VR.1 - RKAV VR.1 11.00 u

RKDES
VSV 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 3 – Buitenveldert 2 12.00 u
VVA/Spartaan 3 - RKDES 4 13.30 u
Arsenal 3 - RKDES 5 12.30 u
RKDES 6 – Roda’23 7 14.00 u
RKDES 7 – DIOS 7 12.00 u

Junioren
RKDES B1 – Buitenboys B2 14.00 u
Buitenveldert B4 - RKDES B2 14.00 u
RKDES C1 – Buitenveldert C2 10.00 u
RKDES C2 – AS’80 C6 12.00 u
RKDES C3 – Waterwijk C8 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 19 
april is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Om 19.30 uur gaat de deur 
open voor inschrijving, koffie en 
thee. Het koppelkaarten op 12 april 
is gewonnen door Ies Huijkman en 
Wil Piet met 6077 punten, op twee 
Siem Burgers en Ben Johannessen 
met 5252 punten en op drie Martien 
van de Laarse en Piet van Zuiverden 
met 5128 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Anton van de Polder 
en Paul van Aalst met 3642 punten.

Kienavond bij 
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
20 april weer een gezellige kien-
avond. Er worden drie rondes kien 
gespeeld en er wordt een grote ver-
loting gehouden. Iedereen is van 
harte welkom. De kienavond is in de 
kantine van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje en begint 
om 20.30 uur. De zaal is open van-
af 19.30 uur. Groepen worden ver-
zocht te reserveren bij A. De Waal, 
tel. 0297-329176.

RG-meiden actief in België
Aalsmeer - Zaterdag 6 april zijn 
meiden van de Ritmische gymnas-
tiek van SV Omnia 2000 naar het 
zesde lentetoernooi in Lille te België 
geweest. Ilse Huiskens deed mee in 
de categorie Senior. 

Zij mocht drie oefeningen laten zien. 
Met haar hoepeloefening haalde zij 
de hoogste dag score. Helaas ver-
liep de baloefening aan het einde 
niet helemaal zoals gepland, waar-
door Ilse net naast het podium op 
een vierde plaatst belandde. Ana-

hit Oganisjan, Marta Rentenaar en 
Sanne Koopmans deden alle drie 
mee in de categorie Hopes C. Hoe-
wel de meiden wat onzeker waren 
over hun oefening lieten ze toch erg 
mooie optredens zien die goed wa-
ren voor een vijfde plaats voor San-
ne, een zesde plek voor Anahit en 
Marta eindigde op plaats zeven. Te-
rug gekeken wordt op een zeer ge-
slaagde en gezellig wedstrijd.

Winst RKDES vrouwen 
op Sportlust: 3-0
Kudelstaart - Na een voetbalvrije 
zaterdag vorige week mochten de 
toppertjes van het vrouwenelftal 
van RKDES op 6 april weer aan de 
bak. Waar het lenteweer de afgelo-
pen weken ver te zoeken was, deed 
het zaterdag zijn best er iets van te 
maken. Het veld werd zowaar over-
goten met enkele zonnestralen. En 
voor het eerst was het aangenaam 
om in een kort broekje rond te hup-
pelen. Het ‘mooi weer publiek’ was 
ook meteen aan de zijlijn te vinden. 
Zij waren weer klaar om een hoog-
staand potje voetbal te aanschou-
wen. Een sportlustige tegenstander 
stond op het programma. De uit-
wedstrijd bij Sportlust ’46 resulteer-
de in een 1-1. Maar dit keer waren 
de vrouwen van DES vastberaden 
om de drie punten in eigen zak te 
steken. RKDES startte zeer voortva-
rend en nam vanaf het begin initi-
atief. Dit zorgde ervoor dat DES de 
wedstrijd al snel controleerde. De 
1-0 volgde dan ook snel. Een speel-
ster van Sportlust die probeerde een 
doelpunt te voorkomen creëerde het 
tegenovergestelde. Al snel volgde 
de 2-0, het doelpunt werd gescoord 
door Tamara Vrolijk. De speelsters 
van DES wisten elkaar goed te vin-

den en het spel verliep soepel. 
Topscoorster Merel Vrolijk trakteer-
de haarzelf op een verjaardagsdoel-
puntje. De twee gezusters zorgde er-
voor dat Kudelstaart al in de rust 3-0 
voor stond. De tweede helft was niet 
noemenswaardig. Beide team leid-
den veel balverlies en de vechtlust 
ontbrak. Desondanks creëerde DES 
toch nog enkele kansen, die helaas 
onbenut bleven. De eindstand bleef, 
een zeer verdienstelijke 3-0.

Teamleden gezocht
RKDES Vrouwen-1 zoekt nog speel-
sters voor het volgende seizoen. 
Ben jij sportief, gezellig, niet bang 
om vies te worden of met een blau-
we plek thuis te komen? Dan pas je 
prefect in dit team. Het vrouwenelf-
tal van RKDES is een gezellig en fa-
natiek team met dames in de leeftijd 
16 tot en met 28 jaar ( dit is overi-
gens geen leeftijdgrens). Dit seizoen 
spelen de dames in de derde klasse 
en draait het team mee in de top 3. 
Heb jij interesse om dit team vol ta-
lent aan te vullen of wil je meer in-
formatie? Stuur dan een mailtje naar 
jovervliet@hotmail.com. Kom een 
keertje mee trainen, een wedstrijd 
kijken en/of borrelen in de kantine.

