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Kopij dag
eerder
aanleveren!
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Dorpshuis Kudelstaart

Aanvang veiling 20.00 uur

Het gemeenteHuis
is 26 april en
27 april
(Koningsdag)
gesloten

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

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

GEVRAAGD

Aalsmeer - In verband met
de viering van Koningsdag op
woensdag 27 april wordt de
Nieuwe Meerbode volgende
week een dag eerder opgemaakt. De krant gaat dinsdag
aan het einde van de middag,
in plaats van woensdag, al naar
de drukker. Het aanleveren van
verhalen en advertenties kan
tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 26 april. De medewerkers
van de Nieuwe Meerbode gaan
op Koningsdag op pad om zoveel mogelijk festiviteiten op
de foto te zetten. En reeds de
volgende dag kan hiervan genoten worden in de krant, die
wel ’gewoon’ op donderdag
28 april verschijnt en huis aan
huis verspreid wordt. De krant
is overigens vanaf 12.00 uur op
de donderdag ook af te halen
bij het kantoor van de Meerbode in de Visserstraat 10 op bedrijventerrein Hornmeer.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

BEZORGER/STER

Aalsmeer: Omgeving Oranjestraat, Joh. Frisostraat (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Reageren kan tot 27 april

Veel belangstelling voor
herinrichtingsplan N196
Aalsmeer - “Zonde van het geld.
Hou de weg zoals ie nu is”. Een vastberaden inwoner over de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en hij krijgt gelijk van een
mede-kijker. Echter ook een weerwoord, want op het moment dat is
gekozen voor de omlegging van de
N201 is altijd gezegd dat de ‘oude’
weg weer van Aalsmeer wordt en
een passend dorpse uitstraling zal
krijgen. En hier is gehoor aan gegeven. Er is heel wat werk verzet. De
gemeente heeft vijf participatiebijeenkomsten georganiseerd, uitgebreid gesproken met direct omwonenden, de scholen, bedrijven aan
12:19
de Witteweg en alle hulpdiensten.
Uiteraard zijn ook de provincie, die
de plannen gaat uitvoeren, en de
‘buren’ Haarlemmermeer en Uithoorn betrokken bij de plannen voor
een goede aansluiting buiten de gemeentegrenzen. De presentatie- en
informatieavond over de herinrichting vond, woensdag 13 april, plaats
en de animo was groot. Meer dan
goed gevuld was de raadskelder van
het gemeentehuis. Uitgangspunten
bij het creëren van een nieuwe inrichting zijn voor de gemeente afwaarderen en leefbaar maken geweest. Het is nauwelijks te geloven,
maar voor de ingebruikname van de
nieuwe N201 passeerden ieder etmaal zo’n 50.000 auto’s Aalsmeer
over de provinciale weg. Nu zijn dit
er zo’n 20.000 en dat is nog redelijk aan de hoge kant. Ter vergelijking: Over de Van Cleeffkade rijden
per etmaal ongeveer 11.000 auto’s.

Vrijliggende busbaan
Het ontwerp voor de Burgemeester
Kasteleinweg gaat uit van een vrijliggende busbaan (waar ook de hulpdiensten gebruik van mogen maken)
en vijf rotondes bij de kruisingen met
de Zwarteweg, Mensinglaan, Ophelialaan, Van Cleeffkade en Dorpsstraat.
De bussen hoeven geen rondjes te
draaien, zij passeren de rotondes
over een middeneiland, met uitzondering van de rotonde bij de Zwarteweg. Heetste hangijzer tijdens de infomarkt bleek de ‘slinger’ of ‘knip’ bij
de Mensinglaan. Hier gaat het wegverkeer de busbaan kruisen en kan
haar weg vervolgen via de door te
trekken Witteweg tot aan de kruising
met de Zwarteweg. Via de rotonde
hier kan de route vervolgd worden
richting de Legmeerdijk. Het gedeelte
van de N196 tussen de Mensinglaan
en de Zwarteweg gaat dicht voor autoverkeer. Alternatief voor lokaal verkeer in deze is de Witteweg.
Fietsroutes
Bij de Zwarteweg komt een veilige
oversteek voor fietsers. Ze krijgen
voorrang op de rotonde en bij de
Mensinglaan wordt een oversteek
met verkeerslichten gemaakt voor
langzaam verkeer. De herinrichting geeft nog meer verbeteringen
voor het fietsnetwerk. Bij de Legmeerdijk komt een fietstunnel, bij
de Aalsmeerderdijk komt een nieuwe fiets-voetgangersbrug onder de
brug over de Ringvaart en langs de
Nieuwe Aalsmeerderlaan komt een
vrijliggend fietspad.

Brandweer houdt oefening
in slooppand Uiterweg
Aalsmeer - Een drukke avond voor
de leden van de vrijwillige brandweer afgelopen maandag 18 april.
Niet alleen is een oefening gehouden bij de kinderboerderij, ook is
‘gedraaid’ bij een slooppand aan de
Uiterweg. De karakteristieke woning
staat al vele jaren leeg en vraagt
heel nodig om restauratie. De eigenaren hebben echter besloten deze opknapbeurt niet uit te voeren,
maar de woning met de grond gelijk te maken.
De brandweer kreeg de mogelijkheid om een woningbrand te oefenen en maandagavond ging de vlam
erin. Het betrof een kleine binnen-

brand, omliggende huizen zijn geen
moment in gevaar geweest. Volgens
de brandweerlieden is de ’klus’ naar
behoren geklaard. Uiteraard volgt
een evaluatie ter lering voor alle leden van de vrijwillige brandweer
Aalsmeer bij echte calamiteiten.
Gaslucht Stommeerkade
Zo is de brandweer afgelopen donderdag 14 april tweemaal gealarmeerd vanwege een hevige gaslucht, die geroken werd op de Stommeerkade. De eerste keer vertrouwden voorbijgangers de sterke gaslucht niet en trokken aan de bel,
de tweede keer werd door werklui
alarm geslagen. Beide keren heeft

Geluidsschermen
Over de geluidsschermen is lang
gediscussieerd. Bewoners langs de
Burgemeester Kasteleinweg willen graag dat deze ‘buffer’ blijft. En
hier wordt gehoor aan gegeven, zij
het dat de schermen langer worden
en een groene uitstraling krijgen.
De schermen bij het Heegstrapark
(achter de Cyclamenstraat) gaan
wel weggehaald worden. “Een mijlpaal voor Aalsmeer”, zo ‘kopt’ wethouder Job Kluis in de eerste presentatie in de krant en menigeen is
het met hem eens. Uiteraard blijven
inwoners kritisch, eerst zien dan geloven.
Reageren
Niet mee eens of opmerkingen of
suggesties? Tot 27 april kunnen inwoners reageren. Alle op- en aanmerkingen gaan verwerkt worden
en worden bijgesloten bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad.
Volgens planning komt de herinrichting aan de orde in de commissie Ruimte en Economie op 14 juni
en in de Raad op 30 juni. De provincie start voor de zomer met de voorbereiding van de aanbesteding van
het project. De aanbesteding zal begin 2017 gegeven worden, waarna medio 2017 dan echt de eerste
schop de grond ingaat. Eind 2018,
begin 2019 kan dan hopelijk de
nieuwe Burgemeester Kasteleinweg
geopend worden!
Kijk voor meer informatie op
www.aalsmeer.nl/herinrichting.
de brandweer met speciale apparatuur metingen verricht. Uit de metingen bleek dat er geen gevaarlijke
concentratie gas was vrij gekomen.
Hoe de lucht is ontstaan en waar
deze vandaan kwam, is onbekend.

Drietal betrapt
met softdrugs
Aalsmeer - Op woensdag 13 april
rond half zeven in de avond heeft
de politie op het Praamplein een auto tot stoppen gemaand voor controle. In de wagen zaten drie personen, waarvan een 27-jarige man
en een 23-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 26-jarige bestuurder verblijft op de Oosteinderweg. In auto is een geringe
hoeveelheid softdrugs aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen. De drie hebben de drugs vrijwillig afgestaan.

