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Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Geweldig programma rond motto ‘Yes we meet again’

Bevrijdingsfestival gaat door
Aalsmeer - Op 5 mei is het 70 jaar
geleden dat Nederland werd bevrijd.
In de afgelopen weken is met man
en macht gewerkt om de financiering en organisatie voor een spetterende viering in Aalsmeer rond
te krijgen. En: het is gelukt! Dankzij subsidie van de gemeente, donaties van inwoners en vele organisaties en bedrijven die belangeloos meewerken of het evenement
sponsoren. Onder het motto ‘Yes we
meet again’ is een geweldig programma in voorbereiding. De organisatie licht graag al een tipje van
de sluier op wat betreft het programma. In de voormiddag: Parade
in het Dorp van een groot aantal oude legervoertuigen van vereniging
Keep them Rolling; openingsceremonie bij het oude Raadhuis met
toespraak van burgemeester Vonk
en een muzikale bijdrage van Sursum Corda, net als 70 jaar geleden;
aankomst lopers Bevrijdingsvuurestafette Aalsmeer uit Wageningen en
ontsteken Aalsmeers Bevrijdingsvuur op het Praamplein. In de namiddag en avond: Opening tentoonstelling Vrijheid in het Oude Raadhuis; feest op het Praamplein; muzi-
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Deukje?
Welk deukje?

kale omlijsting en veel te doen en te
beleven voor jong en oud; toegang
en attracties zijn gratis; bevrijdingsconcert Crown Theater ‘Yes we
meet again’ (eerste eigen productie
van het Aalsmeerse vrijwilligerstheater); kaartverkoop aan de theaterkassa, in het Boekhuis Aalsmeer en
op www.crowntheateraalsmeer.nl.
Bevrijdingsvuurestafette
Een groep enthousiaste hardlopers
en fietsers is aan het trainen voor
de Bevrijdingsvuurestafette. Zij halen in de nacht van 4 op 5 mei in
Wageningen het bevrijdingsvuur
op en brengen dat lopend en geescorteerd door de fietsers naar
Aalsmeer. Hier worden ze - feestelijk begeleid - rond het middaguur
binnengehaald op het Praamplein.
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder
zal de fakkel in ontvangst nemen
en het Aalsmeerse Bevrijdingsvuur
aansteken dat de hele dag zal blijven branden. Wil je meelopen met
dit eervolle hardloopevenement?
Meld je dan snel aan op www.personal4u.nl onder Info, Bevrijdingsvuurestafette. Er zijn geen inschrijfkosten.

“Oorlog ontstaat door conflict”

Herdenking 2e Wereldoorlog
door Wegwijzer en Hoeksteen
Aalsmeer - Gisteren, woensdag
15 april, hebben leerlingen uit de
groepen acht van de basisscholen

De Wegwijzer en De Hoeksteen de
Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook
stonden de leerlingen stil bij het feit

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Hennepplantage met 900
planten in Seringenstraat
Aalsmeer - Op woensdag 8 april
is de politie om tien voor zes in de
avond een woning in de Seringenstraat binnen gegaan. Van meerdere
inwoners had de politie melding gekregen dat er vermoedelijk een hennepplantage in het huis was aangelegd. De berichten bleken juist. In de
woning zijn in totaal 900 hennepplanten aangetroffen. De wiet werd
gekweekt op zowel de eerste als de
tweede etage van het huis.
In de middag hadden agenten vier
personen de woning binnen zien
gaan. Alle vier zijn aangehouden.
De twee vrouwen van 36 en 46 jaar
hebben geprobeerd achter het huis

uit te vluchten nadat agenten hadden aangebeld, maar hier was rekening mee gehouden. Ze zijn ingesloten, net als de twee mannen
van 22 en 20 jaar, die zich in het
huis verstopt hadden. De man van
20 jaar bleek ook nog gesignaleerd
te staan voor 59 dagen gevangenisstraf. Hennep kweken was overigens niet nieuw voor het viertal.
In 2014 zijn ze ook betrapt op het
hebben van een hennepplantage.
De vier hebben geen vaste woon- of
verblijfplaats. Alle planten zijn uit de
woning gehaald en vernietigd. Ook
alle attributen, waaronder warmtelampen, zijn in beslag genomen. De

Tentoonstelling vrijheid
Om 14.00 uur opent burgemeester Jobke Vonk de tentoonstelling
Vrijheid in het Oude Raadhuis. Deze tentoonstelling is in nauwe samenwerking met KCA tot stand gekomen. De tentoonstelling geeft
met oude filmfragmenten en foto’s,
krantenknipsels en dergelijke een
beeld van hoe de bevrijding destijds
werd gevierd. Hoe kinderen aankijken tegen bevrijding wordt in beeld
gebracht met ‘Elfjes’, korte gedichtjes in elf woorden, die leerlingen
van alle scholen in Aalsmeer en Kudelstaart hebben gemaakt. Jongeren van De Binding maakten een videodocumentaire. Zij interviewden
mensen van verschillende generaties over wat vrijheid voor hen betekent. En ook Aalsmeerse kunstenaars leveren een bijdrage met werken die in het teken staan van vrijheid en bevrijding. De tentoonstelling opent 5 mei haar deuren en is te
bezichtigen tot 21 juni. De toegang
is gratis. De Elfjes zijn op 5 mei ook
te bewonderen als etalageposters
in de winkels in Aalsmeer en Kudelstaart. Kijk voor meer informatie
op www.4en5meiaalsmeer.nl.
dat oorlog op veel plaatsen in de
wereld nog aan de orde van de dag
is. Thema dit jaar is ‘Wie de ogen
sluit voor het verleden, is blind voor
de toekomst’. De jongens en meiden werden ontvangen in de raadskelder van het gemeentehuis door
burgemeester Jobke Vonk-Vedder.
Na een welkomstwoord volgde een
informatieve film over de oorlogstijd in Aalsmeer. Daarna hielden de
leerlingen per groep voordrachten
in de vorm van toneelstukjes, spelletjes en interviews rond het thema
‘Vrijheid geef je door’. Onder andere werd een quiz gehouden, die niet
alleen informatief was voor jongeren, maar ook volwassenen. Hoe
een oorlog ontstaat bijvoorbeeld?
“Door een conflict om geloof of
omdat mensen meer land willen”,
zo luidde het antwoord. En wist u
dat er momenteel in liefst 43 landen oorlogen woedt?! En leuk om te
weten: In Zuid-Afrika is een plaats
die Vrijheid heet. Ook werden deze ochtend gedichten door de jongens en meiden voorgedragen. De
herdenking werd buiten bij het monument in het gemeentehuis samen
met burgemeester Vonk afgesloten.
nodige elektriciteit voor de kwekerij werd afgetapt uit de meterkast.
Hier kunnen de vier een behoorlijke
naheffing voor krijgen, evenals een
hoge (geldelijke) straf te wachten
staat. De politie had overigens de
inval geen dag later moeten doen,
de leidingen waren superheet. Er
had weleens brand kunnen uitbreken. Dus, mocht u een hennepkwekerij in uw nabijheid vermoeden,
meld het bij de politie. Het is ook in
belang van uw eigen veiligheid! Bel
0900-8844.

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

GAMMA
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl
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www.pietdupau.nl

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGER/STER
Aalsmeerderweg (125 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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Traumaheli landt op N196

Botsing fiets en bromfiets
Aalsmeer - Op dinsdag 14 april om
tien over half negen in de ochtend
heeft een frontale botsing plaatsgevonden tussen een 35-jarige fietsster en een 20-jarige bromfietser op
het voetpad naast de Burgemeester Kasteleinweg, nabij de brug. De
fietsster uit Aalsmeerderbrug had
achterop haar dochter in een stoeltje zitten. Het 3-jarige meisje is uit
het zitje gevallen en op het wegdek beland. De fietsster en het kind
zijn beiden per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. De fiets-

Naar justitie na aanhouding
Aalsmeer - Op donderdag 9 april
om twee uur in de nacht heeft de politie een 39-jarige fietser uit Rozenburg tot stoppen gemaand. Tijdens

© GAMMA

de controle bleek dat de man nog
een gevangenisstraf moest uitzitten
van 21 dagen. Hij is aangehouden en
overgedragen aan justitie.

ster mocht na onderzoek weer naar
huis. Het meisje ligt op de Intensive
Care, maar maakt het goed. Naar
verwachting mag ze vandaag weer
naar huis. De bromfietser uit Rijsenhout heeft schouderletsel opgelopen en schaafwonden. Hij kon ter
plaatse aan zijn verwondingen behandeld worden. Omdat het hoofdletsel bij een kind betrof, is de traumaheli ingeschakeld. De N196 is afgezet om de helikopter te kunnen
laten landen. Dit zorgde voor lange files op de provinciale weg. Het
voetpad naast de Burgemeester
Kasteleinweg, aan de kant van het
dorp, wordt veel gebruikt door fietsers en brommers om een stukje af
te snijden en niet gebruik te hoeven
maken van liefst drie stoplichten om
vanuit Aalsmeer naar Aalsmeerderbrug en Rijsenhout te rijden.
Foto: Marco Carels
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 april
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst. Op donderdag 23
april Leerhuis in Open Hofkerk, ingang Sportlaan 86 vanaf 20u.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker: Jeroen Dorstijn. Babyoppas, kinder- en
tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met ds. J.G.
Brienen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Gerke
van Hiele uit Wageningen. Collecte
voor ouderenwerk. Opvang 0-4 jaar
via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van Popering. Tevens kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J.
Westerman. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag gastendienst om 10u.
met ds.Th. Wegman uit Den Haag.
Organist Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.

Waar is
kip Zus?
Aalsmeer - Zusje is al 1 maand op
stap. Waar is ze? De kip woont in
de omgeving van het dorp. Eigenaar Nico Dames in de Zijdstraat 41
hoopt haar snel te mogen verwelkomen. Informatie en meldingen via
0297-324625.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
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

Spreker Martijn Pie. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten om
10u. met ds. A. Beeftink uit Doetinchem en 16.30u. met ds. K.D. Huizinga uit Hoorn.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof dienst
o.l.v. parochianen. Zondag in Karmelkerk om 10.30u eucharistieviering
met L. Seeboldt m.m.v. klein koor. Om
14u. Poolse diensten met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Parochie van Heilig Maria van Egypte
Kerk viert Russisch-orthodoxe diensten. Zaterdag 17.30u. avondgebed
en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. dienst
met ds. R.J. Bakker uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. eucharistieviering met
Loek Seeboldt m.mv. kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27. Op
28 april v/a 20u. met Peter Slagter.
Thema: De brief van Paulus aan de
Efeziërs.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Op 20 april met evang. Jacques
Brunt.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Sam’s kledingactie voor
dorpen in Bangladesh

Aalsmeerse stichting op TV
Aalsmeer - De Aalsmeerse Stichting Kinderhulp Afrika, die zich ontfermd over Ugandese weeskinderen vanaf basisschoolleeftijd,
heeft sinds vorig jaar Nafasi Welfare Home onder haar vleugels genomen. Nafasi Welfare Home is een
kleinschalig crisisopvang in Uganda voor kinderen tot 5 jaar. De kinderen die hier komen zijn bijvoorbeeld achtergelaten in een ziekenhuis of te vondeling gelegd. Het is
hun visie om binnen 8 maanden een

nieuw, veilig en liefdevol huis te vinden voor de kinderen. EO Metterdaad heeft Nafasi Welfare Home in
Uganda bezocht en een documentaire gemaakt van drie afleveringen.
De aflevering worden zowel op donderdagen (16, 23, 30 april om 17.10
uur bij Geloof en een Hoop Liefde)
als op zondagen (19 en 26 april en
3 mei om 10.05 uur) uitgezonden
op NPO2. Ga voor meer informatie naar de website www.nafasiwelfarehome.org.

Bazaar in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zaterdag 18 april
van 14.00 tot 19.00 uur staan de
deuren van het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout
wijd open voor een gezellige bazaar en verkoopmarkt. Er is van alles te vinden op de rommelmarkt,
waaronder ook tweedehands kleding. Diverse workshops worden
gepresenteerd en een professionele fotografe zal u of uw kind zo
mooi mogelijk vereeuwigen. Daarnaast bloemen en plantenverkoop,
een Rad van Fortuin, dienstenveiling, en voor de kinderen zijn er
ook diverse attracties. Verder is er

ook aan de inwendige mens is gedacht met diverse snacks en drinken. Kortom, voor elk wat wils. Doel
van dit alles is de stichting Zending
Zuid-Afrika ondersteunen. Meer informatie is te vinden op de website
http://zendingsbazaar2015.weebly.
com/. ’s Avonds vanaf 20.30 uur is er
een pubquiz voor het zelfde doel; er
kunnen nog enkele teams van 5 of
6 personen worden geplaatst, maar
de tijd is beperkt. Dus, reageer snel,
het liefst via de mail: clemrijs@zonnet.nl of bel met 06-47948540. Ook
hierover is meer informatie te vinden op de website.

Zin-Inn Zondag met lunch
Aalsmeer - Behoefte aan een gesprek met diepgang? Wil je uitgedaagd worden om iets van een andere kant te bekijken? Wil je je verbazen en over dingen nadenken?
Zin-Inn Zondag is een open programma voor mensen in de leeftijd
van 25 tot 45 jaar.
Voor gezinnen, jongeren, alleenstaanden, vrienden, vriendinnen en
stellen. Aanstaande zondag 19 april
is iedereen welkom bij de Doopsgezinde gemeente in de Zijdstraat 55.
De Zin-Inn Zondag is een manier
om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en samen te eten.
Parallel is er een kinderprogramma. Om 12.15 zijn de deuren open
en wordt begonnen met het dekken van de tafel. Om 12.30 begint

de lunch, hier is ruimte om op een
luchtige manier met elkaar samen
te zijn. Na de lunch gaan de kinderen die met sommigen mee zijn gekomen onder begeleiding een eigen
programma draaien, terwijl de volwassenen in gesprek gaan. Om half
drie wordt afgesloten.
Het gesprek verschilt per keer, soms
zal er een opdracht aan vast zitten,
soms een klein spel, andere keer
gewoon een conversatie. Hier Er
wordt gestreefd naar een samenzijn dat meer diepgang biedt, dat
uitdaagt, verbaast en aan het denken zet.
De toegang is gratis, van te voren
opgeven is nodig. Wil je je opgeven of wil je eerst meer weten? Mail
dan: franka@dgaalsmeer.nl.

Hartstichting: Bedankt allen!
Kudelstaart - De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 5 tot
en met 11 april in Kudelstaart heeft
dit jaar 3202,54 euro opgeleverd. De
Hartstichting wil haar vrijwilligers,
collectanten en inwoners van harte
bedanken voor hun steun.
Dankzij deze giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen van
hart- en vaatziekten. Donaties van
het publiek worden onder meer be-

steed aan de financiering van wetenschap-pelijk onderzoek. De komende jaren wil de Hartstichting
méér onderzoek financieren naar
het eerder herkennen van hart- en
vaatziekten. Daarbij gaat het om onderzoek naar het in kaart brengen
van hart- en vaatziekten in de familie, onderzoek naar onduidelijke
klachten en voortekenen én nieuwe
opsporingsmethoden, zoals bijvoorbeeld een bloedtest. Voor meer informatie: hartstichting.nl.

Aalsmeer - De Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG) organiseert
weer een avond over de spannende
vraag naar de verhouding tussen geloof en wetenschap. In onze maatschappij heerst het beeld dat geloof
op gespannen voet staat met wetenschappelijke bewijzen. Je bent ofwel
iemand die uitgaat van wat wetenschappelijk bewezen kan worden of

iemand die antwoorden zoekt in religie. Maar is dit wel een terechte tegenstelling? Dr. Rik Peels, filosoof en
theoloog, werkzaam aan de VU Amsterdam en mede-auteur van het
boek ‘God bewijzen’ gaat op donderdag 23 april in op de vraag of geloven wel ‘redelijk’ is? Anders gezegd,
is geloven in het bestaan van God
niet eigenlijk voor naïeve en zweverige mensen? Iedereen welkom op
23 april van 20.00 tot 21.45 uur in de
Open Hof kerk, ingang Sportlaan 86.

Bingo bij
Viva Aquaria

Creatief in
Oost-Inn

Aalsmeer - Op maandag 20 april
organiseert Viva Aquaria een waanzinnige Bingo-avond in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Het bestuur is opnieuw een schat
aan prijzen aan het verzamelen
en nodigt iedereen, die dit leest of
hoort, uit om deze avond te bezoeken en een poging te wagen om een
hele arm vol planten of andere prijzen te komen scoren. Komt allen en
neem familie, vrienden, of een kennis mee! De avond in buurthuis Hormeer begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte
welkom. Meer weten 0297-343854.

Aalsmeer - Woensdag 22 april van
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid
voor inloop en ontmoeting tijdens
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Ook kan
deze ochtend meegedaan worden
met het quilten of een ander handwerk. ’
s Avonds is er van 19.30 tot 21.30
uur de creatieve avond. Deze keer
zijn spijkers een belangrijk onderdeel bij de creativiteit. Iedereen is
welkom.
Voor inlichtingen: 0297-325636,
0297-345413 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

God bewijzen

Aalsmeer - Op zaterdag 25 april
vindt de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen in gesloten plastic zakken ingeleverd worden bij de Open
Hof Kerk in de Ophelialaan 247 van
9.00 tot 12.30 uur en bij de Ontmoetingskerk in Rijsenhout van 9.00 tot
11.00 uur.
De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het
Patuakhali district. Het land kampt
met een regen- en cycloonseizoen
van juli tot en met oktober. Dijken

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

Zaterdag bij AVA in de Sportlaan

Sponsorloop ‘Tinka helpt’
Aalsmeer - Tinka is inmiddels aangekomen in Nederland en de laatste voorbereidingen worden getroffen voor aanstaande zaterdag 18
april. De hele dag zal de atletiekbaan van AVA in de Sportlaan in het
teken staan van Tinkahelpt.
De van origine Aalsmeerse Tinka zet zich al heel wat jaren in voor
kinderen in nood, waarvan de laatste twee jaar in Thailand. Tinka en
haar man zetten zich vrijwillig in
om contact te leggen met, en hopelijk het kunnen bevrijden van de
kinderen in Thailand. Elk kind verdient een onbezorgde jeugd en een
mooie toekomst! Omdat Tinka en
haar man dit werk volledig vrijwillig doen, wordt deze dag een sponsorloop gehouden. Op deze manier

kunnen zij hun mooie en bijzondere
werk blijven voortzetten. De sponsorloop zaterdag begint om 10.00
en duurt tot 16.00 uur en is op de
atletiekbaan.
Naast de sponsorloop is er van alles te doen. Kinderen kunnen zich
laten schminken en er is een groot
springkussen aanwezig. Zoals u van
het thuisfront van Tinkahelpt gewend bent, zullen er ook weer heerlijke stroopwafels en kruimels verkocht worden. Het belooft een heel
bijzondere dag te worden, daar wilt
u toch bij zijn. Iedereen is meer dan
welkom om een kijkje te komen nemen en/of om mee te lopen. Meer
weten over het werk van Tinka? Bezoek dan de website www.tinkahelpt.com

Jubileum diaken
Jacob Spaans

Verandering
bij OVAK

Aalsmeer - Op 26 april is het veertig jaar geleden dat diaken Jacob
Spaans de priesterwijding ontving
uit handen van de toenmalige bisschop van Haarlem mgr. Gerhardus
Anselmus van Kleef. Het jubileum zal
kerkelijk herdacht worden tijdens de
eucharistieviering op zondag 26 april
in de Oud-Katholieke kerk aan de
Oosteinderweg 394, aanvang 15.30
uur. Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In aansluiting op de kerkdienst is er gelegenheid emeritus deken Spaans te feliciteren.

Aalsmeer - Oorspronkelijk zou de
OVAK op 23 april een bijeenkomst organiseren . Om allerlei redenen kan dit
geen doorgang vinden. De volgende
bijeenkomst is nu op donderdag 21 mei
in het zorgcentrum aan het Molenpad.

Koffie met een
goed gesprek
Kudelstaart - Op maandag 20 april
zijn belangstellenden van 10.00 tot
11.30 uur weer van harte welkom
in het Wijkpunt Voor Elkaer aan de
Nobelhof 1 voor Koffie-met-eengoed-gesprek. Er wordt deze keer
met elkaar gepraat over: ‘Als er iets
eindigt begint er iets nieuws’. Een
onderwerp waar iedereen wel op
een of andere manier ervaring mee
heeft. Johan Jonker en Aukje van
der Westen ontvangen u graag in
Voor Elkaer voor een ontmoeting en
om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn geen kosten
aan verbonden. De bezoekers betalen alleen voor de koffie of thee.

Thuiscoaches
gezocht
Amstelland - Soms zijn mensen de
greep op hun dagelijks leven tijdelijk
kwijt. Zij krijgen professionele thuisbegeleiding. Wil u cliënten verder
op weg helpen en zo de professional ondersteunen? Leonie Verhoeff,
Coördinator Vrijwilligers bij Mantelzorg & Meer licht toe: “De vrijwillige thuiscoach is een startend project van Mantelzorg & Meer en de
afdeling Thuisbegeleiding van Amstelring. De vrijwilliger ondersteunt
de professionele thuisbegeleider en
helpt de cliënt op weg naar grotere
zelfredzaamheid.
De thuiscoach spreekt wekelijks of
tweewekelijks een dagdeel af. Als
thuiscoach sta je stevig in je schoenen, deins je niet terug voor weerstand en heb je coachingskwaliteiten. Lijkt u dit iets en heeft u tijd om
zich vrijwillig in te zetten? Meld u
aan en bel of mail mij voor meer informatie.” Verhoeff: “U krijgt bij ons
professionele begeleiding, een onkostenvergoeding en u kunt deelnemen aan intervisie met andere thuiscoaches.” Bel 020-3335353 of mail
naar info@mantelzorgenmeer.nl.
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Gevarieerd aanbod in Crown Cinema

AGENDA

Film ‘Astrix & Obelix: De
Romeinse Lusthof’ in bios
Aalsmeer - Op zondag 19 april presenteert Crown Cinema de nieuwe
film ‘Astrix & Obelix: De Romeinse Lusthof’. Julius Caesar heeft een
nieuw plan om voor eens en voor
altijd van de ontembare Galliërs af
te komen. Hij laat een nieuw Rome
bouwen – genaamd ‘De Romeinse Lusthof’ – om het dorp van Asterix en Obelix heen om zo de Galliërs te verdrijven. Ondanks het plan
van Asterix en Obelix om de bouw
te stoppen krijgt de nieuwe stad
vorm. Langzaamaan nemen de Romeinse burgers het gebied van de
Galliërs over en ontstaat er chaos in
het dorp. Lukt het Asterix en Obelix om Caesar te stoppen? De (animatie)film duurt 90 minuten en is
zondag, woensdag 22 en donderdag 23 april te zien vanaf 17.00 uur
in de bioscoop aan de Van Cleeffkade. Vrijdag kunnen jeugdige inwoners in Crown Cinema genieten van
‘Home’ om 14.45 uur en ‘Jack bestelt
een broertje’ om 15.00 uur, ook zaterdag en zondag zelfde tijd. Op zaterdag en zondag gaat het licht op
dimmen voor ‘Wiplala’ om 13.00 uur
en ‘Mees Kees op de Planken’ om
17.00 uur (zaterdag) en 11.15 uur
(zondag).

‘Fucking Perfect’
Zondag 19 april kunnen volwassenen plaatsnemen in het pluche voor
‘Bloed, zweet en tranen’ om 19.00
uur, ‘Sergio Herman, Fucking Perfect’ om 20.30 uur en ‘Fast & Furious
7’ om 21.15 uur.
‘Fucking Perfect’ gaat over de
3-sterren Michelin kok Sergio Herman. Al 25 jaar lang streeft hij dag in
dag uit naar perfectie. Op het hoogtepunt van zijn carrière besluit hij,
om zijn dromen te kunnen verwezenlijken, zijn beroemde 3 sterrenrestaurant Oud Sluis te sluiten. Een
eerlijk en intiem portret van de strijd
van een man die voor een grote verandering staat. De existentiële vragen en twijfels waar hij voor staat
zijn voor iedereen herkenbaar. Een
onthullend verhaal over perfectionisme, ambitie en offers. De film is
ook te zien op woensdag 22 en donderdag 23 april in Crown Cinema
vanaf 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie over alle films op www.crowncinema.nl.
Kaartjes zijn te reserveren via 0297753700, via info@crowncinema.nl
en te koop bij de biosbar in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade
15.

Helft theaterkaartje naar KWF

‘Hartsvrienden’ en Crown
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - U kunt door het kopen van een theaterkaart voor de
musical ‘Hartsvrienden’ op vrijdag
24 april een bijdrage leveren aan
KWF ten behoeve van onderzoeksprojecten. Het Crown Theater heeft
in overleg met de producent Van
Lambaart Theaterproducties besloten dat 50% van de opbrengst van
kaartjes die vanaf heden worden
gekocht ten gunste komt van Ride
for the Roses, editie Aalsmeer 2015.
‘Hartsvrienden’ vertelt het verhaal
van de tweelingbroers Mickey en
Edward, die bij hun geboorte worden gescheiden en opgroeien in
verschillende milieus. Het lot herenigt ze in hun volwassen leven. Er
ontstaat een hechte vriendschap
tussen de beide broers. De spanningen lopen echter hoog op wanneer
de broers verliefd worden op dezelfde vrouw, met aangrijpende gebeurtenissen tot gevolg.
‘Hartsvrienden’ is een eigentijdse
Nederlandse vertaling van de musical Blood Brothers. Blood Brothers
is al jaren een ongelooflijk succes
in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Amerika, met meer dan

15 miljoen bezoekers. De musical
ontving vele prijzen, waaronder drie
Olivier Awards. In deze Nederlandse versie spelen Vera Mann, Maaike Boerdam, Jim Bakkum, Yes-R en
Guido Spek de hoofdrollen.
Ride for the Roses is het landelijke fietsevenement, waarmee geld
wordt ingezameld voor onderzoeksprojecten van KWF Kankerbestrijding. Voor de 18e editie is Aalsmeer
gastheer en de routes starten en
eindigen bij FloraHolland. De 25, 50
en 100 kilometer tochten wordt door
ruim 11.000 deelnemers gefietst op
zondag 6 september.
De musical ‘Hartsvrienden’ speelt
op zaterdag 24 april in Crown Theater Aalsmeer. Aanvang 20.00 uur.
Kaartprijs 39,50 euro, waarvan dus
50% gaat naar Ride for the Roses.
Kaarten voor de musical zijn te koop
via de website: www.crowntheateraalsmeer.nl en tevens verkrijgbaar bij Espago in de Ophelialaan,
het Boekhuis in de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein of
een uur voor aanvang aan de kassa
van het Crown Theater aan de van
Cleeffkade 15.

Zaterdagavond cabaret in Bacchus

Arno van der Heijden: ‘U
bevindt zich hier’
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april
kan in cultureel café Bacchus genoten worden van een verfrissend
cabaretprogramma door Arno van
der Heijden met de titel ‘U bevindt
zich hier’. Nieuwe Liedjes en oude verhalen. Nou ja, oud. Verhalen
over vroeger. Toen er nog niet in elk
dorp een rotonde lag. Een verfrissende kijk op Aalsmeer. De rest van
de wereld draait wel door. Daarvan
vernemen we al genoeg op de televisie, op de radio en in de kranten.
Onder leiding van Arno maken we
ons even los van die wereld. U en
hij bevinden zich namelijk hier! En
ook hier komt een rotonde. Of nóg
een rotonde. Wedden? Het is overal hetzelfde oude liedje. Maar met
een nieuw verhaal of andersom. In
‘U bevindt zich hier’ speelt Aalsmeer
nadrukkelijk een hoofdrol. Overdag
trekt Arno erop uit om foto’s en filmpjes te maken en plaatsgenoten te
ontmoeten; of misschien ontmoet
u Arno zelf op weg naar uw zaterdagse boodschappen. Dat maakt ‘U
bevindt zich hier’ tot een feest der
herkenning. Ook al is de gezamenlijke conclusie dat wat hier gebeurt,
waarschijnlijk overal gebeurt. Met

sprankelende nieuwe liedjes koppelt Arno het universele aan het actuele, zoals hij dat kan.

Voor Syrische vluchtelingen

Benefietfeest in de N201
met 4 bandoptredens
Aalsmeer - Zaterdag 18 april is er
in N201 een benefietfeest waarvan
de opbrengst geschonken wordt
aan Stichting Vluchteling. Dit feest
is één van de vele initiatieven die
dit jaar zijn ontwikkeld om geld op
te halen voor Syrische vluchtelingen als gevolg van de burgeroorlog in hun thuisland. Verwacht veel
goede muziek van de bands Carousel colours, The Twist, Serve the sun
en Total Seclusion die geheel vrijblijvend hun medewerking verlenen!
Tijdens Hemelvaartsnacht (donderdag 14 mei) is er een 40 kilometer lange nachtelijke wandeltocht
van Rotterdam naar Den Haag: De
Nacht Van De Vluchteling. Ja, je
hebt het goed gelezen: 40 kilometer in de nacht lopen! Iedereen die
meeloopt, wordt gesponsord voor
deze prestatie en het geld wat daarmee wordt opgehaald gaat naar
Stichting Vluchteling. Zij gaan dit
geld gebruiken om Syrische vluchtelingen te helpen in hun benarde
situatie. Behalve dat, zijn er tal van
initiatieven om extra geld op te halen. Een aantal leerlingen van de
Haagse Hogeschool organiseert onder de naam ‘Haags aanstormend
talent’ diverse activiteiten en evenementen en één daarvan is in N201.
Wat moeten mensen uit Den Haag
in Aalsmeer? Nou, er zitten ook

mensen uit deze regio op de Haagse hogeschool ,dus vandaar.
Om het voor iedereen comfortabel
te maken draait het deze avond uitsluitend om gezelligheid en goeie
muziek van bands die iedereen in
deze regio wel kent: Carousel Colours met hun catchy popliedjes, de
garagerocband The Twist, De groovy Indie-rockband Serve the Sun en
het meer punkrock georiënteerde
Total Seclusion. Daarnaast veel leuke dingen met een Syrisch tintje er
aan: van Shisha pijproken tot Syrische bitterballen en Arabische les
aan de bar. Hopelijk staat iedereen
er even bij stil dat het in Nederland
goed is en dat er gewoon elk weekeinde feest gevierd kan worden;
voor (Syrische) vluchtelingen is het
leven een stuk minder leuk.
Deze avond kun je het nuttige met
het aangename verenigen want
door dit feestje te bezoeken kun je
iets doen voor mensen die een miserabel bestaan leiden. Een beetje dubbel? Misschien wel, maar het
is oprecht goed bedoeld en hopelijk
kan met dit geld het leven van veel
vluchtelingen er een stuk aangenamer mee worden gemaakt. Het feest
zaterdag in de N201 aan de Zwarteweg begint om 20.30 uur en de entree is 5 euro.

Back to the Seventies met
7T Rox in The Shack
Oude Meer - Ook zo’n heimwee
naar die nostalgische jaren zeventig? Al de belevenissen die je (bijna) vergeten was uit die tijd van de
zeezenders, de hippies en de vele modetrends komen op zaterdag
18 april in The Shack, weer glashelder naar boven! The Shack gaat dan
‘Back To The Seventies’ met op het
podium een weergaloos goeie band
uit Amsterdam! 7T Rox is een groep
rockers die qua muziek in de jaren
zeventig zijn blijven hangen. Het
tijdperk waarin de Les Paul gitaren verticaal werden bespeeld, lang
haar, zonnebrillen en natuurlijk the
chicks! 7T Rox heeft het allemaal in
huis! Een meer dan geweldige liveact met wederom topmuzikanten
waaronder David Aferiat, die fantastische gitarist uit Woodstock The
Story, en Tom Kenter, die samen met
David in The Shack stond als de gitaristen van The Metallicas. Samen
met de buitengewoon goeie zang
van onder andere Sally, de opzwependen en stuwende bas en drumpartijen van Bas en Noel maken zij
dit rock-plaatje compleet!
Zondag Mofo partyband
Zondagmiddag 19 april heeft The
Shack bezoek uit Amerika. Na ruim

een jaar is Mofo partyband weer terug in The Shack! Een unieke spectaculaire rhythm & blues, rock ’n
roll jump en partyband. Die opzwepende fantastische muziek, de retro-look, het oog voor detail, en de
ongeëvenaarde aanstekelijke energie die deze band uitstraalt, maakt
van MoFo Partyband een ‘must see’
band. Bill op gitaar en John op zang
en mondharmonica staan samen
met Grant Clifton op bas en Brian
Bischel op drums staan garant voor
een waanzinnig optreden. Ze hebben het podium gedeeld met legendes als BB King, James Cotton, Little Milton, Bo Diddley, Robert Cray,
Charlie Musselwhite, Los Lobos,
Otis Rush, Huey Lewis, John Mayall
en vele anderen. Tijdens deze Europese tour doen ze slechts drie optredens in Nederland, waarvan één
in de Randstad, en The Shack is natuurlijk trots dat ze op de tourlijst
staan van deze sensationele Amerikaanse band. Zaterdag 18 april,
open vanaf 20.00 uur. Aanvang
7TRox om 22.00 uur en de entree is
7,50 euro. Zondag 19 april open om
15.00 uur. Aanvang Mofo Partyband
is om 16.00 uur entree 7,50 Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Muziek/Show/Cabaret
Donderdag 16 april:
* 3 JS met ‘Bronnen Unplugged’ in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 17 april:
* Groep 8 feest van 19.30 tot 22.30u.
en Crazy Friday in feesterij de Bok,
Dreef van 22 tot 05u.
* Open generale repetitie musical
Ruth in Open Hof kerk vanaf 20u.
Zaterdag 18 april:
* Musicalproject Karmeldenktank in
Karmelkerk, Stommeerweg v/a 20u.
* Uitvoering musical Ruth in Open
Hof kerk, Ophelialaan vanaf 20u.
* Vive la France, avond met hapjes,
producten en muziek uit Frankrijk in
Crown Theater Aalsmeer v/a 19u.
* Endles met dj’s Shahrooz en trio
Threble in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 22u.
* Feest voor hulp vluchtelingen met
optredens 4 bands in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Cabaretvoorstelling Arno van der
Heijden ‘U bevindt zich hier’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Twee jaar Feesterij de Bok, Dreef 5.
Feest van 21 tot 05u.
* Back to the Seventies met optreden band 7T-Rox in The Shack,
Schipholdijk 253 in Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 19 april:
* Familievoorstelling Sneeuwwitje in
Crown Theater vanaf 14.30u.
* Mofo Partyband uit USA in The
Schack, Oude Meer vanaf 16u.
Vrijdag 24 april:
* Disco voor mensen met beperking door Jongeren Rode Kruis in
Feesterij de Bok, Dreef van 19.30 tot
22.30u.
* Musical Hartsvrienden in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u. Helft
opbrengst kaarten voor KWF.
Films/Toneel
Vrijdag 17 april:
* TV Kudelstaart speelt komedie
‘Jake’s Vrouwen’ in Dorpshuis v/a
20.15u.
Tot en met 23 april:
* Films Astrix & Obelix, Home, Jack
bestelt een broertje, Bloed, zweet en
tranen en Fast & Furious 7 grote zaal
Crown Cinema, Van Cleeffkade. Tevens gevarieerd filmaanbod in kleine zaal.
Exposities
18 en 19 april:
* Tijdelijke expositie over Tweede
Wereldoorlog in Crash Museum in
fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug.
Zaterdag en zondag open 11-16u.
* Museumweekend in de Historische Tuin, ingang Praamplein. Zaterdag en zondag open van 13.30
tot 16.30u. Veiling op klok beide dagen om 15u.
* Fort Kudelstaart open met rondleidingen en diverse activiteiten. Zaterdag en zondag van 11 tot 17u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
April en mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in

• Nieuwe Meerbode

zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 3 mei:
* Tentoonstelling met grafieken van
Gea Karhof en keramiek van Barbarra Röling in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Open iedere donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
foto’s en beelden. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 16 april:
* Ouderensoos in dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 17 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Open Hof Keuken in ‘t Baken,
Sportlaan 86 vanaf 18u.
Zaterdag 18 april:
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs
in Reede Rijsenhout, 12.30 tot 14u.
Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Bierverzamelaarsdag in de Bloemhof, Hornweg 187 vanaf 10u.
* Bazaar in Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout, 14 tot 19u.
Zondag 19 april:
* Zin-Inn Zondag bij Doopsgezinde gemeente, Zijdstraat van 12.15
tot 14.30u.
* Gratis midgetgolf bij Midgetgolfclub Aalsmeer op baan Beethovenlaan van 13 tot 17u.
* Joppe popquiz in café Weteringstraat van 19 tot 22.30u.
Maandag 20 april:
* Koffie met een goed gesprek
in Voor Elkaer, Nobelhof 1 in Kudelstaart van 10 tot 11.30u.
* Bingo bij Viva Aquaria in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 21 april:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 22 april:
* Inloop Oost-Inn 9.30-11.30u. in De
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 23 april:
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 16 april:
* Politiek jongerencafé in N201,
Zwarteweg vanaf 19.30u.
* Inloopavond over project Hornmeer. Bouw fusieschool v/a 19.30u.
in gemeentehuis.
* Lezing over geloof en kerk in Open
Hof Kerk, Ophelialaan v/a 20u.
Vrijdag 17 april:
* Informatiebijeenkomst Zorg voor
elkaar in wijksteunpunt Meander,
Clematisstraat 20 vanaf 13u.
Maandag 20 april:
* Jaarvergadering en speelavond BV
De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86
vanaf 19.30u.
Dinsdag 21 april:
* Inloopavond Hornmeer over woningbouw Meervalstraat en Roerdomplaan vanaf 19.30u. in gemeentehuis.
* Extra vergadering commissie
Ruimte en Economie in raadzaal,
gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 22 april:
* Wijkoverleg Stommeer over brandbeveiliging en steunpunt Kloosterhof in Parklaan 27 vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

03

NIEUW:

Zangmicrofoon
'Gatt Audio' DM-100

€ 27,-

NIEUW:

Gitaar versterkers

'Stagg' (elektrisch/akoestisch)
vanaf € 79,-

Ukelele

(telecaster model) met hoes
TIP:

€ 54,-

Keyboard
'Medeli' M5

€ 115,-

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

Vrijdag nog 1 keer: ‘Jake’s
Vrouwen’ in Dorpshuis
Twee jaar geleden heeft Arno van
der Heijden ook al een succesvolprogramma gespeeld in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Heeft u dit gemist: dan is aanstaande zaterdag 18 april een nieuwe
kans. Aanvang: 21.00 uur, zaal open
vanaf 20.15 uur. De entree bedraagt
11 euro per persoon.
Kaarten zijn te reserveren via www.
cultureelcafebacchus.nl of telefonisch na 18.00 uur via 0297-342657.