Kaartavond Allen Weerbaar
Aalsmeer - De laatste kaartavond 
van dit seizoen houdt buurtvereni-
ging Allen Weerbaar op maandag 22 
april in Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Vanaf 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld. De zaal gaat 
om 19.30 uur open voor inschrij-
ving en koffie of thee.Op de kaart-
avond van maandag 8 april is Wijntje 
Heijink op één geëindigd met 5480 
punten, op twee Kees Kooyman met 
5242 punten en op plaats drie Bep 
van Bemmelen met 4994 punten. 

De poedelprijs was deze keer voor 
Ton Könst. De beste jokeraar bleek 
Emmy Schuit. Als afsluiting van het 
seizoen gaat de buurtvereniging op 
woensdag 24 april een dagje uit, er 
zijn nog plaatsen vrij in de bus. Het 
is een geheel verzorgde dag van half 
negen in de morgen tot half negen 
in de avond. Voor informatie en op-
gave: Lida de Nooij, telefoon 325040. 
Op de laatste kaartavond hoopt het 
bestuur veel kaarters, ook niet leden, 
welkom te mogen heten.

Topper bij ZABO ronde 15 
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
zaterdag 20 april voortgezet met de 
15e speelronde. Speellokatie is dit-
maal sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Komende zaterdag spelen 
LEMO en Piller Sport tegen elkaar 
oftewel de nummers één en twee 
van de ranglijst. De winnaar van de-
ze wedstrijd is nog géén kampioen, 
want na 20 april volgen nog drie 
wedstrijdavonden (te weten 11, 18 
en 25 mei). 
Publiek is van harte welkom bij de 
ZABO en de toegang is gratis. Om 
18.35 uur begint LEMO tegen Piller 

Sport. Om 19.20 uur is de aftrap van 
Heemhorst Watersport tegen Polish 
Shooter. Om 20.05 uur treedt Odido 
aan tegen Lemo Gaat Los. Om 20.50 
uur speelt Choekie’s Hairsalon te-
gen Pottenshop en om 21.35 uur is 
er als afsluiter FC East Europe tegen 
Amsec Beveiliging. 

Stand vooraf: LEMO 14-30, Piller 
Sport 14-29, Polish Shooter 14-26, 
Choekie’s Hairsalon 14-26, Heem-
horst Watersport 14-22, FC East Eu-
rope 14-20, Odido 14-18, Amsec 
Beveiliging 14-15, Lemo Gaat Los 
14-14, Pottenshop 14-0.

‘Winning mood’ bij teams 
Basketbal Aalsmeer!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 14 
april was het weer ‘super zondag’ voor 
een aantal teams van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer.Het team van HS 1 
ontving thuis het sterke team van BC 
Apollo uit Amsterdam. Het werd een 
redelijk makkelijke wedstrijd, waarin 
veel gescoord werd. De stand liep snel 
op waardoor het bij rust, na het twee-
de kwart al 40-34 stond voor Aalsmeer 
en het eindresultaat uitkwam op een 
score van 82-65. De spelers Het team 
van HS2 van BV Aalsmeer speelde in 
een derby een wedstrijd tegen het 
team van Novo Stars uit Nieuwkoop. 
Ook deze overwinning kwam rede-
lijk gemakkelijk tot stand en het team 
van Aalsmeer heeft geen enkele keer 
achtergestaan. Zij wonnen de wed-
strijd uiteindelijk met 64-41. De jon-
geren van het team U18-1 (onder 18 
jaar) nam het thuis op tegen een sterk 

team van BV Hoofddorp. Aanvankelijk 
leek het er op dat de wedstrijd gelijk 
op zou gaan en scoorde Hoofddorp 
een paar keer mooi in de eerste minu-
ten. Bij Aalsmeer ging het in het be-
gin niet echt lekker en vooral waren 
de vrije worpen een probleem. 
Toch stond bij de rust een stand van 
19-4 op het scorebord en zodoen-
de kon Aalsmeer met een gerust hart 
het derde kwart in. De eindstand was 
uiteindelijk 40-22 in het voordeel van 
Aalsmeer. Uit de opbrengst van de 
collecte Jantje Beton, waarvan de 
helft voor de vereniging is, heeft BV 
Aalsmeer een elektronisch scorebord 
aangeschaft dat bij komende wed-
strijden gebruikt gaat worden. De ver-
eniging dankt alle mensen die aan de 
collecte voor Jantje Beton hebben ge-
geven.