Man onwel door
epilepsie-aanval
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Aalsmeer - Op zondag 17 april om
kwart over drie in de middag kregen de alarmdiensten een melding
over een onwel geworden persoon
bij de winkels in de Beethovenlaan.
Een man was op de grond gevallen. Hij sprak onsamenhangend en

Vertrek per 1 mei aanstaande

Wethouder Tom Verlaan
legt functie neer
Aalsmeer - Op dinsdag 19 april,
even na vier uur in de middag, heeft
wethouder Tom Verlaan aangekondigd dat hij om persoonlijke redenen per 1 mei aanstaande zijn functie als wethouder neerlegt. Zelf verklaart hij zijn werk twee jaar lang
met veel passie en enthousiasme te
hebben vervuld. “Het is een moeilijke beslissing geweest waar ik lang
en goed over nagedacht heb”, zegt
hij in een eerste reactie. De rol van
wethouder is toch niet precies wat
hij voor ogen heeft. “Wij zijn nu halverwege de zittingsperiode van het
college gekomen en ik heb voor mijzelf de tussenbalans opgemaakt. Bij
het opmaken van deze balans heb
ik geconstateerd dat er van mij als
wethouder een andere rol wordt
verwacht dan de rol waarin ik me
echt thuis voel. Een rol die ik ook
jaren in de verzekeringswereld heb
mogen vervullen. Mijn werk bestond
daar veel meer uit snelle resultaatgerichte acties waar ik als denker/
regelaar optrad. Ik mis dit in mijn
functie als wethouder. Ik ben nu 58
jaar en ik wil graag werken in een
functie die dichter bij mijn kerncompetenties ligt. Ik ben een verbinder
in hart en nieren. Iemand die graag
partijen bij elkaar brengt en gezamenlijk tot een goed resultaat komt.
Ik ben eigenlijk meer een intermediair dan een bestuurder. Ik functioneer dan ook beter in één op één
gesprekken dan in het debat met de
raad.”
Goede samenwerking
Overigens verklaart hij ook zijn werk
als wethouder vanaf de eerste dag
leuk gevonden te hebben en een
prima samenwerking te hebben gehad met zijn collega’s en alle ambtenaren. “Het was een eer om deze
functie voor de Aalsmeerse samenleving te mogen vervullen.” Naar
een nieuwe baan heeft hij overigens
nog niet uit gekeken. “Als bestuurder heb je het druk, ook als 0,8 wethouder ben je de hele dag aan het
werk.”
Wethouder Verlaan gaat zijn projeckeek raar uit zijn ogen. Bij het arriveren van de politie en de ambulance kwam de man weer meer bij.
Waarschijnlijk is een epileptische
aanval in combinatie met diabetes
de oorzaak dat de 32-jarige man uit
De Kwakel onwel is geworden. Hij
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De man is ter plaatse behandeld.

ten zoveel mogelijk afronden, maar
1 mei nadert snel. Zolang de positie van Tom Verlaan nog niet vervuld
is, worden zijn portefeuilles tijdelijk verdeeld tussen de andere collegeleden. Want, met het vertrek van
Tom Verlaan komt een positie van
wethouder in het college vrij. Aangezien de heer Verlaan wethouder
voor het CDA was, is het aan het
CDA om een nieuwe kandidaat voor
te dragen.
Waardering
Het college heeft in een eerste reactie laten weten respect voor zijn
moedige besluit te hebben en heeft
Tom Verlaan bedankt voor zijn collegialiteit en waardevolle bijdrage aan
het college de afgelopen twee jaar.
Ook de eigen CDA-fractie respecteert het besluit van Tom Verlaan en
uit in een persverklaring haar grote waardering voor zijn inzet voor
de gemeente Aalsmeer en het CDA.
“In zijn periode als wethouder heeft
Verlaan onder andere op de portefeuilles ‘wonen’ en ‘Schiphol’ bijgedragen aan het realiseren van veel
punten uit het CDA-verkiezingsprogramma. De fractie is hem hier voor
zeer erkentelijk. “Wij hopen dan ook
dat Verlaan voor onze fractie inzetbaar blijft en op andere plekken aan
de ontwikkeling van het CDA zal
blijven bijdragen”, aldus de reactie
van Robbert-Jan van Duijn en Dirk
van Willegen.
Proces
Vanwege het vertrek van Tom Verlaan zal het CDA de komende periode gaan overleggen over een oplossing voor de invulling van de ontstane vacature. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de fractie
een externe procesbegeleider aangesteld. Hans Demoed, oud fractievoorzitter van CDA Zuid-Holland
en binnen het CDA actief als trainer
en procesbegeleider, zal het proces
begeleiden en hoopt samen met de
CDA-fractie tot een snelle en goede
oplossing te komen.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Spellenmiddag in binnentuin
complex Rozenstraat

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 24 april
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
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. en
16.30u. met ds. D.A. Brienen. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met br. Leo
Bakker. Collecte: 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. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
Rob Hondsmerk, Dordrecht. Organist: J. v/d Zwaard.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
ds. N. de Boo uit Zeist. Organist:
C. Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomsten met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. W.J.
van der Linde uit Barneveld en
16.30u. met ds. S.J. Maliepaard
uit Barneveld.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Eucharistieviering met Samuel in Kloosterhof.
Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Dienst om
16u. met pastor Jacob Spaans.
Organist: Theo Valk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. John
Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
o.l.v. cantoren.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 26 april met Peter Slagter.
Thema: De profetie van Jesaja.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 25 april
20u. met drs. Bert Piet.
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.

Match op maat
bij Mantelzorg
Aalsmeer - De roep om vrijwilligers klinkt steeds luider. Dat merkt
Mantelzorg & Meer dagelijks. Wilt u
zich inzetten voor mensen met een
chronische ziekte of een beperking?
Even naar buiten, samen boodschappen doen, thuis koffie drinken en praten of samen een leuke
activiteit ondernemen. Het is fijn als
u een zorgachtergrond heeft, maar
het is niet noodzakelijk. Wat telt, is
dat u graag iets voor een ander betekent. Zeker nu het weer mooier
wordt, willen ook deze mensen er
graag op uit. De Coördinator Vrijwilligers van Mantelzorg en Meer
maakt graag kennis met u. Samen
bespreekt u wat u wilt en wie het
best bij u past. Een match op maat
dus! Mantelzorg en Meer biedt training, professionele begeleiding en
reiskostenvergoeding. Voor informatie en aanmelden kan contact
opgenomen worden met Mantelzorg & Meer via 020-3335353, via email info@mantelzorgenmeer.nl of
bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Naar de bloembollen met
Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - In januari heeft de Zonnebloem, afdeling Aalsmeer een
datum geprikt om met een bus vol
gasten een trip te maken naar de
Bloembollenboemel in Zijpe, NoordHolland. En dan hoop je dat de bollenvelden bloeien en dat je een dag
met mooi weer zult treffen. Vrijdag
15 april was uitgekozen. Hoewel
de meeste tulpen nog niet in bloei
stonden, waren de velden met narcissen en hyacinten wel op kleur.
Het was beslist geen stralend weer,
toch hebben de gasten van de Zonnebloem genoten, vooral van de
tocht in de boemel, waarbij je echt

over en door het bollenland rijdt.
Bij een selectieveld vol met nieuwe
soorten narcissen werd uitleg gegeven over het kruisen en selecteren
van nieuwe soorten en vooral hoeveel jaren er over heen gaan voordat
een nieuwe soort verkocht kan worden. Heel interessant. Na de koffie ter afsluiting werden de gasten
weer naar de bus gebracht en de terugreis begonnen.
Mocht u meer willen weten over de
Zonnebloem, kijk dan op de website van de Zonnebloem of stuur een
mail naar zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com

Start grote loterij bij SCW
Rijsenhout - Zaterdag 16 april is
officieel de verkoop gestart van de
grote SCW-loterij. SCW voorzitter
Harry van Straalen kreeg uit handen
van organisator Frank Zuydervliet
van het evenemententeam de eerste 10 loten overhandigd. Er worden
totaal 2.000 loten in de verkoop gebracht à 5 euro per stuk. SCW hoopt
hiermee 10.000 euro binnen te halen. De trekking is op de traditionele
SCW-slotdag op zaterdag 28 mei. Er
zijn prachtige prijzen te winnen en
de hoofdprijs is een reischeque ter
waarde van 1.500 euro. Loten zijn
onder andere te koop in de kantine
van de club. Kijk voor meer informatie op de website van SCW.

Rijsenhout - Vrouwenvereniging
Rijsenhout gaat 3 mei een dagje uit
naar Brabant. Een volledig verzorgde dag, inclusief koffie, thee en een
warme maaltijd voor maar 47 euro.
Niet-leden betalen vijf euro meer.
Aanmelden kan bij voorzitter mevrouw de Heij via 0297-320626. In
het vorige artikel was per abuis een
fout geslopen in de spelling van de

namen. Met de klok mee zijn het
mevrouw Hoogeboom, mevrouw
van Gulik, mevrouw Eikelenboom en
mevrouw de Heij. De voorzitter vertelt dat het jubileumfeest met succes is verlopen en dat de bus voor
de dagtrip nog wel wat voller mag.
“Opgeven kan bij mij. Het wordt
weer een mooie dag. We gaan naar
een prachtig natuurgebied.”