Kudelstaart - De komedie Jake’s
Vrouwen, geschreven voor Neil Simon, hebben de spelers van Toneelvereniging Kudelstaart afgelopen weekend met succes gebracht
in het Dorpshuis. Wie nog niet geweest is, krijgt nog een laatste kans.
Aanstaande vrijdag 17 april wordt
‘Jake’s Vrouwen’ nog één maal ten
tonele gebracht: Schrijver Jake
heeft weinig geluk in de liefde. Nadat zijn tweede huwelijk dreigt stuk
te lopen wordt het met de dag onrustiger in zijn hoofd en krijgt hij in
zijn gedachten vaker dan hem lief is

gevraagd en ongevraagd advies van
zijn slimme dochter, zijn overleden
vrouw, zijn bemoeizuchtig zus en
zijn bijzondere psychiater. Is er wel
ruimte voor een nieuwe liefde? Een
echt mens, van vlees en bloed? En
wat hebben de gebeurtenissen uit
Jake’s jeugd ermee te maken dat hij
moeite heeft met intimiteit? Valt zijn
huwelijk nog wel te redden? Kom er
deze vrijdag allemaal achter in het
Dorpshuis. De voorstelling begint
om 20.15 uur. Kaarten zijn te koop
bij bakkerij Vooges in Aalsmeer en
Gall & Gall te Kudelstaart.

16 april 2015

officiële mededelingen
gemeente AAlsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden bAlie burgerzAken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden bAlie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkinformAtie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AfsprAken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergAdering
over een geAgendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informAtie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
cAlAmiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-hollAnd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

vergAdering vAn de commissie ruimte en
economie
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Economie op dinsdag 21 april 2015, 20.00 uur
tijd

Agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.
3.

Voorzitter: de heer D. Kuin
Commissiegriffier: mevr. M. Fabbricotti
Opening
De Tuinen van Aalsmeer
Sluiting

rAAd vAn AAlsmeer
Agenda voor de bijeenkomst van de Raad van Aalsmeer op
donderdag 23 april 2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
19.45 Huldiging van Selina Kok vanwege het winnen van het
Nederlands Kampioenschap Twirl. Selina Kok heeft begin april 2015 ook deelgenomen aan de Wereld Kampioenschappen. De huldiging zal plaatsvinden in de
burgerzaal met aansluitend een demonstratie.
rAAd
tijd

Agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1

20.05

R-2
R-3
R-4

20.10
20.40

R-5
R-6

21.00

R-7

21.10
21.40

R-8
R-9

22.00
22.10
22.20

R-10
R-11

1. Opening van de oordeelsvormende
Raad door de voorzitter
mevr. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van de
raadsvergadering van 26 maart 2015
4. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Hamerstukken
Voorstel tot wijziging
Gemeenschappelijke Regeling
Schadeschap luchthaven Schiphol
Jaarverslag 2013 en begroting 2015
Stichting Auro
Verordening leerlingenvervoer
Behandelstukken
Vaststelling structuurvisie Uiterweg
Vaststelling startnotitie 9 woningen
Hornweg 317
Liquidatie Regionaal Milieuoverleg en
opheffing Gemeenschappelijke Regeling
De Tuinen van Aalsmeer
Integraal Veiligheidsbeleid Aalsmeer
2015-2018
Green Park Aalsmeer
Moties Vreemd aan de orde van de dag
Vragenkwartier
PAUZE / ONDERBREKING
sluiting

bekendmAking mAndAAt AAn AmsterdAm voor
de uitvoering vAn mAAtschAppelijk opvAng en
beschermd Wonen (z-2015/016390)
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn
vanaf 1 januari 2015 alle gemeenten verantwoordelijk voor
opvang en beschermd wonen. Amsterdam is voor de gemeente
Aalsmeer de centrumgemeente. In het college van 31 maart
2015 heeft Aalsmeer aan Amsterdam als centrumgemeente
mandaat verleend voor het uitvoeren van deze taak. De wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam zal schriftelijk haar
instemming verlenen. Inwerkingtreding: 1 januari 2015
bekendmAking eindrApportAge 2014 jAArverslAg
en -rekening, begrotingsWijziging 2015 en
meerjArenbegroting 2016-2019 omgevingsdienst
nzkg voor AAlsmeer (z-2015/020446)
samenvatting
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de
Eindrapportage 2014 Jaarverslag en –rekening, de Begrotingswijziging 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019 van de
Omgevingsdienst NZKG te behandelen in hun vergadering.
inhoud
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de
Eindrapportage 2014 Jaarverslag en –rekening, de Begrotingswijziging 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019 van de
Omgevingsdienst NZKG te behandelen in hun vergadering. De
gemeenteraad kan er toe overgaan een zienswijze in te dienen
bij het Algemeen Bestuur van de OD NZKG.
ter inzage
Tussen 15 april en 27 mei 2015 bij Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: Ter visie
opzet sociAle kAArt AAlsmeer
Om ervoor te zorgen dat inwoners van Aalsmeer snel en eenvoudig informatie kunnen vinden over de nieuwe taken van
de gemeente op het gebied van zorg, werk & inkomen en
jeugdhulp, is de gemeente onlangs gestart met de website
Jalp Aalsmeer (http://aalsmeer.jalp.nl). Deze website biedt
informatie over ‘het sociale domein’ en een overzicht van instanties uit de regio Aalsmeer die werkzaam zijn binnen het
brede veld van de hulp en zorg (‘de sociale kaart’). De gemeente heeft geprobeerd alle zorg- en hulporganisaties in de
regio via een brief uit te nodigen tot deelname aan de sociale
kaart. Heeft u als zorg- of hulpverlener geen brief ontvangen,
maar wilt u wel worden opgenomen in deze sociale kaart? Meld
u dan aan via: www.lokaalloket.nl/aalsmeer/aanmelden. Ook
bent u van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst op
woensdag 22 april 2015 in het gemeentehuis. Tijdens deze

dag worden drie sessies gehouden (om 10.00 uur, 12.30 uur
en 15.00 uur), waarbij u eerst een korte presentatie krijgt
over de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Vervolgens
zal Elkander, het bureau dat Jalp Aalsmeer ontwikkelt, vertellen wat de website inhoudt. Gedurende de gehele dag staan
er meerdere medewerkers van Elkander klaar om samen met
u gegevens in te voeren in de computer. Voor aanmelding:
www.lokaalloket.nl/aalsmeer/aanmelden. Voor meer informatie: Sebastiaan Nieuwboer, tel: (050) 2110950 of e-mail:
service@elkander.nl.
sportnotA ter inzAge
Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen 2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In de
sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd. De
sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De sportnota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en
in het raadhuis van Amstelveen. T/m 13 mei kan iedereen
een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen aan
Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen kan ook:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘
sportnota’. Voor meer informatie kunt u ook een mail sturen
aan info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch
contact opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar de beleidsmedewerker sport, de heer T. Bokma. De sportnota wordt
volgens planning in juni 2015 voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.
besluit vAn de directeur vAn de omgevingsdienst
noordzeekAnAAlgebied vAn 7 April houdende
de AAnWijzing vAn toezichthouders vAn de
omgevingsdienst noordzeekAnAAlgebied
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
overwegende dat:
- aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna:
OD NZKG) opdracht is gegeven om het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) uit te voeren;
- in de mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen de directeur van de OD NZKG is gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen namens het bevoegde gezag;
- voor het uitvoeren van toezichthoudende en handhavende
taken het van belang is dat er door de directeur van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toezichthouders
worden aangewezen;
gelet op:
- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- De Gemeenschappelijke regeling OD NZKG alsmede de met
de Provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam gesloten overeenkomsten inzake
de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en
adviesdiensten;
- artikel 18.2 van de Wet milieubeheer;
- artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wabo;
- artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:
Awb);
- artikel 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels;
- de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland, de colleges van
burgemeester en wethouders van Amsterdam, Zaanstad,
Haarlemmermeer;
- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en
wethouders van de Amstellandgemeenten (Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouderamstel);
- de mandaatbesluiten van de dagelijkse besturen en de
voorzitter van de stadsdelen Oost, West, Zuidoost, Zuid,
Nieuw West, Centrum en Noord;
- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester
en wethouders van de voor wat betreft de BRZO bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen 1999) en de IPPC4
bedrijven (in de Wet milieubeheer de zgn. gpbv bedrijven
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) houdende de verlening van mandaat aan de Algemeen directeur van de ODNZKG.
besluit vAst te stellen
Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:
a. de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is
bepaald;
b. de regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde
wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte
daarvan niet wezenlijk veranderen;
worden de volgende functionarissen van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied als toezichthouder aangewezen:
- Teammanager BRZO/IPPC bedrijven;
- Teammanager Branches A;
- Teammanager Branches B;
- Teammanager Bodem;
- Teammanager Bouw;
- Teammanager Informatie Gestuurd Handhaven;
- Inspecteurs BRZO/IPPC bedrijven;
- Inspecteurs Branches A;
- Inspecteurs Branches B;
- Inspecteurs Bodem;
- Inspecteurs Bouw;
- Informatieanalist Informatie Gestuurd Handhaven;
- Adviseurs Milieu;
- Geconsigneerde Milieu;
- Geconsigneerde Bouw.
Artikel 2
Aan de in artikel 1 genoemde functionarissen wordt, ten
behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wetten
of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in
artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model
legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.
Artikel 3
De aanwijzing tot toezichthouder vervalt bij uitdiensttreding
bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Artikel 4
Lid 1 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014 van 17 december 2013 wordt
ingetrokken.
Lid 2 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014 van 20 maart 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze
bekend maken.
Wet Algemene bepAlingen omgevingsrecht
AAnvrAgen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- 1ste J.C.Mensinglaan 29 (Z-2015/019934) wijzigen bestemmingsplan tbv. verbouw school naar 8 starters appartementen
- Fuutlaan 31 (Z-2015/019997), het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning;
- Touwslagerlaan 45 (Z-2015/019995), het realiseren van
een ligplaats en het verplaatsen van de beschoeiing aan
de achterzijde van de woning;
- Hornweg 250 (Z-2015/020825), het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit;
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020954), het veranderen
van een tankstation;
- Noordpolderweg 18 (Z-2015/020891), het aanleggen van
een uitrit;
- Vlinderweg 13 (Z-2015/020714), het plaatsen van een erfafscheiding;
- Diverse locaties in Aalsmeer-Centrum (Z-2015/021135),
het plaatsen van banieren;
- Spinradhof t.h.v. 3 (Z-2015/021075), het tijdelijk plaatsen
van containers en materialen op parkeerplaatsen;
- Zeeltstraat 25 (Z-2015/020743), het tijdelijk verhuren van
een woonhuis;
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020951), het slopen van een
bijgebouw.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Baanvak 107 (Z-2015/11046), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (13 april 2015);
- Hornweg 53 (Z-2015/012747), het kamergewijs verhuren
van 5 wooneenheden (verzonden 13 april 2015);
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z-2015/016759), het wijzigen van
de brandscheidingen (verzonden 14 april 2015);
- Mijnsherenweg 22a1 en 22a2 (Z-2015/010032), het aanleggen van een in- en uitrit (verzonden 14 april 2015);
- Oosteinderweg 105A (Z-2014/067456), het verbouwen van
een ketelhuis tot woning (verzonden 7 april 2015);
- Oosteinderweg 322 (Z-2015/000155), het verbouwen van
de woning en het plaatsen van een dakkapel (verzonden
10 april 2015);
- Seringenpark (Z-2015/012918), het kappen van boomgroepen en bomen in het Seringenpark (verzonden 13 april
2015);
- Stuurboordstraat 6 (Z-2014/073913), het bouwen van een
woonhuis (verzonden 9 april 2015).
repArAtie bestemmingsplAn “schinkelpolder”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 maart 2015 het
bestemmingsplan “Schinkelpolder” opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak van 21 januari
2015 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (zaaknummer: 201309023/1/R1) over het besluit van 4
juli 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Schinkelpolder. De afdeling is van oordeel dat het plan, voor zover het
betreft het plandeel voor het perceel Mr. Jac. Takkade 3 met de
aanduiding “specifieke vorm van bedrijf - constructiebedrijf”
(sb-cb), is vastgesteld in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel. Deze gronden zijn bestemd voor uitsluitend het bestaande
constructiebedrijf. Naar het oordeel van de Afdeling is niet
duidelijk wat in het plan wordt verstaan onder het “bestaande
constructiebedrijf”. In artikel 5.7.2 van de planregels is de mogelijkheid opgenomen om de bovengenoemde aanduiding te
verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half
is beëindigd en er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen
dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet. De Afdeling is van oordeel dat, in aanmerking genomen de aard en de
grote omvang van het ter plaatse gevestigde constructiebedrijf (Bosman), onvoldoende is gemotiveerd waarom in dit geval is gekozen voor een termijn van een half jaar. De Afdeling
heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om de geconstateerde gebreken in het bestemmingsplan binnen zestien
weken na haar uitspraak van 21 januari 2015 te herstellen.
bestuurlijke lus
Op het vaststellingsbesluit is artikel 46, zesde lid van de Wet
op de Raad van State van toepassing. Dit betekent dat de
Afdeling de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De
gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling een nieuw besluit
te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepassing hoeft te
worden geven aan afdeling 3.4 van de Awb. De gehele bestemmingsplanprocedure behoeft daarom niet opnieuw te worden
gedaan.

vervolg op volgende blz.

voor meer informAtie: WWW.AAlsmeer.nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
Wijziging van het bestemmingsplan
planregels
Aanpassen van artikel 5.1, lid e. (Gemengd - Agrarisch en Bedrijf) door in de plaats van de zinsnede “bestaande constructiebedrijf” een omschrijving op te nemen van de bestaande
bedrijfsactiviteiten. Aanpassen van artikel 5.7.2 (Gemengd
- Agrarisch en Bedrijf) in verband met het opnemen van een
termijn van twee jaar voor de aanduiding “sb-cb”. De nieuwe
termijn is gemotiveerd in de ‘oplegnotitie’ die is bijgevoegd
in bijlage 6 van de plantoelichting. Voor de precieze inhoud
van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter
inzage liggen. De verbeelding van het bestemmingsplan is
niet gewijzigd.
ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, regels en toelichting ligt in de periode van vrijdag 17
april 2015 t/m donderdag 28 mei 2015 voor een ieder ter
inzage.
Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPSCHINKELPOLDER-VA02;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website
www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1
te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.3012.30 uur.
beroep bestemmingsplan
Belanghebbenden kunnen tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen, vanaf 17 april 2015
gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA te Den Haag. Voor de behandeling van een

beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ter voldoening
aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de
Raad van State voor verdere behandeling.
ingetrokken AAnvrAgen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 189 (Z-2015/015145), het bouwen van
een hobbykas.
buiten behAndeling gestelde AAnvrAgen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Ketelhuis 45 (Z-2015/002810), het plaatsen van een dakopbouw;
- Oosteinderweg 90 (Z-2015/005790), het vergroten van de
woning en het plaatsen van dakkapellen;
- Oosteinderweg 127 (Oosteinderweg 127), het gebruiken
van een pand voor een webshop;
- Oosteinderweg 210 (Z-2015/010526), het inpandig verbouwen van een woning;
- Stommeerweg 47 (Z-2015/015426), het slopen van inpandige muren in woonhuis (monument).
commissie ruimtelijke kWAliteit
(voorheen WelstAndscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Dreef 1 (Z-2015/019662), Weekaatje, kinderkamp FC Aalsmeer van 22 t/m 25 mei 2015 (ontvangen 2 april 2015);
- Dreef 7, parkeerterrein zwembad de Waterlelie (Z2015/019786), Shell / VVN Verkeerspleinen, verkeerslessen voor OBS Samen Een (ontvangen 2 april 2015);
- Raadhuisplein 1 (Z-2015/019829), Opening Week van de
Amateurkunst op 30 mei 2015 (ontvangen 2 april 2015);
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
drAnk- en horecAWet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Praamplein 4A (Z-2015/014737), Albert Heijn slijterij
(ontvangen 10 maart 2015)
ingetrokken AAnvrAgen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Sportlaan 43A (Z-2015/000035) Tennis- en Squashcentrum H. Demper, de aanvraag drank en horeca, exploitatie
met terras op 7 april 2015 ingetrokken
ter inzAge
t/m 23-04-15 Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiele herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de
bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning

voor meer informAtie: WWW.AAlsmeer.nl
sis van deze resultaten was er geen
directe noodzaak om maatregelen
te treffen. In november 2014 heeft
in Aalsmeer wederom een parkeeronderzoek plaatsgevonden. Deze
maand april worden hiervan de resultaten verwacht. Op basis van deze resultaten zal beoordeeld worden of het noodzakelijk is om direct
maatregelen te treffen. Bram Heijstek stelt verder voor om het parkeren rond de kerk op de agenda te
zetten van een volgend wijkoverleg.
Het college geeft in een antwoord
aan dat het aan bewoners en andere wijkgebruikers zelf is om te bepalen welke onderwerpen zij bespreken in een wijkoverleg. “Mochten bewoners en omwonenden een
probleem ervaren met het parkeren
rondom de Open Hof kerk of mocht
de Open Hof kerk de parkeerproble-

Damclub werkt aan broze toekomst

Rene de Jong gehuldigd
bij Kunst & Genoegen
De Kwakel - De dammers van
Kunst & Genoegen hebben hun sei-

zoen afgesloten. Vrijdagavond was
er de jaarvergadering, daarin werd

Wie heeft beste techniekonderwijs?

Inschrijving TechniekTrofee
voor basisscholen geopend
Amstelland - Wie mag zich dit jaar
de beste techniekschool van Nederland noemen? Scholen die techniekonderwijs hoog in het vaandel
hebben staan, kunnen zich tot 18
april inschrijven voor de TechniekTrofee 2015. Overal en altijd hebben

volwassenen en kinderen te maken
met techniek. Alles om ons heen is
techniek. Voor de ontwikkeling van
jonge kinderen is -naast rekenen
en taal- kennis van techniek essentieel. Techniek helpt hen om de wereld om hen heen beter te begrij-

procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Evenement met Frans tintje

Parkeerdruk bij Open Hof kerk?
Aalsmeer - Door HAC zijn vragen
gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de
parkeerproblematiek bij de Open
Hof kerk in de Ophelialaan. Volgens fractieleider Bram Heijstek is
hij hierover door de kerk zelf benaderd. In 2013 heeft de gemeente contact gehad met de Open
Hof kerk inzake de parkeersituatie rond de kerk. Er is destijds toegezegd de wensen van de kerk ten
aanzien van het toevoegen van parkeerplaatsen te zullen meenemen
bij mogelijke toekomstige reconstructies of herinrichtingen. Er hebben sindsdien geen ontwikkelingen meer plaatsgevonden. Het laatste parkeeronderzoek uit november
2012 wees uit dat op de onderzochte momenten de parkeerdruk rondom de kerk acceptabel was. Op ba-

in afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) (aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring van geen
bedenkingen en de overige daarop betrekking
hebbende stukken)
t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”

Zaterdag Vive la France in
Crown Theater Aalsmeer

matiek met bewoners en omwonenden willen bespreken, dan kunnen
deze partijen dit zelf aanhangig maken in het wijkoverleg.” Vooralsnog
is nog door niemand gevraagd het
parkeren op de agenda van de wijkraad te zetten. De uitslag van het
parkeeronderzoek binnenkort kan

uiteraard aanleiding zijn om in bespreking te gaan. Dit weekend zou
de parkeerdruk overigens wel eens
hoog kunnen zijn met vrijdag en zaterdag de uitvoering van musical
‘Ruth’ en zondag kerkdienst. Misschien een goed idee om gezond de
fiets te pakken...

Rene de Jong door bondsbestuurder Martin Kruijswijk in het zonnetje gezet. Rene ontving mooie woorden en een speldje van de KNDB
voor 40 jaar lidmaatschap. Van de
club kreeg hij een bloemetje en
dank voor zijn inzet voor K&G. Rene
was onder andere de geestelijk vader van het donateurtoernooi. Ondanks dat hij bij KDO op de clubavonden moet werken, verzorgt hij
de standen, damt, rijdt en vaart hij
het eerste team heel Noord-Holland
door. Tijdens de gezellige afsluiting,
na de vergadering, verzorgde Rene
ook de prijsuitreiking. Wim Keessen werd als kampioen gehuldigd
en Piet Terlouw als winnaar van de
Cor van Zaal-prijs. Henk Springintveld en Adrie Voorn ontvingen de
Th. Voorn-prijs voor topscoorders
in hun team. Daarnaast ontvingen
de dammers van het tweede team

een aandenken voor hun behaalde
kampioenschap. De laatste prijzen
overhandigde Rene de maandagavond daarop. Daarin streden 12
dammers om de sneldamtitel. In de
eerste partij won Adrie van de kampioen, dat gaf hem zoveel moraal
dat hij ook al de overige dammers
aan zijn laars lapte. Rene de Jong
en Wim Keessen werden gedeeld
tweede. De prijs van de troostfinale ging naar Bert van Wermeskerken, waarmee Rene hem als laatste
feliciteerde.
De dammers gaan tot de Kwakelse
kermis in ruste, het bestuur werkt
intussen door aan een website en
aan een jeugdplan om de club meer
levensvatbaarheid te geven. De
87 jarige club wil aan haar inmiddels broze toekomst blijven werken
en straks koninklijk aan haar naam
toevoegen.

pen. Het doet een beroep op hun
nieuwsgierigheid en creativiteit en
ze leren te reflecteren en verbanden te leggen. Bovendien kiezen
kinderen die al jong op een inspirerende manier met techniek kennisgemaakt hebben, later eerder voor
een baan in de techniek. En dat is
met een groeiend tekort aan technische vakmensen in ons land, een
welkome ontwikkeling. Sinds 2014
organiseren TechniekTalent.nu en
het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds
een wedstrijd waarbij basisscholen bestaande techniekinitiatieven
en techniekprojecten kunnen aanmelden om te delen met andere basisscholen. Hiermee worden basisscholen gestimuleerd om techniek
in het lesaanbod op te nemen.
De basisschool die wint, ontvangt

de TechniekTrofee, bestaande uit
een oorkonde met een penning en
een geldbedrag van 3.500 euro. Directie, leerkrachten, techniekcoördinatoren, ouders of kinderen kunnen hun school opgeven op www.
techniektalent.nu/techniektrofee.
De jury hanteert criteria, zoals: Is
het techniekonderwijs innovatief en
vooruitstrevend; is techniek duurzaam verankerd in het lesaanbod
en is het initiatief of project overdraagbaar op andere basisscholen?
Uit alle inzendingen nomineert de
jury drie scholen. De juryleden bezoeken de scholen en bepalen de
winnaar. Op 17 juni vindt de feestelijke uitreiking van de TechniekTrofee 2015 plaats op de winnende school.
Foto: techniekbeeldbank.nu

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 april wordt het heel gezellig in
de Studio’s Aalsmeer. Er staat een
leuk evenement gepland met een
Frans tintje. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom om de Franse
sfeer te komen proeven en daarna
vanaf 20.00 uur van de voorstelling
Vive la France te genieten. Er worden (h)eerlijke wijnen geschonken.
Ook is er een stand met rieten boodschappenmanden en olijfolie. Leden
van Boule Union Thamen, de Jeu de
Boules vereniging uit Uithoorn, zullen aanwezig zijn ome informeren
over het inspannen en ontspannen
tijdens het spelen van petanque.
Renault Nieuwendijk is met een oude Renault 4 en een nieuwe Clio,
Captur en Twingo aanwezig. Een accordeonist die bekende en gezellig

musette-nummers speelt maakt het
‘Franse plein’ compleet. De toegang
voor het evenement dat plaatsvindt
vanaf 19.00 uur, in de pauze en na
de voorstelling van Vive la France is
gratis toegankelijk. U kunt de avond
compleet maken door een kaartje
aan te schaffen voor de charmante
muzikale voorstelling met repertoire uit vele decennia Franse muziek.
Twee topzangers, een zangeres en
een live-combo, nemen je mee op
reis door la douce France met vele
chansons van onder andere Charles
Aznavour, Gilbert Bécaud, Edith Piaf, Jacques Brel, Julien Clerc en Patrick Bruel, maar ook de nieuwste
sensatie Stromae komt aan bod. Er
zijn op www.crowntheateraalsmeer.
nl kaarten verkrijgbaar voor deze
avond vol herkenning à 21,50 euro.

BMW bekrast!
Kudelstaart - Afgelopen weekend,
waarschijnlijk zaterdagnacht 11 april
is een witte BWM 1 lelijk bekrast. De
auto stond geparkeerd in de Zonnedauwlaan. Het dak is van voor tot achter, net als de linkerzijkant op meerdere plekken, diep zijn ingekerfd met
een scherp voorwerp. Het schijnt niet
de eerste keer te zijn dat er in de Zonnedauwlaan auto’s worden bekrast.
Bij één bewoner zelfs al voor de derde keer. Mogelijk zijn er getuigen van
deze vernieling. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via
0900-8844. De bewoners van de Zonnedauwlaan en omgeving hopen dat
de dader(s) spijt krijgt en zelf aangifte gaan doen.
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Laatste Postzegel(ruil)beurs
van seizoen in Parochiehuis
Aalsmeer - Voor verzamelaars uit
Aalsmeer en Omstreken gaan op zaterdag 18 april de deuren van Het
Parochiehuis in de Gerberastraat
om 09.30 uur open voor de laatste postzegel(ruil)beurs van dit winterseizoen. De entree is gratis. Bezoekers kunnen heerlijk snuffelen in
de ruim 110 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op de
verenigingstafel te vinden zijn. Neem
stockboek(en) met dubbele zegels
mee om te ruilen, ook dat kan hier.
Van de vele ruiltafels wordt dan ook
dankbaar gebruik gemaakt. Cor van
Meurs, ruilbeursleider, heeft een
mooie presentatie over ‘Katten’ en dat
allemaal op brieven en postzegels. Als
er niet teveel gepraat wordt hoort u

ze spinnen. De verenigingsavond op
13 april gemist? het restant veilingkavels is op de ruilbeurs nog te koop,
maar nu wel met de bekende opcenten. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl,
onder
het item ‘lijst van retour kavels’. Op de
site ook alle kavels van de veiling op
maandag 11 mei. Kom gewoon even
gezellig bijpraten met een kop koffie
en een broodje of frisdrankje. Uiteraard is er ook weer een verloting met
vele prachtige planten en mooie bossen verse tulpen, zo van de kwekerij.
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur haar
deuren. Voor meer informatie kunt u
deze dag ook terecht bij Cor, tel. 0297343885 of Gerboud, tel. 0297-345231.

Aan de randen van Kudelstaart verschijnen banieren die de aandacht vestigen op de veiling.

‘Dutch Diamond’ Rick van der Kroon:

Primeur ‘Hello again’ op
Kudelstaartse veiling
Kudelstaart - De Kudelstaartse zanger Rick van der Kroon zorgt
voor een spectaculair kavel tijdens
de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart op zaterdagavond 9 mei.
Hij stelt een optreden van een half
uur beschikbaar, uiteraard compleet met geluid! Rick was als ‘Neil
Diamond sound-alike’ succesvol in
het SBS6-televisieprogramma ‘The
winner takes it all’. Onder de naam
‘Dutch Diamond’ brengt hij een
nieuwe single uit van het nummer
‘Hello again’. De koper van zijn kavel krijgt er een gesigneerd exemplaar van deze single bij. Vanzelfsprekend treedt Rick van der Kroon
zelf op in het Kudelstaartse Dorpshuis. De veiling begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. De veilingkoorts begint langzaam op te lopen. Aan de randen van Kudelstaart
hangen sinds van de week banieren
om inwoners en bezoekers te wijzen
op de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart op 9 mei. Tevens zijn kleine posters opgehangen op plakvrije
plekken in het dorp. De brieven met
ingebrachte kavels uit de bussen in

KCA Klassiek

Troostrijk lenteconcert
door Haarlem Voices

Aalsmeer een ‘cultuurstad’
Aalsmeer - Wat is er ieder weekend toch veel te doen in cultureel
Aalsmeer. Presentaties en concerten
voor ieder wat wils. Afgelopen weekend moesten (weer) keuzes gemaakt
worden. Vrijdag kon, bij een beetje goede planning, genoten worden
van het Malando Quintet in het Crown
Theater en de Braziliaanse gitaarvirtuozen Nelson Latif en Bosco Oliveira in Bacchus. En het was de premièreavond van de musical ’Ruth’ in de
Spil. Ook zaterdag mochten de ruim
honderd acteurs en medewerkers de
uitvoering geven voor een volle kerk.
‘Ruth’ nog niet gezien? De voorstelling op zaterdagavond 18 april is uitverkocht, maar om meerdere mensen
de kans te geven deze musical te zien,
kan de generale repetitie vrijdag 17
april bijgewoond worden. De voorstellingen worden gegeven in de Open
Hof kerk in de Ophelialaan en beginnen om 20.00 uur. Zaterdagavond en
zondagmiddag ook een volle, zelfs uitverkochte Karmelkerk voor het musicalproject van de Karmeldenktank.
Ook van dit project kan nog genoten
worden. Zaterdagavond 18 april vanaf
20.00 uur in de prachtige kerk aan de
Stommeerweg. Wie van toneel houdt,
zat afgelopen weekend ook goed. Toneelvereniging Kudelstaart bracht zaterdag en zondag de komedie ’Jake’s
Vrouwen’ op de planken van het Dorphuis. Gemist? Vrijdag 17 april is de
derde en laatste voorstelling. Aanvang
is 20.15 uur. Op gebied van muziek

ze liet dirigente Sarah Barrett horen hoe imponerend stilte kan klinken. Adembenemend mooi! Om verder te vervolgen met Robert Schumann’s Vier doppelchörige Gesänge opus 141 en opnieuw was het de
tekst die troost bood aan de aanwezigen: Hoe zoudt ge zijn verlaten Als
u de liefde blijft? Met de Serenade
to Music van R. Vaughan Williams
liet Haarlem Voices horen waartoe
zij allemaal in staat zijn. Wat werd
dit stuk fraai uitgevoerd, zo spatzuiver! Tot slot werd deel 1 van Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem ten gehore gebracht en opnieuw
was het de tekst: ‘Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden’ voor menigeen helend. Met het
laatste Klassieke KCA concert van
dit seizoen werd eens te meer duidelijke hoe belangrijk muziek is voor
het welzijn van de mens.
Janna van Zon

was de zaterdagavond bijzonder gevarieerd. Sursum Corda presenteerde
een prachtig concert rond het thema
‘70 jaar Bevrijding’, het Fusion kwartet van de oud-Aalsmeerder Berthil
Bustra wist Bacchus op z’n kop te zetten en heel veel inwoners gaven acte de présence bij ‘De Avondklok’ met
dj’s Fajah Lourens, Meneer Marcel, de
Dutch Dance Detective en Nista. Het
enthousiaste over dit feest was na afloop groot. En het weekend kon zondagmiddag klassiek afgesloten worden met de Haarlem Voices in de Oud
Katholieke kerk. Aankomend weekend is er opnieuw van alles te beleven
op cultureel gebied. Het weekend begint zelfs al vanavond, donderdag 16
april, met het concert ‘Bronnen Unplugged’ van de 3JS in Crown Theater
Aalsmeer. Het is wel duidelijk: Op cultureel gebied mag het dorp Aalsmeer
zich gerust ‘stad’ noemen.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Leuke muzikale middag met
Westend Trio in Zorgcentrum
Aalsmeer - Woensdagmiddag 8
april kregen de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer namens de Peacock Foundation een optreden van
het Westend Trio aangeboden.