Wedstrijdzeilen
Draken openen ‘t seizoen 
met fraai zeilweer
Aalsmeer - Traditioneel wordt het 
zeilseizoen geopend met de wed-
strijden in de Drakenklasse tijdens 
het Paasweekend. Dit jaar konden de 
series met Pasen geen doorgang vin-
den. In de haven van de Watersport 
Vereniging Aalsmeer lag nog ijs en 
het varen in open boten op water van 
nul tot twee graden vonden de orga-
nisatoren niet verantwoord. Geluk-
kig waren deze situaties afgelopen 
weekend een stuk verbeterd en bij 
uiteindelijk een wind van 4 Beaufort 
kon er nu wel worden gezeild. Aan 
de start kwam een prachtig veld van 
24 Draken met deelnemers uit Noor-
wegen, Duitsland, België en Rusland. 
De Draak is een fraai gelijnd kiel-
jacht, ontworpen door de Noor An-
ker in 1928 en oogt in de huidige uit-
voering als een moderne wedstrijd-
machine. Vooral aan-de-wind is de 
Draak een snelle zeiler. Zaterdag kon 
wedstrijdleider Jan-Willem van Wee-
zenbeek een lang kruisrak uitleg-
gen bij de overwegend zuidwestelij-
ke wind, die bijna over de lengte van 

de Grote Poel stond. De D402 ‘De-
cibelle’ van het team Bakker, Bak-
ker en Bakker zette een sterke serie 
neer van 2, 1 en 2 en kon daarmee 
redelijk afstand nemen van de Bel-
gische Bel79 ‘Prinsess Sofie’ (3, 6 en 
1) van Alex Helsen alsmede de D314 
‘Kortenaer’ van Rudy den Outer (1, 4 
en 4). Zondag was er wat meer wind 
uit zuidelijke richtingen. Bakker bleef 
met een serie van 3, 2 en 3 sterk 
voorin meezeilen en won het op rou-
tine van de RUS77 ‘Diamond’ van In-
na Shternberg. Met hun trainingsda-
gen eerder deze week hadden zij de 
winddraaiingen waar de Grote Poel 
bekend om staat, aardig leren ken-
nen. Met twee eerste plaatsen in de 
laatste races pakten zij toch nog een 
tweede overall plaats voor de Bel79. 
Vierde werd Rudy den Outer, voor de 
Aalsmeerder Andre du Pon, die zijn 
splinternieuwe Draak D414 ‘Hard 
Tack’ al aardig op snelheid had. Ko-
mend weekend komen de Draken 
terug voor het Finale-weekend. 
Theo van Mierlo.

Sportweek in Aalsmeer
Aalsmeer - In de Nationale Sport-
week van 20 tot 27 april worden er 
ook in Aalsmeer weer sportactivi-
teiten georganiseerd. De Zeilschool 
Aalsmeer houdt een introductie-
dag op zondag 21 april, VZOD or-
ganiseert op zaterdag 20 april een 
schoolkorfbaltoernooi en Vita orga-
niseert activiteiten in het kader van 
meer bewegen voor ouderen. Ook 
andere Aalsmeerse sportverenigin-
gen hebben – naast hun normale 
overvolle programma’s - van alles 
op poten gezet in het kader van de 
Nationale Sportweek. 

Zo kan iedereen ontdekken hoe 
leuk en gezond het is om te spor-
ten en wat het (sport)-verenigings-
leven betekent voor de Aalsmeer-
se samenleving. Wethouder Gert-
jan van der Hoeven: “De Nationale 
Sportweek is een uitgelezen moge-
lijkheid om sport en bewegen weer 
eens extra onder de aandacht te 
brengen bij Aalsmeerders. In de Na-
tionale Sportweek laten we zien hoe 
gezond maar vooral ook hoe leuk 
sporten is. Er wordt in Aalsmeer na-
tuurlijk al veel gesport: 95% van de 
jongeren is lid van een sportvereni-
ging. Toch kunnen we niet achter-
over hangen want er zijn nog steeds 
Aalsmeerders die te weinig bewe-
gen. Denk bijvoorbeeld aan tieners 
en senioren. Bij die twee groepen 
liggen dan ook onze prioriteiten.”

Koningsspelen 
In het kader van de Nationale Sport-
week zijn er dit voorjaar nog twee 
belangrijke sportactiviteiten. Op vrij-
dag 26 april (of donderdag 25 april) 
doen alle Aalsmeerse basisscholen 
mee aan de Koningsspelen. In het 

kader van de troonswisseling wordt 
er op een creatieve manier sportac-
tiviteiten op de scholen georgani-
seerd. Enkele voorbeelden van wat 
er op scholen gebeurt: De Graan-
korrel organiseert voor de onder-
bouw een judoclinic en een danscli-
nic. Voor de bovenbouw komt er een 
spellenochtend met oud-Hollandse 
spelletjes. De Zuidooster, De Brug 
en de Oosteinder gaan met de bo-
venbouw in de Beach een beach-
korfbaltoernooi spelen. De Wegwij-
zer organiseert een buitenspeeloch-
tend. Obs Samen Een houdt een 
sponsorloop van de school naar 
het zwembad, waarbij er water van 
school naar het zwembad wordt ge-
bracht. Samen Een houdt ook op 
maandag 22 april een clinic tae-
kwondo voor de groepen 3 tot en 
met 8. De Binding organiseert voor 
de Mikado groepen 8 en de Riet-
pluim groepen 8 een dansevene-
ment, waarbij de leerlingen een op-
voering doen aan het eindevan de 
schooldag voor de ouders. 