Werkgroep wil
FairTrade week

traal deze periode. Omdat de koffieboeren door de klimaatverandering het moeilijk hebben verdienen
zij extra steun.
Door de omzet van de FairTrade koffie te vergroten kunt u deze kleine
boeren daarbij helpen. Meer informatie over de FairTrade Gemeente is te vinden op: www.fairtradegemeenten.nl

Speciale dienst
‘Zout en licht’
Aalsmeer - Zondag 24 april is er
een speciale dienst voor jong en
oud in de Open Hof Kerk. Tijdens
deze dienst staat Mattheüs 5 vers
13-16 centraal. Dit gaat over het
zout der aarde en het licht van de
wereld. Hoe wordt hier in het dagelijks leven vorm aan gegeven? Op
welke manier kan je hier iets mee,
bijvoorbeeld op school of op het
werk? Ben jij een echte ‘smaakmaker’ of ‘lichtgever’? De dienst wordt
geleid door dominee Teus Prins en
de band 4Tune uit Hardinxveld-Giesendam zorgt voor de muziek. Iedereen is welkom! De kerkdienst
begint om 10.00 uur en de kerk is te
vinden aan de Ophelialaan 247. Er is
een kindernevendienst voor de kinderen van groepen 1 tot en met 6.

Creatief met
chakra’s
Aalsmeer - Onder begeleiding van
Adri Dierdorp wordt op eigenzinnige wijze aan de slag gegaan met
chakra’s tijdens de cursus ‘Creatief
met chakra’s’ bij de Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente. Energie
stroomt door ons lichaam, door zeven verschillende chakra’s, of energiepunten. Deze zeven punten geven levenskracht, maar kunnen ook
verstopt raken. Op deze avond leert
men over deze energiepunten, gevolgd door een korte meditatie en
daarna een creatieve verwerking
van de chakra’s. Vandaag, donderdag 21 april, start de cursus met
spekstenen hangertjes maken. Hier
gaat het om vorm en stroming. De
avond start om 19.30 uur, deuren
open vanaf 19.15 uur. Adres is Zijdstraat 55. Aanmelden is verplicht en
dit kan via: zininn@dgaalsmeer.nl.

afgesloten met een gezellige bingo
met hapjes en drankjes, waarvoor
een bijdrage van 5 euro wordt gevraagd. Wilt of kunt u niet wekelijks,
maar vindt u het leuk om zo nu en
dan in te vallen als een ander niet
kan of wilt u iets anders spelen of
doen? Laat het weten, wellicht kan
dit geregeld worden. De initiatiefnemers vinden het leuk om bewoners
op dinsdag 26 april te mogen begroeten! Vragen, suggesties en aanmelden bij: Hennie via 06-19187588
of Rob via 06-40562327.

Cheque OSA voor project
GA in Wit-Rusland
Aalsmeer - In april is een subsidiecheque uitgereikt door OSA aan
de Stichting GA voor een project in
Wit Rusland. Het betreft de aanleg
van verwarming in twee garages in
Svetly Put. Deze garages zijn destijds eveneens door OSA gesubsidieerd door middel van bouw en verbouw. Door de kou konden de (ex)drugs- en alcoholverslaafden moeilijk hun werkzaamheden uitvoeren
in de garages. Dankzij een gift van
2500 euro en de subsidie van OSA
voor eveneens een bedrag van 2500
euro kan er nu verwarming worden
aangelegd.
Kijk voor meer informatie de stichting Ontwikkelings Samenwerking

Aalsmeer (OSA) op de nieuwe website: www.osa-aalsmeer.nl

Rondje om de
Urbanuskerk

de Poel. Tevens heeft de organisatie nog verschillende verrassingen
in petto langs en op de Poel. Deze tocht wordt met alleen maar vrijwilligers georganiseerd, dus al het
geld gaat naar de kerk. Datum is
zondag 29 mei Start tussen 10.00 en
14.00 uur. Kosten: 5 euro per persoon en 1 euro voor kinderen vanaf 6 jaar. Start en Finish is nabij de
Urbanuskerk in Bovenkerk. Ook is
er een startplaats bij de afvaart van
de boten. Opgeven kan per mail via
chmvandenhelder@gmail.com.

Bovenkerk - De Urbanuskerk gaat
na de restauratie van jaren weer
open. Diverse evenementen staan
op stapel en niet alleen voor gelovigen, maar voor iedere belangstellende. Voor de inrichting is namelijk nog geld nodig voor bijvoorbeeld vloerverwarming, stoelen, geluid, orgel, etc. Het is de bedoeling
om met verschillende evenementen
geld voor de Urbanuskerk bij elkaar
te brengen. Het eerste evenement is
bijzonder: Wandelen en varen rond
en op de Poel.

Vrouwenvereniging dagje
uit naar Brabant

Aalsmeer - Nadat de Werkgroep
FairTrade Gemeente weer bij elkaar
is geweest zijn stappen genomen
om de eerste FairTrade week van
2016 te gaan organiseren van 7 tot
15 mei. De FairTrade koffie, en vooral het drinken daarvan, staat cen-

Aalsmeer - Dinsdag 26 april wordt
gestart met een wekelijkse spellenmiddag in de overdekte binnentuin
van het seniorencomplex in de Rozenstraat en Chrysantenstraat Gedurende de zomerperiode van april
tot en met september kunnen bewoners en belangstellenden hier vanaf
14.00 uur klaverjassen, rummikub
spelen en sjoelen. Dat alles met koffie of thee en iets lekkers! Deelname is gratis en om beurten zorgen
de spelers voor de koffie en thee en
de versnapering! Het seizoen wordt

Vanaf de Poel de Urbanus op de foto zetten. Ook wordt op verschillende plaatsen rond de Poel uitleg gegeven over bijzonderheden van de
natuur door gidsen van IVN. De
scouts van de Radboudgroep Waterverkenners varen een stuk over
de Amstelveense Poel. De wandeling langs de oeverlanden van de
Poel is ook zeer geschikt voor gezinnen. Onderweg zijn er genoeg
dieren te zien en bij mooi weer ook
zeilbootjes van de zeilschool aan

Concert Route 66
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op zaterdag 7 mei
wordt vanaf 20.00 uur in de Ontmoetingskerk een Bevrijdingsconcert georganiseerd met medewerking van het koor Route 66 onder
leiding van Rob van Dijk. Gerekend
kan worden op een geweldige muzikale avond met een zeer gevarieerd aanbod. Natuurlijk zijn er de
gebruikelijke herkenbare nummers
die bij deze tijd horen, maar het repertoire van Route 66 reikt veel verder dan dat. Kaarten kunnen besteld worden via vrijheid@pknrijsenhout.nl, o.v.v. naam, telefoon, en
het aantal kaartjes. Intekenen kan
ook op de inschrijflijst bij de ingang
van de kerk of bestel kaarten via
0297 360844.

Psalmzangavond
in Pauluskerk
Amstelveen - Het Chr. gem. Koor
Cum Laude organiseert op zaterdag
28 mei een zangavond met als thema ‘de Psalmen’. Het boek van de
psalmen is een bron van inspiratie
voor velen. De koorleden zullen op
diverse manieren de psalmen ten
gehore brengen zowel berijmd en
bewerkt als koorstukken. Voor deze
ontmoeting zijn verschillende gasten uitgenodigd. In de eerste plaats
gastorganist Wim de Penning, pianist Peter van Dongen en saxofoniste Jenny Stoeckart. Dominee A.
Baas heeft ook zijn medewerking
toegezegd. De algemene leiding is
in handen van Wim van Dijkhuizen.
De deuren zijn open om 19.30 uur
en de avond begint om 20.00 uur.
De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de kosten. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
in de Pauluskerk aan de Wolfert van
Borsselenweg 116.
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Officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer 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.
serviCepunt Beheer en uitvOering
prOvinCie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
CalaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps
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BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuizen? geef het dOOr!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
geMeentehuis geslOten Op 26 en 27 april 2016
Dinsdag 26 april is het gemeentehuis gesloten vanwege de
jaarlijkse Lintjesregen. Woensdag 27 april is het gemeentehuis
gesloten vanwege Koningsdag.
aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in
de Basisregistratie persOnen (Brp)
voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
geslachtsnaam

voorletters

geboortedatum

datum
voornemen

Pietrzela
Krēgers
Heemskerk
Balta
Orchel
Zandvliet
Pietrzela
Bartašiūnas
Jastrzębski
van Baal
de Hertog
Zijlstra
Kooijman
Bunschoten
Sint Jago
van Baal
van Keizerswaard
Verhoeven
Buiser
Bouchaouihan
van de Coolwijk
van Baal
Kraan