Rick van der Kroon treedt op als
‘Dutch Diamond ’ en presenteert zijn
nieuwe single ‘Hello again’.
het winkelcentrum zijn inmiddels
verwerkt. Alle goederen en diensten worden momenteel tot kavels
gemaakt. Clubs en verenigingen die
willen mee delen in de opbrengsten
uit de veiling kunnen dat tot 30 april
doen. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl

De Peacock Foundation heeft als
doel het brengen van ontspannend
en cultureel entertainment in zorginstellingen. Ondanks het mooie
weer was de grote zaal van het
zorgcentrum goed gevuld met bewoners. Er werd zichtbaar genoten
van de vrolijke en herkenbare muziek van het Westend Trio. Er werd

Indrukwekkende ruimte

Aalsmeer - Vrijdag 10 april was
beeldhouwer Mark van Kuppevelt
het stralende middelpunt. Na maanden van keihard werken aan de vernieuwde locatie De Banken 1 B in De
Kwakel. Voor de opening was veel
belangstelling en de complimenten waren er te over. Mark vertelde dat er voor hem een nieuw tijdperk was aangebroken. “Ik ben een
nieuw leven begonnen. In dit centrum gaat gebeeldhouwd worden,
kan de stropdas af om heerlijk aan
het werk te gaan.” Overigens laat het
vrouwelijk geslacht zich ook niet onbetuigd want zelf beelden maken is
‘in’. “Het is de uitdaging om wat een
homp was en beeld te maken en
daarmee zo bezig te zijn dat er geen
tijd meer lijkt te bestaan. Het is heerlijk om te doen!”, aldus een enthousiaste leerling. Aan wethouder Gert
Jan van der Hoeven de eer om de officiële opening te verrichten. De wethouder refereerde nog even aan de
minder leuke tijd die Mark achter de
rug heeft. “Maar, gelukkig kunnen uit
slechte dingen mooie dingen voortkomen. Dat wordt nu wel bewezen.”
Het gebouw heeft een metamorfose
ondergaan waar de leerlingen in een
prettige omgeving kunnen werken
en de beelden van Mark nog meer

tot hun recht komen. De wethouder
prees zich gelukkig dat de Gemeente onlangs het beeld ‘De Zwaan’
heeft aangekocht dat een fraaie
plaats heeft gekregen in de burgerzaal. “Mark is terecht trots op deze
nieuwe start. En ik hoop en wens dat
heel veel mensen, jong en oud geinspireerd raken om hier hun beelden te gaan maken.” Volgens Mark is
het de kracht om mensen te verrassen en dat deed hij. Als eerste kreeg
de wethouder een hompje was en
verder alle aanwezigen, die er lustig
op los kneedden en met elkaar werd
er een verrassend kunstwerk geschapen. “Door samenwerking ontstaan de mooiste creaties, dit beeld
zal over honderd jaar nog steeds bestaan en een bijzondere plek innemen”, werd er voorspeld. De ruimte
leent zich ook goed voor exposities
en naast de vertrouwde beelden van
Mark was er ook werk te zien van
Dennis A Tjak (foto’s), Jan Scholtus
en Joost Leijen (schilderijen) en Herman Deen (beelden). Er viel piano en
hoorn te beluisteren en er werd zelfs
de tango gedanst. Kortom, een inspirerende ruimte waar plaats is voor
vele kunstuitingen! Voor meer informatie: www.MarkvanKuppevelt.nl
Janna van Zon

Vergadering
bij de Pomp

na afloop gespeeld zullen worden,
zijn er lekkere hapjes. De vergadering neemt ongeveer een half uurtje in beslag. Er zal wederom een
prachtige verloting gehouden worden met prima prijzen. Leden en belangstellenden worden verzocht om
half acht aanwezig te zijn. Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 0297344107.

uit volle borst meegezongen met
liedjes als ‘Spring maar achter op’,
‘24 rozen’ en verschillende medleys.
Voor bassist Chris van Dijk, wonend
in Aalsmeer, was dit een thuiswedstrijd. En met Nico Meerbeek spelend op de vleugel en Hans Rietveld
op de drums werd het een zeer geslaagde middag. Bewoners vonden
het jammer dat rond 16.10 uur het
programma was afgelopen. In de
gangen werd nog nagepraat en gezongen. De conclusie van de bewoners was dan ook: Westend Trio
graag tot een volgende keer!

Workshop matrix hangers
maken bij de Werkschuit

Wethouder opent Creatief
Centrum Amstelland

Aalsmeer - Op maandag 20 april
houdt buurtvereniging de Pomp
haar jaarlijkse vergadering in verenigingsgebouw ‘t Baken in de
Sportlaan 86. De leden worden verzorgd met koffie en thee met cake
en tijdens de twee speelrondjes, die

Aalsmeer - Zondag 13 april scheen
de zon en was uit de wind de lente voelbaar. Het leek alsof de Haarlem Voices hun programma daarop hadden aangepast. De aanwezigen in de goed gevulde Oudkatholieke Kerk kregen een concert te horen dat bestond uit mooie troostrijke
teksten en lenteklanken. Een kleine
greep: ‘Oh, vrouwen, zoals zij de liefde opwekken! Ik zou allang monnik
geworden zijn, als er geen vrouwen
waren!’ Of: ‘Oh, hoe zacht slingert
het beekje door het weiland!’, ‘Oh,
hoe schoon, als de liefde haar wederhelft vindt’. De Haarlem Voices,
bestaande uit 17 zangers en zangeressen, onder leiding van Sarah Barrett met aan de piano Gerrie Meijers
en Lennie Kerkhoff, zongen de Liebeslieder Waltzes Opus 52 van Johannes Brahms zoals zij dat alleen
maar kunnen. Ook het vierde deel
van Ein Deutsches Requiem werd
prachtig uitgevoerd. Na de pau-

Voorstellingen musical uitverkocht

Generale repetitie ‘Ruth’
vrijdag open voor publiek
Aalsmeer - Afgelopen weekend waren er twee uitvoeringen van Musical ‘Ruth’ in Kudelstaart. Het leverde uitverkochte zalen en enthousiaste reacties op. Onder het publiek waren reacties te horen als “subtiel acteerwerk, prachtige solisten en zuivere koorzang”. Volgende week een uitgebreide terugblik op de uitvoeringen.
Mede als gevolg van deze succesvolle uitvoeringen was de laatste uitvoering op zaterdag 18 april al begin deze
week ook al helemaal uitverkocht. Dat
betekent dat straks bijna 1.000 toeschouwers deze musical hebben gezien. De organisatie wil graag iedereen in de gelegenheid stellen om deze prachtige musical mee te beleven

en heeft daarom besloten ook de generale repetitie open te stellen voor
publiek.
Die generale repetitie wordt gehouden op vrijdag 17 april om 20.00 in
de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan. Zaal open om 19.30 uur. Omdat
er tijdens een generale repetitie nog
iets mis mag/kan gaan, betalen de
toeschouwers een gereduceerde entreeprijs van 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of bij de voorverkoopadressen: The Readshop in de
Ophelialaan 151, Boekhuis Aalsmeer
in de Zijdstraat 12 en de Marskramer in Winkelcentrum Kudelstaart.
Zie ook de website: http://musicalaalsmeer.nl/.

Aalsmeer - Zin in een gezellige workshop? Nooit eerder met fimoklei of polymeerklei gewerkt? Of
juist wel en wil je eens kijken wat er
allemaal kan met dit materiaal? Op
zaterdagmiddag 25 april is er van
12.00 tot 16.00 uur bij de Werkschuit
een workshop ‘Matrix’ hangers maken van fimo (polymeer)klei. Docent
is Els van Haasen. Er is ruimte voor
maximaal 12 deelnemers, materiaal
is aanwezig. In deze workshop leren
de deelnemers een aantal technieken en gaan naar huis met een eigen gemaakte hanger of misschien
wel twee. Vervolgens kan eenieder
thuis aan de slag. Kosten voor deze
workshop zijn 25 euro per persoon
inclusief materiaal en koffie of thee
met iets lekkers. Wacht niet te lang
en geef snel op via:

Opening fortenseizoen dit weekend

Crash ook zondag open!
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is in verband met het
Museumweekend en de opening
van het Fortenseizoen niet alleen
op zaterdag 18 april, maar ook
op zondag 19 april geopend. In
verband met deze evenementen
geldt een korting op de normale
toegangsprijs. Volwassenen betalen 2 euro en kinderen van 6 tot
en met 12 jaar 1 euro. Veteranen,
donateurs en kinderen tot 6 jaar
hebben gratis toegang. Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460. Het fort maakt deel uit van de
Stelling van Amsterdam, de ver-

dedigingslinie rond Amsterdam
die tussen 1880 en 1920 werd gebouwd. De Stelling staat op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco.
Het Crash Museum ’40-’45 heeft
tijdelijk veel extra ruimte beschikbaar in het Fort bij Aalsmeer waar
onlangs de grote herdenkingstentoonstelling ‘Wie wat bewaart, die
heeft wat te vertellen’ werd geopend. Daardoor is zowel voor de
liefhebbers van historische forten als liefhebbers van het museum heel veel nieuws te ontdekken en te zien. Voor meer actuele
informatie over de activiteiten en
de collectie van het museum kan
de website geraadpleegd worden:
www.crash40-45.nl.
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‘Oranje Avond’

Vooral zondag een topdag!

Kom in de Kas zaterdag en
zondag massaal bezocht
Aalsmeer - Afgelopen weekend
hielden zes kwekerijen hun deuren
open voor het publiek. Dat hier behoefte aan is werd heel duidelijk gemaakt door de grote bezoekersaantallen. Waren het op zaterdag ondanks de kou ruim 3000 mensen
die op de kassen afkwamen, zondag was echt een topdag met ruim
8.500 bezoekers. Van heinde en ver
kwamen de bezoekers naar het Kom
in de kas gebied aan de Hoofdweg.
Op zaterdag liepen er veel mensen
uit Japan en China rond, maar ook
uit Nederland kwamen de mensen

van ver. Zo kwamen er mensen uit
Limburg, Zeeland, Friesland en Groningen. Bij navraag bij de bezoekers waren de reacties zeer positief. Zij genoten van de kleurenpracht bij de firma Koster, deze had
meer dan 120 verschillende bloeiende producten staan. Zij belofte er
een klein keukenhof van te maken
heeft hij waar gemaakt. De Orchideeën kas was ook een van de toppers. Veel bezoekers zag je dan ook
met een tas vol planten de kwekerij
uitkomen. Bij Lex+ rozen vergaapten mensen zich aan de luxueuze

ontvangstruimte met de prachtige
rozenbol van ruim een meter doorsnee. Ook de beide Hortensia kwekers hadden aan belangstelling niet
te klagen. Bij Olij rozen vlogen de
potrozen en snijrozen over de toonbank. Wanneer je de moeite nam
om door te lopen, wat behoorlijk ver
lopen was, kwam je in de showkas
terecht, wat ook zeker de moeite
waard was. Naast het bekijken van
de bloemen en planten was er nog
veel meer te doen. Kinderen konden
gratis poffertjes eten die gebakken
werden door leraren van de Johannesschool uit Hillegom. De ouderen
konden ze kopen en de opbrengst
gaat naar een Weeshuis in Polen.
Bijna 500 euro is de opbrengst. Er
was een daverend optreden van het
Shantykoor de Brulboeien en de
Show en Jachthoorn Korps uit Kudelstaart. De Clown trok net als andere jaren zeer veel kinderen en

bij het springkussen van Chimpy
Champ uit Aalsmeer was het dringen geblazen. Hier konden kinderen
zich op zondag ook laten schminken, waar dan ook veel gebruik van
werd gemaakt. Op zondagmiddag
was er een optreden van Opera Familia. Voor een groot bezoekersaantal gaven zij een daverende show
eg waar de bezoekers met volle teugen van genoten. Was er dan helemaal geen wanklank? Op wat problemen na bij het vinden van de
juiste plaats op het parkeerdek van
Flora Holland was er eigenlijk geen
wanklank te horen. Want, ondanks
de grote drukte op zondag, vond het
verkeer geen enkele hinder van dit
evenement en dat is de laatste jaren
wel anders geweest. Op deze manier dit evenement houden smaakt
naar meer, veel meer. Dus nu maar
wachten tot volgend jaar april.
Foto’s www.kicksfotos.nl.

Op vrijdag 24 april hebben we een speciale
avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’, het thema van
deze avond is ‘Oranje’. We lopen iets voor op
Koningsdag. Het diner zal
een heus koningsmaal zijn.
We beginnen om 17.30 uur.
De kosten zijn € 12,50 p.p.
U kunt zich opgeven bij één
van de gastvrouwen.
Tel: 0297 - 82 09 79
WIJKPUNT VOOR ELKAER
NOBELHOF 1 KUDELSTAART

‘Informatie bijeenkomst’
Op dinsdag 21 april van 19.30 – 21.00 uur is er een
informatie bijeenkomst over Kwetsbare ouderen
en zelfstandig wonen. (Welke hulpmiddelen en
vaardigheden kunnen hierbij helpen).
Gastspreker: Laura Bakker, ergotherapeut Firma
de Beij, comfort installateur.
GEBOUW IRENE
KANAALSTRAAT 12 AALSMEER

‘Piano concert’

Op zondag 19 april om
15.00 uur is er een piano
concert van de leerlingen
van Wilma Broere zij
spelen werken van
Schubert. Tussendoor
wordt er verteld over het
leven van Schubert.
ZORGCENTRUM AELSMEER
MOLENPAD 2 AALSMEER

Dj Shahrooz en DJ-trio Threble

Zaterdag 1e Endless Festival
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april
wordt het festivalseizoen afgetrapt
tijdens het Endless Festival in The
Beach. Tijdens dit indoor festival
staat The Beach eens niet in het teken van sport, maar in het teken van
House music, talentvolle DJ’s en genieten van de zomerse sfeer op deze unieke locatie.
Om 22.00 gaan de deuren open en
gaat het feest beginnen. De 38 jarige DJ Shahrooz is bepaald geen
onbekende in de house en techno wereld. In de afgelopen 20 jaar
werd hij meerdere malen ingevlogen op grote feesten en festivals.
“Mijn stijl is muziek waar een flow
in zit, die het publiek in beweging
brengt. Mijn verwachtingen voor
Endless zijn hoog. De locatie is echt
bijzonder, de mensen zijn leuk en de
akoestiek is fantastisch. Ik ben ready for take-off”, aldus DJ Shahrooz.
Ook het jonge DJ-trio Threble, bestaande uit Sander Ruissaard, Danique Ruiter en Youri Amoureus, is
enthousiast over Endless. Naast het

samen draaien en produceren zijn
het ook drie goede vrienden die elkaar al jarenlang kennen en natuurlijk dezelfde passie delen. Endless
is een initiatief van twee jonge ondernemers Guido Mopman en Jeroen Vismans. “We hebben voor dit
festival The Beach gekozen als locatie, omdat dit monumentale pand
zoveel meer biedt dan alleen voor
verschillende beachsporten. We hopen met Endless een nieuwe doelgroep binnen te krijgen en hierdoor
de mogelijkheden die dit pand heeft
optimaal te benutten”, vertelt Guido.
“Het zomerse gevoel dat je krijgt bij
deze unieke locatie zorgt ervoor dat
je tot in de puntjes klaar wordt gestoomd voor de zomer, de zon, het
strand en niet te vergeten, de aller
lekkerste festivals”, vult Jeroen hem
aan. Naast DJ Shahrooz en Threble beloven ook DJ Ryvaq en Forrest
Funk er een legendarische avond
van te maken. Ga voor meer informatie over Endless naar de website
www.endlessfestival.nl

Thema nieuwe fotowedstrijd

‘Dat verdient een bloemetje’
Aalsmeer - In het weekend van 20
en 21 juni vindt de tweede editie van
Aalsmeer Flower Festival plaats. Op
vier bijzondere locaties in Aalsmeer
en Kudelstaart is deze dagen van alles te beleven rond het thema bloemen en planten. In aanloop naar dit
evenement organiseert Aalsmeer
Photo een wedstrijd met als thema:
Dat verdient een bloemetje! Wie of
wat verdient volgens jou een bloemetje? De verpleegster in het ziekenhuis,
de mantelzorger, de straatveger? De
kale voortuin, de lege bloemenvaas?
De gepensioneerde kweker, een lieve oma, de jubilaris? Een vlinder, de
rond zoemende bij, een bloem die op
het punt staat te ontluiken? Gebruik

je creativiteit en stuur een mooie foto
in. Inzenden is vanaf heden mogelijk
via de website www.aalsmeerphoto.
nl. Via de site kun je één of meerdere foto’s uploaden. Vermeld zo mogelijk kort waarom jouw onderwerp een
bloemetje verdient. De uiterste inzenddatum is 20 mei. Uit de inzendingen selecteert een vakjury 25 foto’s.
Tijdens Aalsmeer Flower Festival worden deze op groot formaat geëxposeerd op de locatie Fort Kudelstaart.
Een geweldige kans om jouw foto aan
een groot publiek te tonen! Deze foto’s dingen tevens mee naar de publieks- en juryprijzen. Meer informatie over de spelregels is te vinden op
www.aalsmeerphoto.nl.

Weekend 17 tot en met 19 april

Feest en vermaak bij forten
van Stelling van Amsterdam

“Altijd extra handen nodig”

Aalsmeer gaat voor veilige
Ride for the Roses
Aalsmeer - Op 6 september vindt
de 18e editie van de Ride for the Roses plaats. Voor de tweede keer is
Aalsmeer gastgemeente. Start en finish zijn in de bloemenveiling. De 100
kilometer toer gaat door de hele regio en kent het langste aaneengesloten peloton ter wereld. Daarnaast zijn
er twee recreatieve tochten van 25 en
50 kilometer. Stichting Ride for the Roses organiseert de Ride maar wordt
daarbij ondersteund door een lokale
projectorganisatie. Die is al volop bezig is met de voorbereidingen voor de
Ride. Hun gezamenlijke doel is ervoor
zorgen dat er een fantastische, veilige Ride komt, dat er een mooi bedrag bij elkaar wordt gefietst voor het
goede doel, KWF kankerbestrijding
en dat deelnemers en bezoekers een
feestelijke dag in Aalsmeer hebben.
In de lokale projectgroep zitten vele
Aalsmeerders die zich vrijwillig inzetten voor de Ride. Zo zijn er werkgroepen voor sponsoring, vrijwilligers, route, communicatie, evenementen en de
locatie. Ook het Aalsmeerse bedrijfsleven en de gemeente dragen hun

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

steentje bij. Daarnaast is er een stuurgroep, waarin onder meer burgemeester Jobke Vonk-Vedder en wethouder
Ad Verburg zitten. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder: “Aalsmeer is er trots
op gastgemeente van dit bijzondere
evenement te zijn. Ride for the Rose
gaat om een goed doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. Dat is belangrijk, want nog
steeds wordt een op de drie Nederlanders getroffen door deze ziekte. Daarbij is het een unieke kans om te laten
zien wat Aalsmeer bezoekers allemaal
te bieden heeft. Kenmerkend voor onze gemeenschap is het aantal enthousiaste vrijwilligers dat meteen voortvarend aan de slag is gegaan met de Ride, maar er zijn altijd extra handen nodig. En ik nodig alle Aalsmeerders uit
op 6 september op de fiets te stappen.
Doe mee. Schrijf u in, met uw familie,
met uw bedrijf of de sportvereniging.
U kent allemaal wel iemand voor wie
u de Ride wilt fietsen.” Wethouder Ad
Verburg: “Ik ben trots op onze bedrijven die ons bij de vorige editie ondersteunden en toen voor een recordbedrag zorgden. Ik hoop dat dit jaar nog
meer Aalsmeerse bedrijven meedoen
met sponsoring en zich veel bedrijfsteams aanmelden die meefietsen. We
gaan er weer voor om een groot bedrag binnen te halen voor KWF kankerbestrijding. In 2014 hebben 11.500
fietsers en ondersteunende bedrijven
maar liefst 1.066.753 euro opgehaald
met de Ride for the Roses!” Ook iets
doen voor de Ride for the Roses? Kijk
op: www.ridefortheroses.nl Meefietsen? Inschrijven kan op www.ridefortheroses.nl/mijn-ride/inschrijven.

Aalsmeer - In het weekend van 17
tot en met 19 april organiseren maar
liefst 30 forten van de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie activiteiten rondom het
thema ‘Feest en Vermaak’. Van een
kinderkookcafé en ander culinair
genot tot spannende speurtochten,
expedities, kunsttentoonstellingen,
feestelijke theater- en muziekvoorstellingen en niet te vergeten prachtige wandel- en fietstochten.
De forten bieden een gevarieerd
aanbod voor jong en oud. Sinds jaren is Fort bij Kudelstaart geopend
voor publiek. Gezinnen kunnen papieren boten beschilderen en te water laten en mee met een rondleiding. Fort bij de Kwakel en Fort aan
de Drecht zijn goed op één dag te
combineren. Tijdens de Start van
het Fortenseizoen zijn er volop tentoonstellingen. De tentoonstelling
Holzwege op Kunstfort bij Vijfhuizen, met werk van Edwin Zwakman en Maurice Bogaert, haakt in
op de maakbaarheid van het landschap. Op Fort bij Aalsmeer is er een

tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Bezoek
het hart van de Stelling van Amsterdam, het uitgestrekte Hembrugterrein in Zaandam. Op dit terrein was
een munitie- en wapenfabriek gehuisvest om te voorzien in munitie
tijdens een mogelijk langdurig beleg. Het Hembrugmuseum vertelt
het verhaal van de rijke geschiedenis van het 324 jaar oude bedrijf.
Er zijn volop fiets-, wandel- en vaartochten langs de forten van de Stelling van Amsterdam. Onder andere is er een kinderwandelroute (8 kilometer) met startpunt Fort
aan de Drecht in Uithoorn. Op 18
en 19 april kan meegevaren worden met een boottocht van Westeinder Rondvaart. Vanaf het water is
er een uniek uitzicht op het verdedigingswerk. De schipper vertelt over
de zichtlijnen en relatie met andere forten. Het volledige programma
van het fortenweekend is te vinden
op www.stellingvanamsterdam.nl,
www.forten.nl en www.hollandsewaterlinie.nl.

Thema ‘Vreemde Vogels’

Expo Maaandagschilders
in zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - In de maanden april en mei
exposeert een groep creatieve mensen
die zich De Maaandag Schilders noemt
(ja, met 4 maal een ‘a’) in de hal van
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. De Maaandagsschilders schilderen elke maandagavond in de Meander
in de Clematisstraat en doen dat vrij en
blij zonder docent of leiding. Maken
waar je zin in hebt met het materiaal
wat je wilt En elkaar inspireren met opbouwende kritiek, raad en ideeën. Daar
gaat het om en natuurlijk gezelligheid.
De tentoonstelling heeft als thema
‘Vreemde Vogels’ en wel in de ruimste
betekenis. De stijlen zijn divers van heel
fijntjes tot een wat grovere verfstreek,
realistisch tot een beetje gek. Kortom,
laat u verrassen en wie weet heeft u zin
om ook eens te komen schilderen of tekenen bij de Maaandagschilders. Nieuwe leden zijn welkom. Voor vrijblijven-

de informatie kunt u bellen naar 0297322479 of 06-22197118.
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Tijdens Ride for the Roses

Boulevard of the Roses
bij de watertoren

De Avondklok geslaagd feest
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond was er een gezellig feestje in
Aalsmeer. Lachende, pratende en
dansende mensen. Op stampende
House beats van de DJ was de dansvloer in euforie. Urenlang was iedereen in extase van geluk. De Avondklok was voor de derde keer een feit.
In Resto ‘Around the Clock’, op het
terrein waar normaal bloemen worden verhandeld, kwamen bezoekers
uit Aalsmeer, maar ook uit Uithoorn
en Amstelveen. De doelgroep voor
De Avondklok is vijfentwintig jaar en
ouder, maar de meeste mensen zijn
toch de dertig- en veertigers die nog
zin hebben in een feestje. Een soort
dancefestival sta, maar dan intiemer, knusser en gezelliger. Zo’n kleine honderd man genoten van de DJ’s
van de avond; Dutch Dance Detective,
Meneer Marcel, Fajah Lourens en Nista. Ab Spaargaren is één van de organisatoren en verantwoordelijk voor
het licht en geluid. “Je ziet, we pakken
flink uit en besparen op niets. Het geluid klinkt loep zuiver. De muziek staat
hard maar je kunt gewoon met elkaar
praten en je gaat zonder piep in je
oren vanavond slapen. Tevens hebben
we de hele avond licht jockey Vincent
die de lichtshow bediend.” DJ Meneer
Marcel (Marcel Pannekoek) is ook
één van de organisatoren en verant-

woordelijk voor het concept qua muziek en uitstraling. “Wat een geweldig feest is dit! Iedereen loopt met een
‘big smile’ op z’n gezicht. Hier doen
we het voor, wat een knalfeest! De
DJ’s die we boeken leveren allemaal
kwaliteit. We draaien Dance en House
en er moet een mooie opbouw in de
avond zitten. Zelfs mensen die normaal niet dansen staan hier midden
op de dansvloer. Ik heb zelf veel feesten meegemaakt, maar voor Aalsmeer
is dit uniek!” Arjan Bosman en Linda
van Es zijn de eigenaren van de locatie en verantwoordelijk voor de horeca. Arjan: “Door onze jarenlange ervaring in catering weten wij precies wat
mensen fijn vinden qua eten en drinken. We werken met een ‘all inclusive’
concept, dus je kunt gewoon bestellen waar je zin in hebt qua drankjes.
Of het nu een lekker biertje is of een
mix drankje van een bekend merk,
het maakt niet uit. Tussendoor wordt
je getrakteerd op heerlijke luxe hapjes. De Avondklok is een mooi visitekaartje van ons, want dit zouden we
op elke locatie kunnen aanbieden.” De
Avondklok komt weer terug in het najaar. Voor alle informatie, mailings en
voorverkoop kun je kijken op de website: www.deavondklok.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Op 6 september vindt de
18e editie van de Ride for the Roses
plaats. De dag voorafgaand aan de
Ride vindt de Pre-Ride plaats. Vanuit
verschillende veilingen in Nederland
fietsen deelnemers naar Aalsmeer.
Het gehele weekend is er van alles
te doen in Aalsmeer, want 5 september is ook het begin van de jaarlijkse feestweek. Aalsmeer krijgt zelfs
voor een weekend een ‘Boulevard of
the Roses’. Tijdens de Ride for the Roses is er een aantal bedrijven en organisaties dat iets speciaals voor de
fietsers en het publiek wil gaan doen
langs de route. Ook wordt er een Run
for the Roses georganiseerd op de atletiekbaan. Het grootste evenement is
echter de Boulevard of the Roses bij
de watertoren.
Het gebied van de Kudelstaartseweg
tussen de Zwarteweg en Beethovenlaan zal feestelijk worden aangekleed
met uitbundige rozen, stalletjes met
eten en drinken en muziek. Het gebied wordt op zaterdag 5 en zondag 6
september omgedoopt tot Boulevard

of the Roses. De organisatie wil hiermee bereiken dat de bezoekers van
de Ride for the Roses naar huis gaan
met een positief beeld van Aalsmeer
en met het gevoel dat Aalsmeer een
plaats is waar het goed toeven is. Zowel zaterdag als zondag wil ze een
overweldigende indruk maken met
behulp van vele duizenden rozen. Op
zaterdagmiddag om 16.15 uur worden zo’n 350 wielrenners en 500 supporters van de pre-Ride bij de watertoren welkom geheten door burgemeester Jobke Vonk-Vedder en kan
er in een gezellige ambiance wat gedronken en gegeten worden.

Jan en Wil zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Op het raam links naast
de voordeurbel zit een veelzeggende sticker geplakt met de tekst ‘Vergeet vandaag niet te lachen’. En dat
is precies wat Jan en Wil van der Jagt blijven doen op hun respectabele leeftijd van respectievelijk 84 en
81 jaar, ondanks dat meneer van
der Jagt een beetje vergeetachtig
aan het worden is. Het stel was afgelopen dinsdag 14 april maar liefst
zestig jaar getrouwd en het was een
gezellige bedoening in hun huis aan
de Fuutlaan in Aalsmeer. Zelfstandig wonen op die leeftijd is een zegen. “Ik hoop dan ook dat we dat
nog lang kunnen blijven doen.” Aldus de vrouw des huizes. Veel familie is op bezoek gekomen en Burgemeester Jobke Vonk nam uitgebreid de tijd voor een kopje thee en
een praatje. Uiteraard werd er een
mooie bos bloemen overhandigd
met daarbij een kopie van de trouwakte. Uit het huwelijk zijn vijf kinderen geboren. De oudste in Zweden, de tweede in Amsterdam en de
laatste drie in Aalsmeer. Jan komt
uit Langeraar, Wil uit Zeist, maar
het stel heeft op diverse plaatsen
gewoond. Er zijn zeven kleinzoons
gekomen, vijf kleindochters en één
achterkleinkind. Meneer van der Jagt is in zijn werkende leven altijd
verkoper geweest bij Jan Hilverda.
“Die ben ik achtendertig jaar lang
trouw gebleven.” Zegt hij. Voor werk

van de aanbesteding van de bouw
van de (oude) veiling in de Marktstraat op 15 april 1912. Op 15 september 1912 werd het gebouw geopend, een hele prestatie van de
aannemer in die jaren. In de tentoonstelling worden deze week speciale prenten van planten getoond.
En Fotoclub Aalsmeer laat weer
een selectie foto’s zien in de corridor. Jan Maarse laat op beide dagen weer zien hoe het omenten van
seringen er aan toe gaat. De entwas
die daarvoor gebruikt wordt, heeft
bijna een goudkleur. Voor de liefhebbers heeft de Tuin nog een aanbod tuin en perkplanten tegen aantrekkelijke prijzen. Zaterdag 18 april
is tevens de seizoenopening van
de Historische Tuin Aalsmeer. Vanaf deze dag is de Tuin geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 16.30 uur en zaterdag en zondag tussen 13.30 tot 16.30 uur. De
entreeprijs is 4 euro per persoon,
65+ers betalen 3.50 euro. Kinderen
en Museumkaarthouders hebben
gratis toegang. De Historische Tuin
in het centrum is bereikbaar via de
brug op het Praamplein.

moest hij veel reizen. Mevrouw van
der Jagt ging regelmatig mee op
dat soort trips. Denemarken, Zweden, maar ook Joegoslavië. Marja,
de oudste dochter weet zich te herinneren dat ze ooit eens met de stationwagen op zomervakantie gingen. “Vier weken lang! Wij zaten op
de bagage met zijn vieren achterin
en mijn jongste broertje zat tussen
mijn ouders net achter de pook. De
bungalowtent lag bovenop de auto.
Je kunt dat je nu niet meer voorstellen..” Ook zijn mevrouw en meneer
van der Jagt jarenlang op vakantie
geweest met de caravan, maar een
jaar of zes geleden kwam daar helaas een einde aan en ook kan er
al twee jaar geen auto meer gereden worden. Mevrouw van der Jagt:
“Gelukkig zijn we verder nog redelijk ter been, maar als ik een mooie
caravan zie in de wijk dan blijf ik het
missen hoor. We puzzelen veel en
mijn man sjoelt graag en hij biljart
regelmatig. Soms met een van onze kleinzoons.” “Maar ik wil wel altijd winnen, want ik kan slecht tegen mijn verlies.” Voegt meneer lachend toe.

Durf jij de muzikale strijd aan?

Zondag de Joppe popquiz!
Aalsmeer - Hou je van popmuziek en
van competitie? Voeg ze bij elkaar en
je hebt de Joppe popquiz. Aanstaande zondagavond 19 april vanaf 19.00
uur kan je je kennis van popmuziek
komen testen in het café in de Weteringstraat. Tijdens de Joppe popquiz
wordt je uitgedaagd te graven in je
muzikale geheugen. Durf jij de muzikale strijd aan? Deelnemers aan de
Joppe popquiz spelen in teams van
maximaal vijf personen. De popquiz
bestaat uit een aantal rondes. In elke ronde staat een thema centraal,
zoals ‘Het jaar 1988’ of ‘Filmmuziek’.
Tijdens iedere ronde wordt een aantal beeld- of muziekfragmenten afge-

speeld. De teams moeten van ieder
fragment de uitvoerende artiest en
de titel van het nummer opschrijven.
Vaak wordt er ook nog extra informatie gevraagd. Per thema wordt tot slot
een aantal bonusvragen gesteld. Deze zijn nét iets moeilijker dan de fragmentvragen. Hier kan de échte kenner zich onderscheiden! Scoor meer
punten dan het team van de tegenstander en je hebt gewonnen: een
prijs én gewoon eeuwige roem. Heel
simpel dus en plezier gegarandeerd!
Opgeven voor deze gezellige quiz
kan op de avond zelf, de kosten zijn
7,50 euro per team. De quiz-avond zal
rond 22.30 uur afgelopen zijn.

Hij is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en hoofd van de gelijknamige afdeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij hoogleraar Bewegingswetenschappen aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn
onderzoek focust zich op de positieve effecten van beweging op het
functioneren van ons brein. Ook
op donderdag 16 april presenteren
Jenny Piet en Rinus van Itterzon het
programma Stamtafel Gezondheid
en Lifestyle van 20.00 tot 22.00 uur.
U kunt dan luisteren naar diverse interessante onderwerpen: in het eer-

Jongeren Rode Kruis organiseert

Spetterende disco voor
mensen met beperking
Aalsmeer - Op vrijdag 24 april organiseert het Jongeren Rode Kruis opnieuw een disco speciaal voor mensen met een beperking. De disco is
van 19.30 tot 22.30 uur in Feesterij de
Bok aan de Dreef 5. Het thema van
dit super leuke feest is ‘Animal Party’. Gasten - vanaf 16 jaar - en hun
begeleiders zijn welkom, aanmelden
voor deze gezellige avond kan tot 17
april via discorodekruis@live.nl. Het
Jongeren Rode Kruis organiseert nu
voor de zevende keer een disco voor
mensen met een verstandelijke beperking, vanaf 16 jaar.
Alle gasten en hun begeleiders zijn
altijd super enthousiast over deze
gezellige avond met muziek en dans.
Het thema is ‘Animal Party’. Het zou
leuk zijn als de gasten en eventuele
begeleiding in een bijpassende outfit
verschijnen, maar dit is natuurlijk niet
verplicht. De gehele avond zal de DJ
van feesterij de Bok voor diverse muziek zorgen en ook zijn er optredens

Sponsors en vrijwilligers
De projectorganisatie is druk bezig
met het promoten van de Ride for the
Roses. Bij allerlei evenementen kunt
u ze tegen komen, zoals bij de Geraniummarkt, de Haringparty in Haarlemmermeer, Aalsmeer Flower Festival, Kudelstaart 777 en de Westeinder
Water Week. Iets doen voor de Ride
for the Roses? Kijk op: www.ridefortheroses.nl. Meefietsen? Inschrijven
kan op www.ridefortheroses.nl/mijnride/inschrijven.

raad en was fractievoorzitter van de
PVDA. Daarnaast bedreef hij veel
sporten. Voetbal, welrennen. “Zelfs
voor het WK in Zweden!” wordt er
met trots geroepen in de knusse
woonkamer. Tevens heeft hij twee
maal de Elfstedentocht gedaan,
waarvan één keer uitgereden. Dat
moet in het jaar 1987 zijn geweest.
“Maar je moet niet vragen hoe laat
het was dat ik binnenkwam. Ik was
nog alleen op de baan voor mijn gevoel, maar ik heb het wel gehaald.”
Aldus de gewezen sportman in hart
en nieren. Ook was hij altijd de eerste op de Poel met schaatsen. Mevrouw van der Jagt verzucht: “Tja, en

hij heeft er ook menig keer ingelegen daardoor hoor.” Op de vraag of
er nog wensen zijn bij het stel zegt
de vierentachtigjarige Jan gekscherend: “We willen graag nog veel
geld ontvangen, dan houden we
wat over voor de kinderen.” Burgemeester Jobke zegt vervolgens dat
je beter arm kan leven dan rijk sterven, waarop van der Jagt weer antwoordt: “Nou rijk leven doen we wel
hoor. We hebben toch iedere dag
te eten? Mijn vrouw kan trouwens
voortreffelijk koken. Ik wil het nog
wel een jaartje of twintig volhouden
zo hoor.” Zondag zal het zestigjarig
getrouwde echtpaar nog een feestje gaan vieren in familiaire kring. Er
zal ongetwijfeld genoeg gelachen
worden.
Door Miranda Gommans

Sport- en verenigingsman
Meneer van der Jagt is jaren wethouder geweest bij de gemeente
Aalsmeer, heeft ook heel lang in het
bestuur gezeten van RKAV, maar
ook het kerkbestuur, de parochie-

te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de
lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. Wekelijks brengt de omroep 24 uur per dag informatieve
programma’s voor alle geledingen
uit de gemeente en overdag en ’s
nachts heerlijke muziek. Misschien
kent u Prof. Dr. Erik J.A. Scherde van
het NPO-televisieprogramma ‘De
Wereld Draait Door’, maar na donderdag 16 april kent u hem van radioprogramma ‘Halte Zwarteweg’.
De programmamakers zenden namelijk tussen 18.00 en 19.00 uur een
interview met Scherde uit.

the Roses, op weg naar de officiële finish in Flora Holland. Zij krijgen
dan een warm Aalsmeers bad met
een mooi uitzicht op de Westeinder,
bloemen, muziek en gejuich. Wat wil
je nog meer na 100 kilometer fietsen.”