Sportpassie
Als verlengstuk van de Nationa-
le Sportweek wordt op zaterdag 
25 mei op initiatief van enthousias-
te vrijwilligers voor de eerste keer 
de Sportpassie Aalsmeer georgani-
seerd. Tijdens de Sportpassie pre-
senteren 23 sportverenigingen zich 
op hun eigen locatie aan iedereen 
die kennis wil maken met die ver-
eniging of sport. Er worden dan 
proeflessen en demonstraties gege-
ven, zodat Aalsmeerders op één dag 
allerlei verschillende sporten kun-
nen proberen, om te kijken wat het 
beste bij hen past. Voor meer info-
matie: www.sportpassieaalsmeer.nl.

AVA atleten presteren goed 
tijdens Marathon Rotterdam
Aalsmeer - Afgelopen zondag heeft 
een groep atleten van AV Aalsmeer 
meegedaan aan de Marathon in 
Rotterdam. Er gingen maanden van 
training in de kou aan vooraf, maar 
op het moment suprême zelf was 
het vooral erg warm in Rotterdam. 
Snelste AVA-loper was Erik Tange, 
hij liep de 42,195 kilometer in de 
knappe tijd (pr) van 2:56:01, waar-
mee hij zijn persoonlijke record met 
enkele seconden verbeterde. Bij de 
AVA-dames was Marjan van Ginkel 
de snelste, zei deed er 3:50:01 over. 
Deze tijd is ook meteen een verbe-
tering van het clubrecord V45 met 
22 minuten. Er werden persoonlijke 
records gelopen door Pierre Muur-
ling (3:43:06) en door Johan van der 
Laan (3:54:14), die zijn debuut op 
de marathon maakte. Carolien Trock 

liep ook haar eerste marathon en 
deed het in een nette 4:30:58. Haar 
vriend Glenn Cappon was tijdens de 
training naar de marathon gebles-
seerd geraakt en liep daarom de 10 
kilometer, hij deed dit in 1:00:54. Pa-
trick Stevens liep zijn tweede mara-
thon, maar werd in de laatste kilo-
meters aangereden door een over-
stekende fietser. Hierdoor lukte het 
hem niet om een tijd onder de 4 uur 
te lopen, hij eindigde in 4:06:22. Ge-
rard Albers, die twee weken gele-
den nog de 60 kilometer van Texel 
liep, eindigde in 3:50:41. Klaas Man-
tel deed ook mee aan de marathon, 
maar moest helaas bij 27 kilometer 
met een blessure opgeven. Mirjam 
Colijn liep de 10 kilometer, en deed 
dit in 50:55. Man André liep ook de 
10 kilometer, hij deed dit in 46:55.

Handbal
Jongens B1 
naar NK
Aalsmeer - 18 cursief: 18: De jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer gaan 
zaterdag 20 april deelnemen aan het 
NK zaalhandbal voor B-jeugd dat ge-

speeld wordt in de Sporthallen Zuid 
in Amsterdam. Het toernooi start om 
10.05 uur. De jongens werden vorig 
jaar vijfde op het NK en het jaar daar-
voor kampioen. Ze kunnen wel wat 
steun gebruiken. Voor de A1 staat za-
terdag 27 april het Nederlands Kam-
pioenschap op het programma. De 
jongens van de A1 zijn hiervoor ge-
plaatst. Het toernooi wordt gespeeld 
in de Amsterdams Sporthallen Zuid. 



Handbal
Fiqas Aalsmeer 3 neemt 
afscheid van 3 coryfeeën
Aalsmeer - Zaterdagavond 6 april 
was een speciale avond voor het der-
de herenteam van FIQAS Aalsmeer. 
Niet alleen moest er gestreden wor-
den om een plek in de top drie van 
de Tweede Divisie tijdens de laat-
ste thuiswedstrijd van het seizoen, 
er werd ook afscheid genomen van 
een drietal coryfeeën. Er was dan 

ook een flinke schare toeschou-
wers aanwezig op de tribunes om 
hier getuige van te zijn en het feest-
je mee te vieren! De wedstrijd tegen 
Havas (Almere) bleek niet zomaar 
gewonnen. Vooral oud Aalsmeer 
speler Theo van de Berg (uiteinde-
lijk goed voor elf doelpunten) maak-
te het Team III bijzonder lastig. Bij 

Vanavond weer volleybal
Dames 1 Oradi wint laatste 
thuiswedstrijd met 4-0
Aalsmeer - Maandag 8 april speel-
den Dames 1 van Oradi alweer hun 
laatste thuiswedstrijd van het sei-
zoen. Werd de wedstrijd op vrijdag 5 
april in Vinkenveen door Oradi (8e) 
nog nipt verloren van Atalante DS 3 
(7e) met 3-2. Alle negen dames wa-
ren aanwezig en ook vulde de tri-
bune zich geleidelijk aan met pu-

bliek. Oradi begon sterk tegen het 
lager geplaatste Smashing Velsen 
’96 DS 2 (11e). Na een servicebeurt 
van Chantal stond de stand gelijk 
op 7-0. Maar Smashing kreeg de 
services onder controle en begon-
nen ook punten te maken. De stand 
werd gelijk getrokken naar 7-7. Tot 
een stand van 11-11 bleven de bei-