A.
I.
P.P.M.
G.H.
M.J.
J.H.
L.M.
P.
R.W.
F.A.J.
J.J.J.
E.P.
A.W.
R.L.
O.G.
B.A.
R.I.M.
D.W.G.
M.
M.
C.M.
B.
J.J.

11-10-1980
04-02-1976
14-02-1996
19-11-2014
04-08-1984
12-06-1991
14-08-2006
25-11-1988
30-11-1985
12-12-1963
19-02-1973
11-08-1961
31-08-1961
07-09-1991
01-04-1990
12-09-1996
30-08-1970
31-01-1959
13-11-1969
03-03-2015
29-09-1966
10-09-1993
22-04-1961

14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
15-04-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in
de Basisregistratie persOnen (Brp)
Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
CMYK / .eps

geslachtsnaam

voorletters

geboortedatum

Družbacká
Gajewski
Sulima

A.
J.
M.E.

28-07-1985 14-04-2016
27-03-1967 13-04-2016
07-01-1967 12-04-2016

Bezwaar indienen

datum
beschikking

Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van
het besluit mee.
OntwerpBesluit weigering OMgevingsvergunning
in afwijking van het BesteMMingsplan stOMMeer,
Berkenlaan naast huisnuMMer 26
de tervisieleggingstermijn is ingegaan 15 april 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Stommeer,
Berkenlaan naast huisnummer 26 (uitgebreide procedure) voor
het realiseren van een vrijstaande burgerwoning, te weigeren
(Z-2014/064631). Voor voorliggende omgevingsvergunning
geldt dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo moet afgeven alvorens
het college van burgemeester en wethouders tot verlening
kan overgaan. De verklaring kan worden geweigerd indien de
raad van oordeel is dat het project in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening. In dit geval heeft een meerderheid van
de raadsfracties, die een ruime meerderheid van de raadszetels vertegenwoordigt, aangegeven dat het realiseren van bebouwing een onmogelijkheid is. Op basis daarvan heeft het
college op voorhand de mogelijkheid en bevoegdheid om de
omgevingsvergunning te weigeren. Het behoud van het wijkgroen is de belangrijkste onderbouwing van de weigering. De
buurt dankt zijn schoonheid aan het groen en dan met name
op deze hoek. Verdere verdichting door het bebouwen van
dit perceel wordt als onwenselijk gezien en de gemeenteraad
wenst daarom vast te houden aan de geldende bestemming
van het onderhavige perceel.
inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing
liggen van 15 april 2016 t/m 26 mei 2016 (6 weken) op de
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop). Op
woensdag is de balie open van 8.30 tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze site
is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden
via centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag
en woensdag tussen 8.30 en 15.30 uur, donderdag tussen
8.30 en 16.30 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB07xH-OW01
zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
BekendMaking MeerjarenBegrOting 2017-2020_
Odnzkg en eindrappOrtage 2015 jaarverslag en
-rekening Odnzkg vOOr aalsMeer (z-2016/020217)
samenvatting
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de
Meerjarenbegroting 2017-2020 en conform artikel 51a van
deze Gemeenschappelijke Regeling de Eindrapportage 2015
Jaarverslag en -rekening van de Omgevingsdienst NZKG te behandelen in hun vergadering.
inhoud
Aalsmeer neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voor het deel van de
verplichte wettelijke basistaken. Hiervoor wordt er jaarlijks
een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voor de gemeente Aalsmeer taken uit in het kader van:
- Wabo/Wet milieubeheer (advies op het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle
meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren
van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee
samenhangende AMvB’s en besluiten.)
- Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het
houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.)
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de
Meerjarenbegroting 2017-2020 en conform artikel 51a van
deze Gemeenschappelijke Regeling de Financiële jaarrapportage over 2015 van de Omgevingsdienst NZKG te behandelen
in hun vergadering.
inwerkingtreding:
n.v.t.
ter inzage:
tussen 21 april en 2 juni 2016 bij
Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: ter visie
naaMgeving OpenBare ruiMte (z-2016/015370)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 29 maart 2016 besloten hebben de volgende
naamgeving openbare ruimte toe te kennen:
1. “Nordiawerf” aan het nieuwbouwproject op het grondgebied van de voormalige scheepswerf Van Dam, locatie Helling 49;
2. “Ficushof” en “Kentiahof”, “Hederastraat” en “Groenpad”
aan de openbare ruimte in het nieuwbouwproject op het
terrein van de voormalige gemeentewerf en de daarnaast
gelegen voormalige kwekerij van Molleman. Dit gebied ligt
tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg, Hortensialaan en de Gloxiniastraat;
3. “Van Hengelpad” aan het voet-fietspad, gelegen tussen
het Corry Vonkpad en Calslager Bancken in Kudelstaart;
4. “Vissersvreugd” en “Poeltje van Meijer” aan een eilandje

en stuk water in het Westeinderplassen gebied;
5. “Meertrosstraat” en “Hekelstraat” in het herverkavelingsgebied Lijnbaan (Dorpshaven-Noord) tussen de Lijnbaan
en de Oude Spoordijk.
inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden vind u
op www. amstelveen.nl
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.
- Oosteinderweg 571, 1432 BM (Z-2016/020676), het slopen van een woonhuis
- Kudelstaartseweg 211, 1433 GG (Z-2016/020718), het
bouwen van een aanbouw naast de woning t.b.v. bijkeuken
en schuur
- Dorpsstraat 31 A, 1431 CA (Z-2016/020946), het plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak
- Mr. Jac. Takkade 40, 1432 CB (Z-2016/021326), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. weiland gebruiken
voor parkeerterrein (voor 2 dagen, 27 t/m 28 mei)
- Stommeerweg 121, 1431 EV (Z-2016/021619), het wijzigen van voor- en achtergevel en oprichten van een garage
- Azaleastraat 24, 1431 SJ (Z-2016/021758), het uitbreiden
van de schuur aan de achterzijde
- Groengebied Amstelland, kadastraal perceel D2417 en
G6013 (Z-2016/022020), het plaatsen van 2 TOP-zuilen en
4 betonnen zitpoefjes op Toeristische Overstap punten
- Mijnsherenweg 45 C01 t.m C12, 1433 AP (Z-2016/022031),
het realiseren van de fundatie voor 12 toekomstige prefab
bedrijfsboxen
- Geraniumstraat 46, 1432 SR (Z-2016/016909), het oprichten van een garage en carport in de zijtuin
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/002843), het bewonen
van een pand door arbeidsmigranten in zelfstandige woningen. Verzonden: 11-04-2016
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/010451), het legaliseren
van reeds vervangen kozijnen. Verzonden: 12-04-2016
- Touwslagerlaan 39, 1431 DE (Z-2016/010184), het wijzigen van de beschoeiing door het creëren van een haven.
Verzonden: 12-04-2016
- Touwslagerlaan 37, 1431 DE (Z-2016/009903), het wijzigen van de beschoeiing door het creëren van een haven.
Verzonden: 12-04-2016
- Touwslagerlaan 35, 1431 DE (Z-2016/009896), het wijzigen van de beschoeiing door het creëren van een haven.
Verzonden: 12-04-2016
- Linnaeuslaan 36, 1431 JV (Z-2016/00686), het plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 09-032016
- Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000802), het herbouwen
van een opslagloods. Verzonden: 23-03-2016.
- Aalsmeerderweg 325, 1432 CP (Z-2016/000330), het oprichten van een aanbouw met een opbouw en het vergroten van 2 dakkapellen. Verzonden: 12-04-2016.
Besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling
gesteld *
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:
- Hornweg 313, 1432 GL (Z-2016/009113), het plaatsen
van een hek als erfafscheiding in de voortuin
geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. 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.
- Marconistraat 50, 1433 KL (Z-2016/013905), het bouwen
van een carport aan de voorkant van de woning. Verzonden: 15-04-2016
verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 134 ws 12, 1431 AS (Z-2016/012033), het verplaatsen van de woonark voor niet-permanente bewoning.
Verzonden: 11-04-2016.
procedure afgebroken, aanvraag is ingetrokken
door de aanvrager
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Dirkjespeerstraat 15, 1432 LL (Z-2016/010842), het oprichten van een schuur
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Hornweg 230, 1432 GT (Z-2016/013307), het plaatsen van
beschoeiing met groen bij sloot en dam. Verzonden: 0203-2016.
vervolg op volgende blz.
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Officiële Mededelingen
vervolg van vorige blz.
ingetrokken vergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
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:
- Azaleastraat 1, 1431 SH (Z-2013/047735), het vergroten
van het bijgebouw. Verzonden: 12-04-2016. (vergunning
bekend onder nummer Z-2013/039185)
Meldingen ontvangen
- Julianalaan 86, 1432 HX (Z-2016/021321), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Aalsmeerderweg 45, 1432 CG (Z-2016/021250), het in
werking hebben van een mobiele puinbreker van week 18
t/m week 30 t.b.v. sloopwerkzaamheden
Melding activiteitenbesluit
- Legmeerdijk 327 F, 1431 GB (Z-2016/021638), het starten
van het bedrijf Ballonnenservice
- Legmeerdijk 327 D, 1431 GB (Z-2016/021439), het starten
van het bedrijf TakeFive Decoraties
Meldingen akkoord
- Linnaeuslaan 2 A, 1431 JV (Z-2016/019872), het verwijderen van funderingsrestanten van oude kassen op het terrein
- Jac. P. Thijsselaan 25, 1431 KD (Z-2016/019849), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een garage
- Tartinihof 31, 1431 ZS (Z-2016/019676, het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/017916),
het slopen van Shell tankstation eerste fase
- Stommeerkade 54, 1431 EK (Z-2016/020423), het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de schuur
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:
- Start Stokkeland, Ringvaart Haarlemmermeer, Westeinderplassen, diverse doorvaarten en sloten, finish Stokkeland