Vuur en Licht
Zaterdagavond is het feest bij de watertoren en is er het jaarlijkse vuurwerkspektakel Vuur en Licht op het
Water. Vuur en Licht op het Water
zal, samen met de projectorganisatie en de gemeente de organisatie
op zich nemen van dit deel van het
Ride for the Roses programma. Het
gaat in het bijzonder om de activitei-

Veilingklok gaat dit weekend
draaien op Historische Tuin Hoogleraar en wethouder
Aalsmeer - Ook de Historische Tuin
Aalsmeer doet mee aan de Museumweek van 18 tot 26 april. Thema
dit jaar is ‘Ons Echte Goud’, pronkstukken in de collecties in deelnemende musea. Landelijk wordt iedere dag op een andere locatie een
topstuk aan het publiek getoond.
Voor de Historische Tuin is het topstuk natuurlijk de veilingklok. De
klok uit veiling Bloemenlust heeft
daar van april 1930 tot maart 1972
dienst gedaan.
Door middel van de verkoop van
de bloemen via de klok hebben de
kwekers, handelaren en werknemers op de veiling en de tuinbouw
een goede boterham verdiend. Op
zaterdag 18 en zondag 19 april gaat
de klok om 15.00 uur weer draaien voor bezoekers. Zaterdag veilt
Dirk Oussoren en zondag vindt de
‘verkoop’ plaats onder leiding van
de vrouwelijke veilingmeester Luus
Hooyman. Ook op zaterdag 25 april
wordt er om 15.00 uur geveild. Kom
ontdekken hoe leuk het is om zelf je
eigen bloemen en planten te kopen
en de prijs hiervan te bepalen. In de
vitrine in de veiling ligt het boekje

ten op zaterdag 5 en zondag 6 september 2015 op de Kudelstaartseweg langs de oevers van de Westeinde plassen. Het wordt door deze
gecoördineerde aanpak mogelijk om
een goed op elkaar aansluitend, veilig en spectaculair programma te realiseren voor deelnemers en bezoekers
van: de pre-Ride op zaterdagmiddag
met 350 wielrenners, Vuur en Licht op
het Water op zaterdagavond en de Ride for the Roses op zondag met circa 12.000 deelnemers. Mike van der
Laarse van Vuur en Licht op het Water: “Op zondag 6 september, tussen
12.30 en 14.30 uur willen we de deelnemers aan de Ride een onvergetelijk
gevoel bezorgen. Aan het einde van
hun rit komen de wielrenners langs
de watertoren over de Boulevard of

van de bekende Uithoornse zanger
Harm en van zanger Thomas. De disco is rolstoelvriendelijk. De entreeprijs voor de gasten is slechts 2,50
euro, begeleiders mogen gratis naar
binnen. Iedereen krijgt een lekker
welkomstdrankje en de garderobe is
gratis. De overige drankjes zijn voor
2 euro te bestellen aan de bar, er zal
geen alcohol worden geschonken.
Bij problemen qua vervoer kan naar
bovenstaand adres gemaild worden.
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog
jongeren en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten om mensen te
helpen, bijvoorbeeld in het kader
van de Maatschappelijke Stage. Wil
jij het Jongeren Rode Kruis helpen
bij activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking of wil je meer
informatie over wat de groep doet?
Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis of volg @jjrodekruis op twitter.

ste uur een gesprek over de Voedselbank en in het tweede uur onder
andere aandacht voor het beschilderen van kaasplanken en de theatervoorstelling Vive la France zaterdag in het Crown Theater. Bij ‘Vrijdagavondcafé’ is het vrijdag 17 april
tussen 21.00 en 23.00 uur gezellig
druk. Ron ontvangt deze week samen met mede-presentatrice Deborah vele gasten. Zo schuift wethouder Verburg aan om te praten over
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ en
‘Ride for the Roses’. Verder een interview over de open dagen bij het
Fort Kudelstaart van aanstaande
weekend. Ook Froukje komt langs.
Zij vertelt over ‘Help Froukje het kanaal over’. Benieuwd waar dit over
gaat? Luister dan mee! Daarnaast
worden de vaste items ook niet vergeten: de maandelijkse social mediarubriek van Deborah, de Soulshow
Classic, Ron’s Top 40 Hitarchief en
de Twitterhit. Voor de Twitterhit van
deze week zijn de programmamakers opzoek naar een hit met een
gebouw (of onderdeel van een gebouw) in de titel. Jouw hit kun je
inzenden via de Facebookpagina
en het Twitteraccount van ‘Vrijdagavondcafé’. Bellen (0297-325858) of
mailen (studio@radioaalsmeer.nl)
tijdens de uitzending mag ook.

Met jouw inzending maak je kans op
twee kaartjes voor een film naar keuze in de Crown Cinema Aalsmeer.
Maandagavond 20 april staat zoals iedere week weer in het teken
van drie populaire programma’s. In
‘Uur van Puur’ tussen 18.00 en 19.00
uur interactieve radio met gebruikmaking van social media. Een propvol uur vol interessante gasten, fijne rubrieken, muziek en een glimlach op het gezicht van de luisteraar.
In ‘Door de Mangel’ van 19.00 tot
20.00 uur kunt u genieten van een
interview met Bettine Clemens. Zij is
werkzaam bij Zeilschool Aalsmeer,
maar houdt zich daarnaast onder
andere bezig met bloemschikken.
Bas van der Loo, de gast van afgelopen maandag, wil graag van haar
weten hoe zie die typische sfeer van
de zeilschool weet te creëren. In ‘De
Top 10 van…’ tussen 20.00 en 21.00
uur is Michiel Hallander te gast. Hij
is sociaal werker en supervisor.
Benieuwd naar zijn favoriete top
10? Stem dan uw radio af op Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer is te
beluisteren op 105.9 FM en de kabel op 99.0 FM, maar ook via de
livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres is Van
Cleeffkade 15, in Studio’s Aalsmeer.

Bier- en Verzamelaarsdag
in de Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april
vindt de 63e Internationale Bier- en
Verzamelaarsdag plaats. De beurs
wordt georganiseerd door de Bieren Verzamelaarsvereniging BAV en
start om 10.00 uur in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Naast
de mogelijkheid om bierattributen
te ruilen, is er ook een veiling van
(internationale) brouwerijartikelen.
De Bier- en Verzamelaarsvereniging
is een nationale vereniging, opgericht in 1983. De vereniging heeft
zich in de afgelopen ruim 30 jaar
ontwikkeld tot een vereniging voor

niet alleen gepassioneerde verzamelaars, maar ook voor brouwerijen, slijters en caféhouders. Elk jaar
organiseert de vereniging twee ruilbeurzen om leden met elkaar in
contact te brengen, om niet-leden
kennis te laten maken met verzamelen en om bovenal het enthousiasme voor bier(attributen) te delen. De beurzen worden gehouden
op verschillende locaties, en dit jaar
is Aalsmeer aan de beurt. Het programma van de 63e Bier- en Verzamelaarsdag is terug te vinden op de
website: www.bav.nl.
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Vragen VVD Aalsmeer
over Schipholparkeren
Aalsmeer - Eerder heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W bepaald dat Schipholparkeren uitsluitend toegestaan
werd op Greenpark. De monopolie positie die het college van B&W
daarmee realiseerde beperkte andere (bestaande) ondernemers.
Het college van B&W zou ook een
stringent handhavingsbeleid hanteren. Gezien het tijdsverloop heeft de
VVD fractie de volgende vragen ten
aanzien van de ontwikkelingen van
Schiphol parkeren in Aalsmeer:
1. Op welke wijze heeft het beleid
geleid tot een economisch stimulerende en opbrengstgevende positie voor Aalsmeer?
2. Wat heeft dat vanuit economisch
perspectief concreet opgeleverd?
3. Welk aantal nieuwe huurders
en/of kopers voor Greenpark
Aalsmeer heeft dit opgeleverd?
4. Met welk concreet aantal ver-

lopen nog gesprekken waarvan
te verwachten is dat zij op het
Greenpark terrein de economie
verder zullen stimuleren?
5. Tegen welk tarief per vierkante
meter kan men huren c.q. kopen
op Greenpark als ondernemer?
6. Op welke wijze is dit een tarief
dat Greenpark Aalsmeer economisch aantrekkelijk maakt om je
er te vestigen?
7. Welke
handhavingssituaties
hebben er plaatsgevonden buiten het terrein van Greenpark?
8. De wethouder heeft destijds toegezegd met alle parkeerbedrijven buiten Greenpark in overleg
te gaan. Heeft dit plaatsgevonden?
9. Welke vergunningen in de Schinkelpolder zijn er afgegeven of ingetrokken?
10. Welke tuinbouwbedrijven hebben zich gevestigd in de Schinkelpolder?

deren en te water laten. Op beide dagen is het Fort geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Op zondag worden bezoekers gastvrij ontvangen
door twee piccolo’s. Deze dame en
heer in uniform wijzen de weg naar
de activiteiten en verleiden bezoekers tot een workshop hondjes vouwen met ballonnen. Uiteraard is er
op beide dagen mogelijk een hapje en een drankje te nuttigen. Op
meerdere forten, zoals in Aalsmeerderbrug, De Kwakel, Uithoorn, Abcoude is er veel te zien en te doen.
Het volledige overzicht staat in de
agenda op www.stellingvanamsterdam.nl.

Zaterdag 18 en zondag 19 april:

Fort Kudelstaart geopend
tijdens start Fortenseizoen
Kudelstaart - Het is lente! De forten van de Waterlinies openen hun
deuren voor publiek. In het weekend van 18 en 19 april organiseren maar liefst 30 forten activiteiten
rondom het thema ‘Feest en Vermaak’. Ook het Fort in Kudelstaart
doet mee aan dit evenement. Voor
het eerst is Fort bij Kudelstaart geopend voor publiek. Een unieke
kans dus om eens een kijkje te nemen bij dit mooie Fort.

Er worden rondleidingen door het
Fort georganiseerd, onder leiding
van Jan van Veen voor 2 euro per
persoon. Hij weet mooie verhalen te
vertellen over het Fort. Daarnaast is
het mogelijk een rondvaart te maken met de boot van de Westeinder
Rondvaart voor 6 euro per persoon,
waarmee een bijzonder uitzicht is
op het verdedigingswerk.
Verder kunnen kinderen reusachtige papieren boten vouwen, beschil-

Geef geen opdracht, bel de politie!

‘Klusjesmannen’ weer actief

Regionaal Programma voor
Volwasseneneducatie ondertekend
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven heeft afgelopen donderdag de samenwerkingsovereenkomst
Regionaal Programma Volwasseneneducatie in de Stopera te Amsterdam
ondertekend. Met de ondertekening
is de gezamenlijke uitvoering en het
budgetbeheer van het Regionaal programma Volwasseneneducatie 2015
officieel bevestigd. Het programma,
de uitvoering en het gezamenlijk organiseren van een divers aanbod volwasseneneducatie, is al in volle gang.
Het uitgangspunt van het programma is om het educatief aanbod gezamenlijk met de regiogemeenten te
organiseren waar dat slim is. Maar er
is ook altijd ruimte voor lokale invulling op basis van de vraag in de gemeente. De regionale samenwerking
op het gebied van volwassenenedu-

catie is vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. In 2018 beslist de minister op basis van de evaluatie van de regionale programma’s
of zij vasthoudt aan de verplichte samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst is behalve door Aalsmeer
getekend door Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Wethouder van der Hoeven:
”Het Regionaal Programma Volwasseneneducatie is nu goed georganiseerd. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld het probleem van laaggeletterdheid goed aanpakken. Landelijk is vastgesteld dat één op de negen Nederlanders kampt met laaggeletterdheid en er is mij veel aan gelegen om dit grote probleem zo goed
mogelijk op te lossen.”

Start van buurt-isolatieproject
Aalsmeer - Het buurtisolatieproject Hornmeer van Sienergie in opdracht van de gemeente is van start
gegaan.
Na de opnieuw druk bezochte
tweede bewonersavond op 2 april
jongstleden kunnen woningeigenaren in de Hornmeer zich inschrijven

om deel te nemen aan de collectieve inkoop van woningisolatie. Op
www.sienergie.nl is meer informatie
en het inschrijfformulier op te vragen. Of kom op een woensdag tussen 15.00 en 18.00 uur langs bij het
Energieloket van Sienergie in het
Boekhuis in de Zijdstraat 12.

Aalsmeer - Om ervoor te zorgen
dat inwoners van Aalsmeer snel en
eenvoudig informatie kunnen vinden over de nieuwe taken van de
gemeente op het gebied van zorg,
werk & inkomen en jeugdhulp, is de
gemeente onlangs gestart met de
website Jalp Aalsmeer. Deze website biedt informatie over ‘het sociale
domein’ en een overzicht van instanties uit de regio Aalsmeer die werkzaam zijn binnen het brede veld van
de hulp en zorg (‘de sociale kaart’).
De gemeente heeft geprobeerd alle
zorg- en hulporganisaties in de regio
via een brief uit te nodigen tot deelname aan de sociale kaart. Heeft u
als zorg- of hulpverlener geen brief
ontvangen, maar wilt u wel worden
opgenomen in deze sociale kaart?

Meld u dan aan via: www.lokaalloket.nl/aalsmeer/aanmelden. Ook
bent u van harte welkom tijdens de
informatiebijeenkomst op woensdag
22 april in het gemeentehuis. Tijdens
deze dag worden drie sessies gehouden (om 10.00 uur, 12.30 uur en
15.00 uur), waarbij u eerst een korte presentatie krijgt over de ontwikkelingen binnen het sociale domein.
Vervolgens zal Elkander, het bureau
dat Jalp Aalsmeer ontwikkelt, vertellen wat de website inhoudt. Gedurende de gehele dag staan er
meerdere medewerkers van Elkander klaar om samen met u gegevens
in te voeren in de computer. Voor
meer informatie: Sebastiaan Nieuwboer, tel. 050-2110950 of e-mail:
service@elkander.nl.

Aalsmeer - Ze zijn er weer, de Ierse of Engelse klusjesmannen. Ze
bellen aan bij oudere inwoners met
‘tips’ en ‘adviezen’ om bijvoorbeeld
dakpannen te vervangen of recht te
leggen, goten schoon te maken, de
tuin eens te onderhouden en noem
maar op. Na het aangaan van een
contract komen er veelal Oost-Europese klussers die ‘aan het werk’
gaan. Vervolgens komen de Ierse of
Engelse mannen weer terug en presenteren een buitensporige, hoge
rekening.
De politie Alphen aan de Rijn en

omgeving start deze week een offensief tegen deze lieden. In deze plaats gaan ze dus weg, maar
Aalsmeer en Uithoorn liggen in de
buurt en zijn ook best interessante werkterreinen. De politie raadt u
dringend aan met lokale ondernemers zaken te doen en dus niet met
deze buitenlandse klusjesmannen!
Deze week is aangebeld bij een inwoner uit Aalsmeer van 83 jaar. Volgens de klussers lagen de dakpannen op zijn huis scheef en was herstel dringend nodig. De inwoner
meldde de mannen dat hij in een

Bescherming en beleving

Natuurorganisaties informeren
over honden in de natuur
Streek - Met je hond wandelen in
de vrije natuur is heerlijk. Omdat de
natuur kwetsbaar is, zijn hier wel regels aan verbonden. De komende
weken besteden natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland
daar extra aandacht aan en wordt
er meer gecontroleerd. Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen voor het eerst hun
krachten om het publiek voor te
lichten over de regels bij het uitlaten van een hond in de natuur. Met
een provinciebrede aanpak willen

zij de naleving ervan bevorderen en
hondenbezitters bewuster maken
van de mogelijke ongewenste invloed op de natuur en mederecreanten, zoals verstoring van broedvogels en wild of angst bij mederecreanten. De komende weken controleren handhavers van deze organisaties vaker. Hondenbezitters die
zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.
Pilot handhavingssamenwerking
Natuurmonumenten,
Landschap

Historie
De Stelling van Amsterdam bestaat
uit 46 forten en batterijen, dijken en
sluizen rondom Amsterdam en is nu
een groene ring rondom Amsterdam Deze linie werd gebouwd tussen 1880 en 1914 en moest de vijand buiten de hoofdstad houden.
Sinds 1996 staat de Stelling van
Amsterdam op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie (NHW) is het
grootste rijksmonument van Nederland en staat op de nominatielijst van UNESCO, als uitbreiding
van de Stelling van Amsterdam. De
NHW (1815-1940) loopt van het IJsselmeer tot de Biesbosch en bestaat
uit een prachtig snoer van kastelen,
vestingsteden, 60 forten, een ingenieus systeem van sluizen, dijken,
kanalen en 550 bunkers.
huurhuis woont en dat ze zich bij eigenaar Eigen Haard zouden moeten
melden om eventuele reparaties te
verrichten. De man heeft nog naar
Eigen Haard gebeld en gevraagd
of de woningbouwvereniging opdracht had gegeven om werkzaamheden aan de huizen uit te voeren,
maar (uiteraard) wist men hier van
niets. De klusjesmannen zijn afgepoeierd en de politie raadt alle inwoners aan dit ook te doen! Bel de
politie als onbekende klussers aanbellen en reparaties aan uw woning
of onderhoud van de tuin voorstellen. Probeer gezichten te onthouden en noteer vooral kentekens van
de auto’s of bestelbusjes waarin de
heren rijden. De politie is bereikbaar
via 0900-8844.
Noord-Holland, Staatsbosbeheer,
Het Goois Natuurreservaat, het Amsterdamse Bos, PWN en de recreatieschappen hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerking op gebied van handhaving.
De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.
De samenwerking rondom honden
in de natuur is een pilot. De ervaring wordt gebruikt om de samenwerking te versterken. In het najaar
volgt een vergelijkbare actie op gebied van mountain bikers. Meer informatie over de verschillende acties is de komende weken te vinden
via de websites van de natuur- en
recreatieorganisaties in Noord-Holland.

Discussie over woningbouw in ‘De Tuinen van Aalsmeer’

Wethouder Jop Kluis op het matje bij
Sociale kaart in Aalsmeer commissie Ruimte en Economie

Enthousiast Sursum Corda
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het genieten bij het concert van
Sursum Corda in de goed gevulde
Doopsgezinde kerk. Er was een goede wisselwerking tussen orkest en
dirigente Elivera van Sloten. Er werd

enthousiast gemusiceerd en er was
een boeiend programma. Als voorbode op de viering van 70 jaar Bevrijding stonden een aantal nummers op het programma rondom het
thema ‘70 jaar Vrijheid’. In het ope-

Aalsmeer - 18 cursief: 36: Aalsmeer
- Afgelopen donderdag was het tijdens een extra vergadering van de
commissie Ruimte en Economie nog
even flink zweten voor wethouder
Jop Kluis. Deze kwam tekst en uitleg geven aan de aanwezigen over
het raadsvoorstel ‘De Tuinen van
Aalsmeer’. Een grootschalig project waarbij door de omlegging van
de N201 een nieuwe inrichting zal
plaatsvinden, zowel voor de weg als
voor de buurt daaromheen. Deze
avond ging het niet zo zeer om de
inrichting van de weg, maar werd er
wel gesproken over de omliggende
locaties, waar nieuwe woonbuurten
zullen ontstaan. De wethouder gaf
al snel aan dat het tevreden stellen
van alle partijen niet tot de mogelijkheid behoorde. “Gezien de ver-

schillende prioriteiten van de fracties was het lastig een plan samen
stellen dat alle fracties tot volledige tevredenheid zal stemmen. Het
voorstel dat nu op tafel ligt is een
compromis en daardoor zullen alle
partijen wel op enig vlak ontevreden
zijn.” Dat de wethouder zijn publiek
goed had ingeschat bleek al snel
uit de reacties die volgden. Al vrij
snel sloten allen partijen zich ineen.
Dit omdat de unanieme eis van de
raad in dit plan bij lange na niet gehaald zou worden. De eis om minimaal 30% sociale woningen te realiseren staat in geen enkele verhouding tot de 19% die in dit plan naar
voren komt, aldus PACT. “Het college heeft gewoon niet goed genoeg
zijn best gedaan. Het maakt er zich
er veel te makkelijk van af. Met een

ningsnummer ‘Where Eagles Soar’
kwam de mooie klankkleur van het
orkest tot zijn recht. Ook voor de
pauze, het prachtige duet uit Don
Carlo van Guiseppe Verdi, een solo op Euphonium door Ina Buis en
Rob Veltman. In een arrangement
van Johan de Meij, eigenlijk bedoeld voor Trombone, lieten de so-

listen op Euphonium, het publiek
kennismaken met de geweldige mogelijkheden van dit instrument. Een
drietal leden van de muziekvereniging zijn in het zonnetje gezet. Margo Veltman en Koen Visser vanwege
hun 40-jarig jubileum en Petra Blom
vierde haar 25-jarig jubileum. Na de
pauze werd geopend met de ‘Persian March’ van Johann Strauss. en
werd het programma vervolgd met
onder andere Soldaat van Oranje en
Glenn Miller. Het was een geslaagde avond voor de muziekvereniging. Ook komende maand is Sursum Corda te zien bij diverse activiteiten rondom 4 en 5 mei.
Foto: Tessa Veltman.
Sursum Corda in een nieuwe outfit.

simpel het lukt niet, neem ik geen
genoegen. Ze worden maar creatiever”, aldus Ronald Fransen. Bijna alle partijen sloten zich aan bij dit relaas. Alleen het CDA zette zich af,
met onder andere de vraag: “Hoe
zouden we die 30% moeten gaan financieren? We willen ook geen wolkenkrabbers in Aalsmeer. De gemeente heeft die grond in het verleden gewoon te duur gekocht. We
willen ook wat van dit geld terug
zien”, sprak Dirk van Willegen zich
uit. Ook dit leidde weer tot voldoende discussie. Uiteindelijk kon voorzitter Dick Kuin niet anders dan in
samenspraak met de partijen concluderen dat er later verder gesproken zal moeten worden over dit onderwerp.
Door Casper Jansen

18 Tablets weg
na insluiping
Aalsmeer - Op donderdag 9
april zijn tussen half negen in de
ochtend en half vier ‘s middags
achttien tablets gestolen uit een
magazijn van een winkel op het
Poldermeesterplein. De politie
vermoedt dat de dader via de
achterzijde het pand ingeslopen
is. De tablets zijn uit de verpakking van een doos gehaald.

Aanhoudingen
na vechtpartij
Aalsmeer - Om vier uur in de
nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april hielden agenten een
controle in de Zijdstraat. Op het
moment dat zij in gesprek waren
met een beveiliger van een horecabedrijf brak vlak in de buurt
een vechtpartij uit. De agenten
en de beveiliger zijn er heen gesneld en hebben de kemphanen
uit elkaar gehaald. Er zijn vijf jongens in de leeftijd van 16 tot 19
jaar uit Uithoorn aangehouden.
De vijf hebben een proces-verbaal gekregen wegens openbare dronkenschap en wegens het
verstoren van de openbare orde.

Niet onwel,
teveel drank
Aalsmeer - Om drie uur in de
nacht van vrijdag 10 op zaterdag
11 april kreeg de politie een melding dat op de Aalsmeerderweg
een man onwel was geworden.
Agenten troffen een man aan die
op de grond lag en aan het overgeven was. Er werd een hevige
dranklucht geroken. De 24 jarige
Amstelvener bleek te diep in het
alcoholglaasje gekeken te hebben. Vrienden hebben hem meegenomen en thuis gebracht.

Navigatie uit
auto’s gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zondag 12 op maandag 13 april zijn
uit drie auto’s in de wijk Oosteinde de navigatiesystemen
gestolen. Het betreft allen auto’s van het merk Volkswagen.
Twee stonden geparkeerd in de
Karperstraat en een in de Ruisvoornstraat. Van de wagen zijn
zijruiten ingeslagen. In de Ruisvoornstraat heeft een getuige
twee onbekende personen zien
lopen. Hij zag dat een van hen
iets in zijn jas stopte. De twee
zijn weggelopen richting Koningsstraat.

Binnen 5 minuten
fiets weg
Aalsmeer - Op donderdag 9
april is binnen vijf minuten een
fiets gestolen uit een tuin van
een woning aan de Hornweg. De
Batavus was door de eigenaar
buiten het zicht vanaf de weg
gezet. De fiets is meegenomen
tussen vijf voor half vijf en half
vijf in de middag. Van de Batavus
is de ketting afgeplakt en er zit
een scheur in het zadel. Het serienummer eindigt op 700.

Veiling voor
kerktoren
Aalsmeer - Voor deze zomer worden
nog drie acties georganiseerd om de
laatste meters van de nieuwe toren
van de Ontmoetingskerk te kunnen financieren. Op zaterdag 25 april wordt
een torenveiling georganiseerd. In het
dorpshuis de Reede gaan om half acht
de deuren open en kunnen de opgestelde goederen bezichtigd worden.
Vervolgens start om acht uur de veiling onder leiding van de veilingmeesters Cor en Klaas. Er zijn diverse kavels
beschikbaar en de goederen zijn heel
divers. Artikelen voor de ‘ruimere jas’,
maar ook voor de ‘krappere beurs’. Op
de website www.sparenvoordetoren.nl
kan de kavellijst bekeken worden. Op
zondag 31 mei staat fietsen voor de toren op het programma. Er zullen 3 verschillende routes worden uitgezet, een
sportieve activiteit voor iedereen. En
op 6 juni wordt Benefiet concert gegeven. Dit is op de eerste zaterdag van de
feestweek van Rijsenhout. Noteer deze alvast in de agenda, het wordt weer
een geweldige avond.

16 Nieuwe Meerbode
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Wethouder Gertjan van der Hoeven:

‘Feestweek is onlosmakelijk
verbonden met Praamplein’
Aalsmeer heeft eigen Ride
for the Roses auto
Aalsmeer - Grote kans dat je in en
rond Aalsmeer de speciale Ride for
the Roses auto tegenkomt. Bij veel
evenementen en op ‘hotspots’ in de
regio is de auto met het promotieteam
aanwezig. Zo was de auto te zien bij
The Beach en afgelopen weekend bij
‘Kom in de Kas’ op de Hoofdweg. In
de werkplaats van Cor Millenaar BV
is een donkerblauwe Mercedes Benz
G-klasse omgebouwd naar een Ride auto. Rosenboom Reclame heeft
de auto wit gewrapt en voorzien van
de juiste uitingen. Het is een auto geworden die goed opvalt en dat is nodig. De Ride for the Roses wordt op
6 september gehouden en deelnemers fietsen voor de strijd tegen kanker. De auto is een blikvanger in de
regio. In eerste instantie gericht om
aandacht te vragen voor de Ride for

the Roses en deelnemers te werven, maar omdat het doel van de Ride geld bij elkaar krijgen is voor KWF
Kankerbestrijding kunnen bedrijven
naast deelnemen met een bedrijfsteam ook hun logo op de auto kwijt.
Voor 250 euro per logo of 500 euro
voor een logo aan beide kanten kan
er al gesponsord worden. Afgelopen
zondag was het Jumbo Koster die enthousiast twee logoplekken sponsorde. Dit in navolging van FloraHolland
die de eerste sponsorplekken op de
auto sponsorde. “We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen
aan dit goede doel. Op deze manier
maken wij ook een vuist tegen kanker”, aldus Roald Koster. Voor meer
informatie over deze vorm van sponsoring, kan gemaild worden met side-events@ridefortheroses.nl.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 9
april beleefde de commissie Maatschappij en Bestuur haar drukst bezochtste vergadering tot nu toe. Hoe
kon het ook anders met een onderwerp op de agenda dat al meer dan
25 jaar aan Aalsmeer verbonden is:
De Feestweek. En die al tijden lang
voor discussie binnen de gemeente
zorgt. Er is gesproken over de mogelijke verplaatsing van de Feestweek Aalsmeer van het Praamplein
af. Liefst zes insprekers waren er
voor dit onderwerp, elk met een ander belang. Drie partijen, die er naast
de Feestweek zelf, belang bij hebben om deze in de huidige vorm te
houden zijn de Stichting Pramenrace
in Ere (SPIE), de Stichting Dag van
je Leven en de tentdienst Aalsmeer.
Deze evenementen maken gebruik
van de feesttent en zonder Feestweek in het centrum is er geen bestaansrecht voor hen. “Wij van Stichting Dag van je Leven proberen, zoals de naam het al zegt, gehandicapte kinderen de dag van hun leven te
geven. Hiervoor mogen wij van de
feestweek geheel belangeloos één
dag de tent gebruiken. Voor onszelf
is dit niet op te brengen en mocht de

feestweek komen te vervallen of verkleind worden, dan is de kans groot
dat er geen plek voor is. En zelf kunnen wij de kosten niet opbrengen”,
aldus Dirk Box penningmeester van
de stichting. De laatste opmerking
bleek ook voor de andere twee partijen een struikelblok te zijn.”Het zelfstandig opzetten van een evenement
als de Pramenrace is financieel gewoon niet haalbaar voor S.P.I.E. De
opstartkosten zijn gewoon te hoog,
nu kunnen wij gebruik maken van de
middelen die de feestweek al heeft
staan”, sprak Joost de Vries, vicevoorzitter bij de vereniging. Voor de
ondernemersvereniging van Meer
Aalsmeer was Ed Kriek aanwezig:
“Wij roepen de partijen op om gezamenlijk te gaan kijken naar alternatieven. Wij zijn zeker niet tegen de
feestweek, maar voelen ons niet gekend. De gemeente heeft een eenzijdig beeld, omdat er alleen met de
commissie van de feestweek is gesproken en niet met ons. Wij geloven dat er manieren te bedenken zijn
dat ondernemers minder last hebben
aan het enorme verlies aan parkeerplaatsen, doordat de feesttent erop staat. De tent staat er twaalf da-

Old jazz bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Van old jazz van het Trio Guido Nielsen kon afgelopen Paaszondag
5 april genoten worden bij jachthaven Nieuwe Meer. De bekende pianist Guido
Nielsen werd bijgestaan door Alex de Leeuw op tenorsax en Alex de Leeuw op
drums. De belangstelling was goed, de mooie ruimte van de monumentale jachthaven was goed gevuld met publiek dat zichtbaar genoot van de swingende nummers. Jazz op de Nieuwe Meer wordt georganiseerd in samenwerking met stichting KCA en cultureel café Bacchus. Op zondag 3 mei volgt een tweede concert.
Voor deze middag vanaf 16.00 uur is het dixieland Trio Grande uitgenodigd. Alvast
noteren in de agenda! Foto: www.kicksfotos.nl.

Koninklijke onderscheiding
Martin Moes van Volant’90

Weer wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Tijdens het wijkoverleg op
woensdag 22 april komt Rob Pommerel van de brandweer Aalsmeer vertellen over de nut en de noodzaak van
rookmelders in huis. Dit aan de hand
van voorvallen uit de dagelijks praktijk.
Belangrijk om brandmelders te hebben, zeker omdat senioren veelal langer thuis blijven wonen en de kans op
ongelukken toe kan nemen. Rob Pommerel geeft ook tips. De uitleg is dus
ook interessant voor familieleden, kennissen en de buren. Ingrid Vonk en
Ruth van Dam komen vertellen wat
het Kloosterhof de buurtbewoners kan
bieden als wijkcentrum en steunpunt.
Nu de mensen langer thuis moeten
blijven wonen, is de kans op vereenzaming groter geworden. Dit ziet de wijkzorg van ‘t Kloosterhof als geen ander.

Ook hebben mensen behoefte om elkaar te ontmoeten en gezelligheid
met elkaar te beleven. Er is gelegenheid om zowel over de brandveiligheid,
als over ’t Kloosterhof als wijkcentrum
vragen te stellen en met de sprekers
van gedachten te wisselen. Verder op
de agenda mededelingen van de gemeente en het bestuur van het wijkoverleg alsmede verslag van de werkgroepen Seringenpark e.o., en waterbeheer. En als u een idee heeft over
de leefbaarheid van de wijk Stommeer
kom dan naar het wijkoverleg en breng
dit naar voren. Het wijkoverleg op 22
april begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Parklaan 27. Uw komst aankondigen kan door een bericht te sturen naar wrstommeer@gmail.com of te
bellen naar: 0297-342224.

‘Geknutsel’ aan interieur
monument in Zijdstraat
Aalsmeer - Hij was er helemaal ontdaan van. Wethouder Jop Kluis na het
zien van het veranderde interieur in het
monumentale pand van bakker Spaargaren in de Zijdstraat. Het gemeentelijke monument heeft een nieuwe huurder en deze blijkt flink ‘geknutseld’ te
hebben aan het nostalgische interieur. De gemeente heeft de bouwinspecteur aan het werk gezet en deze is
polshoogte gaan nemen. Het bleek gelukkig mee te vallen. De nieuwe huurders hebben het nostalgische interieur
in tact gehouden. Er zijn enkele delen
verplaatst en voor bestaande muren
zijn voorzetwanden geplaatst. Ze staan

geklemd, er zijn dus geen schroeven
of spijkers gebruikt. Onherstelbaar beschadigd is het monument dus niet.
Er gaat nu gekeken worden of er wel
of niet handhavend opgetreden gaat
worden. Het oude interieur is er nog
‘gewoon’, maar de nieuwe inrichting is
in verhouding met de prachtige monumentale buitenkant wel heel modern.
In ieder geval zijn de huidige huurders
op de hoogte gesteld van de speciale
status van het pand en hebben aangegeven hier verder rekening mee te zullen houden. En dat is positief nieuws,
net als natuurlijk dat er weer een winkel gevuld is in de Zijdstraat!