Zwemmen
Oceanus aan de start van 
limietwedstrijd Hofbad 
Aalsmeer - Zaterdag 13 april ston-
den 18 zwemmers van Oceanus 
aan de start bij de limietwedstrijd 
in het nieuwe en moderne Hofbad 
in Den Haag. De wedstrijd begon 
met 400 meter vrije slag en Fabiën-
ne Vork, Luca Ebbinge, Isaa Ebbin-
ge en Anouk van Noord gingen van 
start. De dames zwommen alle vier 
een persoonlijk record. In de volgen-
de serie was Bart Sommeling aan 
de beurt en hij zwom de 400 m vrije 
slag in 4,31.36 en daarmee behaal-
de hij de limiet voor deze afstand. 
Ruben van Vierzen was daarna aan 
de beurt met de 200 vlinderslag. Hij 
had al de limiet op zak, maar verbe-
terde zijn tijd op deze afstand. Mi-
chelle Meulenbroek, Emma van Zan-
ten, Sam Eveleens en Aage Vermee-
ren startten op de 100 meter rug-
slag. Emma lukte het om ruim on-
der de limiet te zwemmen 1,18.87. 
Sam Eveleens en Aage Vermeeren 
zwommen mooie persoonlijke re-
cords. Opnieuw was het spannend 
bij de 200 meter schoolslag. Lianne 
Bouwmeester startte als enige meis-
je van Oceanus op deze afstand en 
iedereen wist dat ze het zou moe-
ten kunnen halen. Na 3,00.50 sec 
wisten we het zeker, Lianne, hele-
maal blij, had haar limiet op deze af-
stand binnen. De 50 meter vlinder-
slag werd door Bram Grootjans ge-
zwommen in 53,57 seconde en de 50 
meter vrije slag legde hij af in 56,29 
seconde. Bart Sommeling, Fabiënne 
Vork en Naresh Murli zwommen al-
le drie een persoonlijk record op de 
200 meter wisselslag. Luca Ebbin-
ge, Isaa Ebbinge, Sam Eveleens, Mi-
chelle Meulenbroek en Anouk van 
Noord zwommen alle drie een goe-
de 100 meter vrije slag waarbij Luca 
op een haar na haar limiet behaal-
de. Op de 100 m vlinderslag kwa-

men Lulu-May Verbeek en Ruben 
van Vierzen weer aan de start. Lulu-
May wist een mooie pr te zwemmen 
en Ruben zwom voor de tweede keer 
ruim onder de limiet. Opnieuw werd 
het spannend, want Emma van Zan-
ten en Guilia Corsi gingen op voor 
de 200 meter rugslag. Een pittige af-
stand en Emma, goed in vorm, wist 
haar tijd behoorlijk aan te scherpen 
en zwom een persoonlijk record en 
bijna 7 seconde onder de limiet. Gui-
lia, die niet helemaal fit was, zwom 
een prima tijd maar niet snel ge-
noeg voor een ticket NJK. Arjen Bel-
laart ging ook op voor de 200 me-
ter rugslag en verbeterde zijn tijd met 
ongeveer 3 seconde. Lianne Bouw-
meester, Anouk van Noord en Am-
ber Bellaart startten op de 50 me-
ter vrije slag. Eén lange baan en dan 
het gas erop. Wat gingen die meiden 
hard en alle drie verbeterden ze hun 
eigen tijd. Lianne wist ook op deze 
afstand een NJK-limiet te behalen. 
Lianne en Amber zwommen ook de 
100 meter schoolslag. Ook hier per-
soonlijke records en wederom voor 
Lianne een NJK-limiet. Dat betekent 
dat Lianne deze middag drie limie-
ten heeft gezwommen! Als sluitstuk 
kwam de 400 meter wisselslag, een 
loodzware afstand maar een aan-
tal Oceanus zwemmers bleken het 
op deze afstand prima te doen. Bart 
Sommeling, Fabiënne Vork en Ru-
ben van Vierzen gingen van start. 
Door de lange afstand zaten de sup-
porters vol spanning te kijken of de 
drie hun doel gingen behalen. Iede-
re opvolgende slag werd er naarstig 
op de klok gekeken of ze op schema 
lagen en ongelofelijk maar waar, de 
drie presteerden het en behaalden 
hun limiet. Super! Dit weekend gaat 
de ploeg naar een limietwedstrijd in 
Beverwijk. 

Poel’s Eye in het Dorpshuis 
Erik Jan wint dartavond
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de dertiende speelavond van 
de dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis. Dit ongeluksgetal bracht John 
Kater echter geen ongeluk. Johny 
bereikte namelijk de finale op het 
hoogste niveau, de A Winnaarron-
de. Hiervoor moest hij een rits wed-
strijden winnen, waaronder knappe 
overwinningen op koploper Danny 
Zorn en Tjitte Miedema (derde in de 
stand). Het werd Johny’s derde fina-
le ooit op het hoogste niveau. 
Tegenstander was Erik Jan Geelker-
ken. Ook Erik Jan was uiteraard uit-
stekend op dreef. Voor Erik Jan was 

het alweer de zesde finale ooit op 
het hoogste niveau. Beide darters 
waren echter ongelukkig geweest 
in hun vorige finales. Erik Jan luk-
te het zijn eerste finale te winnen, 
maar daarna verloor hij, net als Joh-
ny, meerdere finales. Johny kon nu 
dus op gelijke hoogte komen met 
Erik Jan wat betreft gewonnen fi-
nales, maar faalde jammerlijk. Erik 
Jan werd dus eindelijk weer de gro-
te winnaar van een speelavond. De 
vrienden Martin Bax en John Gulde-
mond maakten furore in de verlie-
zerronde. Martin in de A Verliezer-
ronde, het tweede niveau, John in 