(Z-2016/019739), Junior Pramenrace Aalsmeer, ontvangen
5 april 2016 .
- Wim Kan Dreef 2, 1433HM (Z-2016/019381), Pinksterkamperen van 13 tot 16 mei 2016, ontvangen 5 april 2016 .
- Raadhuisplein 1, voor en in het Gemeentehuis Aalsmeer,
1431 EH (Z-2016/019635), Veteranendag Aalsmeer 2016
op 4 juni 2016, ontvangen 5 april 2016.
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/019955), Kinder
Waterski Kamp van 11 tot 12 juni 2016, ontvangen 4 april
2016
- Raadhuisplein 1431EH (Z-2016/020504), Dorpentocht op
5 juni 2016, ontvangen 7 april 2016
- Westeinderplassen (Z-2016/021186), NK Windsurf op 14
en 15 mei 2016, ontvangen 12 april 2016
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stationsstraat vanaf Kolenhaven naar Raadhuisplein (Z2016/017055), Bevrijdingsvuurceremonie 5 mei 2016, verleend 15 april 2016
- Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein (Z-2016/016676),
Geraniummarkt en braderie op 7 mei, verleend 15 april
2016
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z-2016/012323), Weekaatje,
kinderkamp van 13 t/m 16 mei, verleend 15 april 2016
COlleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
explOitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 33, 1432EL (Z-2016/017954), Cafetaria Creta,
verleend 12 april 2016
terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant

van deze advertentie.
- Machineweg 33, 1432EL (Z-2016/017954), Cafetaria Creta,
verleend 12 april 2016
geaCCepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72A, 1431EX (Z-2016/021697) besloten
feest met live muziek op 16 april 2016, 14 april
2016 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inzage
t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer
2016 (en bijbehorende stukken)
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan AalsmeerDorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking,
de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop
betrekking hebbende stukken)
t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de
bijbehorende stukken (op voormalige terrein
van de kwekerij en aangrenzende terrein van
de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg 69 woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 4.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken in afwijking
van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o.
2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied 4.
t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan 1e herziening bestemmings-

plan Woonarken’ met de bijbehorende stukken
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en
de ruimtelijke onderwijking in afwijking van
het bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan
naast huisnummer 26
t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 20172020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaarverslag en -rekening ODNZKG voor Aalsmeer
(Z-2016/020217)
wet algeMene Bepalingen OMgevingsreCht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Armoede mag geen spelbreker zijn

Gidsen Joop Kok en Jan van Veen

Collecte voor Kinderhulp
Aalsmeer - Wat als je altijd verjaardagen moet overslaan, naar
school moet lopen en niet op sport
kan? 1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn
er 421.000! Ze worden buitengesloten en horen er niet bij. Terwijl je als
kind niets liever wil dan er gewoon
bij horen en meedoen met je vrienden en klasgenoten. Om dit mogelijk te kunnen maken, doet Kinderhulp van 8 tot en met 14 mei een beroep op uw vrijgevigheid. Laat alle
kinderen meedoen en geef aan de
collectant!
In Nederland groeien 421.000 kinderen op in armoede. Voor hen zijn
‘vanzelfsprekende dingen’, zoals vakantie, sporten of Pakjesavond vaak
niet weggelegd. Maar het gemis is
gek genoeg niet het belangrijkste
voor deze kinderen. Wat hen verdriet doet, is dat ze worden overgeslagen en niet mogen meedoen.
Als klasgenoten vertellen over hun
verjaardagcadeaus of een dagje uit,

kunnen zij niet meepraten. Ze durven soms niet eens meer te dromen van een leuke opleiding of een
mooie carrière.
Kinderhulp vindt dat elk kind recht
heeft op geluk en zich moet kunnen
ontwikkelen. Armoede mag geen
spelbreker zijn! Daarom ondersteunt Kinderhulp kinderen die opgroeien in armoede met hele praktische zaken, zoals een computer
om huiswerk te maken, een weekje kamperen in de zomer of een fiets
om naar school te gaan. Om al deze
kinderen te kunnen helpen, is veel
geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens de collecteweken van 8 tot en met 14 mei. Elk jaar
gaan er ruim 20.000 collectanten
op pad, ook in Aalsmeer, dus grote kans dat ze ook bij u langskomen.
Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u bij aan een
mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen geluk mogelijk maken!

Jongeren Rode Kruis organiseert

Spetterende disco voor
mensen met beperking
Aalsmeer - Op 22 april organiseert
het Jongeren Rode Kruis opnieuw
een disco speciaal voor mensen
met een beperking. De disco is van
19.30 uur tot 22.30 uur in Feesterij
de Bok aan de Dreef 5. Het thema
van dit superleuke feest met muziek
en dans is ‘Black and White’. 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
Sound Shockers voor diverse muziek zorgen en ook zijn er optredens
van de bekende Uithoornse zanger Harm en zanger Thomas. Gasten, vanaf 16 jaar, en hun begeleiders zijn welkom. De entreeprijs is

2,50 euro per persoon. Aanmelden
kan via jongerenrodekruis@hotmail.
nl en ook bij problemen qua vervoer
kan naar dit 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? Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl of kijk op
facebook of twitter.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Aalsmeer - Zaterdag 23 april wordt
van 13.00 tot 16.00 uur weer een algemene verzamelaarsbeurs gehouden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Onder andere zijn
er postzegels, munten, bankbiljetten, en boeken. Ook is een ruiltafel
aanwezig. De toegang is gratis.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Verzamelbeurs
in Hornmeer

Historische dorpswandeling
30 april in het Centrum

Zondag leuke, informatieve activiteit

Jonge dieren en schapen
scheren op Boerenvreugd
Aalsmeer - Er zijn weer jonge dieren geboren bij Boerenvreugd. Vrijdag 15 april is Kameroenschaap
Marianne bevallen van twee lammetjes. Een meisje en een jongen
en ze heten Rozie en Joost. De twee
lammetjes en alle andere dieren bij
de kinderboerderij in de Hornmeer
bezoeken, mag uiteraard. Gezellig! De konijnen en cavia’s worden
graag geaaid en de geitjes zijn dol
op aandacht. Kinderboerderij Boerenvreugd heeft ook een mooie en
grote speeltuin met verschillende
klim- en klauterklimrekken en onder andere een zandbak. Op maandag blijft de deur dicht, maar dinsdag tot en met zondag zijn bezoekers hartelijk welkom.

wel met behulp van de wolschaar en
met de elektrische tondeuse. Naast
het scheren zelf is er informatie over
wol, de schapen en hun lammeren.
Als het meezit mogen kinderen zelfs
helpen bij het scheren. Ellen Touwslager is als wolspinster ook aanwezig, en zij zal laten zien hoe de wol
van het schaap met een spinnewiel
wordt verwerkt tot draden wol. Het
scheren van de schapen start om
13.00 uur en is rond 15.30 uur afgelopen. Na de knip- en scheerbeurt
kunnen de schapen en hun lammeren de warmte van de zomer weer
aan. De activiteiten zijn gratis.