Kudelstaart - Badmintonvereniging
Volant’90 vierde afgelopen zaterdag
11 april haar 25 jarig bestaan met een
toernooi en een feestavond voor haar
leden en een receptie voor collegaverenigingen, sponsors en (oud)-leden in de Proosdijhal. Voorzitter van
de jubilerende, echte Kudelstaartse, club is Martin Moes. Al 25 jaar
en hiervoor heeft hij een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt gekregen.
De 63 jarige Kudelstaarter kreeg de
versierselen opgespeld door burgemeester Jobke Vonk-Vedder. De heer
Moes was volkomen verrast, maar uiteraard heel vereerd. Burgemeester
Vonk: “Bent u verrast? Er waren hier
maar heel weinig mensen van op de
hoogte, ook uw vrouw wist van niets.
Uw dochter Relinde zat wel in het
complot.” Martin Moes is geboren in
Amsterdam, maar inmiddels een getogen Kudelstaarter. “U bent vooral iemand met een grote betrokken-

heid en oog voor zijn medemens. U
kwam in 1983 in Kudelstaart wonen
als één van de nieuwe bewoners van
Kudelstaart Proosdij. Er werd nieuwe
bewoners gevraagd om mee te denken over hoe de wijk er uit moest
zien. Vanwege uw welbespraaktheid
en betrokkenheid keken ze al snel uw
kant op. Zo kwam u in de groencommissie van de dorpsraad terecht. Men
ontdekte daar direct uw bestuurlijke talenten en u werd gevraagd om
bestuurslid van de Dorpsraad zelf te
worden. De Dorpsraad bestaat uit
vrijwilligers en houdt zich bezig met
alles wat in de buurt speelt, zoals verkeer, voorzieningen voor jongeren en
bijvoorbeeld dodenherdenking op 4
mei. Het is uw verdienste geweest dat
de raad meer naar buiten trad, maar
u wordt vooral geprezen omdat u een
goede bestuurder en geboren organisator bent. Iemand die mensen verbindt en hen enthousiast weet te krij-

gen waarvan er maar zeven feestdagen zijn. Kan dit nou niet korter.”
Nico Dames, winkelier in de Zijdstraat, was stelliger en stuurde erop
aan dat er ook andere locaties zijn
in Aalsmeer waar de feesweek gehouden kan worden. Het antwoord
van wethouder Gertjan van der Hoeven was bondig: ”Wij hebben uitgebreid gekeken naar alternatieven
voor het Praamplein, maar die zijn
niet voor handen. Als we de feestweek verplaatsen, verliezen we zeker de pramenrace, want er is verder geen geschikte evenementenlocatie die een aansluiting op het water heeft. Wij willen dat de feestweek
een feest blijft voor alle bewoners en
willen geen activiteiten verliezen. Bovendien is de feestweek bijna onlosmakelijk verbonden met het Praamplein.” Het CDA en PACT waren het
unaniem eens met de wethouder.
De VVD en AB zouden dit onderwerp nog eens nader willen bespreken. In ieder geval wordt aanstaande september de feesttent weer opgebouwd op het Praamplein. Hier is
reeds vergunning voor verleend.
Door Casper Jansen
gen voor de goede zaak. Ongeacht
of het voor de Dorpsraad of de badminton vereniging is. In 1990 was u
mede-oprichter van de Kudelstaartse Badmintonvereniging Volant ’90
en sindsdien bent u ook voorzitter. De
verenging is een afsplitsing van Flower Shuttle. De begintijd van de nieuwe vereniging was roerig, maar u was
degene die gemoederen tot bedaren wist te brengen. Met uw rust en
vasthoudendheid en uw scherpe oog
voor menselijke verhoudingen loste u
de problemen op en wist u de partijen
weer tot elkaar te brengen. De mensen die u hebben voorgedragen voor
een lintje zeggen dat u onmisbaar
bent voor de vereniging. Niet alleen
vanwege uw bijdrage als bestuurslid,
maar ook omdat u een enthousiast
jeugdtrainer bent. Sinds jaar en dag
staat u iedere dinsdag om 18.15 uur
op de baan om les te geven. Daarbij heeft u ervoor gezorgd dat mensen met een verstandelijke beperking
kunnen spelen bij de club. U begeleidt hen en onderhoudt het contact
met hun begeleiders. Voor deze inzet
voor Volant ’90 verdient u een lintje.
Vandaag viert Badmintonvereniging
Volant ‘90 haar 25 jarige bestaan. Het
is feest vandaag en het is extra feest,
omdat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Daar mag
u trots op zijn. Onze samenleving kan
niet zonder mensen zoals u”, aldus
burgemeester Jobke Vonk. Badmintonvereniging Volant’90 Kudelstaart
heeft ongeveer 100 leden, die wekelijks bijeen komen in de Proosdijhal.
De leeftijd van de leden varieert van
8 tot 80 jaar. Er wordt zowel recreatief als in wedstrijdverband gespeeld.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Teleurstelling omwonenden over
nieuwbouwproject Hoofdweg 76
Aalsmeer - Ze hebben het gevoel
dat de ‘zaak’ al beklonken is, de omwonenden van het nieuwbouwproject aan de Hoofdweg 76. Tijdens
de vergadering van de commissie
ruimte en economie op dinsdag 7
april kwam Wim Appelman namens
de bewoners ‘verhaal halen’. Ontdaan, teleurgesteld en vertrouwen
in de politiek verloren, sprak hij over
het verloop van het proces. Krijgt de
projectontwikkelaar alle mogelijkheden en worden de belangen van
de bewoners aan de kant geschoven? Nee, zo gaf wethouder Tom
Verlaan aan tijdens de behandeling. Er gaat gepraat worden en de
inbrei-locatie wordt alleen ingevuld
als er voldoende draagkracht is, zo
beloofde hij. Pas rond zes uur in de
avond, dus twee uur voor aanvang
van de vergadering, presenteerde
het college de brief met informatie voor de bewoners en daar waren de fracties enigszins verbolgen
over. Beetje laat, maar met de inhoud hadden zij en de bewoners, bij
monde van de heer Appelman, vrede mee. Er gaat dus gewerkt worden aan een breed gedragen advies.
Voor het plan moet de bestemming
gewijzigd worden en dit gebeurt
pas, zo beloofde de wethouder ook,
als iedereen er mee akkoord gaat.
En dit was voor de fracties voldoende om het voorstel van het college
af te wachten. “Ik ben er klaar mee”,
aldus Bram Heijstek van HAC. Dirk

van der Zwaag van de VVD gaf het
college tot slot nog een advies mee:
“Denk na over hoe het college beter kan omgaan met belanghebbenden. Dit is het zoveelste akkefietje.”
Het perceel grond aan de Hoofdweg
76 is eind 2012 gekocht. De projectontwikkelaar wil hier 13 of 14 woningen realiseren, waarvan 7 of 8 rijtjeswoningen en 6 twee-onder-eenkap. Dertig procent hiervan wordt
sociale woningbouw. De bewoners
maken zich met name zorgen over
de verkeersafwikkeling en toename van parkeerdruk. In de vergadering van de Raad op donderdag
23 april komt het nieuwbouwproject
opnieuw aan de orde.
Varende boswachter
Ook de Structuurvisie Uiterweg
staat voor deze avond op de agenda van de Raad en is vorige week
besproken in de commissie ruimte en economie. “Een fantastisch
handboek om mee te werken. Een
flexibel plan met een hoge ambitie”,
aldus Ton Smit van het CDA. Wethouder Gertjan van der Hoeven beaamde dit. “De visie ontneemt niemand iets te ondernemen. Het is
een vormvrij document.” Een van de
insprekers over dit onderwerp tijdens de vergadering van de commissie was jachthaveneigenaar Jan
Tas. Hij wees de fracties onder andere op de mogelijke invoering van
‘jaarrond recreatief verblijf’. Zowel

Smit als Luuc de Horde van AB zagen dit wel als een ‘heet hangijzer’.
Wethouder van der Hoeven twijfelde
enigszins. “Interessant, maar er is
veel gebeurd rond de woonschepen.
We moeten zoeken naar een goede vorm. Uit verblijfsrecreatie moet
meer rendement te halen zijn, maar
we moeten behoedzaam zijn in deze.” AB gaf verder aan niet te zitten
wachten op meer partyboten op de
Westeinderplassen. De wethouder
‘kalmeerde’ deze gedachte. “We willen de Poel niet vol met feesteilanden, maar een voorziening waar je
aan kan meren en wat drinken, zou
een verrijking kunnen zijn.” Wethouder Jop Kluis had tot slot nog een
nieuwtje: De varende boswachter
gaat binnenkort starten met beheer

Bloedspoor na
woninginbraak
Aalsmeer - Op woensdag 8
april is ingebroken in een woning aan de Oosteinderweg, op
de hoek met de Machineweg.
Aan de achterzijde van het huis
heeft de inbreker met een hamer een raam ingeslagen. Eerst
is geprobeerd een ruit aan de zijkant in te slaan, maar dit is niet
gelukt. Zeker is dat de dief zich
hierbij verwond heeft. De technische recherche heeft een bloedspoor ontdekt. Er is bloed veilig gesteld om nader te onderzoeken. De hele woning is doorzocht. Gestolen zijn camera’s en
laptops. De inbraak heeft tussen
drie uur en tien over vier in de
middag plaatsgevonden. De woning is voorzien van een alarm
en deze is om 16.10 uur afgegaan.
Twee huizen verder
Op donderdag 9 april is geprobeerd in te breken in een twee
huizen verderop gelegen woning. De inbrekers zijn gezien
door een getuigen. De drie zijn
er toen snel vandoor gegaan
in een auto. Het gaat om twee
blanke mannen van ongeveer
50 jaar. Ze zijn 1.85 tot 1.90 meter lang. In de auto zat een blanke man van ongeveer 25 jaar.
Mogelijk heeft het drietal ook
te maken met de nabije woninginbraak op woensdag. De auto is donkergroen van kleur en is
een Volkswagen Caddy. Mogelijk
zijn er meer getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Twee stapels
aluminium weg
Aalsmeer - Tussen zaterdag 11
en maandag 13 april is een grote hoeveelheid aluminium gestolen bij een bedrijf aan de Oosteinderweg. Op het terrein van
het bedrijf lagen twee stapels
aluminium. Na het weekend
werd ontdekt dat 1 berg gestolen was. Maandagochtend rond
tien uur in de ochtend werden
twee onbekende mannen gezien bij het bedrijf. Ze zijn weggestuurd door een medewerker.
De twee reden weg in bestelbusje in een lichte kleur en waarvan
de onderzijde blauw is. Het busje heeft een Bulgaars kenteken.
Het wegjagen heeft waarschijnlijk weinig indruk gemaakt op
de twee mannen. Rond vijf uur
op maandag werd ontdekt dat
ook de tweede stapel aluminium
ontvreemd was. Mogelijk zijn het
dezelfde daders. De politie doet
onderzoek. Mogelijk zijn er getuigen of komt de bestelbus iemand bekend voor. De politie
hoort het graag via 0900-8844.

en handhaving op het water. “Ik kan
niet garanderen dat hij Ko gaat heten”, grapte hij. De commissievergadering vond plaats onder voorzitterschap van Dick Kuin (AB), die de
zieke Robert van Rijn (VVD) verving.
Hij opende de vergadering met een
ferme, zeg maar harde, hamerslag
en zei à la Jeroen Pauw: “Het is acht
uur, we gaan beginnen!” De tv-presentator roept dit altijd om elf uur,
maar dit was eigenlijk wel het tijdstip waarop Kuin hoopte de vergadering af te kunnen sluiten, zo deelde hij bij aanvang mede. De vergadering van de Raad volgende week
donderdag 23 april staat onder leiding van burgemeester Jobke VonkVedder, is openbaar en begint om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Extra vergadering
Eerst echter schuiven de fracties
aan voor een extra vergadering van
de commissie Ruimte en Economie
op dinsdag 21 april vanaf 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook deze vergadering is openbaar.
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Petra: “Laat je lijf tintelen
met Shiatsu therapie”
Aalsmeer - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel mensen
hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is
waar. De Japanse massagetechniek
is juist zacht en ontspannend. Een uur
genieten en je lichamelijke klachten
zijn verminderd. Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de
duim of handpalm op het lichaam’,
vertelt Petra van der Knaap. Ze is gediplomeerd Shiatsu therapeut en sinds
juli 2012 is haar San Bao Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en
daar huurt zij haar praktijkruimte.
“Soms wordt die druk ook uitgeoefend
met de elleboog, knie of voet. Vandaar
dat er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet. Met
Shiatsu behandel ik stagnaties, die in
het lichaam pijn veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik ga nooit door de pijngrens heen.”Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding,
zoals een joggingbroek en t-shirt.
Je ligt op een futon, een soort bedje op de grond. Een behandeling begint met een diagnose. Petra van der
Knaap vraagt naar je klachten: waar
je pijn hebt, wanneer, en wat voor pijn
het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze naar de tong, die
weergeeft hoe je constitutie er uitziet.
Ze voelt op je buik naar energiezones
en voelt aan je pols. Daarna start de
behandeling. Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar je pijn
hebt. Van der Knaap oefent druk uit
op benen, voeten, rug en hoofd. Soms
trekt ze aan een been of schudt ze ermee. Altijd met veel zachtheid en respect. Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je zere
rug als iemand aan je been zit.

Na een uur sta je buiten en zal je merken dat de pijn verdwenen of verminderd is. Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke
ongemakken, omdat de therapeut de
oorzaak van je klacht behandelt. Shiatsu therapie is een echte aanrader. Al
was het maar omdat het zo lekker ontspannen is.
Daarnaast wordt het ook nog eens
vergoed door de zorgverzekeraar mits
je een aanvullend pakket hebt. Meer
informatie? Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

Veel nieuwe gezichten
tijdens Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
verwelkomde Borrel Aalsmeer haar
relaties weer in restaurant Welkom
Thuis. Veel trouwe bezoekers, maar
ook nieuwe ‘gezichten’ brachten
een bezoek aan de 29ste editie van
de netwerkbijeenkomst. Dankzij de
vermeldingen in de krant, via social
media maar ook via via elke keer
weer een mooie opkomst. Organisator Ingrid Claasen is elke keer weer
dankbaar voor alle support maar
daarnaast ook heel blij met alle
mooie reacties, de goede gesprekken die worden gevoerd alsmede de
zaken die worden gedaan. De fotografie was dit keer in handen van
Annemiek van Eeden van AVE Fotografie, kunstenaar Henk Veen exposeerde vier kunstwerken en Miekes

Ei van Martinez voor Okke
bij het gewicht van het ei en hij is
dus de winnaar van deze reuze chocolade traktatie! Dat Okke blij is met
zijn ‘giga-prijs’ laat zijn lachende
gezicht op de foto wel zien. Voor de
prent wilde hij graag naast zijn cadeau poseren samen met eigenaar
Redmond Roof, zijn broer en de promotiedames. Martinez Chocolatier
is te vinden in de Punterstraat 11 in
het Centrum.

‘We were here’

Fototentoonstelling in het
Amstelveen College
Amstelland - Van 22 april tot 4 juli wordt in het Amstelveen College de fototentoonstelling ‘We were
here!’ gehouden over het voormalige schoolgebouw van het Snellius,
het latere Amstelveen College, aan
de Startbaan. Dit gebouw met zijn
kenmerkende lijnen is inmiddels afgebroken. Twee schoolvriendinnen, Astrid van den Bergen en Rhea
Stuur, kregen toestemming van de
gemeente Amstelveen om foto’s te
maken in het verlaten gebouw vlak
voor het werd gesloopt. Zij hebben
de sfeer en het karakter van het
voormalige schoolgebouw op subtiele wijze vastgelegd.
De foto’s laten de plekken zien die
herinneringen oproepen zoals de
aula, de gangen, het trappenhuis
en de lokalen. Het verval is zichtbaar en de doorleefde sfeer voelbaar. Herkent u het nog? Het is pu-

Muzikaal Behang zong een aantal nummers. De gastvrouwen waren van het MBO College Airport
uit Hoofddorp. De volgende bijeenkomsten staan gepland op 21 mei,
11 juni en 9 juli in de agenda, elke
tweede donderdag van de maand.
In mei wordt Borrel Aalsmeer in verband met Hemelvaart gehouden op
21 mei. Op de vernieuwde website
kan eenieder nu heel eenvoudig een
zakelijke profiel aanmaken, vrienden worden met relaties en producten en diensten onder de aandacht
brengen door een update te plaatsen. Het netwerken gaat 24 uur per
dag door!
Foto: Annemiek van Eeden
van AVE Fotografie

Informatiebijeenkomst ‘Hoe
Zelfstandig blijven wonen’

Blij met grote paastraktatie
Aalsmeer - Voor de Paasdagen
heeft Martinez Chocolatier een
prijsvraag gehouden. Bezoekers
werd gevraagd een gokje te wagen
en het gewicht van het grootste ei
in de winkel te raden. Eigenaar Redmond Roof kreeg vele positieve reacties én deelnemers, want de winnaar zou getrakteerd gaan worden
op deze grote lekkernij. Uit de vele
inzendingen bleek Okke het dichtst

Zaterdag Seringenvaartocht
met Westeinder Rondvaart

re nostalgie om op deze wijze een
virtuele wandeling door het gebouw
te maken. Iedere (oud-)leerling en
(oud-)medewerker zal bij het bekijken van de foto’s met weemoed en
blijdschap terugdenken aan haar of
zijn tijd op het Snellius/Amstelveen
College. Enkele foto’s laten zien hoe
het gebouw wordt gesloopt. Ook op
deze foto’s zijn herkenbare details
te zien.
Vanaf 22 april is de fototentoonstelling doordeweeks tot 17.00 uur open
voor het publiek. Rector bestuurder
Mark Manders houdt speciaal voor
deze expositie de deuren open voor
belangstellenden. Iedereen die de
foto’s wil bezichtigen, is van harte
welkom op het Amstelveen College
aan de Sportlaan 27 te Amstelveen.
Meldt u zich bij aankomst even bij
de receptie voordat u de foto’s gaat
bekijken.

Aalsmeer - Denkt u weleens na
over de toekomst; hoe ziet uw huis
eruit en kunt u daar oud in worden?
Wat is er nodig om het wonen in de
eigen, vertrouwde, omgeving mogelijk te maken? Wat als u de trap niet
meer op komt of wat als het douchen een gevaarlijke onderneming
wordt? Zijn er veel drempels in uw
huis of is het huis niet geschikt voor
een rollator?
Firma de Beij wil zolang mogelijk
zelfstandig wonen mogelijk maken
door het geven van advies over de
aanpassingen die zij kunnen doen
op het gebied van veiligheid en
comfort. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen zij wat voorbeelden
presenteren en daar de nodige uitleg bij geven. Daarnaast is ergotherapeut Laura Bakker gastspreker.
Vanuit haar functie leert ze mensen om te gaan met ongemakken
die men in het dagelijks leven ondervindt door lichamelijke of psychische beperkingen. Hoe behoud ie-

mand met dementie zolang mogelijk bepaalde vaardigheden als aanen uitkleden of koffie zetten. Een ergotherapeut kan ook de thuissituatie beoordelen en samen met de client kijken welke aanpassingen nodig zijn. De bijeenkomst vindt plaats
op dinsdag 21 april in gebouw Irene
aan de Kanaalstraat 12 en wordt om
19.30 uur geopend door Ellen Millenaar, coördinator van het ontmoetingscentrum, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer. Zij organiseert
de bijeenkomst samen met Hanneke ten Brink van Mantelzorg en
Meer. Na opening zal Laura haar
presentatie geven en na een korte
pauze is het de beurt aan firma de
Beij waarna iedereen gelegenheid
heeft vragen te stellen. Om 21.00
uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Voor informatie en inschrijving
(wenselijk) kan contact opgenomen worden met het ontmoetingscentrum via 06-22468574 of emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

“Bedankt voor
de service!”

nenkomen. Clyde, de medewerker
die ik naar de kip vroeg, zou twee
stuks voor mij wegleggen. Toen ik
zaterdagmiddag de kip ging ophalen had Clyde slecht nieuws. De kip
was niet binnengekomen. Maar Clyde had zich daar niet bij neergelegd.
In zijn gele Jumbo-pakkie was hij
naar de Albert Heyn op het Praamplein gefietst om daar mijn kip te
kopen. Hij sloeg op de kassa van de
Jumbo de biologische Albert Heynkip aan voor de goedkopere Jumbo kilo prijs! Clyde, bedankt voor de
service!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
11 april heeft Hanneke Maarse zo
iets leuks mee in de Jumbo aan de
Ophelialaan meegemaakt, dat de
Aalsmeerse er over wil schrijven:
“Vrijdag 10 maart deed ik boodschappen bij de Jumbo aan de Ophelialaan. De biologische kip was
op, maar zaterdag zou het weer bin-

Vrijdag informatiemiddag in Meander

Vernieuwd Zorgvoorelkaar.com
mikt op meer vrijwillige inzet
Aalsmeer - Met de lancering van
de volledig vernieuwde marktplaats
Zorgvoorelkaar.com is Aalsmeer
weer een stap verder in de transformatie naar een meer zelfredzame samenleving. “Met deze geavanceerde marktplaats voor vrijwillige
inzet en burenhulp kunnen inwoners van Kudelstaart en Aalsmeer
elkaar makkelijker vinden voor hulp
en ondersteuning”, aldus Deborah Bothe namens de projectgroep
Zorgvoorelkaar.
Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Gemeenten doen hierbij een toenemend beroep op de zelfredzaamheid van hun burgers. Heeft iemand
een hulp- of zorgvraag, dan wordt
verwacht dat dit door het eigen netwerk wordt opgelost. Het beroep
op mantelzorgers en vrijwilligers
neemt hierdoor flink toe. Gelukkig
zijn veel inwoners van Kudelstaart
en Aalsmeer bereid om iets voor
een ander te doen. Zorgvoorelkaar.
com heeft al een voortvarende start
gemaakt. In 2014 hebben 120 vrij-

willigers uit Aalsmeer zich aangemeld op www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer. Met elkaar zorgden zij
ervoor dat een groot aantal van de
138 hulpvragen kon worden vervuld!
Deborah Bothe: “De nieuwe marktplaats werkt intuïtiever en maakt het
vinden van geschikte vragen of aanbod in jouw buurt makkelijker. We
verwachten dan ook dat nog meer
mensen elkaar zullen gaan helpen
via dit nieuwe platform.”
Wilt u uitleg krijgen over de werking van Zorgvoorelkaar? Omdat u
hulp wilt bieden, of omdat u nu of
in de toekomst hulp wilt vragen?
U bent op vrijdag 17 april van harte welkom in wijksteunpunt Meander. De informatiemiddag vangt aan
om 13.00 uur en duurt anderhalf
tot twee uur. Deze middag is gratis. Adres: Clematisstraat 20, naast
zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt
wel op prijs gesteld. Wilt u meer
informatie of wilt u zich aanmelden? Bel naar 0297-323138 of stuur
een mail naar G.janmohamed@
vitawelzijnenadvies.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 18 april start
de Westeinder Rondvaart in Aalsmeer
met de laatste rondvaart van de Seringentochten 2015. Gisteren is de internationale pers op bezoek gegaan bij
seringenkweker K.Joren Gzn. En zaterdag 18 april gaat de laatste seringenvaartocht om 13.30 uur van wal vanaf het Praamplein. Kwekerij K.Joren
Gzn. heeft het grootste assortiment in
seringensnijbloemen ter wereld. Dat
klinkt heel indrukwekkend en de praktijk is er niet minder om. Met het mooie
weer van de laatste dagen is het hooibouw voor de kwekers en moeten alle
zeilen bijzetten om de producten vei-

lingklaar te krijgen. Bent u nieuwsgierig en wilt u het van dichtbij meemaken? Geef u dan op voor de vaartocht
van aanstaande zaterdag. U bent van
harte welkom. De afvaart vindt plaats
vanaf het Praamplein om 13.30 uur. De
kosten bedragen 12,50 euro inclusief
consumptie. De seringentocht duurt
circa 2 uur. U kunt zich opgeven voor
deze Seringentocht bij de Westeinder
Rondvaart via 0297- 341582 of info@
westeinderrondvaart.nl. Met het mooie
weer vaart de Westeinder Rondvaart
dagelijks door het plassengebied vanaf het Praamplein. Gewoon even mailen of bellen als u wilt varen.

Succesvolle start verkoop
fase 2 Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Onder goede belangstelling is Timpaan afgelopen zaterdag gestart met de verkoop van de
2e fase in Dorpshaven-Zuid. Tussen
11.00 en 13.30 uur waren geïnteresseerden welkom om de modelwoning
te bekijken en verkoopinformatie van
de 29 nieuw te bouwen woningen op
te halen. Al ruim voor 11.00 uur stonden de eerste bezoekers voor de deur
en de belangstelling bleef tot het einde toe goed. Voor alle woningtypen
die werden aangeboden was veel interesse. In fase 2 zijn er zes levensloopbestendige
twee-onder-éénkapwoningen, waarbij het realiseren
van een slaapkamer en badkamer
op de begane grond mogelijk is. De

koopsom van deze woningen is vanaf 379.000 euro vrij op naam. Daarnaast zijn er vier twee-onder-éénkap-woningen met garage, die een
koopsom hebben vanaf 415.000 euro. Ook zijn er 16 eengezinswoningen
met een koopsom vanaf 299.500 euro
vrij op naam. Tot slot worden er drie
(semi) vrijstaande woningen gerealiseerd met een koopsom van 499.000
euro vrij op naam. Inschrijven voor fase 2 is mogelijk tot woensdag 22 april
12.00 uur. Na de sluiting van de inschrijving zal, door de projectnotaris, een loting voor de toewijzing worden verricht. Geïnteresseerden kunnen de informatie ophalen bij Eveleens Makelaars in de Punterstraat 2.

Woningonderzoek Aalsmeer
Aalsmeer - Gemeenten in de regio
Amsterdam willen graag een woningmarkt die past bij hun inwoners. Om
achter de woonwensen van inwoners
van Aalsmeer te komen wordt een
onderzoek gedaan. Om ervoor te zorgen dat dit op een betrouwbare en
effectieve manier wordt uitgevoerd,
is Onderzoek, Informatie en Statistiek
ingeschakeld. OIS is een zelfstandig
onderdeel van de gemeente Amsterdam en voert onderzoeken uit in opdracht van overheid, instellingen en
bedrijven. De beste manier om te weten te komen wat mensen willen, is
iedereen ondervragen, maar dit is natuurlijk heel tijdrovend en bovendien
erg duur. Daarom worden steekproeven genomen. Deze steekproef wordt
afgenomen bij een kleine groep in-

woners die een afspiegeling vormt
van de inwoners. Aan de groep inwoners wordt naar hun woongeschiedenis en de huidige woonsituatie gevraagd, hoe zij die en hun woonomgeving ervaren, of er plannen zijn om
te verhuizen en wat de wensen in deze zijn. Het woningbehoeftenonderzoek wordt niet alleen in Aalsmeer
gehouden, maar ook in andere gemeenten en woningcorporaties in
de regio Amsterdam en de gemeente Almere. Zo wordt ook een totaalbeeld van de gewenste verhuizingen naar en vanuit andere gemeenten binnen dit gebied verkregen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Niet bekend is wanneer het
resultaat van het regionaal woononderzoek 2015 wordt gepresenteerd.

Voor luisterend oor, advies en meer

Vrijwillige ouderenadviseurs
in Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - De maatschappij wordt
steeds ingewikkelder en regels veranderen voortdurend. Dit is vooral
voor ouderen een probleem. Als zij
bovendien niet zo handig zijn met de
computer, is het vaak lastig de juiste
informatie te vinden. Zij kunnen dan
gebruik maken van een vrijwillige ouderenadviseur. De Vrijwillige Ouderen
Adviseurs (VOA’s) zijn getrainde vrijwilligers, die goed thuis zijn in de wereld van Welzijn, Wonen en Vervoer.
Het zijn allen leden van één van de
ouderenorganisaties uit Aalsmeer en
hebben een gedegen opleiding achter de rug. Zij zijn beschikbaar voor
alle ouderen uit Aalsmeer en Kudelstaart. Het lidmaatschap van een
ouderenorganisatie is niet verplicht
en de adviezen zijn gratis. Wat kan
een VOA voor u betekenen? Zij bie-

den een luisterend oor, nemen de tijd.
Adviseren bij welke organisatie of instelling u moet zijn. Helpen de benodigde informatie te verzamelen.
Bemiddelen zo nodig voor een gesprek of een bezoek. Kunnen helpen
de benodigde formulieren in te vullen. Kunnen u ondersteunen bij een
keukentafelgesprek. Helpen u bij het
vinden van een vrijwilliger, wanneer
u iemand nodig zou hebben voor
een klusje, gezelschap of iets dergelijks. De Vrijwillige Ouderen Adviseurs werken voor gecompliceerde gevallen samen met de beroepsouderenadviseur van de Vita en voor
het vinden van vrijwilligers met het
vrijwilligersplatform Zorg Voor Elkaar.
Voor informatie: www.voa-aalsmeer.
nl Voor inroepen van hulp: info@
voa-aalsmeer.nl of bel 0297-321143.

AutoRAI 2015

Het grootste auto-evenement van Nederland
Van 17 t/m 26 april 2015 staat de AutoRAI in Amsterdam
RAI weer op de agenda, het grootste auto-evenement van
Nederland, met deze editie meer merken dan tevoren!
Alle grote merken zijn aanwezig, waardoor AutoRAI de
plek is om je goed te oriënteren. Daarnaast is wegdromen
bij exclusieve merken als Ferrari, Bentley, Lamborghini,
Porsche, Rolls Royce, McLaren, Aston Martin, Corvette,
Morgan, Lotus, Caterham, Zenos, Noble en meer, alleen op
de AutoRAI mogelijk! Kijk op autorai.nl voor het volledige
overzicht!

INNoVAtIoN LAB
In het Innovation LAB vind
je alle nieuwe technieken en
snufjes op autogebied. Een
vliegende auto, het dashboard van de toekomst, een

tegenwind auto, moderne
brandstoffen, hoogwaardige composieten, cooperative adaptive cruise control
en nog veel meer...
testRItteN IN het BuIteNPARK
Op het buitenterrein van
AutoRAI 2015 is van alles te
zien en te beleven!
Leer controle over je auto te
houden op de Continental

slipbaan, maak testritten
met innovatieve auto’s op
het verkeersplein van de toekomst of probeer het MyJiny
dubbeldek rijden:

twee op elkaar gelaste
auto’s, waarbij iemand onderin gas geeft en iemand
anders bovenin stuurt!

Praktische
informatie
Datum & locatie:
17 t/m 26 april 2015:
in Amsterdam RAI

Openingstijden:
Doordeweeks
17 en 20 t/m 24 april:
11.00-22.00 uur.

teRug IN De tIjD BIj AutoRAI KLAssIeK
Haal je hart op in de speciale
klassiekerhal. Bekijk de mooiste designiconen, maar ook
de ‘gewone’ auto’s van de
vorige eeuw.
Wat dacht je van de Volkswagen Kever (1950), Jaguar
Mark 2 (1959), BMW 1500

(1963), Opel Manta (1970),
Audi Quattro (1980), Porsche
Boxter (1996) en nog veel
meer prachtige exemplaren!
Ook staan er verschillende
voertuigen van de Rijkspolitie van vroeger en de Ferrari
van wijlen Prins Bernhard.

Weekend
18, 19, 25 en 26 april:
10.00-17.00 uur.

Toegangsprijzen:
Koop je kaartje met korting
bij Primera of op autorai.nl.
Je betaalt dan slechts

RACehAL VooR De sNeLheIDsDuIVeLs
Met een supercar vol gas
scheuren in een hal van Amsterdam RAI en driftend de
bocht door? Ook dat kan op

AutoRAI 2015! Neem plaats
naast de beste coureurs en
ervaar een lekker stukje gummen! Of probeer een van de

hydraulische Formule 1 of
World Rally Car simulatoren
en neem een kijkje in de pit
lane.

€ 14,50 i.p.v. € 18,aan de kassa.
Kinderen (onder begeleiding)
t/m 14 jaar gratis.
Meer informatie is te vinden
op www.autorai.nl of
facebook.com/autorai.

Bouw Mee IN De ‘DIsCoVeRy gARAge’
Altijd al zelf een auto willen
bouwen? In de Discovery
Garage kan dit! Daarnaast
strijden in de Motorblok

Battle Arena bezoekers van
AutoRAI tegen elkaar om zo
snel mogelijk een motorblok
in elkaar te zetten.

Bestel bij de online aankoop van je entreekaart een
NS-dagretour voor slechts € 18,00 per persoon.
Geldig vanaf elk NS-station in Nederland
naar station Amsterdam RAI.

hot wheeLs PLAy ZoNe
Niet alleen voor jong, maar
ook voor oud: de Hot Wheels
Play Zone. In deze zone
kunnen vaders en kinderen

naar hartenlust spelen,
met de gaafste, stoerste en
snelste Hot Wheels. Ook
kun je er filmpjes kijken, Hot

Wheels games spelen en de
nieuwste collectie bekijken
en zelfs kopen.

Nieuwe generatie Nissan

Nu met gratis automaat
of hoge korting

Allesbehalve schattig:

De nieuwe Opel
Adam Rocks S
Allesbehalve schattig en zeker niet ingetogen – dat is
de gloednieuwe Opel Adam Rocks S. Die beleeft zijn
wereldpremière op de AutoRAI 2015, van 17 tot en met 26
april in Amsterdam. Met zijn stoere, gespierde uiterlijk,
stoffen Swing Top-dak en krachtige 1,4-liter Turbo-motor,
is de 3,75 meter lange Adam Rocks S de droomauto voor
wie een sportief rijgedrag wil combineren met avontuurlijke
looks, het vrije gevoel van open rijden en uitgesproken
design.
De krachtige 1.4 Turbo-motor
van 110 kW/150 pk met Start/
Stop-technologie neemt
genoegen met slechts 5,9 liter
benzine per 100 kilometer in
de gecombineerde cyclus en
stoot 139 g/km CO2 uit. De
krachtbron is gekoppeld aan
een kort schakelende zesversnellingsbak. De Adam Rocks
S biedt de acceleratie van een
compacte sportauto - vanuit
stilstand tot 100 km/u in 8,5
seconden – en daarbij maakt
vooral zijn enorme souplesse
indruk: in de vijfde versnelling
sprint hij van 80 tot 120 km/u in
slechts 7,9 seconden. De maximumsnelheid bedraagt 210
km/u. De Adam Rocks S heeft
dus de capaciteiten in huis voor
snel en sportief rijden. Een
speciaal sportonderstel, dat 15
mm lager is dan bij de Adam
Rocks, en een directe, sportieve
besturing maken het rijplezier
op kronkelige plattelandswegen
helemaal compleet. Een zeer
krachtig remsysteem en een

uitschakelbaar ESP-systeem
bieden ambitieuze bestuurders
de mogelijkheid het uiterste uit
deze stoere compact-crossover
te halen. Bestaat uit een
lagere achterbumper met een
uitsparing voor de sportief
ogende uitlaat en een unieke
achterspoiler op het dak. Het
is mogelijk de Adam Rocks S
naar eigen smaak in te kleuren
dankzij keuze uit in totaal elf
carrosseriekleuren. Die zijn
te combineren met diverse
dakkleuren, zoals het nieuwe,
levendige ‘Red ‘n’ Roll’. Deze
kleur is exclusief voor de Smodellen van de Adam-familie
verkrijgbaar. Als optie kan de
kleur ‘Red ‘n’ Roll’ ook een
hoofdrol spelen in het sportieve
interieur en samen met de
optionele lederen bekleding
met stoel- en stuurverwarming
levert dit een bijzonder en
exclusief voorkomen op. Dit
wordt nog extra benadrukt
door de leverbare Recaro
sportstoelen.

Wie jarig is, trakteert!
Alweer tien jaar geleden werd Dacia onderdeel van de
Renault Groep en maakte met de Logan zijn entree op de
Europese markt. In het afgelopen decennium veroverde
het merk een sterke positie. Het aantal verkochte auto’s
passeerde zelfs de drie miljoen.
Dacia grijpt de AutoRAI 2015
aan om dit te vieren. De stand
staat nagenoeg volledig in het
teken van het tienjarig jubileum
van Dacia op de Europese
markt. Dat betekent ook een
primeur voor de bezoekers
van de grootste autobeurs
van Nederland, want Dacia
introduceert de extra compleet
uitgeruste 10th Anniversary
modellen, die voor het eerst in
Nederland zijn te zien.
De nieuwe 10th Anniversary
modellen van Dacia maakten
onlangs hun werelddebuut op
de Autosalon van Genève en
zijn nu te zien op AutoRAI 2015.
De bezoeker kan ze door hun
speciale lak Bleu Cosmos direct
onderscheiden. Wie jarig is,
trakteert en dus zijn de 10th Anniversary modellen standaard
extra compleet uitgerust met
onder meer airconditioning,
cruise control en centrale
portiervergrendeling met af-

standsbediening. Behalve de
feestelijke jubileummodellen
van de Sandero, Logan MCV,
Lodgy, Duster en Dokker, toont
Dacia op de AutoRAI 2015 de
stoere Sandero Stepway en
de Logan MCV en Duster in
de meeste luxe uitvoering
Prestige. Voor een ieder die
geen bezoek zal brengen aan
de AutoRAI, de jubileummodellen zijn nu ook te bewonderen
in één van de showrooms van
Nieuwendijk.
www.dacia-nieuwendijk.nl

Nissan zal zich tijdens de AutoRai profileren als koploper in
elektrisch rijden. Nissan ziet de AutoRAI als hét podium om
de succesvolle honderd procent elektrische modellen aan
een breed publiek te tonen en ze zo de aandacht te geven
die ze verdienen.
In Nederland beleefde Nissan
in 2014 een elektrisch topjaar:
510 LEAFs, 471 e-NV200’s en
190 e-NV200 Evalia’s vonden
de weg naar een koper. Met in
totaal 1.171 afgeleverde elektrische voertuigen was vorig jaar
ruim tien procent van alle in
Nederland verkochte Nissans
volledig elektrisch.