Remco Maarse, John Kater en Erik Jan Geelkerken.

de B Verliezerronde, het vierde ni-
veau. Martin en John behaalden 
nog niet vaak een finale, voor bei-
den was het hun tweede finale ooit. 
Dat zij uiteindelijk op deze avond al-
le twee een finale wonnen maak-
te de situatie nog specialer. Mar-
tin kreeg het niet cadeau, want hij 
moest het twee keer opnemen te-
gen een Top Tien speler: Ilona van 
Emden in de halve finale en Ronald 
Baars in de finale. Ook John Gulde-
mond moest nog flink aan de bak, 
want hoewel het het vierde niveau 
betrof waren de laatste drie wed-
strijden tegen gerespecteerde dar-
ters als Fred Wilde Jr, Ed Souho-
ka en Albert Geleijn. In de B Win-
naarronde schitterde Peter van de 
Laarse. Hij bereikte de finale na 
een knappe overwinning op Gerard 
Bak, de huidige kampioen. In de fi-
nale wachtte Remco Maarse. Rem-
co zou uiteindelijk de finale winnen, 
mede dankzij een mooie 140 finish, 
wat tevens de hoogste uitgooi van 
de avond bleek. Hiermee bekroon-
de Remco zichzelf niet alleen dub-
bel (twee prijzen), maar maakte hij 
ook Davey Monsees gelukkig door 
het Mystery Out rad te laten stop-
pen op een door Davey gegooi-
de uitgooi (118). De volgende dart-
avond is volgende week zaterdag 
27 april in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het betreft geen gewo-
ne speelavond, maar een Blind kop-
pel toernooi. Hierbij loot men elke 
ronde een nieuwe mede en tegen-
stander. Men hoeft dus geen kop-
pel maat te zoeken, maar schrijft in-
dividueel in. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Meer informatie over de dartclub is 
te vinden op de website www.poel-
seye.nl.

de teams redelijk bij elkaar. Daarna 
kwam Oradi pas echt goed op dreef. 
Aan het net liep het lekker! Nienke 
stond goed aan te vallen en ook Le-
onie scoorde mooie ballen aan het 
net. Ook de servicedruk was als 
vanouds weer terug. De set werd 
gewonnen met 25-19. De tweede 
set een aantal wissels toegepast 
om iedereen zoveel mogelijk te la-
ten spelen. De tweede set ging als 
een speer. Oradi stond de hele set 
ruim 10 punten voor, dus geen re-
den voor paniek! De set werd snel 
gewonnen met 25-11. 
De derde set verliep moeizaam. 
Oradi bleef wel bij, maar de veili-
ge voorsprong was er niet. Voor ie-
dere punt werd gestreden, wat het 
voor het publiek wel leuk maak-
te om te kijken! Op een stand van 
11-11 werd Jolanda even gewisseld 
voor Nienke! Gelukkig bleek dit een 
goede wissel, Smashing was weer 
even de draad kwijt en Oradi pak-
te de voorsprong, tot grote vreugde 
van het publiek! De set werd netjes 
afgemaakt én gewonnen met 25-20. 
De vierde set werd ook ruim gewon-
nen met 25-10. De laatste wedstijd 
van dit seizoen speelt Oradi Dames 
1 vanavond, donderdag 18 april, te-
gen Sas’70 DS3 (12e) in Uithoorn. 
Omdat de teams op de plaatsen 
5 tot en met 8 erg dicht bij elkaar 
staan, is er nog veel mogelijk in de 
eindstand. 

de rust was de stand dan ook zelfs 
nog gelijk: 7-7. De doelpunten wa-
ren schaars! In de tweede helft werd 
er door beide teams meer gescoord. 
De sportieve strijd werd echter pas 
in de laatste minuut beslist en uit-
gerekend door een goal van Ruud 
Kooy, die na veertig jaar handbal nu 
echt zijn shirt aan de wilgen hangt. 
Met een eindstand van 19-17 werd 
Havas op de ranglijst gepasseerd en 
klom heren 3 naar de derde plek. 
Mooier kun je je carrière niet afslui-
ten, toch? Na de wedstrijd werd dan 
ook uitgebreid aandacht geschon-
ken aan het afscheid van drie hand-
baldieren: Ruud Kooy, coach Erik 
Slichting en keeper Jeffrey Groe-
neveld. Sinds vele jaren was Erik de 
coach van Team III. Zowel door het 
bestuur als het team werden Ruud 
en Erik in het zonnetje gezet en be-
dankt voor hun geweldige inzet voor 
FIQAS Aalsmeer. Ook werd, helaas 
noodgedwongen, afscheid geno-
men van keeper Jeffrey Groeneveld, 
die na handbal op topniveau af had 
willen bouwen in dit team, maar die 
door een zware blessure aan zijn 
knie helaas niet meer mag handbal-
len. De plaats van Erik zal volgend 
jaar worden ingenomen door Har-
ry van Wijk die zijn functie al bege-
leider van het tweede heren team 
gaat verruilen voor die van coach 
van Team III. 

Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 11 april is het klaverjassen 
gewonnen door Riet Pothuizen met 
5509 punten, gevolgd door Jan We-
ij met 5199 punten en op drie Gem-
ma van As met 5168 punten. Bij het 
jokeren behaalde Henny de Wit met 
44 punten de hoogste eer, op twee 
Bets Teunen met 199 punten. Kaart-
liefhebbers zijn van harte welkom.

Introductie 
tafeltennissen 

Rijsenhout - Tafeltennisvereniging 
Rijsenhout biedt geïnteresseerden 
de gelegenheid om vrijblijvend eens 
te kijken of tafeltennis bij u/jou past. 
Elke dinsdag worden in de grote 
zaal van dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat wedstrijden gespeeld, 
maar er is ook gelegenheid om re-
creatief te spelen. Zowel gevorder-
den als campingspelers zijn welkom 
op de introductieavond op dinsdag 
23 april vanaf 20.30 uur. Helaas heeft 
TTV Rijsenhout geen jeugdafdeling, 
dus is 16 jaar de minimumleeftijd. 
Het is aan te raden sportschoenen te 
dragen. Voor batjes wordt gezorgd. 
Mocht u deze avond niet kunnen? 
Op 28 mei is er nog een introductie-
avond! Aanmelden voor 23 april kan 
via ttvrijsenhout@hotmail.com of bel 
met 0297-343228.

Programma 
handbal

Zaterdag 20 april, veld
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, D2 – 
 Legmeervogels
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C3 – 
 Lelystad
11.50 uur: FIQAS Aalsmeer, D1 – 
 Westsite
11.55 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 – 
 Leidsche Rijn
12.35 uur: FIQAS Aalsmeer, GD3 – 
 Lelystad

Zaterdag 20 april, zaal10.00 uur: 
 NK B-jeugd in Amsterdam

Zondag 21 april, veld
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 Fortissimo 
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A1 – 
 Celeritas
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B2 – 
 Vido
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 – 
 Lotus
13.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 WeHaVe
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes A1 – 
 Vido

Aalsmeerders op NK Sjoelen 
Individueel in Barneveld
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 20 
april vinden de Nederlandse Kampi-
oenschappen Sjoelen Individueel van-
af 10.30 uur plaats in Barneveld. Sjoel-
club Aalsmeer vaardigt 14 deelnemers 
af in 6 verschillende klassen. Na 3 

voorrondes in Heemskerk zijn de vol-
gende sjoelers geplaatst. In de Hoofd-
klasse Heren gaan Cock Tukker, Pa-
trick Haring en Albert Geleijn de eer 
van Aalsmeer verdedigen en in de 
hoofdklasse Dames gaat Marry Ver-

hoeven de strijd voor Aalsmeer aan. In 
Klasse C nemen Sjaak Siebeling, Tiny 
Amsing, Kees Kuypers, Joke Scha-
gen en Cor Franck het voor Aalsmeer 
op, in Klasse D Rob Kuyper, in Klas-
se E Karin Geleijn, Elisa Houweling 
en Theo van Leijden en in Klasse G 
Mirjam van den Berg. Er worden twee 
keer 10 bakken gesjoeld, waarna de 
nummers 1 tot en met 3 in hun klas-
se bekend zullen zijn. Voor meer infor-
matie: www.sjoelclubaalsmeer.nl.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die zin heeft in een ge-
zellige klaverjasavond, is van harte 
welkom. Vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld. 
Het klaverjassen op 10 april is ge-
wonnen door Theo Roeleveld met 
5415 punten, op twee Piet van Kla-
veren met 5263 punten en op drie is 
Marco van der Jagt geëindigd met 
5235 punten. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
10 april.

A Lijn:
1 André Lanser en J vd Zwaard 58,63
2 Krijnie en Jan Joore 56,55
3 Jan en Jaap Geleyn 51,49
4 G Vermeer en M v.d. Laarse 51,19
5 Gré Aartse en Jasper Blom 50,60
B lijn: 
1 Coby Blom en Piet van Hoek 60,42
2 Maarten en Mary Jongkind 56,55
3 Wil Groot en Trudy Stokkel 55,95
4 Hans en Lia Vreeswijk 54,76
5 Jan Doeve en Rietje vd Zwaard 52,98
C lijn: 
1 Gonny en Pim van der Zwaard 68,93
2 Gerard Pouw en Jan Oor 56,07
2 Klaas Maarse en Adri Otto 56,07
4 Oege de Jong en Wil Biesheuvel 51,79
5 Gerrit en Coby van Leeuwen 51,43