Aalsmeer - Zaterdag 30 april wordt
in het Centrum de eerste historische
dorpswandeling van het jaar gehouden. In de zomermaanden is er elke
laatste zaterdag van de maand een
wandeling onder leiding van gidsen
langs bijzondere punten en gebouwen in de dorpskern.
De wandeling van zaterdag 30 april
staat onder leiding van de gidsen
Joop Kok en Jan van Veen. De wandeling start om 11.00 uur en duurt
ongeveer vijf kwartier. Startpunt is
het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat 12. Deelname kost
3,50 euro en een plaats reserveren kan via info@beleefaalsmeer.nl
of door te bellen naar het Boekhuis,
tel. 0297-324454.
Vier gidsen
De historische dorpswandelingen
vinden dit jaar voor het vierde seizoen plaats. Het initiatief van de
VVV Aalsmeer voert deelnemers
langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien
interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit
hun eigen deskundigheid een nieuw
licht op de lokale geschiedenis. Het
gidsenteam bestaat dit jaar uit vier

vaste gidsen. Joost Hoffscholte was
van 1985 tot 2007 burgemeester van
Aalsmeer, Leo Bertoen is voorzitter
van zowel de Historische Tuin als
Korenmolen De Leeuw en Joop Kok
heeft als architect veel kennis van
Aalsmeerse monumenten en gebouwen. Jan van Veen, oud-directeur van de OBS Kudelstaart en gids
in het Fort Kudelstaart, heeft zich dit
jaar ook aangesloten bij het gidsenteam. Op de laatste zaterdag van de
maand zijn er veel andere activiteiten, onder andere veilen op de Historische Tuin. De Westeinder Rondvaart vaart iedere zaterdag op drie
momenten in de middag en het Oude Raadhuis is vanaf 14.00 uur geopend. Na de wandeling hebben
deelnemers alle gelegenheid in het
dorp te blijven, bijvoorbeeld om te
lunchen, winkelen of een van genoemde activiteiten te bezoeken.
Mei tot en met september
De Aalsmeerse dorpswandelingen
2016 vinden naast 30 april tevens
plaats op de zaterdagen 28 mei, 25
juni, 30 juli, 27 augustus en 24 september en reserveren is vanaf heden mogelijk. De dorpswandeling
is op aanvraag ook voor groepen te
boeken. Meer informatie op www.
vvvaalsmeer.nl

Jas uit trekken
Voor de schapen op kinderboerderij
Boerenvreugd in de Hornmeer wordt
het tijd om hun jas uit te trekken. Ze
zullen aanstaande zondag 24 april
worden geschoren. Schaapscheerders Kees en Monique zullen de
klus klaren. Het scheren gebeurt zo-

Verkoop eigen vogels mogelijk

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 24 april organiseert Vogelvereniging Aalsmeer
een grote vogelbeurs in zaal de Baccara in de Baccarastraat, zijstraat
Gerberastraat. De beurs is open van
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te
kijken en vragen te stellen over de
hobby betreffende vogels, voedsel
en huisvesting. De entree bedraagt

1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens maken bezoekers kans op een leuke attentie met
het entree bewijs. Verkoop van uw
eigen vogels is gratis, zowel voor leden als bezoekers. Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische
vogels, kanaries en kromsnavels en
een uitgebreid assortiment aan zaden en zaadmengsels en vogelkooien. Inlichtingen: 06-10666878.

Bingo-avond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag
23 april weer een gezellige bingoavond. Deze vindt plaats in het ge-

bouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje. Op deze
avond zullen er drie rondes bingo worden gespeeld en tussendoor
nog een grote loterij. De avond begint om 20.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Iedereen is van
harte welkom en de toegang is gratis.
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Gevarieerd aanbod in Bioscoop

AGENDA

3D-bril mee naar film
‘Kung Fu Panda 3’
Aalsmeer - In Bioscoop Aalsmeer
kan genoten worden van de nieuwe film ‘Kung Fu Panda 3’. Als Po’s
lang vermiste vader plotseling opduikt, reizen vader en zoon naar een
geheim pandaparadijs waar ze een
groot aantal hilarische panda’s ontmoeten. Maar als de bovennatuurlijke slechterik Kai aan een tocht
door China begint en onderweg alle kung fu meesters verslaat, wordt
van Po het onmogelijke verwacht –
hij moet een compleet pandadorp,
vol met luie en onhandige panda’s,
trainen en veranderen in het ultieme leger van Kung Fu Pandas! Zet
een 3D-bril op en beleef deze 90 minuten durende animatiefilm op donderdag (vandaag) om 16.45 uur, zaterdag en zondag om 10.45 uur en
om 14.45 uur en maandag en dinsdag om 16.45 uur.
Tienerfilm ‘Bibi en Tina 2’
En, de paardenmeisjes Bibi en Tina
zijn terug! Vanaf zaterdag 23 april
presenteert de bioscoop aan de Van
Cleeffkade de tienerfilm ‘Bibi en Tina 2’. De voorbereidingen voor het

gekostumeerde bal in Kasteel Frankenstein zijn in volle gang. Maar de
stemming slaat om als er wordt ingebroken. De dieven hebben waardevolle schilderijen en de brillencollectie van Graaf Frankenstein gestolen. Ook is de sfeer op manege
Martinshof verre van vrolijk, want er
heeft nog geen enkele gast geboekt
voor het paardenkamp. Te zien zaterdag 23, maandag 25 en dinsdag
26 april vanaf 15.00 uur.
Tijdens de vakantie draait Bioscoop Aalsmeer een groot aantal
extra films voor de jeugd, waaronder ‘Dummie de Mummie 2‘, ‘Mega Mindy vs Rox‘, ‘The Good Dinosaur‘, ‘Zootropolis’ en natuurlijk de
successen van nu ‘The Jungle Book’
en ‘The Huntsman Winter’s War’. De
‘groten’ kunnen plaatsnemen in het
pluche voor onder andere ‘London
has fallen’, ‘45 Years’ en ‘Publieke
werken’. Kijk voor meer informatie
op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700,
bioscoop@studiosaalsmeer en te
koop in de bioscoopbar waar onder
andere ook popcorn te koop is.

Legendarische band zondagmiddag

‘The Jack of Hearts’ terug
op podium in The Shack
Oude Meer - Velen kennen the
Jack of Hearts waarschijnlijk niet,
maar deze band behoorde eind jaren tachtig en begin jaren negentig
tot de subtop van de Nederlandse
muziekscene! De band werd vooral
bekend door het doen herleven van
die beroemde ‘Bo Diddley Beats’.
Voor mondharmonica virtuoos Kim
Snelten is het spelen met The Jack
of Hearts nog steeds een levendige herinnering van jarenlang samen
optreden. Toen Kim gevraagd werd,
na een gastrol op hun eerste cd uit
1989, om vast in The Jack of Hearts
te komen spelen, was hij aanvankelijk huiverig. Drummer Kors Eijkelboom wist hem over te halen. Toetsenist Rob van Zandvoort kwam
uit de band The Thought, frontman Fredje Kienhuis uit het heerlijk
ontspoorde punkbandje the World
War Rockers, bassist George Oostdijk kwam uit de Amsterdamse reggaescene en gitarist Dirk Portegies
is, nog steeds, Ierse folk fan. Dit mu-

12:04 en Kurt Rosa winnen
tweede voorronde Popprijs
Aalsmeer - De tweede voorronde
van de Popprijs Amstelland is afgelopen zaterdag 16 april gehouden in
N201. The Twist, 12:04, Mick Roché,
Kurt Rosa en het Aalsmeerse Total
Seclusion traden dit maal op. Het
was een bijzonder gezellige en druk
bezochte avond in het centrum aan
de Zwarteweg waarbij, net als tijdens de eerste voorronde, vooral de
allerjongste bands opvielen. Bands
die nog maar een paar maanden
bestaan konden zich tijdens beide
voorrondes van de Popprijs Amstelland heel goed meten met bands die
al wat langer meedraaien in het regionale bandjescircuit. De tweede

voorronde is gewonnen door 12:04
en Kurt Rosa. Deze twee bands en
Beyond the Joke en The Estate uit
de eerste voorronde zijn de vier
bands die door de jury geselecteerd
zijn voor de finale. De publieksprijs
is gewonnen door het Amstelveense Blind Summit.
De enige finalist die langer dan een
jaar actief is als band is 12:04. De
andere bands zijn nog maar een
aantal maanden bij elkaar, maar het
talent en het muzikale niveau was
opvallend hoog dit jaar. De finale is op vrijdag 20 mei in P60 Amstelveen.
Foto: www.kicksfotos.nl

zikale stel bleek een succesformule:
volle zalen en vele festivals volgden.
In 1995, na vijf cd’s, waren ze klaar,
en vrienden voor het leven. Om de
zoveel tijd komen The Jack of Hearts
weer bijeen, en nu dus, na een lange tijd staan ze op zondagmiddag
24 april in Kim’s favoriete tent The
Shack, om die magistrale beats van
Bo Diddley te doen herleven. The
Shack is zondagmiddag open vanaf
15.00 uur. The Jack Of Hearts beginnen rond 16.00 uur. Entree 8 euro.
Pandolfi en Patarnello
Zondag 1 mei krijgt The Shack bezoek uit Italië: Marco Pandolfi en Federico Patarnello, een té gek muzikaal duo, met een gastoptreden van
zanger en bluesgitaarist Hein Meijer, Kim Snelton en Thomas Toussaint. Woensdag 4 mei staan The
Metallicas weer op het podium in
The Shack. Voor Info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

The Blues and nothing but the blues

The Men Unplugged live
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Het voorjaar staat voor
de deur en dat kan nog wel eens fris
zijn! Echter, zaterdag 23 april zal het
dampen in Bacchus. Steamy windows, alsof je midden in de swamps
van Louisiana bent. Haal je barbecue te voorschijn en neem een paar
kilo crawfish mee, want zaterdagavond is het the blues and nothing
but the blues met The Men Unplugged.
The Men unplugged bestaat uit de
door de wol geverfde muzikanten
Gerrit v/d Spaan op gitaar en zang
en George Reijnders op mondharmonica.