Voorjaarskorting!
Wie meer geïnteresseerd is in
de ‘gewone’ Nissanmodellen
kan zich een ritje naar Amsterdam besparen en binnen
stappen bij Nissan Nieuwendijk
aan de Zijdelweg in Uithoorn.
Hier staan de eigenwijze Micra,
ruime Pulsar en Note, stoere

Juke en populaire Qashqai,
praktische NV-200 in vol ornaat
te glimmen. U kunt ze bewonderen én natuurlijk testen. De
enthousiaste verkopers Mike,
Sjaak en Bram helpen u met
veel plezier de auto te vinden
die bij u past. Wie in de maand
april kiest voor een nieuwe
Nissan krijgt een innovatieve
X-tronic automatische versnellingsbak cadeau. Liever
handgeschakeld rijden? Dan
gelden er deze maand hoge
kortingen van tussen de 1000
en 2000 euro. Een goede
reden dus om binnenkort een
bezoek te brengen aan Nissan
Nieuwendijk!
www.nissan-nieuwendijk.nl

Ford presenteert
op AutoRAI vier
Nederlandse primeurs
Na enkele jaren van afwezigheid vindt van 17 t/m 26 april
in Neerlands grootste beursgebouw, de RAI in Amsterdam,
wederom de AutoRAI plaats. Traditioneel het belangrijkste
en grootste auto-evenement van Nederland. Ford is –
uiteraard – aanwezig en presenteert in Amsterdam naast de
gangbare modellen maar liefst vier Nederlandse primeurs.
Tevens kunnen de bezoekers zowel op de Ford-stand als op
het buitenterrein (Buitenpark) kennismaken met diverse
geavanceerde technologieën en bestaat de mogelijkheid
een proefrit te maken in een C-MAX Plug-In Hybrid en een
Mondeo Hybrid.
AutoRAI

Zuinig én voordelig
rijden bij Mitsubishi
Mitsubishi heeft met de Space Star een uitermate
aantrekkelijke en succesvolle auto geïntroduceerd. Hij
is er in diverse uitvoeringen en welke u ook kiest, de
standaarduitrusting is opvallend uitgebreid.
Daarnaast is hij ruim, zuinig
(verbruik gemiddeld 1 op 25)
en uitermate veilig. Mitsubishi
dealer Van Yperen in Mijdrecht
en Aalsmeer heeft met de
nieuwe Mitsubishi een hypermoderne auto in huis die jong
en oud aanspreekt. Een nieuwe
auto hoeft geen vermogen te
kosten, de nieuwe Mitsubishi
Space Star is daarvan het
tastbare bewijs. Deze ruime
en veilige auto is er met zijn
standaard vijf deuren en
uitgebreide standaarduitrusting
nu vanaf een zeer aantrekkelijke € 8.990,-. Dankzij de
in carrosseriekleur gespoten
bumpers heeft de auto een
mooie, rijke uitstraling. Op veiligheidsgebied heeft Mitsubishi
de zaken ook goed voor elkaar.
Elke Space Star heeft ABS,
stabiliteits- en tractiecontrole,
remkrachtverdeling en maar
liefst zes airbags.

Bright
Wilt u meer dan de standaard
versie? Dan kan dat natuurlijk.
De volgende stap in het
Space Star-programma biedt
nog meer luxe met onder
meer climate control, 14”
lichtmetalen velgen, radio
met cd/mp3 speler, elektrisch
bedienbare ramen vóór en
achter en privacy glass. Er is

nu vanaf € 10.990,- de Space
Star Bright (met automaat voor
slechts 1500 euro meer). De
Space Star is dus zuinig, zeer
milieu bewust en betaalbaar.
Echt een auto van deze tijd.

5 jaar garantie
Mitsubishi staat al jaren bekend
om zijn kwalitatief uitstekende
auto’s die vele jaren zorgeloos
rijplezier bieden. De Space
Star vormt daarop geen
uitzondering. Mitsubishi geeft
maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie. Dat betekent dat er in
elk geval 5 jaar lang zonder
noemenswaardige kosten
zorgeloos kan worden gereden.
Mitsubishi heeft vertrouwen in
zijn producten en laat u daar
graag van profiteren.

Proefrit
Kennismaken met de nieuwe
Space Star kan bij Van Yperen
in Mijdrecht en Aalsmeer.
Een uitgebreide proefrit
behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden bij Van Yperen
aan de Pontweg 4 in Aalsmeer
of aan de Constructieweg
2 in Mijdrecht. Komt u dus
gerust langs voor een nadere
kennismaking of bel ons op
0297-324380 / 0297-284610.
Graag tot ziens in een van onze
showrooms.

Ford Nederland is blij dat de
AutoRAI weer op de tentoonstellingskalender is verschenen.
“Uiteraard is het promotie- en
presentatielandschap in
de autobranche de laatste
jaren enorm geëvolueerd
dankzij social media en digitale
informatieverstrekking. Maar
als bij weinig andere producten
vormen ook ‘look and feel’ bij
auto’s een belangrijk aankoopmotief. Zeker voor de privérijder die bij de aanschaf van een
nieuwe auto gevoelsbeleving
ook een rol laat spelen naast
‘value for money’. Dan is een
autoshow zoals de AutoRAI een
uitstekende plek om een idee
te krijgen voor de aanschaf van
een nieuwe auto,” aldus Gerard
Bolder, Managing Director van
Ford Nederland B.V. “Door de
nieuwe opzet is de aantrekkingskracht van de AutoRAI
aanzienlijk vergroot, niet alleen
vanwege de mogelijkheid om
diverse modellen met elkaar te
kunnen vergelijken en proefritten in een mogelijke nieuwe
auto te maken. Maar ook om
weg te dromen bij exclusieve
modellen zoals de nieuwe Ford
Mustang en kennis te maken
met innovatieve technologieën
die nu al verkrijgbaar zijn, zeker
bij Ford.”

Nederlandse primeurs
Ford toont op haar stand vier
Nederlandse primeurs: de
nieuwe Focus RS, de nieuwe
C-MAX, de nieuwe S-MAX en
de nieuwe Edge.
De nieuwe Focus RS, een
high-performance straatauto, heeft inmiddels veel
opzien gebaard onder de
internationale autopers, en
deze opzienbarende Focus is
nu voor het eerst in Nederland
te zien, op de AutoRAI. In
deze nieuwste RS beleeft het
innovatieve Ford Performance
All-Wheel-Drive zijn debuut.
Dit geavanceerde systeem
maakt ongekende bochtsnelheden mogelijk en zorgt voor
ongeëvenaard rijplezier. De
Focus RS wordt aangedreven
door de befaamde 2.3-liter
EcoBoost-motor die speciaal
voor de RS is doorontwikkeld
met technische aanpassingen
en goed is voor meer dan 320
pk. Het opvallende design zorgt
voor een betere aerodynamica
en koeling, en baart opzien op
de openbare weg.
De nieuwe Ford C-MAX heeft
een nog gestroomlijnder
exterieur dat is voorzien van de
karakteristieke grille in de vorm
van een omgekeerd trapezium,
nieuw vormgegeven koplampen en langere, rechthoekige
mistlampen. De nieuwe C-MAX
en Grand C-MAX zijn leverbaar
met innovatieve technologieën

zoals de handsfree bedienbare
achterklep en Ford SYNC 2. De
C-MAX is voor het eerst ook leverbaar met de nieuwe 1.5-liter
Ford EcoBoost-benzinemotor
en de 1.5-liter TDCi ECOneticdieselmotor met een vermogen
van 105 pk en een CO2-uitstoot
van slechts 99 g/km.
De nieuwe S-MAX blijft
trouw aan de uitstraling van
de oorspronkelijke versie en
biedt een stijlvol uiterlijk, veel
rijplezier en innovatieve technologieën zonder in te boeten aan
ruimte, flexibiliteit en een laag
brandstofverbruik. De S-MAX
is als eerste model uitgerust
met Ford Adaptive Steering. Op
basis van de snelheid verandert
dit systeem continu de verhouding tussen stuurgedrag en de
wielen. Het resultaat is puur
rijplezier op bochtige wegen.
Voor de aandrijving zijn een
reeks nieuwe, krachtbronnen
beschikbaar, waaronder de
nieuwe 160 pk sterke 1.5-liter
en de 240 pk sterke 2.0-liter
EcoBoost-motoren. Dieselrijders kunnen kiezen uit een
120 pk en herziene versies van
de 150 pk en de 180 pk sterke
2.0-liter TDCi-motor. Voor het
eerst is nu voor de S-MAX ook
Ford Intelligent All-Wheel Drive
leverbaar. De nieuwe S-MAX
biedt 32 mogelijkheden voor
het indelen van de zitplaatsen
en de laadruimte.
De nieuwe Edge completeert
het ruime SUV aanbod van
Ford in Europa dat voldoet aan
de toenemende vraag vanuit dit
snelstgroeiende marktsegment.
De Edge is uitgerust met Adaptive Steering, waardoor de auto
makkelijker manoeuvreerbaar
is en meer rijcomfort biedt.
De Edge biedt daarnaast twee
andere nieuwe technologieën:
Active Noise Cancellation en
Front Split View Camera. In
Europa levert Ford de Edge met
twee versies van de 2.0-liter
Duratorq TDCi-dieselmotor:
een 180 pk sterke versie met
een koppel van 400 Nm en een
handgeschakelde transmissie
met zes versnellingen, en
een 210 pk sterke versie met
een koppel van 450 Nm en
een automatische PowerShift
transmissie met zes versnellingen en schakelpaddles. De
technologisch geavanceerde
Edge wordt het vlaggenschip
van het Europese Ford
SUV-assortiment, naast de middelgrote Kuga en de compacte
EcoSport.
Andere modellen op de
Ford-stand zijn: Fiesta, B-MAX,
C-MAX Plug-in Hybrid, Focus
5drs, Focus Wagon, Mondeo
5drs, Mondeo Wagon, EcoSport, Kuga en Mustang.
www.forddehartog.nl
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kinder- en jeugdkrant
Leerlingen Zuidooster in
prijzen bij schoolatletiek

Zondagmiddag in Crown Theater

De leukste familiemusical
van het land: Sneeuwwitje
Aalsmeer - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is de leukste familiemusical van het land?
Dat is Sneeuwwitje De Musical. De
voorstelling is zondagmiddag 19
april om 14:30 uur in Crown Theater Aalsmeer. Maud Mulder speelt
de mooie prinses Sneeuwwitje en
de rol van stoere jager zal worden vertolkt door Geert Hoes. Uiteraard zorgen ondermeer Sandra
Dijkstra en Michael van Hoorne (die
onder andere te zien was als Titus
in Doornroosje en Govert in Assepoester), voor een aantal hilarische,
kluchtachtige scènes. Afgewisseld
met mooie muziek en ondersteund
door een beeldschoon decor en uitbundige kostuums is Sneeuwwitje De Musical met recht de mooiste
familiemusical van het land.
Het Verhaal
De mooie prinses Sneeuwwitje
woont sinds de dood van haar ouders bij haar tante, de ijdele koningin die er alles aan doet om de
mooiste van het land te zijn. Elke
dag vraagt de koningin haar betoverde spiegel wie de mooiste van
het land is. Op een dag antwoord
de spiegel dat niet langer de koningin zelf, maar prinses Sneeuwwitje de mooiste van het land is! Woedend beveelt de koningin haar jager
om Sneeuwwitje mee te nemen naar
het bos en ervoor te zorgen dat niemand haar ooit nog zal zien. Eenzaam en alleen wordt Sneeuwwitje in het bos achtergelaten, wat zou
er nu met haar gaan gebeuren? En
zouden de bewoners van dat kleine huisje in het bos haar misschien
kunnen helpen?

Aalsmeer - Zaterdag deden ruim
20 kinderen van de Zuidooster mee
aan de atletiekdag die georganiseerd werd door Atletiek Vereniging
Aalsmeer. In de ochtend was het de
beurt aan kinderen uit groep 6 en 8
van de Zuidooster. LouLou Snikkenburg uit groep 6 viel behoorlijk in de
prijzen en liep met 4 gouden medailles de atletiekbaan af. Zij werd eerste op de 60 meter sprint, balwerpen,
verspringen en 600 meter hardlopen! Max Olthof uit groep 8 mocht de
blokken op om zijn gouden medailles op te halen voor 60 metr sprint en
verspringen. In de middag was het de
beurt aan de kinderen van groep 3, 4
en 5. En ook hier viel de Zuidooster in
de prijzen. Nicky Verlaan uit groep 5
werd tweede op de 60 meter sprint,

Sven Muurling uit groep 5 mocht drie
keer het podiumop. Tweede op de 60
meter sprint, eerste bij verspringen
en eerste op de 600 meter hardlopen
staan op zijn naam. Tenslotte heeft
Tessa Yntema uit groep 4 nog een zilveren medaille weten te scoren op de
600 meter hardlopen.
Alle medaillewinnaars van harte gefeliciteerd! En voor alle leerlingen van
de Zuidooster: heel erg bedankt voor
jullie deelname. Meedoen is altijd belangrijker dan winnen en jullie hebben deze dag jullie uiterste best gedaan tijdens deze uiteindelijk natte
en winderige dag! En Atletiek Vereniging Aalsmeer, heel erg bedankt voor
de begeleiding en organisatie van
deze jaarlijks terugkerende schoolatletiekdag!

Kom verkleed!
Bart Mijnster speelt in de musical
één van de dwergen. Afgelopen vrijdag gaf hij een interview op radio
Aalsmeer in het radio programma
‘Let’s go to the disco’ Op de vraag
waarom iedereen naar de voorstelling moest komen antwoordde hij:
“Het is een ontzettend leuke voorstelling voor de hele familie en geschikt voor kinderen vanaf circa 3
tot 4 jaar. De voorstelling duurt 1
uur en een kwartier, zonder pauze.
Er zitten vrolijke liedjes in, je kunt
meedansen en er zit veel humor is.
Ook volwassen zullen enorm genieten, omdat er een dubbele humorlaag in zit. Na afloop komen alle acteurs naar de foyer en kan iedereen
met ze op de foto.” Verder gaf hij als
tip: “Kom je verkleed in sprookjesstijl dan kun je je opgeven voor de
sprookjes-modeshow na afloop van
de voorstelling.” Wie verkleed komt,
maakt ook nog eens kans op mooie
prijzen. Naast een uitgebreide Meet
& Greet met de acteurs kunnen alle jeugdige bezoekers na afloop ook
nog even swingen tijdens het Prinsen- en Prinsessenbal.
De reguliere prijs is 19,50 euro. De
familieprijs (voor 4 personen) is 70
euro. Bovendien ontvang je bij aankoop van 4 kaarten een gratis cd
van de voorstelling. Kaarten zijn te
koop via de website: www.crowntheateraalsmeer.nl en tevens verkrijgbaar bij Espago in de Ophelialaan, het Boekhuis in de Zijdstraat,
Primera op het Poldermeesterplein
of een uur voor aanvang aan de
kassa van het Crown Theater aan de
van Cleeffkade 15.

Scouts zoeken uitdaging
in Amsterdamse Bos

Inschrijving nu van start

Buitenspeeldag op 10 juni
Aalsmeer - De inschrijving voor
de Buitenspeeldag op 10 juni is geopend. Jantje Beton en Nickelodeon
roepen iedereen op om in hun buurt
een buitenzinnig en actief programma voor kinderen te organiseren. Doe ook mee! Een spannende zeepkistenrace, prachtige graffitikunstwerken maken of de mooiste hutten bouwen. Tijdens de Buitenspeeldag kan het allemaal! Trek
dus alles uit de kast, laat straten afsluiten en leg tablets in de kast, zodat kinderen ‘buiten gewoon’ lekker kunnen spelen. En dat is waar
het de initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon om gaat! Wat is
er leuker voor kinderen dan avontuurlijk buitenspelen met vriendjes?
Buiten gaat een nieuwe wereld voor
hen open en tijdens het spelen leggen ze een stevige basis voor later.
Buitenspelen lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het niet. Maar liefst 1 op
de 5 kinderen speelt niet of slechts

één keer per week vrij buiten. En dat
terwijl buitenspelen kinderen vrolijk
en blij maakt. En nog belangrijker:
buitenspelen prikkelt de fantasie en
is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Juist
in een tijd waarin 80% van de kinderen niet genoeg beweegt en veel
speelomgevingen zijn verwaarloosd,
kan er niet voldoende aandacht
naar uitgaan.
Zet daarom snel een actief en
mooi programma op touw en bezorg kids een waanzinnige dag! Kijk
voor praktische tips op www.buitenspeeldag.nl. Vorig jaar werden
er op meer dan 1.000 locaties buitenspeelactiviteiten georganiseerd
door gemeenten, scholen, buurtverenigingen, ouders en kids! Doet u
ook weer mee? Aanmelden kan op
www.buitenspeeldag.nl. Organisatoren ontvangen een gratis handig
en leuk actiepakket met promotiemateriaal!

vuur. Daarnaast kunnen de ploegen
punten verdienen met een goede
samenwerking tijdens de sportieve
spellen en uitdagende posten. Ook
is elke ploeg scouts verantwoordelijk voor het opbouwen, schoonhouden en afbreken van hun kampement. Het weekend wordt mogelijk
gemaakt door ruim 100 vrijwilligers,
die verdeeld zijn over verschillende
teams . Alle teams worden aangestuurd door het organisatieteam. Zo
is er een kookteam dat kookt voor
alle vrijwilligers. Ook is er een theaterteam, spelteam, persteam, werkteam, jury, bewaking, EHBO en
hiketeam. De deelnemers zijn ingedeeld in subkampen en worden begeleid door een enthousiaste subkampstaf.

Vrijdag in Feesterij de Bok

Feest voor 8ste groepers!

Wedstrijdturnen

Lotus Baardse behaalt 3e plaats
bij regiokampioenschappen
Aalsmeer - Bij de regiokampioenschappen wedstrijdturnen in niveau D1 en D2 , die zondag 12 april
in Wormer gehouden werden, turnden tien Omnia-turnsters onder leiding van de trainsters Ilse Sandifort, Mariët Tas, Anneke Nap en Erica Belandi. Het is al een hele eer om
aan deze regiowedstrijden te mogen
deelnemen. De turnsters van de D2
plaatsten zich voor deze wedstrijden
via de rayonkampioenschappen. De
turnsters van de D1 via de halve finale van de regio. In de D1 turnden
Ayanna Hardjoprajitno en Guylaine
Piet. Ayanna werd 24e in de categorie instap en Guylaine werd 17e in
de categorie pupil 2. In de D2 turnden acht Omnia-turnsters. In de categorie pupil 1 turnde Fenna Voorn,
die de 25e plaats wist te bereiken. In
de categorie jeugd D2 turnden Danielle Lohuis en Shanna Dernison.
Zij bereikten respectievelijk de 18e
en 19e plaats. In de categorie instap werd er succesvol geturnd. Feline Havinga werd 28e, Esmée Rolden 25e, Zuzanna Rydzinska 14e,

Amstelland – Van vrijdag 17 tot
en met zondag 19 april komen 215
scouts, van 11 tot 18 jaar, en 100
vrijwilligers uit regio AmsterdamAmstelland samen op het evenemententerrein in het Amsterdamse Bos voor de Regionale Scoutingwedstrijden (RSW Paroba). Tijdens
de RSW Paroba wordt bepaald welke ploeg scouts de beste is van de
regio. De drie beste ploegen mogen de regio Amsterdam-Amstelland vertegenwoordigen bij de Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW).
De deelnemende scouts strijden
om het Wisselschild, dat de winnende ploeg scouts een jaar lang mag
hebben. Tijdens het weekend laten
de scouts zien hoe goed ze kunnen navigeren en koken op hout-

Bernice Ohm 11e en Lotus Baardse spande de kroon, want zij eindigde op de 3e plaats en ontving daarvoor de bronzen medaille. Op basis van deze prestaties mogen Zuzanna, Bernice en Lotus deelnemen
aan de Districtskampioenschappen,
die op 6 juni in Amsterdam gehouden zullen worden. Een hele knappe prestatie van deze drie turnsters,
want dit is het eerste seizoen dat ze
wedstrijden turnen.

Geslaagd voor typediploma
Aalsmeer - Afgelopen week zijn
totaal 18 kinderen tussen de 9 en
12 jaar een typediploma rijker. In
slechts 12 weken hebben zij met
10 vingers leren typen. De kinderen
waren wat nerveus, maar dat bleek
niet nodig, want iedereen is met
vlag en wimpel geslaagd.
Van 0 fouten tot 188 aanslagen per
minuut, iedereen presteerde boven verwachting. Elke maandag- of
donderdagmiddag kwamen ze uit
school drie kwartier typen aan de

keukentafel bij Tamara Kleijberg.
Nieuw dit keer was de typeles die
gegeven werd op basisschool de
Hoeksteen. Elke vrijdag van 12.10
tot 13.00 uur kregen de kinderen
typeles. Naast de wekelijkse les
moest er thuis ook elke dag 10 tot
15 minuten getypt worden.
Maar het is gelukt, Sanne, Chris,
Danique, Zakaria, Suus, Guylaine,
Umaima, Rick, Viggo, Olivier, Rafe, Michael, Thomas, Marijn, Joël,
Morris, Evita, en Maud hebben hun
typediploma behaald!

Aalsmeer - Na het overweldigende succes van het Groep 8 Feest in
februari, kon een vervolg niet uitblijven. Aanstaande vrijdag 17 april
opent Feesterij de Bok nog één keer
zijn deuren voor de achtste groepers uit Aalsmeer en Kudelstaart.
DJ’s Bink en Eric hoefden maar
heel even te overleggen tijdens het
eerste feest om te beslissen dat zij
nog een feest gingen geven. Dit
nieuws werd met luid gejuich ontvangen van de 11 en 12 jarigen van
Aalsmeer en Kudelstaart. Organisator Eric Spaargaren verwacht in april
weer een geweldig feest waarbij het
dak eraf zal gaan. Bij de uitgang van
het eerste feest kregen de kinderen
een flyer voor het volgende en laat-

ste Groep 8 Feest voor deze lichting.
Vrijdag 17 april doet groep 8 het dus
nog een keer dunnetjes over. Ze
mogen nog één keer los voordat zij
de Eindtoets maken in de week voor
de meivakantie. Het thema is Tropical, de temperaturen in Feesterij de Bok zullen in ieder geval tropisch zijn. De procedure is hetzelfde als het vorige feest. De kinderen
halen hun kaartje bij hun meester of
juf en betalen aan de deur de entreeprijs van 6 euro. Het feest begint
om half 8 en duurt tot half 11. Meer
informatie is te vinden op de website www.groep8feest.nl. Op deze site
staat ook een leuk filmpje waarop te
zien is hoe leuk het de vorige keer
wel niet was.

Ondernemers aan de slag met de banenafspraak

Meer banen voor meer mensen
De Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan, is erop gericht meer mensen met een arbeidsbeperking
aan het werk te helpen. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor werkgevers: zij hebben in het Sociaal Akkoord
afgesproken banen te creëren voor mensen met minder arbeidsvermogen (‘banenafspraak’). Wilt u als ondernemer ook
uw steentje bijdragen en passend werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Werkgeversservicepunt
Groot-Amsterdam (WSP) ondersteunt u hierbij met de werving van personeel, begeleiding op de werkvloer en
gunstige financiële regelingen.
Iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien,
valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb). In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers (met meer dan 25 werknemers) tussen nu en 2026 passend werk bieden aan 100.000
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid
zorgt daarnaast voor 25.000 banen. Overheid en werkgevers
zijn er dus samen verantwoordelijk voor dat meer mensen
kunnen meedoen in de samenleving.

Sociaal ondernemerschap
Door werk te bieden aan een werknemer met minder
arbeidsvermogen, toont u als ondernemer uw betrokkenheid
bij de samenleving en geeft u daarmee invulling aan sociaal
ondernemerschap. Vaak heeft de inzet van medewerkers met
een afstand tot de arbeidsmarkt positieve effecten voor u als
werkgever. Veel ondernemers geven aan dat deze groep medewerkers bijdraagt aan een betere werksfeer. Daarnaast kan het
aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking u als
ondernemer meer efficiency opleveren en kosten besparen.

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
Het UWV, Pantar, AM Groep en de gemeenten Uithoorn,
De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen,
Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer hebben hun krachten
gebundeld in het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
(WSP). Voor de uitvoering van de banen uit de ‘banenafspraak’
hebben ook de Werkgeversorganisaties VNO-NCW-West en
MKB Nederland Amsterdam evenals de werknemersorganisaties FNV, CNV en VCP zich aangesloten. Het WSP biedt één
loket, waar u terecht kunt met vragen over onder andere de
werving van personeel, informatie over wet- en regelgeving,
begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en informatie over beschikbare subsidies. De dienstverlening van het WSP
is kosteloos.

Het WSP helpt u op weg
Wij merken dat veel ondernemers vragen hebben over de
Participatiewet. En dat zij vaak niet weten hoe zij vorm kunnen
geven aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Het WSP helpt
hierbij, bijvoorbeeld door via een Werkgevers Scan werkzaamheden in kaart te brengen die kunnen worden uitgevoerd door
werknemers met een beperking. Omdat reguliere vacatures
vaak minder geschikt zijn voor mensen met verminderd
arbeidsvermogen, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om bestaande functies op te knippen (‘jobcarving’) in gespecialiseerd
en ongeschoold werk. Het ongeschoolde werk kan een baan
opleveren voor mensen met een beperking. U kunt daarbij
denken aan het beantwoorden van de telefoon, rondbrengen
van de interne post, inscannen van documenten of het bijhouden van de administratie. Ook is vaak een deel van een
productieproces geschikt voor de doelgroep. Het voordeel van
jobcarving is dat uw gespecialiseerde medewerkers zich
volledig kunnen richten op de eigen taken. Dit leidt tot meer
efficiëntie, minder werkdruk bij het huidige personeel en
mogelijk lagere personeelskosten. Zo bent u altijd voorzien
van passend personeel.
Wilt u weten wat deze werkwijze kan betekenen voor uw
bedrijf? Laat dan kosteloos een Werkgevers Scan uitvoeren
door het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. De consultants kunnen u adviseren welke taken in uw bedrijf zich lenen
voor mensen met een beperking. Kijk voor meer informatie op
www.werkgevers-scan.nl.

Jobcoach biedt kosteloze werkbegeleiding
Het aannemen van mensen met een beperking stelt specifieke eisen aan zowel de werkgever als de werknemer. U krijgt
daarbij deskundige en kosteloze begeleiding van een jobcoach.
Hij of zij ondersteunt door bijvoorbeeld aanpassingen op de
werkplek, coaching van de werknemer en begeleiding van het
overige personeel.

Meer informatie? Ga naar wspgrootamsterdam.nl of bel 0800 525 25 25.

John, werknemer bij Celieplant

Gunstige regelingen voor ondernemers
Als u als werkgever werk biedt aan iemand met
een afstand tot de arbeidsmarkt, dan maakt u
aanspraak op verschillende gunstige (financiële) regelingen. Een greep uit de verschillende
mogelijkheden.
 Mobiliteitsbonus

Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar
of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst?
Dan heeft u als werkgever drie jaar lang recht
op een Mobiliteitsbonus. Het gaat om de volgende bedragen:
Jaarlijkse bonus
€ 7000 bij uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder
€ 7000 bij arbeidsgehandicapte die gaat werken
en ten minste het minimumloon verdient
€ 3500 bij arbeidsgehandicapte die met
loondispensatie gaat werken

U kunt slechts één mobiliteitsbonus toepassen.
Als de werknemer in beide categorieën valt
(dus niet alleen een uitkeringsgerechtigde van
56 jaar en ouder is, maar ook arbeidsgehandicapt), dan krijgt u alleen de mobiliteitsbonus
voor arbeidsgehandicapten. De mobiliteitsbonus ontvangt u als een korting op de premies
werknemersverzekeringen die u betaalt als
werkgever.
 Premiekorting

“Maatschappelijk ondernemen vinden wij als
Celieplant zeer belangrijk. Van daaruit zorgen
we voor duurzaamheid, goede huisvesting
voor onze Poolse werknemers en zoeken we
naar mogelijkheden om mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te
bieden. Sinds enige tijd hebben we een Wajonger in dienst die het vuilafvoer regelt. John
is supergemotiveerd. We hebben dus al een
goede ervaring en zijn enthousiast over de
mogelijkheden. Mede om die reden beginnen
we op 1 juni met een groep van tien mensen
uit de regio Amstelland met een afstand tot de
arbeidsmarkt. We gaan een aparte boekettenlijn opzetten, waarbij de werkdruk wat lager
ligt. Bij dit project worden we ondersteund
door een jobcoach en een accountmanager.
Verder nemen we speciaal voor deze groep
een teamleider aan. Na twee maanden vindt er
een loonwaardemeting plaats, dan weten we

wat onze nieuwe mensen waard zijn. De rest
wordt aangevuld met subsidies. Onze belangrijkste eis is dat de mensen gemotiveerd zijn.
Want uiteindelijk moet het ook rendement
opleveren. We steken er veel energie in, omdat
we willen dat het project slaagt.
Je moet dit als ondernemer niet doen omdat
je je verplicht voelt, maar omdat je het echt
belangrijk vindt een bijdrage te leveren aan de
maatschappij. Ik roep andere ondernemers op
ons voorbeeld te volgen. Samen maken we het
verschil.”
John Celie, directeur Celieplant
en ambassadeur Participatiewet

Neemt u een jongere tot 27 jaar in dienst, dan
kunt u premiekorting aanvragen. U betaalt
hierdoor minder belasting. De hoogte van de
premiekorting is maximaal € 3500 per jaar.

Sociaal ondernemen wordt hierdoor voordelig
voor u! Deze regeling geldt tot 1 juli 2016.
 Proefplaatsing

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:
€ 3000 bij een fulltime dienstverband van 6 maanden
€ 5000 bij een fulltime dienstverband van 1 jaar

Met de Proefplaatsing kunt u als werkgever
een kandidaat met een uitkering een korte
periode op proef inzetten om te kijken hoe deze
persoon functioneert. Deze persoon behoudt
gedurende deze maanden zijn of haar uitkering.

Bij een parttime dienstverband, ontvangt u
subsidie naar rato en voor uitkeringsgerechtigden jonger dan 23 jaar gelden afwijkende
bedragen.

 No-Risk polis

 Loonkostensubsidie naar Loonwaarde

Als u iemand in dienst heeft die valt onder de
Banenafspraak, dan krijgt u het doorbetaalde
loon wanneer hij of zij ziek wordt vergoed.

U kunt nu ook loonkostensubsidie naar Loonwaarde krijgen voor werknemers met aan
arbeidsbeperking. De hoogte van deze subsidie
is afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde van de werknemer (verdiencapaciteit). De
loonwaarde en hoogte van de loonkostensubsidie worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De
Loonkostensubsidie naar Loonwaarde wordt
verstrekt zolang de werknemer met een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen.

 Loondispensatie bij Wajongers

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of
handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij
genieten tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering. Als u een Wajonger aanneemt, betaalt
u dankzij loondispensatie slechts een deel
van het salaris van deze jonggehandicapte.
Hoe hoog dat deel is, wordt bepaald door een
arbeidsdeskundige van het UWV. De loondispensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar
duren.
 Tijdelijke Loonkostensubsidie

Als u een uitkeringsgerechtigde met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt, kunt u
aanspraak maken op tijdelijke loonkostensubsidie om u te compenseren voor extra begeleiding en tijdelijk productieverlies, zodat u
de werknemer de kans kan geven zich in de
praktijk verder te bekwamen.

 U toont uw betrokkenheid bij de samenleving
 U maakt aanspraak op gunstige financiële regelingen
 U bent altijd voorzien van passend personeel
Ga naar wspgrootamsterdam.nl of bel 0800 525 25 25.
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze tekst.

 Aanpassingen werkplek

Voor werknemers met een handicap moet u
soms de werkplek aanpassen om hem of haar
in dienst te nemen. Daarbij kunt u denken aan
een traplift, aangepast toilet of een speciaal
ingerichte werkplek. In dat geval komt u als
werkgever in aanmerking voor een vergoeding.
Meer informatie over deze en andere
regelingen vindt u op:
wspgrootamsterdam.nl/subsidies
wspgrootamsterdam.nl/participatiewet

Bel WSP:

0800 525 25 25
(Tijdens kantoorure
n)
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kinder- en jeugdkrant
Workshops op De Brug!
Aalsmeer - Afgelopen week zijn er
verschillende kunstenaars op bezoek geweest bij basisschool De
Brug.
Zo waren er in groep 7 een rapper
en een kunstenaar die gingen leren
hoe je met graffiti om kunt gaan. Het
was best heel erg spannend. Bij de
rapper moesten de leerlingen een
gedicht maken en daar kwam een
melodie bij. Dit lieten de meiden en

Ruim 100 kinderen volgen
cursussen bij Cultuurpunt

jongens vervolgens horen en zien
aan de groep! Met het graffiti spuiten hebben de leerlingen geleerd
hoe je op een mooie manier je naam
op papier kunt zetten. De kunstenaar liet zien hoe diepte gecreëerd
kan worden. De resultaten waren
prachtig. De jongens en meiden van
De Brug hebben genoten van deze
leerzame workshops en zien al uit
naar de volgende!

Aalsmeer - Afgelopen week sloot
Cultuurpunt Aalsmeer haar tweede cursusreeks van dit schooljaar
af met goedbezochte lespresentaties. In negen weken volgden ruim
100 kinderen op verschillende locaties in Aalsmeer muziekles, musical, ballet en de nieuwe cursus DJ.
Tijdens de muzieklessen kregen de
kinderen uitleg over verschillende
instrumenten, bij ballet en musical
werd er naar een voorstelling toegewerkt en bij de DJ-les leerden de
kinderen een heuse DJ-set mixen.
De cursussen eindigden met een
presentatie, waarbij de kinderen
het geleerde aan hun ouders, opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes en andere

bekenden lieten zien. De DJ’s in spé
mochten zelfs optreden in cultureel
jongerencentrum N201, waar zij op
het grote podium als een echte DJ
achter de draaitafels plaats konden
nemen. Met vier groepen cursisten was deze DJ-cursus zo succesvol dat docent Rene van Aken nog
een korte vervolgcursus verzorgt
voor zijn leerlingen. Uiteraard zijn
er in het volgende schooljaar weer
volop mogelijkheden voor kinderen
om deel te nemen aan een van de
vele cursussen van het Cultuurpunt
Aalsmeer. Houd voor nieuwe cursusdata en locaties de website van
het Cultuurpunt in de gaten: www.
cultuurpuntaalsmeer.nl.

De Brug naar het gemaal
Treffend portret van oma
Aalsmeer - De tentoonstelling van de talentenklas van de Werkschuit kende een bijzonder moment. Mevrouw van Hulsen, de 91 jarige oma van Emma, kwam naar de tekenklas en kreeg een kleurrijk portret geschilderd door
haar kleindochter. De medeleerlingen van Emma vonden de gelijkenis in
Oma’s portret treffend!

Aalsmeer - Op dinsdag 7 april is
groep 7 van basisschool De Brug
naar het stoomgemaal in de Cruquius geweest! Met een stel enthousiaste ouders zijn de kinderen om
13.15 uur de auto ingestapt. De
groep werd door een aantal vrijwilligers ontvangen en werd verwelkomd met een film. Daarin werd de
geschieden van het ontstaan van de

polder verteld. Daarna werden de
jongens en meiden in twee groepen
verdeeld om het gemaal van binnen
te bekijken. Ook mochten de leerlingen met stoommachientjes aan de
gang. Zo konden ze zien hoe vroeger door middel van stoom het gemaal kon werken. Uiteindelijk gingen er allerlei fluitsignalen af. Het
was een leuke en leerzame middag!