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 kampioen, 
Team 1 in degradatienood
Aalsmeer - Juist in het cruciale de-
gradatieduel tegen Tempo Team 8 
leek er bij de mannen van Bloemen-
lust 1 (Ed Couwenberg, Bart Spaar-
garen en Johan Berk) sprake te zijn 
van een collectieve off-day. En dat 
terwijl de spelers van Tempo Team in 
hun eigen omgeving juist uitstekend 
voor de dag kwamen. De start was 
dramatisch en na de eerste drie en-
kelspelen keek Bloemenlust al tegen 
een 3-0 achterstand aan. Het dub-
belspel werd in vijf games gewonnen 
door Ed en Johan, maar dat zorgde 
helaas niet voor de gehoopte omme-
keer. Johan verloor zijn tweede par-
tij kansloos, waarna Ed met een over-
winning de stand nog wel op 4-2 
wist te brengen. Daarna volgde vier 
spannende en gelijkopgaande par-
tijen waarmee Bloemenlust zelfs nog 
een gelijkspel had kunnen afdwin-
gen, maar helaas verloren Bart, Ed en 
Johan elke keer net aan. De 8-2 ne-
derlaag was wellicht enigszins geflat-
teerd, maar betekend vrijwel zeker de 
degradatie van Bloemenlust 1 naar 
de 4de klasse. Bloemenlust 2 promo-
veert juist naar de 4de klasse door 
al een wedstrijd voor het einde het 
kampioenschap binnen te halen. In 
de eigen Bloemhof werd concurrent 
GTTC Haarlem 3 met overduidelijke 
cijfers terugverwezen: 8-2! De beste 
speelster van Haarlem had nog maar 
1 partij verloren, maar moest nu in 
zowel Horst Krassen (11-3 in de vijf-
de game) als Danny Knol (12-10 in de 
vijfde game) haar meerdere erken-
nen. Horst en Danny bleven tijdens 

deze onvervalste kampioenswedstrijd 
ongeslagen en Philippe Monnier 
scoorde er nog een punt bij. Peter 
Velleman kwam opdraven voor het 
dubbelspel en scoorde samen met 
Danny het achtste punt. Bloemenlust 
4 heeft in de strijd om het kampioen-
schap in de 6de klasse dure punten 
laten liggen tegen middenmoter Pa-
trios 4, mede omdat er door ziekte en 
blessures niet op volle kracht aange-
treden kon worden. Bovendien kwam 
de tegenstander juist in een sterke-
re samenstelling opdagen dan bij de 
thuiswedstrijd in Aalsmeer, toen het 
10-0 voor Bloemenlust werd. Het be-
gon nog wel goed: na tweemaal winst 
van Dirk Piet en eenmaal van Rob Fa-
ber, een gewonnen dubbel van Dirk 
met Ton de Hollander en een neder-
laag van Ton in zijn eerste enkelspel 
was de tussenstand 4-1 voor Bloe-
menlust. Maar lastig was het soms 
wel, zoals de overwinning in het dub-
belspel, warbij Dirk en Ton in de vier-
de game maar nipt tot winst kwamen, 
om vervolgens pas in de beslissende 
vijfde game toe te slaan. Toen kwam 
de klad erin, want achtereenvolgens 
konden Rob, Ton, weer Rob en Dirk 
hun partijen niet winnen. Daardoor 
kwam Bloemenlust 4 zelf 5-4 achter, 
maar de laatste partij werd gelukkig 
makkelijk door Ton gewonnen. Zo-
doende blijft Bloemenlust 4 nog al-
tijd ongeslagen in de poule, maar 
deze 5-5 puntendeling verkleint wel 
de kampioenskansen met de laatste 
en allesbeslissende wedstrijd tegen 
koploper ASSV 8 voor de boeg.

Voetbal onder 15:
Mandy de Boer speelt 2 
interlands met Oranje 
Kudelstaart - Vorige week woens-
dag en vrijdag heeft Mandy de Boer 
twee officiële interlands gevoet-
bald met Oranje onder 15 tegen 
Engeland. Beide wedstrijden wer-
den gespeeld op het sportcomplex 
van FC Weesp. Het eerste duel op 
woensdagavond trok veel publiek 
en werd onder bijzonder sfeervolle 
omstandigheden afgewerkt. De Ku-
delstaartse Mandy mocht in de ba-
sisopstelling starten op haar favo-
riete rechtsbuiten plaats. Daarnaast 
mocht zij ook nog de aanvoerders-
band dragen. De Nederlandse mei-
den wisten het grote voetballand 
Engeland toch maar mooi verslaan 
met 1-0. De tweede ontmoeting 
stond voor vrijdagmiddag op het 
programma. Mandy mocht ook nu 
weer in de basis starten als rechts-

buiten en was tevens weer de aan-
voerster van Oranje. De Engelsen 
waren duidelijk uit op revanche en 
begonnen sterk en overtuigend aan 
de wedstrijd. 
Binnen 20 minuten stonden ze al 
met 0-2 voor. Uiteindelijk won Enge-
land met 1-3. Toch lang niet slecht 
van de Nederlandse meiden, waar-
bij het merendeel nog gewoon af-
komstig is van amateurclubs. Af-
gelopen zaterdag kreeg Mandy het 
goede nieuws te horen dat zij bij 
de definitieve selectie zit voor de 
uitwedstrijd tegen Duitsland. De-
ze wedstrijd staat voor aanstaande 
woensdag op het programma en zal 
in een echt stadion in Kevelaer wor-
den afgewerkt. Ook dit zal weer een 
hele bijzondere ervaring gaan wor-
den. 
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