Finale met vijf bands op 20 mei

Gerrit v/d Spaan is Amsterdammer
in hart en nieren speelt sinds z’n
12e jaar gitaar. Hij heeft in de jaren tachtig The Meantown Bluesband opgericht en speelde tot voor
kort in A Cross Roads Deal en nog
steeds in zijn eigen band de Beaverhunt Blues Band. George Reijnders
is geboren en getogen in Hoofddorp, sinds 2005 harmonica speler
en mede organisator van de Amsterdam Harmonica Meetup Group.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat zaterdagavond 23 april
open om 21.00 uur, aanvang concert
rond 21.30 uur. Toegang: Uw Gift

Bob & Gon sluiten zondag seizoen af

Opzwepende klanken bij
laatste voorstelling
Aalsmeer - Zondag 24 april vanaf 15.30 uur zullen opzwepende en
warme klanken in het Theater van
Bob en Gon het publiek nog eens
extra doen beseffen hoe jammer het
is dat het theater seizoen alweer is
afgelopen, maar er is goed nieuws!
Voor het komende seizoen 20162017 zullen zij weer een aantal favorieten verwelkomen. Maar eerst is
er nog op de laatste zondagmiddag
van april vanaf half vier een spetterend optreden van het quintet ‘Mariachi Tierra Caliente’. Het is een
mooie dankbetuiging aan alle trouwe gasten. Want hen staat iets veelbelovend te wachten. Trompetten,
violen, gitaren en zang van de tenor
Ramón Balderez Sánchez. Dat zij regelmatig optraden voor Prins Bernhard geeft wel genoeg aan hoe bijzonder deze warmbloedige mannen
zijn. Wie dit heerlijke muziekspektakel wil bijwonen moet zich haasten
naar Espago in de Ophelialaan waar
Gon nog een aantal kaarten in de
verkoop heeft.
Het goede doel
Nadat iedereen weer is afgekickt
van de heerlijke klanken, de rozen
op de tafels mee naar huis kunnen,
is er nog de bekendmaking van de
donatie aan het kinderweeshuis San
Vincente de Paul in Quinto Equador.
De man achter dit geheel is Huib
van Veen. Een man die immer op de
achtergrond blijft maar aan hem is
te danken dat er bij iedere voorstelling weer prachtige rozen op de tafels liggen. Hij is degene die het kinderweeshuis in Equator een goed

hart toe draagt en er voor zorgt dat
heel veel weeskinderen - ondanks
het verdriet dat hen is overkomen toch weer een gelukkige jeugd hebben en een opleiding kunnen volgen. Als dank voor zijn rozen bijdrage heeft het Crown Theater - gekoppeld aan het eerste lustrum besloten dat er voor ieder plaatsbewijs één euro gestort wordt aan dit
goede doel. Gezien de overvolle bezetting van de voorgaande theatervoorstellingen zal het uiteindelijke
bedrag interessant zijn en zeer welkom. En dan is het feest echt afgelopen, kan iedereen elkaar een mooie
zomer toewensen, nog een afscheidsdrankje drinken of met familie lekker gaan eten om het prachtig
seizoen af te sluiten waarbij de optredens van Sven Ratzke, Cor Bakker en Gerard Alderliefste niet snel
vergeten zullen worden. De zaal is
open vanaf 14.30 uur.
Fantasy Planets
De Aalsmeerse kunstenaar Michaël Glanz beleeft deze zondag
een bijzondere première. Bij Bob &
Gon toont Glanz voor het eerst aan
het Aalsmeerse publiek zijn Fantasy Planets. De space balls zijn verschillend van grootte en hebben ieder een eigen karakter meegekregen. Sommigen zijn heel kleurig, in
een stijl bekend van de kunstenaar,
maar er zijn ook grillige vormen en
nieuwe technieken te bekijken. De
decoratieve bollen zijn een aangename aanvulling in het toch al zo
sfeervolle theater.
Janna van Zon

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW

AANBIEDING:

Western gitaar
‘Cort’ met element
€ 234,-

Viool 4/4
‘Leonardo’ (blauw)
€ 158,-

Mondharmonica
‘Belcanto’ blues
€ 6,80

Groot assortiment
flightcase materiaal

KOOPJE:

TIP:

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

Muziek/Toneel
Donderdag 21 april:
* Magie met een lach in The Club
van Crown Theater, Van Cleeffkade
15 vanaf 20u.
Vrijdag 22 april:
* Disco Rode Kruis voor jeugd met
beperking in de Bok, Dreef van
19.30 tot 22.30u.
22 en 23 april:
* Tragikomedie ‘Gouwe Handjes’
door toneelvereniging De Rijzenspelers in De Reede, Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdag vanaf 20.15u.
Zaterdag 23 april:
* Orgelconcert Hugo van der Meij in
Dorpskerk, Kanaalstraat, 15.30u.
* Liveoptreden Men Unplugged
in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 24 april:
* Concert quintet Mariachi Tierra Caliente bij Bob & Gon in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 15.30u.
* Jazzconcert Katelijne van Otterloo
trio bij Nieuwe Meer, Stommeerweg
vanaf 16u.
* The Jack of Hearts live in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
Dinsdag 3 mei:
* Prinsessia Show voor kinderen in
Crown Theater Aalsmeer vanaf 14u.
Donderdag 5 mei:
* Bevrijdingsconcert ‘We meet
again’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade vanaf 15.30u.
Films
Vanaf 21 april:
* Kung Fu Panda 3 in Bioscoop
Aalsmeer. Donderdag 16.45u, zaterdag en zondag 10.45u en 14.45u.
Maandag en dinsdag 16.45u.
Vanaf 23 april:
* Tienerfilm Bibi en Tina 2 in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag, maandag
25 en dinsdag 26 april om 15u.
Exposities
Tot en met 24 april:
* Museumweek in Historische Tuin
met veilingen om 15u en twee tentoonstellingen. Open: 10 tot 16.30u.
* Schilderijen en tekeningen van
Appie Smulders en Mai van Oers in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14-17u.
Zaterdag 23 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s,
beelden en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eveleens, Punterstraat.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in gemeentehuis. Rondleidingen op 11
mei en 17 juni.
Diversen
Donderdag 21 april:
* Bijeenkomst voor ouderen over leven met diabetes in hal van zwembad aan de Dreef van 10 tot 12u.
* Stijldansen voor ouderen in inloopcentrum in gebouw Irene, Ka-

naalstraat van 10 tot 12u.
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 22 april:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 23 april:
* Sam’s kledingactie voor Bangladesh. Inleveren 9 tot 12u bij Open
Hof Kerk, Ophelialaan en 9 tot 11u
bij Ontmoetingskerk Rijsenhout.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan,13-16u.
* Inschrijven voor derde Brommer
Tourrit op 22 mei in café Joppe, Weteringstraat vanaf 17u.
* Blind koppel toernooi bij dartclub
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart.
Inschrijven tot 20u.
* Bingo-avond bij SCW, Konnetlaantje, Rijsenhout vanaf 20.30u.
Zondag 24 april:
* Vogelbeurs Vogelvereniging in De
Baccara, Baccarastraat,10-12.30u.
* Schaapscheren bij kinderboerderij Boerenvreugd van 13 tot 15.30u.
Maandag 25 april:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
6-12jr in Proosdijhal Kudelstaart van
9.30 tot 12u. In vakantie extra vrijzwemmen in De Waterlelie.
Dinsdag 26 april:
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 27 april:
* Inloop van 9.30 tot 12u. in Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
.* Koningsdag met vrijmarkten en
spelletjes in Centrum, Kudelstaart
en Rijsenhout. Stormbaan en sjoelen bij Dorpshuis, minitoernooi bij
SCW. Rondritten met stichting Veteraan Autobussen van 11 tot 15.30u,
opstappen nabij Raadhuisplein.
Donderdag 28 april:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Zaterdag 30 april:
* Historische Dorpswandeling in
Centrum. Start 11u bij VVV in Boekhuis, Zijdstraat. Gidsen Joop Kok en
Jan van Veen.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Zondag 24 april:
* Zondagmiddagborrel bij stichting
Fedeli van 15.30 tot 18u. Ringvaartzijde 52. Opgeven: 06-53801380 of
debby@fedeli.nl
Maandag 25 april:
* AB-avond over expositiecentrum
Floriworld i.s.m. FloraHolland in De
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
Dinsdag 26 april:
* Lezing Holocaust overlevende en
bloemenarrangeur Zoni Weisz in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
Uitverkocht!
Donderdag 5 mei:
* Vrijheidslezing Margriet Brandsma, voormalig correspondente NOS,
in De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20u.
Dinsdag 10 mei:
* Vergadering commissie Ruimte en
Economie in gemeentehuis v/a 20u.
Donderdag 12 mei:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis vanaf 20u.