Groep 8 Samen Een op Texel
Aalsmeer - Er werd al enige tijd
naar uitgekeken. Op dinsdag 7 april
ging groep 8 van OBS Samen Een
vier dagen op kamp naar Texel. Alle
fietsen werden vervoerd tot de veerpont, eenmaal op het eiland is alles
gefietst. Pff, dat viel wel eens niet
mee, vertelden de leerlingen!
Maar de weergoden waren de klas
met hun begeleiding goed gezind.
Dat zat lekker mee in ieder geval. In
het Texel programma stond het uitvaren met de garnalenboot en er
werd een bezoek gebracht aan een
boerderij met heel veel lammetjes
en geitjes. Er is een spannend bos-

Voetbalkooi bij de Oosterkerk
Aalsmeer - Voorafgaande aan de
jongerendienst op zondag 19 april
staat er een voetbalkooi bij de Oosterkerk. Er is gelegenheid om je lekker uit te leven en daarna bij te komen in de jongerendienst met muziek en een inspirerend praatje. De
spreker deze keer is Menno Colijn.
Menno is jeugdleider en onder andere bekend van de 16+ survival
kampen in de Ardennen. Benieuwd
naar zijn verhaal? Kom dan zeker

luisteren. Dan kun je gelijk genieten
van de praise en worship onder leiding van Vivianne Nooter en Daniël
Dijkstra. Laat je verrassen. Na afloop
van de jongerendienst is er eten en
gamen in het Anker. Weet je welkom. De dienst begint om 17.00 uur,
maar voor die tijd staat de voetbalkooi al klaar voor gebruik. Het adres
is Oosteinderweg 269. Meer informatie staat op de website: www.
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Juf Lenie 12,5 jaar op ‘t Roefje
Rijsenhout - Op 1 april was Juf Lenie 12,5 jaar in dienst van de Stichting Kinderdagverblijven. Zij is werkzaam op peuterspeelzaal ’t Roefje in
Rijsenhout. Juf Lenie zelf had diverse redenen om dit jubileum niet te
vieren. Maar, daar dachten haar collega’s anders over. Een goede reden om haar eens in het zonnetje te
zetten. Lenie is immers de spil van
de peuterspeelzaal. Er werd gekozen voor een surprise dag. De peu-

ters kwamen op 2 april één voor één
binnen met een bloem en al snel
had ze een prachtig boeket. Ook
hadden alle kinderen een kleurplaat
voor haar gemaakt. Om 11.00 uur
kwamen de ouders van alle groepen juf Lenie feliciteren en werd het
cadeau, een collage van persoonlijke en lieve wensen, van de kinderen
en de ouders overhandigd. Hartverwarmend. Juf Lenie was zeker verrast en straalde deze ochtend.
doende, tezamen met nog eens een
veelvoud aan ouders, opa’s, oma’s
en supporters was het een drukte
van belang aan de Sportlaan. Het
geeft aan dat atletiek nog steeds
populair is en dat Aalsmeer beschikt over veel sportieve en vaak
talentvolle jeugd. Fanatiek werd er
gesprongen, geworpen en gesprint
en als afsluiter stond er voor velen nog eens een 600 meter op het
programma. Op dit laatste, voor de
meesten, zware onderdeel was het
prachtig om te zien hoe er voor elke meter gestreden werd om een
zo goed mogelijke tijd te lopen en

Popsterfinalist te zien in
Poppentheater Amstelveen
Amstelveen - ‘Mannetje Tique’ was
op 13 maart te zien in het programma ‘Popster’ en veroverde daar meteen een plaats in de finale. Op zaterdag 18 april is deze Popster een hele voorstelling live te zien in het Amstelveens poppentheater. Tique wil
circusartiest worden en graag in het
middelpunt staan. Zijn vrienden helpen hem, maar niet alles wat Tique
wil, lukt. Door fabuleus samenspel
weten de spelers Mannetje Tique
prachtig, spannend en humoristisch
allerlei avonturen te laten beleven en
daarmee het publiek - van alle leeftijden - in opperste bewondering en
verwondering te boeien. ‘Mannetje
Tique’ begint zaterdag om 14.30 uur
en is geschikt voor iedereen vanaf 2
jaar. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl of telefonisch via 020-6450439.

spel gedaan en de groep ging naar
zwembad Calluna. Op donderdag
is een fiets-puzzel tocht gehouden
met flink wat kilometers. Ondertussen werd uitgekeken naar de bonte avond. De met zorg uitgezochte verkleed uitdossing kon tevoorschijn komen uit de koffer! Maar de
volgende ochtend, op vrijdag, werd
die koffer helaas weer ingepakt. De
groep ging al fietsend richting de
pont. Onderweg werd het plaatsje Den Burg nog bezocht en konden de kinderen wat souvenirs kopen voor thuis. Het waren superdagen op Texel!

Atletiek: AV Aalsmeer

Ruim 300 kinderen op
schoolatletiekdag
Aalsmeer - Hoewel het weer niet
de hele dag meezat, voor het eerst
in al die jaren viel er een (fikse) regenbui, mocht de organisatie van de
schoolatletiek dag ook dit jaar weer
spreken van een geslaagd evenement. Ruim 300 kinderen waren ook
dit keer weer op dit leuke en gezel-

lige sportspektakel afgekomen om
met elkaar over vier onderdelen te
strijden om maar liefst 144 medailles. Toch zijn medailles niet het belangrijkste op deze dag. Ook hier
gold het Olympische principe ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.
En deelnemers waren er dus vol-

klassering te behalen. Mooie foto’s
en ook uitslagen zijn binnenkort terug te vinden op de websites www.
avaalsmeer.nl.
Heb je ook zo genoten van deze dag en hou je van lopen, springen of werpen? Kom dan gerust
eens langs op een trainingsavond.
Er wordt op dinsdag en donderdag
door de jeugd getraind tussen 18.00
en 20.00 uur en je kunt dan vrijblijvend een aantal weken meedoen.
Meer informatie over AV Aalsmeer
is uiteraard ook terug te vinden op
de website.
Foto: www.kicksfotos.nl.
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Wielrennen

UWTC jeugd succesvol
bij interclub wedstrijd
Amstelland - Na de succesvolle
kick off van de jeugdtraining op 7
april, waarbij de ouders van de kinderen uitleg kregen over de trainingen en wedstrijden, stond de eerste
interclub wedstrijd op het programma. De jeugdcommissie van UWTC
wil het wedstrijd rijden ook stimuleren, dus werd ’s morgens vroeg gezamenlijk vertrokken naar de wedstrijd. En wat deden de jeugdrenners het geweldig! Bij de jongste
jeugd, categorie 1-2, een klein deelnemersveld. Siem van Smoorenburg en Esmee de Rijk konden lekker meerijden in de groep. Soms
lag Siem iets voor en de volgende ronde kwam Esmee iets eerder
door. De laatste ronde werd er fel
gesprint tussen beide. Kleine Siem
haalde alles uit de kast en kwam

met een lichte voorsprong op Esmee over de finish. Voor Siem een
mooie derde plaats en ook Esmee
mocht voor haar vierde plaats een
beker in ontvangst nemen. In categorie 3-4 het grootste startveld met
16 deelnemers. Mees van Smoorenburg, Louisa Suchtelen en Joyce de
Rijk konden lang in het peloton blijven. Helaas had Joyce last van haar
luchtwegen en moest er als eerste af, maar ze bleef keurig doorrijden en werd 13e. De laatste rondes
moest ook Louisa het peloton laten
gaan. Maar petje af voor deze dame,
ook zij bleef goed volgen en werd
10e. Op het moment dat het peloton de bel kreeg was Mees er vandoor gegaan. Helaas voor Mees gingen een paar dames hard in de achtervolging en werd hij weer bijge-

Sven Buskermolen (4011) uit Kudelstaart wist tweede te worden.
Foto: Corry de Veer.

Zaterdag 18 april:
F.C. aalsmeer
V.O.P. 1 - F.C.Aalsmeer 1
ZOB 2 - F.C.Aalsmeer 2
F.C.Aalsmeer 3- Bloemendaal 2
RAP 7 - F.C.Aalsmeer 4
F.C.Aalsmeer 5 – Meteoor 2
Hertha 3 - F.C.Aalsmeer 6
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – Arseanal Vet.2

Vrouwen
DEVO’58 VR.1 - F.C.Aalsmeer VR.1 14.30 u

Junioren

Tweede plaats voor John Tromp uit Kudelstaart. Foto: Dolly van der Laan.
haald. Uiteindelijk werd Mees toch
nog derde. In categorie 5-6 hadden
Sven Buskermolen en Olivier Suchtelen er zin in. Sven hield het tempo hoog en is menig ronde aan kop
van het peloton gezien. Uiteindelijk
bleven ze met z’n zessen over. Olivier moest soms op zijn tanden bijten om het tempo te kunnen volgen. Met als resultaat een sterke 2e
plaats voor Sven en een 5e plaats
voor Olivier.
Bij de laatste groep: categorie 7 en
nieuwelingen schrok Ian van de
Berg even toen hij doorkreeg dat
ze gezamenlijk moesten rijden. Hier
was de nationaal sterk rijdende Stefan Appelman heel veel maatjes
te groot voor de rest. Ian kon echter heel goed het peloton volgen en
Ian wist verrassend in de eindsprint
naar de 6e plaats te rijden. Helaas
net buiten de bekers, maar al wel
bijna zijn doel van dit jaar bereikt.
Namelijk een 5e plaats halen bij een
wedstrijd.
Veteranen wedstrijd
Zondag 12 april waren er veel ren-

ners naar Woerden gekomen om
daar te starten in een veteranen 60+
wedstrijd. Tussen de deelnemers de
UWTC renners Leen Blom, Nico
Fokker, Piet Rewijk, John Tromp en
Guus Zantingh. Vanaf het startschot
werd er erg hard gereden waardoor
het peloton uiteen viel. Na ongeveer
20 minuten wedstrijd ontstond er
een kopgroep van tien renners met
daarbij John Tromp, als ook de kampioen van Nederland Gijs Nederlof.
Achter deze kopgroep vormde zich
een groep van elf renners met daarbij Guus Zantingh, deze groep wist
de kopgroep niet te achterhalen. De
tien renners van de kopgroep bleven bij elkaar, omdat niemand de
ruimte kreeg om te ontsnappen.
De wedstrijd werd gewonnen door
Hans van Bavel uit Sint Anthonus, hij wist John Tromp nipt voor
te blijven en hiermee spurtte de
Kudelstaarter zich naar een mooie
tweede plaats en haalde hiermee
zijn eerste podiumplaats van dit seizoen. Guus Zantingh won de spurt
van de tweede groep en werd elfde.

Voetbal zaterdag

buiten de 16 meter. Aanvallend was
Zeewolde in deze periode iets gevaarlijker en Job Hoogedoorn was in
de 31e minuut dicht bij een doelpunt.
Vóór Ray Smidt schoot hij naast. Een
goed lopende aanval over drie schijven via Mark Ruessink, Michal Kocon
en door Stefan van der Dussen goed
afgerond bracht FC Aalsmeer op een
1-0 voorsprong. Een splijtende dieptepass van Floris Dokkum rondde Michal Kocon goed af, 2-0. En zo kon
Aalsmeer met goed gevoel de thee
opzoeken. Een foutenfestival achterin
bij FC Aalsmeer werd door Pino Wouters in de 47e minuut afgestraft 2-1 en
bracht Zeewolde weer in de wedstrijd.
Zeewolde geloofde er weer in en Reinier Joustra was met een counter op
de lat dicht bij de gelijkmaker. Floris
Dokkum was met een vrije trap in de
64e minuut dicht bij de 3-1, maar zijn
schot ging rakelings naast. Het spel
golfde op en neer. Uit een voorzet van
Michal Kocon stond ineens Bart de
Jong vrij voor Martin van Barneveld.
Zijn schot stuitte op de keeper. Wissel 86e minuut: Lennart van der Dussen voor Stefan van der Dussen. Peter
Neuvel werd in de 87e minuut onreglementair in de 16 meter tegen de grond
gewerkt. Scheidsrechter Willems wuifde dit weg. Wissel 88e minuut: Roald
Groeneveld voor Peter Neuvel. Na 93
minuut floot Willems voor het einde en
was de negende overwinning van de
FC binnen. FC Aalsmeer (zat.) speelt
komend weekend 18 april uit tegen
V.O.P. uit Amersfoort. Locatie Sportpark Olympus, Olympus 20, 3825 AJ
Amersfoort. Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Na twintig jaar voorzitterschap

Piet Boom nu erelid van
Het Oosterbad
Aalsmeer - Tijdens de algemene ledenvergadering, die afgelopen donderdag 9 april plaatsvond in The
Beach, is Piet Boom benoemd tot
erelid van zwemvereniging Het Oosterbad en werd hem ten allen tijde
gratis toegang toegezegd. De opkomst was goed te noemen. Nadat
de notulen van de vergadering van
2014 waren goedgekeurd was het
tijd voor het onderwerp bestuursverkiezing. Vier bestuursleden traden
af en stelden zich niet herkiesbaar:
Piet Boom, Aline van der Kolk, Nancy van der Schilden en Bernhard van
Stam. Zij werden bedankt voor hun
inzet voor de vereniging. Piet Boom
werd nog eens extra toegesproken en daaruit bleek dat hij heel erg
veel voor Het Oosterbad heeft betekend als voorzitter in de afgelopen 20

Maarsen A1 - F.C.Aalsmeer A1
10.30 u
IJmuiden A2 - F.C.Aalsmeer A2
12.00 u
F.C.Aalsmeer B1 – F.C.A’dam B1
12.30 u
Zuidvogels B2 - F.C.Aalsmeer B2 14.30 u
F.C.Aalsmeer B3 – Jong Hercules B112.30 u
PVCV C1 - F.C.Aalsmeer C1
11.30 u
Geinburgia C1 - F.C.Aalsmeer C3 10.30 u
SCW C2 - F.C.Aalsmeer C4
10.00 u
F.C.Aalsmeer C5 – Zandvoort C4 12.30 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – Abcoude D2
11.30 u
BFC D3 - F.C.Aalsmeer D2
9.50 u
F.C.Aalsmeer D3 – Abcoude D5
11.30 u
F.C.Aalsmeer D4 – Pancratius D5
9.00 u
Badh’dorp D1 - F.C.Aalsmeer D5 10.00 u
F.C.Aalsmeer D6 – Zuidvogels D8 11.30 u
Roda’23 D9 - F.C.Aalsmeer D7
11.00 u
F.C.Aalsmeer E2 – Swift E2
9.00 u
F.C.Aalsmeer E3 – Legm.vogels E5 9.00 u
Sp.Martinus E5 - F.C.Aalsmeer E4 9.45 u
F.C.Aalsmeer E5 – Breukelen E3
10.30 u
Amstelveen E5 - F.C.Aalsmeer E6 10.30 u
F.C.Aalsmeer E7 – Argon E6
9.00 u
Sp.Martinus E13 - F.C.Aalsmeer E8 13.00 u
F.C.Aalsmeer E9 – Roda’23 E14
10.30 u
Sp.Martinus E14 - F.C.Aalsmeer E10 8.30 u
F.C.Aalsmeer F1 – Pancratius F3
9.00 u
Legm.vogels F2 - F.C.Aalsmeer F2 9.00 u
Pancratius F4 - F.C.Aalsmeer F3
10.15 u
Legm.vogels F4 - F.C.Aalsmeer F4 9.00 u
F.C.Aalsmeer F5 – Legm.vogels F5 9.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – Roda’23 F10
9.00 u
Arsenal F3 - F.C.Aalsmeer F7G
8.30 u
F.C.Aalsmeer F8 – KDO F4
9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – Pancratius F10
9.00 u
Legm.vogels F12 - F.C.Aalsmeer F 10 9.00 u
AFC 14 - F.C.Aalsmeer F 11
9.00 u

Meisjes
O.Gazellen MC.1 - F.C. A’meer MC.113.00 u
Nw.Sloten M.1 - F.C.Aalsmeer MC.2 12.00 u
F.C.A’meer MD.1 – Kockengen MD.1 11.30 u
F.C.AalsmeerME.1 - Roda’23 ME.1 9.00 u
Legm.vogels ME.1 - F.C.A’meer ME.2 9.00 u
A’veen ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.3 10.30 u
DCG ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.4
9.00 u

Nipte 2-1 overwinning FC
Aalsmeer op Zeewolde
Aalsmeer - Onder miserabele omstandigheden – veel wind en regen –
moesten de ongeveer 140 toeschouwers hun heil zoeken op de tribune.
Het veld, waarvoor Amstelveen tegenwoordig verantwoordelijk is, was ronduit slecht. Hier is geen normale wedstrijd op te spelen. FC Aalsmeer zonder vier basisspelers ging nog voor de
laatste punten. Zeewolde moest nog
punten verzamelen voor de nacompetitie en dat gaf nog een extra ‘boost’
aan het geheel. Onder leiding van
scheidsrechter Willems ontspon zich
een levendige wedstrijd. Weinig mooi
voetbal maar wel passie. Opbouwen
bij Zeewolde was er niet bij. Vanachter
uit werd vrijwel direct de lange bal gespeeld op de snelle buitenspelers Job
Hoogedoorn of Denilgon Ramazan. De
FC Aalsmeer defensie met uitblinker
Mark Ruessink en op rechts Sander
Star gaven geen krimp. De 2-0 voorsprong in de eerste helft was gezien
het wedstrijdverloop verdiend. Verkeerd uitverdedigen van keeper Ray
Smidt bracht de stand na twee minuten spelen in de tweede helft weer op
2-1. Onder steeds slechtere weersomstandigheden kon de wedstrijd nog alle kanten op. Het was FC Aalsmeer die
de verdiende drie punten aan het totaal toevoegde. FC Aalsmeer was de
eerste minuten de aanvallende ploeg.
Al in de vierde minuut kwam Michal
Kocon voor keeper Martin van Barneveld, maar hij speelde de bal te ver
voor zich uit. De eerste kans van Zeewolde was in de 12e minuut, maar Job
Hoogedoorn stuitte op de goed opgestelde Ray Smidt. De beste kans voor
Zeewolde was in de 17e minuut. Ray
Smidt bracht redding met een sliding

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
13.15 u
14.30 u

jaar. Ook werd een nieuw bestuurslid aangenomen en meteen door het
nieuwe bestuur benoemd als voorzitter; Het Oosterbad heet Goos Bartels
welkom als nieuwe voorzitter. Het
nieuwe seizoen 2015 staat weer voor
de deur en de plannen werden toegelicht door Loekie Brommer, die ook
dit jaar de algehele leiding op zich
neemt. Zij zal met haar team zorgen voor een goed seizoen vol leuke activiteiten. De deuren openen dit
jaar op 16 mei, maar voor die datum
is de onlangs in het leven geroepen
werkgroep al druk bezig geweest het
zwembad schoon te maken en heeft
het eerste badje een nieuwe, vaste bodem gekregen. Al het nieuws
en activiteiten zijn binnenkort te lezen op de website van het zwembad:
www.hetoosterbad.nl.

RKDES

Korfbalcompetitie

VZOD wint ook op het veld
Kudelstaart - Na de vrij gemakkelijke overwinning op Huizen van vorige week, stond de Kudelstaarters
afgelopen zaterdag een hele andere tegenstander te wachten. De uitwedstrijd tegen ZKC ‘31 uit Zaandam stond namelijk op het programma. VZOD/FIQAS was tot deze
wedstrijd de koploper met 14 punten uit 8 wedstrijden, direct gevolgd
door ZKC ’31 met 1 punt achterstand. Pikant detail; de eerste wedstrijd tussen de twee sterkste ploegen uit de derde klasse werd overtuigend gewonnen door de Zaandammers, die daarmee VZOD de
enige verliespunten bezorgden. Gesterkt door een goed zaalseizoen,
was VZOD op revanche belust. Ondanks dat vorige week door enkele
spelers een lichte blessure was opgelopen kon coach Frits Visser het
sterkst mogelijke team opstellen.
Toch was het de thuisploeg die na
het eerste fluitsignaal het best uit de
startblokken kwam. Zij nam direct
het initiatief en zette de verdediging van VZOD onder druk. Zij wist
meerdere kansen te creëren, maar
faalde in de afwerking. En zoals zo
vaak als de ene ploeg verzuimt de
kansen af te maken, vallen de doelpunten aan de andere kant. Zo ook
deze wedstrijd. De jonge Alyssa te
Riele, die sinds enkele maanden de
positie heeft ingenomen van de geopereerde Jessica Zijerveld, maakt
een snelle ontwikkeling door en bevestigde dit door persoonlijk voor de
eerste twee doelpunten te tekenen.
ZKC ’31 ging verder op de ingeslagen weg en wist al vrij snel de stand
weer gelijk te trekken: 2-2. Direct na
de vak wissel was het Josine Verburg die haar tegenstandster volledig op het verkeerde been zette en
haar doorloopbal keurig afmaakte.
Een klein kansje onder de korf was
voor de ervaren Bart Verheul voldoende om na 15 minuten te stand
op 2-4 te brengen. Daarna volgde
een kwartier waarin geen van beide ploegen tot scoren kwam. In de
laatste 5 minuten van de eerste helft
kreeg de thuisploeg nog twee strafworpen waarbij de laatste uiterst
dubieus was. Doordat deze beiden
werden benut en Martijn Vervark
van afstand de korf nog eenmaal
wist te vinden, werd de kleedkamer

opgezocht met een 4-5 voorsprong
voor de Kudelstaarters. In de eerste
minuut na rust maakte Josine Verburg duidelijk dat de blauw zwarten scherp uit de kleedkamer waren gekomen: 4-6. In deze fase van
de wedstrijd was VZOD duidelijk de
sterkste ploeg. Via doelpunten van
aanvoerster Dineke Westerhof en
Bart Verheul gaf het scorebord halverwege de tweede helft een stand
aan van 5-8 en leek VZOD de wedstrijd eenvoudig te kunnen uitspelen. ZKC ’31 gaf zich echter nog niet
gewonnen en kwam langzaam beter in de wedstrijd, kansen die eerder gemist werden, wist men nu wel
te verzilveren. Coach Visser greep
in en wisselde Eric Spaargaren voor
Nils van Os. Bij ZKC ’31 kwam het
vertrouwen terug en met nog 10 minuten te spelen was de stand voor
de eerste maal deze wedstrijd gelijk:
8-8. VZOD was even de weg kwijt
en kwam zelfs binnen twee minuten
op achterstand 10-8. VZOD besefte
dat hier om de titel werd gestreden
en zette nog een maal aan. Thomas
van der Zwaard tekende voor de
aansluitingstreffer en bracht zo de
spanning weer volledig terug. Toen
van der Zwaard kort daarop onreglementair werd opgevangen door
zijn tegenstander werd hiervoor terecht een strafworp toegekend, die
koel werd benut. Met nog drie minuten op de klok waren de beste kansen voor de bezoekers. Josine Verburg kwam vrij onder de korf
maar kreeg een klein duwtje waardoor ze tijdens het schieten uit balans werd gebracht. Dit werd door
de scheidsrechter goed gezien en
hij wees terecht naar de stip. Bart
Verheul liet de geboden kans niet
onbenut en tekende zo voor het
winnende doelpunt: 10-11. Al met al
een verdiende overwinning voor de
koploper. Coach Frits Visser na de
wedstrijd: “Twee jaar geleden hadden we zulke wedstrijden verloren.
Nu winnen we op karakter.” Volgende week zijn de senioren vrij vanwege de Korfballeague Finale. Op 18
april treed zowel VZOD 1 als 2 aan
op de Wim Kan Dreef tegen DSO uit
Alkmaar. Beiden teams hebben nu
3 punten voorsprong op de tegenstand. VZOD 1 begint om 15.30 uur,
de reserves (2) om 14.00 uur.

RKDES D1 – IJburg AFC D1
11.00 u
Ouderkerk D6 - RKDES D2
10.00 u
WV-HEDW D6 - RKDES D3
9.00 u
AFC D 11 - RKDES D4
9.45 u
RKDES D5M – Legm.vogels D 11M 9.30 u
RKDES D6 – Overbos D5
11.00 u
Swift E6 - RKDES E2
10.15 u
RKDES E3 – Buitenveldert E6
11.00 u
RKDES E4 – Pancratius E11
11.00 u
RKDES E5 – Swift E8
9.30 u
AFC F2 - RKDES F1
10.00 u
Swift F2 - RKDES F2
9.00 u
Swift F5 - RKDES F3
10.15 u

RKDES F4 – Amstelveen F3
RKDES F5 – Roda’23 F15
RKDES F6 – Amstelveen F10
Buitenveldert F9 - RKDES F7
RKDES F8 – Legm.vogels F10
Pancratius F9 - RKDES F9
Amstelveen F7 - RKDES F 10

9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u

Vrouwen
DWO VR.1 - RKDES VR.1

15.00 u

Meisjes
Velsen MB.1 - RKDES MB.1
NFC MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – Almere MD.1
CSW ME.2 - RKDES ME.2

12.30 u
14.00 u
11.00 u
10.00 u

SCW
SCW 1 – Kon.HFC 1
SCW 2 – CSW 3
SCW 3 – Odin’59 7
SCW 4 – VVA/Spartaan 4
VEW 4 - SCW 5
Roda’23 Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Fortius Vet .1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
11.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
BSM 1 - SCW B1
Amstelveen C1 - SCW C1
SCW C2 – F.C.Aalsmeer C4

12.45 u
10.30 u
10.00 u

Pupillen
Olympia.Haarl. D1 - SCW D1
SCW D2 – DIO D1
SCW E1 – Roda’23 E6
SCW E2 – UVV E4
SCW E3 – Argon E5
SCW E4 – Buitenveldert E7
SCW E5 – Argon E9
SCW F1 – Roda’23 F6
Pancratius F13 - SCW F2
SCW F3 – Geel Wit F5

11.00 u
11.30 u
8.45 u
10.00 u
8.45 u
8.45 u
8.45 u
10.00 u
10.15 u
10.00 u

Vrouwen
AMVJ VR.1 - SCW VR.1

13.00 u

Meisjes
KDO MB.1 - SCW MB.1
Nw.Sloten MD.2 - SCW MD.1
Hertha ME.2 - SCW ME.1

13.30 u
10.20 u
9.00 u

Zondag 19 april:
F.C. Aalsmeer
S.V.IJ 1 - F.C.Aalsmeer 1
Roda’23 3 - F.C.Aalsmeer 2
F.C.Aalsmeer 3 – Overbos 2
F.C.Aalsmeer 4 – Hillegom 4
De Meer 9 - F.C.Aalsmeer 5
F.C.Aalsmeer 6 – Hertha 2

14.00 u
12.00 u
11.30 u
11.30 u
14.30 u
11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Wijk aan Zee 1
RKDES 2 – NVC 2
DSK 2 - RKDES 3
SDZ 2 - RKDES 4
RKDES 5 – Onze Gazellen 3
HSV’69 4 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
11.30 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
Nw.Sloten A1 - RKDES A1
RKDES B1 – TABA B1
Hoofddorp B6 - RKDES B2
RKDES C1 – Swift C2
RKDES C2 – Pancratius C6

13.00 u
11.00 u
14.30 u
10.00 u
12.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

ZABO zaalvoetbal

Polonia boekt knappe zege
Aalsmeer - Tijdens de veertiende speelronde voegde Sportcafé de
Midi’s weer drie punten toe aan het
totaal en is een stap dichterbij de
ZABO-titel 2014/2015 gekomen. De
koploper behoudt elf punten voorsprong op zowel de nummer twee
als drie van de ranglijst. De ploeg
kan zaterdag 25 april kampioen
worden van de ZABO. Bij een overwinning (op tegenstander LEMO)
is Sportcafé de Midi’s niet meer te
achterhalen door de concurrentie.
Speelronde 14 vond afgelopen zaterdag 11 april plaats in hal 2 van
sporthal de Bloemhof. De vijf wedstrijden werden uitstekend gearbitreerd door de scheidsrechters John
Visser, Natasja van Loon en Coop
Verlaan. De openingswedstrijd ging
tussen La Furia Roja en Café Sportzicht. Eerstgenoemd team won de
partij zaalvoetbal met 2-1 en blijft
op de tweede plaats staan in de
ranglijst. Vervolgens trad Heemhorst Watersport aan tegen Koning
Nieuwendijk (Holex). De ploeg van
coach Bertus Heeren won de wedstrijd met 6-3 en Heemhorst Watersport kan zich bij een volgende

overwinning nestelen in het linkerrijtje van de stand. Het derde duel was de ontmoeting tussen Polonia Aalsmeer en het team van LEMO. Ook bij deze wedstrijd gaf het
scorebord 6-3 aan bij het eindsignaal. Een uitstekende zege voor Polonia Aalsmeer. Sportcafé de Midi’s
had geen grote moeite met Amsec
Beveiliging. Eindstand: 5-0 voor de
lijstaanvoerder die uit 14 duels de
volle buit van 42 punten heeft gescoord. Het slotduel ging tussen Piller Sport en EZ Flower. Piller Sport
wil graag bij de eerste drie eindigen
en boekte een nuttige overwinning.
Bij de rust stond het 2-0 en in de
tweede helft werd deze voorsprong
verdubbeld: eindstand 4-0.
Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 14-42, La Furia
Roja 14-31, Piller Sport 14-31, Polonia Aalsmeer 14-28, LEMO 14-24,
Heemhorst Watersport 14-22, Café Sportzicht 14-9, Koning Nieuwendijk 14-9, EZ Flower 14-6, Amsec Beveiliging 14-6. Speelronde
15 volgt op zaterdag 25 april in De
Bloemhof.
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Geslaagde eerste buitenduik
Aalsmeer - Zondag 12 april stond
de eerste buitenduik voor de cursisten in de basisopleiding van Duikteam Thamen op het programma.
Na het verzamelen bij zwembad de
Waterlelie om 9 uur in de ochtend is
de groep in een heuse colonne naar
het Haarlemmermeerse bos gereden.
Het water was nog geen tien graden,
maar dit werd boven water ruim gecompenseerd. Samen met de begeleiding gingen zes cursisten en nog
een aantal leden te water, totaal 18
mannen en vrouwen. Qua zicht geen
ideale omstandigheden, onder de 6
meter werd het redelijk. Afgezien van
wat “bijna-was-ik-het-lood-kwijt” situaties geen problemen bij de eerste
buitenduik. Op de kant werd ondertussen de feesttent opgesteld met

water voor thee en koffie en diverse
frisdranken. Ook was er voor de liefhebber een biertje of een wijntje. In
totaal waren 28 mensen op de been
voor deze zonnige en feestelijke eerste buitenduik. Na de duik was er
voor iedereen een glaasje ‘bubbels’.
Ondertussen was de barbecue opgestookt en werden er hamburgers
gebakken. Duikteam thamen bestaat 40 jaar en is een actieve vereniging die naast het wekelijks duiken
op dinsdagavond en zondagochtend,
ook nog diverse andere activiteiten
organiseert en opleidingen en cursussen verzorgt. Iedere donderdagavond wordt er getraind in zwembad
de Waterlelie aan de Dreef van 21.30
tot 22.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.thamen-diving.nl.

snelheid van maar liefst 1732,684
meter per minuut, dat is 103,92 kilometer per uur. Erik Wiersma uit Amstelveen gaf ook meteen zijn visitekaartje af, hij werd op korte afstand
tweede en één van de nieuwe leden,
(er zijn er deze winter vier bij gekomen) Darek Jachowski (een Poolse Nederlander) uit Mijdrecht werd
keurig derde. De nieuwkomers zijn
naast Darek, Richard v.d. Berg uit
De Kwakel en Paul Baas en Leo v.d.
Sluis uit Uithoorn.

Winnaar Aad van Belzen met jeugdlid Tim Rewijk.

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Aad van Belzen winnaar van
openingsvlucht vanuit Meer
Aalsmeer - Zaterdag 11 april was
de openingsvlucht van het seizoen
2015, het was wel niet het mooiste
weer van de wereld, maar het was
toch een mooie en een vlotte vlucht.
De duiven waren bijna allemaal
thuis voor het begon te regenen. En
degene die niet op tijd thuis waren,
kwamen na de regen thuis, want
toen was het weer mooi weer. De

duiven werden om 08.10 uur in de
grensplaats net op Belgisch grondgebied in Meer gelost met een zuidwesten wind, dus de snelheden waren hoog. Om 08.57.42 uur meldde
zich de eerste duif bij Aad van Belzen op het hok en dit bleek bij het
samenstellen van de uitslag dat dit
de snelste van de vereniging was,
zijn 14-1796894 maakte over een
afstand van 82,649 kilometer een

Bart zwemt snel op Open NK
Aalsmeer - Dolfijn zwemmer Bart
Sommeling uit Aalsmeer, heeft het
Paasweekend uitstekend gezwommen op de Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen in Eindhoven. Bart mocht aan deze ONK
Lange Baan (50 meter) - die te samen met de Eindhoven Swim Cup
werd georganiseerd – meedoen
omdat hij als jeugdzwemmer een
vijftal senior limieten voor deelname had behaald. De zwemvereniging De Dolfijn was overigens sterk
vertegenwoordigd met meer dan 20
zwemmer en zwemsters. Het ONK
begon op de donderdag met één
van Bart zijn favoriete afstanden: de
400 meter wisselslag. In een sterk
deelnemersveld wist hij zich goed te
handhaven met een tijd van 4:55:41
minuten; net boven zijn persoonlijk
record (PR) op deze afstand. Ook
werd op de donderdag het koningsnummer de 100 meter vrije slag gezwommen en Bart wist hier een
nieuw PR in een 50 meter bad in de
boeken te zwemmen: 55:06 seconden. Na een goede nachtrust was
het op de vrijdag tijd voor de lange
afstand: 1500 meter; ofwel 30 banen zwemmen in een 50 meter bad.
In het internationale veld met vele
nationaliteiten wist Bart zich goed
staande te houden; een mooie technische lange slag bracht een tijd van
17:31:68 op de klokken. Deze tijd

viel een beetje tegen in vergelijk met
zijn persoonlijke record op de lange
baan (17:14:00) een paar weken geleden gezwommen. Na een rustdag
op de zaterdag ging het ONK door
met de 400 meter vrije slag; één
van de favoriete afstanden van Bart.
Na een snelle race wist Bart een PR
te noteren van 2 seconden en eindigde hij de 400 meter vrije slag in
4:20:87 minuten. Het sluitstuk voor
Bart was de 50 meter vrije slag die
hij in een verdienstelijke 25:99 seconden zwom; drie tienden boven
zijn PR. De voltallige ploeg van De
Dolfijn en Bart kan terugkijken op
een uitstekend ONK / Swim Cup.
De volgende belangrijke wedstrijd
voor Bart is aanstaande zaterdag 18
april; de 5000 meter vrije slag op
het NK Lange Afstand Zwemmen in
Amersfoort.
Bart Sommeling, vlinderslag. Fusion
Photography, Andy Onderstal.

Remco Maarse (links) en winnaar Danny de Hartog.

Darten in het Dorpshuis

Danny de Hartog wint
speelavond Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de dertiende speelavond van
het seizoen van dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis. De opkomst was met
zesendertig deelnemers alleszins redelijk zodat er precies negen poules met vier deelnemers geformeerd
konden worden. Op voorhand leken
Danny Zorn en Danny de Hartog de
grootste favorieten om in de finale van het hoogste niveau te belanden. Zij troffen elkaar echter direct
na de poule in de tussenronde, zodat één van twee in het tweede niveau terecht kwam. Dit lot bleek voor
Danny Zorn beschoren. Danny de
Hartog mocht dus door op het hoogste niveau en bereikte uiteindelijk in-

derdaad de finale. Remco Maarse
bereikte ook knap de finale. Remco
stond dit seizoen vier keer in de finale, maar dit was op het tweede niveau. Het was evengoed wel de elfde
keer ooit dat Remco de ‘grote finale’ wist te bereiken. Danny de Hartog
daarentegen bereikte alleen al dit
seizoen, van de zes keer dat hij aanwezig was, vijf keer de finale. Helaas
gingen alle finales tot nu toe verloren, maar deze avond liet hij zich
niet meer afstoppen. Zodoende won
Danny de Hartog dan eindelijk, voor
de derde keer ooit, zijn fel begeerde
speelavond. In deze ronde bereikten
Martin Bax en Huib Gootjes knap de
halve finale. Het tweede niveau bleek

Zondag gratis midgetgolf
Aalsmeer - Vele minigolfverenigingen in Nederland die zijn aangesloten bij de Nederlandse bond houden zondag 19 april een open dag. Zij
stellen hun baan gratis beschikbaar
voor recreanten. Zo ook de Aalsmeerse vereniging. Tussen 13.00 - 17.00

uur is een ieder welkom in sportpark
Hornmeer aan de Beethovenlaan 116
om op het banencomplex van MGC
Aalsmeer gratis een ronde te spelen.
Bij mooi weer kan vooraf, of na het
spelen, op het terrein een drankje genuttigd worden. De baan is nu weer 6

Selina met showcorps
tweede op WK twirlen
Aalsmeer - Op donderdag 2 april
stond het onderdeel showcorps op
het programma bij WK twirlen in Italië. Selina was één van de 22 leden van team Holland. Om 20.45 uur
was het dan eindelijk zover. Het thema van dit team is: Stop het pesten. De toeschouwers waren onder
de indruk en er werden wat traantjes weggepinkt. Mooi compliment
voor dit team! De jury beloonde hen
met een 2e plaats. Omdat team USA
eerste werd, zijn ze eerste van Europa geworden. Op www.selinakok.nl is
het filmpje van het showcorps te zien.

Op vrijdag stond het solo onderdeel
2-baton al vroeg op het programma.
Selina moest als tweede in haar categorie op. Helaas verliep haar routine
niet helemaal zoals ze wilde. Ze wist
er nog een leuke show van te maken.
Uiteindelijk is ze 12e van de wereld
geworden in de preteen categorie.
Een prestatie om trots op te zijn. Lijkt
het je ook leuk om te komen twirlen?
Voor meer informatie over twirlen kan
contact opgenomen worden met de
Productgroep Coördinatoren Valerie Leliveld of Linda Nederstigt per email: twirlen@svomnia.nl

Scholenzwemloop en Poeloversteek

Drie teams van Oceanus in
nationale competitie triatlon
Aalsmeer - Het seizoen 2015 word
een mooi jaar voor de Triathlon in
Aalsmeer. Na een mooie prestatie
van het ere- en tweede-divisieteam
in 2014, is er ook een derde team
ingeschreven. Het team bestaat uit

een gezonde mix van getalenteerde
senioren en veteranen. Doelstelling
is samen op een gezonde wijze het
maximale uit het team en de atleet
te halen. In het seizoen 2015 gaat
opleidingsvereniging Oceanus dan

De volledige uitslag is als volgt.
Meer 501 duiven en 19 deelnemers:
1. A.J. van Belzen Kudelstaart
2. E. Wiersma Amstelveen
3. Darek Jachowski Mijdrecht
4. Gerard en L. v.d. Bergen K’staart
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. J.H. van Duren Amstelveen
7. D. Baars Kudelstaart
8. R. v.d. Berg de Kwakel
9. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
10. v. Leeuwen & v.Grieken Aalsmeer
11. C. van Vliet Kudelstaart
12. W. Wijfje De Kwakel
13. P. Baas Uithoorn
14. A. v.d. Wie Aalsmeer
15. Comb. van Ackooy Hoofddorp
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17. Tim Rewijk De Kwakel
18. Th. v.d. Wie Aalsmeer
19. M. de Block Aalsmeer.
Dit weekend staat een vlucht vanuit het Belgische Duffel met een afstand van ongeveer 136 kilometer
op het programma.
sterk bezet met voormalige speelavond winnaars en (oud) Top Tien
spelers als Danny Zorn, Jeroen van
den Helder, Nick Dekker, John Kater, Ilona van Emden en Gilbert van
Eijk. Tussen al dit geweld bereikte Michel van Galen knap de halve
finale. De finale ging echter uiteindelijk tussen oud Poel’s Eye kampioenen Danny Zorn (vier keer kampioen) en Jeroen. Uiteindelijk wist
Danny te winnen. De hoogste uitgooi
van de avond ging met een zeer hoge finish van 158 naar Nick Dekker.
Dit was tevens een evenaring van
de hoogste uitgooi van het seizoen
tot nu toe van Danny de Hartog. Ten
slotte werd Remco Maarse voor de
tweede keer op rij, en de vierde keer
ooit, uitgeloot voor het spel de Triple
Pot, maar hij miste helaas jammerlijk drie pijlen op het trainingsdartbord. Volgende week nieuws over
het derde en vierde niveau. Ook hier
was een bewoner van het 41 huizen
tellende Zeemanhof succesvol bezig.
Na finalisten Danny Zorn en Jeroen
en halve finalisten Michel en Huib
deed ook Remco Pannekoek van
zich spreken. Dit, of andere informatie over de dartsclub, is ook alvast
te lezen op de website www.poelseye.nl. De volgende dartsactiviteit
van de Poel’s Eye is het Blind Koppel Toernooi. Bij dit toernooi schrijft
iedereen zich alleen in, en wordt vervolgens door een computer vijf ronde lang aan een koppelmaat gekoppeld. Hierna volgt pas de knock out
ronde. Dit toernooi is volgende week
zaterdag op 25 april.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye
heeft een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven
is niet nodig, iedere dartliefhebber is
van harte welkom.
dagen in de week geopend, tussen 13
00 en 17 00 uur. Allleen op maandag
is de baan gesloten. Toegangsprijzen
voor een ronde golf is voor de jeugd
t/m 12 jaar 3 euro. Ouderen betalen
3.50 euro. Voor groepen van 15 of
meer personen geldt een korting op
de toegangsprijs van 10 procent. Voor
nadere info 0297- 340433. Of bezoek
de website van de verening.
ook haar opwachting maken in de
ere-, tweede- en derde-divisie van
de NTB competitie. Een mooi aantal
van negentien atleten zal proberen
om zich in het linker rijtje te scharen
aan het einde van het seizoen, waar
een dag succes zeker niet word uitgesloten. In de eredivisie zullen
deelnemen: Martin Pet, Raymond
Pet, Sander Berk, Donald Hilllebregt,
Davy Heijsteeg en Bart Sommerling.
In de tweede divisie komen uit: Davy Heijsteeg,Bart Sommeling, Niels
van Bunningen, Daan Snaterse, Fedor Exmann, Frans van Heteren, Jan
van Heteren, en Pieter van der Meer.
Beide teams staan onder deskundige begeleiding van John Heijsteeg
en Peter van Bunningen. Het derde divisieteam bestaat uit: Hans de
Groot, Marcel Krijtenberg, Wilko de
Graaf, Patrick de Vries, Victor Waasdorp. In het kader van opleidingsvereniging organiseert Oceanus dit
jaar ook weer een scholenzwemloop in het Oosterbad op 20 juni en
zal de Poeloversteek van 6 kilometer zwemmen tijdens de Westeinder
Water Week georganiseerd worden,
om zo meer Aalsmeerders met de
mooie triatlon sport in aanraking te
laten komen. Op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen? Kijk dan op
www.oceanustriathlonteam.nl.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels . Het hele jaar
door wordt op de woensdagavond
in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur.
Op 8 april is Ben Bon eerste geworden met 5327 punten, Jaap Streefkerk werd tweede met 5249 punten
en op drie is Gerard Pouw geëindigd met 5248 punten. De poedelprijs was deze week voor Floor van
Engelen met 3330 punten.

Sjoelcompetitie
BV Oostend
Aalsmeer - De laatste sjoelavond
van het seizoen houdt buurtvereniging Oostend op donderdag 23
april. De slotavond begint om 20.00
uur en wordt, zoals altijd, gehouden
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Iedere sjoelliefhebber is
welkom. Tijdens de sjoelavond op
donderdag 9 april zijn prijzen uitgereikt aan Lineke van Brakel met
1811, John van de Koppel met 1696,
Kees Kooyman met 1609 en Annie
Verkerk met 1439 punten.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
A Lijn:
1 Maarten en Mary Jongkind
59,03
-2 Coby Blom en Piet van Hoek
55,56
-2 Theo Blom en Ko van Es
55,56
4 Jaap en Jan Geleyn
54,86
5 R. v.d. Zwaard en Tr. d. Jong
53,13
B Lijn:
1 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet
57,92
2 F. Daudel en W.Spaargaren
54,58
3 Toos Boerlage en Corry v.d. Peet 53,33
4 Marianne Joore en H. Raggers
52,92
5 Hans en Lia Vreeswijk
52,5
C Lijn:
1 Jan en Mien Korenwinder
63,33
2 Wil Biesheuvel en Oege de Jong 57,92
3 Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 57,5
4 A. v. Buyten en T. Neij-Biesheuvel 56,25
5 Annie en Sima Visser
53,75

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
22 april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 8 april is gewonnen door Joop Biesheuvel met 5427
punten, gevolgd door Ineke Nuijens
met 5272, Bep van Netten met 5252
en Piet Straathof met 5102 punten.

Huub wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe kaarters zijn van harte welkom.
Op donderdag 9 april is het kaarten
gewonnen door Huub Bouwmeester met 5482 punten, op twee is
Gemma van As geëindigd met 5317
punten en op drie Piet van As met
5119 punten. Bij het jokeren behaalde Bets Teunen met 48 punten de
hoogste eer, gevolgd door Kees van
der Meer met 216 punten. Voor inlichtingen: Mevr. R. Pothuizen, tel.
0297- 340776.

35 Deelnemers
bij baanloop
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer aan de Sportlaan werd
vorige week woensdag weer de
maandelijkse baanloop gehouden.
De baanloop trok deze maand 35
deelnemers/sters en de uitslagen
bij de 5 kilometer waren als volgt:
Corne Timmer 16:23, Dennis van
Bakel 17:47, Brent Pieterse 17:55,
René de Jong 18:28, René van der
Meer 18:34, Frans Woerden 18:58,
Iwan Keizer 19:02, Rob van Heerden 19:34, Robert van Susteren
19:37, Michel Vollebregt 19:41, Michel Ganzevles 19:56, Martin van
Wieringen 20:28, Marco van Eijck
21:42, Mario Willemse 21:48, Ron
Wijnands 22:17, Fred den Hartog
22:18, Anton Buffing 22:31, Peter
de Weijer 22:32, Sonja van Zeelt
22:33, Peter Wouwe 23:27, Jos Cornelissen 23:27, Maarten Biesheuvel 23:29, Piet Rietdijk 23:32, Mirjam Colijn 23:34, Jelmer Vink 23:38,
Robin Tromp 23:40, Kees Koersvelt
23:43, Arnold van Velthoven 23:48,
René Spitteler 23:53, Martin Wierink
24:19, Steven Schroor 25:29, Sharon
Nieuwstadt 28:24 en Gijs Honing in
33:15 minuut.
De volgende baanloop is op woensdag 13 mei. Meer info op: www.
avaalsmeer.nl.
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Pijnlijk verlies voor RKDES

Verhoeven, Petra Houweling en Joke
Schagen in Dames Hoofdklasse A,
Cock Tukker en Patrick Haring in Heren Hoofdklasse A, Paul van den Berg
in Heren B, Kees Kuypers in Klasse C,
Karin Geleijn in Klasse D, Theo van Leijden in Klasse E en Mirjam van den
Berg in Klasse G. Wim Eijlers zal nog
strijden in het Open Toernooi. Vanavond, donderdag 16 april, is de voorlaatste competitieavond en kan er
dus nog een avondje getraind worden voor het NK. Deze begint om
20.00 uur en is in het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor informatie en uitslagen: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Voetbal zondag

Toch verlies Aalsmeer op
nummer twee Alliance

Volleyballers zoeken versterking

Aalsmeer - Hoeveel narigheid kun je
als trainer op je af laten komen? Zo
ook is het geval bij de trainer van de
F.C. Aalsmeer, Erwin Monnich. Zoveel
blessures, afmeldingen en spelers
die helemaal niet op komen dagen,
ga daar maar eens aanstaan. Maar
wat hij zondag op het veld getoverd
had, kan hij met een gerust hart op
terug kijken. De aanwezige mannen
verdienen allemaal een groot compliment voor hun geweldige inzet. Voor
weinig publiek begon de wedstrijd
voortvarend tegen Alliance, toch de
nummer twee op dit ogenblik. Jeffrey Hausel en Alexander Goes, opererend vanuit de achterhoede, lieten
zien dat ze niet opzagen tegen deze tegenstander. Bij de heen wedstrijd werd het 4-0 voor Alliance, dus
vandaar. Het liep allemaal naar wens
voor de F.C. Aalsmeer in het begin.
Reeds na vijf minuten was er de inzet van Lennart Eberharter die voorlangs ging bij de bezoekers. Alliance
was gewaarschuwd. In de twaalfde
minuut was het geluk met Alliance,
een ingeschoten bal door Nelson van
de Poll kreeg Stephan van Halm niet
onder controle en de terug komende bal werd benut: 0-1. F.C. Aalsmeer
herstelde zich voor treffelijk, men liet
zien uit het goede hout gesneden te
zijn. En in de vijf en twintigste minuut
was de beloning daar. Het was, wie
anders, Lennart Eberharter, de schrik
van de F.C. Aalsmeer voorhoede, die
het geknoei in de Alliance achterhoede onberispelijk af strafte en de stand
was weer gelijk: 1-1. Even later kreeg

Aalsmeer - De Oradi/Omnia heren
2 zijn kampioen geworden. Na een
4-0 overwinning zaterdag op Spaarnestad in Haarlem mochten de volleyballers zich al kampioenen noemen. Maar ook de laatste wedstrijd
afgelopen maandag tegen Amstelveen wilden ze natuurlijk winnen! De wedstrijd begon wat moeizaam, de eerste set werd tegen de
verwachting in verloren met 25-21.
Even schrikken, maar gelukkig herpakten de mannen zich goed en lieten een mooi volleybal spelletje zien
in de tweede set. Deze werd gewonnen met 9-25! De derde set verliep
ook goed, de mannen hadden zichtbaar plezier in het spelletje. Ook
de derde set won Oradi met 18-25.
De vierde set werd nog spannend!
Vooral aan het einde! Maar het
matchpunt op 24-25 werd door Oradi afgemaakt en daardoor werd de
vierde set en de wedstrijd met 1-3

F.C. Aalsmeer een vrije trap toegewezen op zo’n twintig meter van het
doel. Een trap voor Eric Jansen, de
doelman van Alliance, Chris Beck kon
de ingeschoten bal nauwelijks verwerken tot hoekschop. Het was goed
om te zien hoe de mannen van Erwin Monnich het heft in handen namen en druk uitoefenden op het Alliance doel. De 1-1 was ook de ruststand. De tweede helft was ook een
helft waarin de scheidsrechter meer
en meer zijn stempel op de wedstrijd
zou drukken, zowel door woord en
gebaar. F.C. Aalsmeer kreeg de betere kansen, maar wist het net niet te
vinden, zowel Jeroen Ezink als Lennart Eberharter kregen een kans. Het
laatste kwartier was er één om maar
gauw te vergeten, er gebeurde van
alles. Peter van Vliet werd weggestuurd met rood. Rico van Vliet kwam
erin voor de moe gestreden Alexander Goes. Maar het was ook in de
slotfase waarin de thuisclub op 2-1
kwam door Lennart Eberharter. Lang
heeft dat niet geduurd even later was
het weer 2-2 door Rico van den Burg.
Maar het was nog niet over. Kort voor
het einde maakte Alliance een einde aan de pret door de stand op 2-3
te zetten. En dat was een hele grote domper voor alles wat voor F.C.
Aalsmeer was, zowel binnen als buiten het veld. De mannen binnen de
lijnen hadden meer verdiend voor
hun tomeloze inzet, in één woord
grandioos, het was een genoegen om
er naar te kijken.
Theo Nagtegaal

Basketbalcompetitie

HS 1 speelt uitstekend en
gaat voor tweede plaats
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd
speelden de heren 1 van BVA tegen
Windmills heren 1, samen gesitueerd
op een gedeelde tweede plaats. De
eerste ontmoeting werd in het voordeel van de Zaankanters beslecht
dus was BV Aalsmeer uit op een revanche. Zo begon BVA ook en door
een strakke verdediging en snelle aanvallen kwam het tot een voorsprong van 19-6 na het eerste kwart.
BVA zakte, zoals vaker voorkomt,
ietsje in tot een ruststand van 29-19.
In het derde kwart loopt Aalsmeer
weer wat uit, onder andere door een
zeldzaam tweetal driepunters van Tijs
Buskermolen. In het laatste kwart viel
er eindelijk wat voor Jeroen Vendrik
te halen en scoorde hij 8 aaneengesloten punten. Aalsmeer scoort doorgaans veel maar laat op te vaak tegenscoren en ditmaal leidde dat tot
een eindstand van 73-59. Heren 1
van BVA staat nu derde, na op doelsaldo te zijn ingehaald door Alkmaar
Guardians. Aanstaande zondag 19
april zal tijdens de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen gestreden worden tegen de nummer 10 van
de ranglijst DWV. Een mooie kans om
het doelsaldo flink op te schroeven
en de tweede plaats te heroveren.
Deze belangrijke wedstrijd begint om
13.30 uur in de Proosdijhal.
Jongens U14 kampioen?
De jongens van U14 van BV
Aalsmeer moesten afgelopen zaterdag naar Haarlem om daar te spelen tegen de vereniging ‘Onze Gezellen’. De toon werd al gauw gezet
door Aalsmeer en ze hebben de hele
wedstrijd een fantastische teampres-

Programma
Basketbal
Aalsmeer - Twee kampioenswedstrijden staan aanstaande zondag 19
april op het programma voor Basketbal Vereniging Aalsmeer. Om 12.00
uur speelt de U18 tegen D.W.V. Amsterdam en kan bij winst kampioen
worden. En om 13.30 uur gaat de U14
de kampioensstrijd aan tegen Break

tatie neergezet. Aalsmeer scoorde als
eerste en hield daar de eerste periode ook niet meer mee op, zo leek
wel! De jongens hadden weer prachtige steals van waaruit weer mooi gescoord kon worden. Ook verdedigde de Aalsmeerse jongens zeer goed,
waardoor Haarlem maar 1 keer kon
scoren. De eindstand voor de eerste
periode stond dan ook op 2-20 in het
voordeel van Aalsmeer.
De tweede periode verliep iets rustiger. Er werd maar weinig gescoord
deze periode. Haarlem kon de basket
helemaal niet vinden, dus het voordeel bleef voor Aalsmeer. De jongens
waren er op gebrand om deze wedstrijd te winnen om het kampioenschap veilig te stellen, dus de derde
periode gingen ze er weer vol in! Ze
hadden prachtig samenspel en zelfs
als de bal even niet in de basket wilde, bleven ze vechten en scoorden
dan vaak alsnog. Ze leken wel vleugels te krijgen, zeker toen Marein
Sprangers zijn eerste 3-punter scoorde. In de vierde periode scoorde hij er
nog twee, een totaal van drie 3-punters in 1 wedstrijd! Ze eindigden met
een prachtige score van 17-61, een
dikke en verdiende winst. Op nu naar
het kampioenschap.
Zondag 19 april strijden twee jeugdteams, de jongens U14 en jongens
U18, om het kampioenschap. Het Heren 1 team, dat vorig jaar op Rayonniveau is gaan spelen, zou dit seizoen
zelfs nog tweede kunnen worden in
hun competitie. Spannende wedstrijden dus zondagmiddag in de Proosdijhal, waarbij publiek uiteraard van
harte welkom is.
Out’88 uit Hyppolytushoef. In totaal
zeven wedstrijden worden zondag
thuis in de Proosdijhal gespeeld. De
H2 neemt het om 12.00 uur op tegen
Volendam H2 en om deze tijd begint
ook de wedstrijd DS1 tegen P.S.O.V.
Kennemerland. Om 13.30 uur spelen
tevens HS 1 tegen D.W.V. Amsterdam
en de U12 tegen L.C. Players uit Landsmeer. De laatste wedstrijd deze zondag is om 15.00 uur. Aalsmeer HS2
gaat voor winst tegen B.V. Spaarndam. Publiek is van harte welkom!
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Sjoelers Aalsmeer naar NK
Aalsmeer - Zaterdag 18 april binden
10 sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer de
strijd aan met sjoelers uit heel Nederland om Nederlands kampioen te
worden. Er zullen twee keer 10 bakken gegooid worden om te bepalen wie zich kampioen van Nederland
mag noemen. Er wordt in verschillende klassen gesjoeld en voor de
kampioen(e) zal het Wilhelmus te horen zijn. Het toernooi begint om 10.30
uur in de Veluwehal, Grote Markt 6 in
Barneveld. Toegang is gratis, dus kom
de Aalsmeerse kanjers aanmoedigen.
Voor Sjoelclub Aalsmeer komen de
volgende deelnemers in actie: Marry

• Nieuwe Meerbode

Oradi/Omnia 2 kampioen
gewonnen. De taart en trofee werden enthousiast in ontvangst genomen!
De mannen van Oradi/Omnia hebben een fantastische prestatie geleverd dit seizoen. Slechts één wedstrijd werd verloren met 3-1. Door
studerende teamgenoten en blessures was het team niet altijd compleet en werd een beroep gedaan
op invallers. Maar de mannen hielden zich staande en promoveren nu
naar de 2e klasse! Heren 2 is zichtbaar gegroeid door een nieuwe trainer en het samen trainen met heren 1. Voor dit team en tevens ook
voor andere teams is Oradi nog hard
op zoek naar leden om ook volgend
jaar sterk aan de competitie te beginnen, Interesse? Kom gerust vrijblijvend meetrainen op de donderdagen in de Proosdijhal! Stuur een
mail naar volleybal@svomnia.nl of
kijk op de website www.svomnia.nl

Zwemmers van Oceanus naar
Limietwedstrijd in Den Haag
Aalsmeer - Afgelopen zondag waren Lianne Bouwmeester, Amber Celie, Emma van Zanten, Amber en Arjan Bellaart, Aicha Croes en Ruben
van Vierzen naar de limietwedstrijd
in het Hofbad in Den Haag. Amber
en Emma beten de spits af met 50
m vrije slag gevolgd door Ruben die
dezelfde afstand zwom. Alle drie behaalden de zwemmers een persoonlijk record. Vervolgens was Lianne
aan de beurt en zij kwam met het
plan om een NJJK limiet te behalen.
Na haar start zat iedereen op de tribune gespannen te kijken of Lianne
het ging halen. Al tijdens de eerste
baan was zichtbaar dat ze een goed
tempo had en na het keerpunt bleek
dat ze het tempo erin kon houden
waardoor ze een prachtige limiet op
de 100 rugslag wist te behalen. Amber C. ging ook van start op deze afstand en opnieuw werd er luid aangemoedigd door de andere zwemmers en ook zij wist een limiet te bemachtigen. De ploeg had eventjes
rust waarna Aicha aan de beurt was
om 400 meter vrije slag te zwemmen.
Voorafgaand aan haar race was ze al
een paar keer zenuwachtig langs gelopen bij de tribune. Eenmaal bij de
start zette Aicha alles op alles en wist
maar liefst 5 seconde van haar tijd af
te zwemmen, helemaal blij kwam ze
uit het water. Emma kwam aan de
start voor de 200 meter rugslag. Haar
race verliep goed, maar het was net
niet genoeg voor een limiet. Ook Arjan startte op de 200 meter rugslag
en het lukte hem om zijn tijd te verbeteren. De 200 meter wisselslag
werd gezwommen door Lianne en
Amber C. De dames hadden beiden
opnieuw hun zinnen gezet op een limiet. Met de zenuwen in de keel verschenen ze aan het startblok en daar

begon de race. Deze afstand is behoorlijk zwaar, maar de zwemmers
sneden door het water alsof het
geen moeite kostte en wisten opnieuw een limiet te behalen. Aicha
kwam aan de start voor de 200 meter vrije slag. Aicha had er zin in en
dat was te zien, want ook op deze afstand wist ze een persoonlijk record
te behalen opnieuw een prima gezwommen race. Inmiddels was het al
half zes geworden en Ruben wachtte
al lang op zijn beurt om de 200 meter
vlinderslag te kunnen zwemmen. Een
hele zware afstand waar zes jongens
voor aan de start kwamen. Van coach
Louise had hij een opdracht meegekregen om de race goed op te bouwen. Hij volgde zijn plan en na 100
meter ging Ruben versnellen. Uiteindelijk tikte hij als tweede aan met
een verschil van 0.17 seconde met de
nummer één. Hij zwom de afstand in
2.28,49 seconde en behaalde hiermee een persoonlijk record. Of het
snel genoeg is voor de NJJK is nog
even afwachten. Vooralsnog is er van
zijn jaargang nog geen zwemmer die
de limiet heeft gehaald voor de 200
meter vlinder waardoor de uitnodigingen zullen plaatsvinden naar aanleiding van de landelijke ranglijst.
Opnieuw kwam Amber B. aan de
start. Zij ging voor een mooie tijd op
de 100 meter vrije slag en het lukte.
Amber die als enige op deze middag
3 afstanden mocht zwemmen (foutje van de organisatie) kon tevreden
terug kijken, want 3 afstanden betekende in haar geval 3 keer een persoonlijk record. De slotzwemmer van
deze wedstrijddag was Arjan. Iedereen was het erover eens dat het ontzettend knap was dat hij na zo’n lange middag opnieuw een persoonlijk
record wist neer te zetten.

Tafeltenniscompetitie

Weer winst voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Lijstaanvoerder Bloemenlust 1 had in Amsterdam een
valse start tegen hekkensluiter Tempo Team 11. Door nipte nederlagen
in vijf games van Johan Berk en Bart
Spaargaren kwam de koploper verrassend met 2-0 achter, waarna Ed
Couwenberg er gelukkig 2-1 van
wist te maken. Toen ook voor het
eerst deze competitie het dubbelspel door Bart en Ed verloren ging
en Johan tegen de sterkste tegenstander moest aantreden dreigde
een 4-1 achterstand. In een spannend gevecht kon Johan echter ternauwernood het punt binnenhalen
en na deze 3-2 kantelde de wedstrijd. Alle partijen werden vervolgens in Aalsmeers voordeel beslist
en na een 3-1 tussenstand werd er
alsnog een verdienstelijke 3-7 overwinning geboekt. Bloemenlust 2
blijft goed presteren in de 4de klas-

se en hield dit keer de bezoekers
van HTC 10 uit Hoofddorp op 5-5.
Vooral Danny Knol ontwikkelt zich
voortreffelijk en bleef voor de vierde
achtereenvolgende wedstrijd ongeslagen met drie overwinningen. Ook
Peter Velleman deed het prima met
twee zeges. Horst Krassen snoepte een paar games af, maar wist helaas niet tot winst te komen en ook
het dubbelspel door Danny en Peter
ging verloren. In en tegen Heemskerk was Philippe Monnier gelukkig
weer eens ouderwets op dreef voor
Bloemenlust 3 met drie winstpartijen. Wim v.d. Aardweg boekte een
zege en was in zijn laatste wedstrijd
heel dichtbij een tweede (14-12 in
de vijfde game). Dirk Piet verloor
helaas zijn enkelspelen, maar won
samen met Philippe heel knap het
dubbelspel, waardoor een 5-5 puntendeling werd veilig gesteld.

Kudelstaart – RKDES kan de nacompetitie bijna niet meer ontlopen
om degradatie te voorkomen. Om
niet in deze ‘loterij’ terecht te komen, is er nog een kleine kans, dan
moest er wel gewonnen worden van
‘concurrent’ Zwanenburg. In Zwanenburg was RKDES kansloos en
verloor wel wat geflatteerd met 4-1.
Voor de geplaagde Kudelstaartse
trainer Koos Abrahamy was het puzzelen voor zijn opstelling. Geschorst
waren aanvoerder Roy Endhoven en
verdediger Daimian Veldman. Weer
terug van een schorsing Justin de
Haan en nu in de basis de talentvolle junior Rico Zethof.
Op het prachtige kunstgras van
Zwanenburg was het toch moeilijk
voetballen. De stormachtige wind
dwars over het veld, speelde beide
teams behoorlijke parten. De eerste 20 minuten tastten beide teams
elkaar af en was de angst voor een
tegen doelpunt duidelijk zichtbaar.
Ondanks de wind werd vaak de lange bal gebruikt en was de wedstrijd
niet om aan te zien. Pas in de 24e
minuut kregen de Kudelstaarters de
eerste kleine kans. Via de knie van
aanvaller Edwin van Maris ging de
bal naast de verkeerde kant van de
paal. Zwanenburg kreeg een paar
kleine kansen en had wat meer
veldoverwicht. Toch kreeg RKDES
de grootste kans van de eerste helft.
Na een mooi opgezette aanval vanaf
rechts, kwam de bal in het 16-metergebied. Edwin van Maris haalde verwoestend uit, helaas schoot
hij de bal op het lichaam van Zwanenburg doelman René Jonker. In
de slotfase drong Zwanenburg aan.
Doordat de verdediging van RK-

DES de bal niet goed uitverdedigde, kwamen de Kudelstaarters op
achterstand, net voor rust schoot
een Zwanenburg aanvaller raak,
wat een 1-0 ruststand op het scorebord bracht. Het begin van de tweede helft was een kopie van de eerste. Rommelig en beide teams konden niet overtuigen. Toch kwam RKDES langszij. Een vrije trap op 20
meter van het doel werd fraai ingeschoten door Ivo Lentjes, 1-1. Maar
nog geen twee minuten later (56e
minuut) stond RKDES al weer op
een achterstand, door onzorgvuldig te verdedigen, 2-1. In de 76e
minuut kreeg invaller Lars Winters
een unieke kans de Kudelstaarters
langszij te brengen. Op twee meter
van het doel van Zwanenburg kreeg
hij de bal net niet onder controle en
de bal ging net naast het doel. In de
tegen aanval besliste Zwanenburg
de wedstrijd. Perfect werd de tegenstoot fraai afgerond, 3-1. In de
75e minuut nog wel een kans voor
RKDES. Na fraai opgezette aanval
op links door Justin de Haan, zag
hij zijn voorzet maar net over gekopt door invaller Rick Verkuijl. In
de slotfase scoorde Zwanenburg
na balverlies op het middenveld
van RKDES nog eenmaal, waardoor de eindstand bepaald werd op
4-1. Door dit resultaat kan het team
van Koos Abrahamy de nacompetitie niet meer ontlopen. Het zal zelfs
nog punten moeten halen om van
rechtstreekse degradatie te voorkomen. Spannende weken voor de Kudelstaarters. Wedstrijdprogramma
zondag 19 april: RKDES tegen Wijk
aan Zee, aanvang: 14.00 uur
Ad Verburg

Daniël en Franklin winnen
dartcompetitie in Middelpunt
Aalsmeer - Na een fanatieke doch
sportieve strijd tussen Daniél Stokkel en z’n maatje Sander ter Schure,
wist Daniél uiteindelijk toch de eerste plaats te behalen tijdens de wekelijkse dartcompetitie in het Middelpunt. Sander werd tweede, ook
al had Franklin Dolk een uitgooi van
104. Hij eindigde op de derde plaats.
In de verliezersronde kwam Ben van
Dam als beste uit de strijd, tweede
is Ted van Galen geworden, en derde Hans Dolk. Het darten op 7 april
is gewonnen door Sebastiaan Dolk.

Hij wist deze keer wel te winnen van
Daniél Stokkel, die tweede werd
doordat hij z’n dubbels net even
miste. De derde plaats was voor
Franklin Dolk. In de verliezersronde
kwam Ted van Galen op één, tweede
werd Marieta Dolk. Er is iedere dinsdagavond darten in ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur.
De zaal gaat open om 19.30 uur.
Ook eens darten? Iedereen vanaf 16
jaar is van harte welkom. De kosten
zijn 2 euro per avond.

25 Jarige jubileum (sportief) gevierd

Geweldige feest Volant’90
Kudelstaart - Badmintonvereniging Volant’90 bestaat dit jaar 25
jaar. Dit was afgelopen zaterdag dan
ook reden voor een feestje! De dag
begon ‘s middags sportief voor jong
en oud in de Proosdijhal. Op alle banen werden verschillende spellen
gespeeld, die gecombineerd werden met badminton. Zo was er een
springkussen waar op gebadmintond moest worden, een volleybalveld waar zes tegen zes gespeeld
werd en werd er gebadmintond met
de andere hand. Iedereen heeft zich
kostelijk vermaakt tijdens dit geslaagde middagprogramma.,Omdat
Kudelstaart dit jaar 777 jaar bestaat werd er om 16.00 uur gefilmd
voor de clip Happy Kudelstaart. Super om te zien hoe enthousiast iedereen mee deed en met veelplezier
zijn shuttle heeft hooggehouden.
Voor het kwart eeuwig bestaan had

Volant‘90 ook een feestelijk avondprogramma klaar staan. Om 17.00
uur begon de receptie in de kantine, hier kwamen genodigden, verenigingen uit de buurt en oud (bestuurs)leden op af. Voor alle leden was het feest, maar voor Martin Moes was het extra feest. 25
Jaar geleden heeft hij Volant’90 opgericht en nog steeds staat hij aan
het roer en doet dit nog altijd met
veel plezier en toewijding. Mede om
deze reden heeft hij van de burgemeester een onderscheiding gekregen tijdens de receptie. Na de receptie werd er heerlijk gegeten, was
er een geslaagde loterij en was het
tot in de late uurtjes gezellig. Het
bestuur van Volant’90 wil iedereen
die zaterdag aanwezig was en iedereen die deze dag mogelijk gemaakt heeft, hartelijk bedanken
voor de geweldige feestdag!

Klaverjassen bij
BV Hornmeer

koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op 10 april is gewonnen
door Paul Schouten en Erna Noordermeer met 5948 punten, op twee
zijn Siem Burgers en Ben Johannessen geëindigd met 5341 punten en
op drie Bep van Netten en Leni van
de Meer met 5283 punten. De poedelprijs was voor Bert Buijs en Theo
Roeleveld met 3619 punten.

Aalsmeer - Vrijdag 17 april is er
weer gewoon kaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen
is van harte welkom. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor

FC Aalsmeer met Koelkastband naar SV IJmuiden
Aalsmeer - Aanstaande zondag
19 april gaat het eindelijk gebeurenvoor spelers en supporters en
de Aalsmeerse band De Koelkast.
In de thuiswedstrijd tegen SVIJ uit
IJmuiden speelde de Koelkastband
in de toen nog oude RKAV kantine
vanwege de laatste wedstrijd. Dat
was zo een groot succes dat enkele sponsors van SVIJ uit IJmuiden
de band vroeg om bij de thuiswedstrijd van SVIJ tegen Aalsmeer ook
te komen spelen. Dit zegde de band
toe en zo gaat aanstaande zondag
de reis naar IJmuiden gemaakt worden. Enkele sponsors hebben een

bus gecharterd om spelers en supporters naar IJmuiden te brengen.
Een fantastisch gebaar en zowel
spelers en de altijd trouwe supporters maken dankbaar gebruik van
deze mogelijkheid om van een uitwedstrijd te gaan genieten. Dit zijn
momenten die niet vaak voorkomen bij amateurwedstrijden. En natuurlijk gaat de aanhang en de spelers na de wedstrijd genieten van de
heerlijke muziek van De Koelkast.
De bus vertrekt om 12.00 uur bij F.C.
Aalsmeer aan de Beethovenlaan en
vertrekt uit IJmuiden om 19.00 uur
voor de terugreis naar Aalsmeer.