Optreden met Wolf, Bas en Arno

Zangeres Katelijne Otterloo
zondag bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Zangeres Katelijne van
Otterloo verzorgt zondagmiddag 24
april een optreden bij De Nieuwe
Meer. Jachthaven de Nieuwe Meer
is inmiddels een vaste stek geworden van de Aalsmeerse zangeres
Katelijne van Otterloo. “Haar stem
grenst aan magie”, schreef een recensent. “Een heerlijk eigenwijze
jazz-zangeres. Zij tovert met haar
stem en weet op verrukkelijke sensuele wijze het publiek om haar vingers te winden.” Katelijne heeft een
personality die met veel gemak en
beeldend zingt. Stukken uit The
American Songbook komen voorbij in een heel persoonlijke aanpak,
maar ook Franse chansons en pop
standards van toen en nu in funky, jazzy arrangementen. Katelijne
heeft zich ontwikkeld tot één van de
beste jazz-zangeressen van Nederland en staat samen met haar begeleiders, Wolf Martini op gitaar, Bas
van Otterloo op basgitaar en Arno

van Nieuwenhuize op drums, garant voor een spannend, swingend
en soms ook ontroerend samenspel.
Het is muzikaal, puur en bovenal volstrekt natuurlijk. Het concert
wordt georganiseerd in samenwerking met KCA en Bacchus en begint
zondag 24 april om 16.00 uur. Voor
inlichtingen: Henny Essenberg, tel.
327698, Pierre Tuning, tel. 360355
en Reinoud Staps, tel. 325304.

Veiling Kudelstaart
Kudelstaart - Het aantal stukken
voor de jaarlijkse veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart groeit gestaag. De
veiling wordt gehouden op de dag
voor moederdag, zaterdag 7 mei, in
het Dorpshuis. De aanvang is 20.00
uur. Noteer alvast in de agenda, het
wordt vast weer een heel gezellig
festijn. De opbrengst van de veiling
is voor Kudelstaartse verenigingen.
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Vrijheidslezing Margriet
Brandsma in Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 5 mei
organiseren Stichting 4 en 5 mei
Aalsmeer en Boekhuis Aalsmeer
weer een bijzondere Vrijheidslezing.
In De Oude Veiling is vanaf 20.00
uur journalist en schrijver Margriet
Brandsma te gast. Zij was jarenlang
Duitslandcorrespondent en verslaggever voor het NOS-Journaal. Sinds
haar vertrek in 2014 bij de NOS
legt ze zich onder meer toe op het
schrijven van boeken. In haar lezing zal Margriet Brandsma vertellen over haar ervaringen als journalist in brandhaarden en over het
‘nieuwe’ Duitsland, het Duitsland
dat is ontstaan na de hereniging
van West-Duitsland en de DDR. Wie
het Duitsland van nu wil begrijpen,
kan niet om de oorlog heen en dus
zal Brandsma stilstaan bij de wijze
waarop de Duitsers van nu omgaan
met hun zwarte verleden. Ook vertelt ze over Angela Merkel, de OostDuitse domineesdochter die nu al
meer dan tien jaar kanselier is en
die door het Amerikaanse tijdschrift
Time werd uitgeroepen tot persoon
van het jaar 2015. Wie is die Merkel
eigenlijk, wat drijft haar en waarom
zijn de Duitsers zo trots op haar, ook
al is lang niet iedereen het eens met
de manier waarop ze het vluchtelingenvraagstuk aanpakt? Margriet
Brandsma schreef een boek over
Merkel (‘Het mirakel Merkel’), van
haar hand verscheen in 2014 het
vluchtverhaal van een Oost-Duitser die naar zijn Nederlandse verloofde wilde (‘Vluchtcode Vlinder’)

en recentelijk bij uitgeverij Conserve
een bundel interviews met Nederlandse journalisten die in Duitsland
werken of gewerkt hebben (‘Was wir
noch zu sagen hätten’) en een verhalenbundel over Berlijn: ‘Daar is
de Muur’. De lezing op donderdag
5 mei in de grote zaal van De Oude Veiling in de Marktstraat 19 begint om 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. In de pauze zijn de boeken van Margriet Brandsma te koop
en kunt u ze door haar laten signeren. Entree: 5 euro per persoon inclusief één consumptie. Reserveren
bij het Boekhuis: boekhuis@boekenhof.nl of tel. 0297-324454.

Theatertip!
5 Mei in Crown Theater Aalsmeer

Bevrijdingstheaterconcert
‘Yes, We Meet Again’
Veel gezelligheid bij het Dorpshuis

Koningsdag in Kudelstaart
Kudelstaart - Op 27 april is het op
het parkeerterrein van het Dorpshuis weer groot feest. Het is dan,
net als in heel Nederland, weer Koningsdag. En Koningsdag, dat vier
je in Kudelstaart! Het wordt ook dit
jaar weer een en al gezelligheid.
Vanaf 14.00 uur kan de stormbaan
bestormt worden, maar ook is er
een springkussen voor de beginnertjes. Doorlopend is Clown Desalles
aanwezig voor de nodige grappen
en grollen. Bovendien zal Marco
Ubink een paar van zijn sjoelbakken
neer zetten. Dat zijn uiteraard geen
gewone sjoelbakken, maar sjoelbakken in bijzondere vormen en
maten. Eigenlijk een soort midgetsjoelbakken, zeg maar. Uiteraard is
er ook gezorgd voor een hapje en

een drankje en is er een stukje muziek! Dit jaar is het eindelijk gelukt
om Lin & Sil met hun band naar Kudelstaart te halen. En reken er op
dat dit swingen wordt. Het wordt
vast een hele gezellige middag. Bij
regen is er altijd de mogelijkheid om
naar binnen te gaan. Kom ook gezellig Koningsdag vieren!
Kindervrijmarkt
In de ochtend bestaat voor alle jeugdige inwoners de mogelijkheid om spulletjes te verkopen tijdens de kindervrijmarkt. Deze wordt
dit jaar niet gehouden in het winkelcentrum, maar let op: Op het nieuwe
deel er naast. Op het Ad Verschuerenplein! De kinderen hopen vele
kopers te mogen begroeten!

Niet alles kwijt op de vrijmarkt?

Lever onverkochte spullen
in bij Meerlanden
Rijsenhout - Koningsdag is hét
moment van het jaar waarop gebruikte huishoudelijke spullen uit
kelders, kasten en schuren worden
gehaald om voor een zacht prijsje
verkocht te worden op de vrijmarkt.
Toch raken veel mensen niet al hun
spullen kwijt en blijven ze aan het
einde van de dag zitten met speelgoed, kleding, servies, kleine elektrische apparaten en andere huishoudelijke spullen.
Deze onverkochte huishoudelijke
spullen zitten nog vol met waardevolle grondstoffen. Gooi de spullen
niet weg maar lever ze gescheiden
in zodat de spullen gerecycled kunnen worden. Dat is duurzaam denken!
Gescheiden inzameling
Onverkochte spullen kunnen naar

de milieustraat of een kringloopwinkel in de buurt worden gebracht. Kleine elektrische apparaten kunnen ook bij de Wecycle-inleverpunten in onder meer supermarkten worden ingeleverd. Textiel
en schoenen mogen in een gesloten zak naar een verzamelcontainer
voor textiel.
Voorkom zwerfvuil
Als iedereen een handje meehelpt
en zijn onverkochte spullen naar
huis meeneemt en geen blikjes,
flesjes en etenswaar op straat gooit,
wordt zwerfvuil voorkomen en is de
buurt na de feestelijke dag weer
snel schoon. Op de feestlocatie
staan tijdelijk extra afvalbakken. Na
afloop van Koningsdag veegt Meerlanden in samenwerking met de gemeente straten en stoepen schoon.

Stichting Veteraan Autobussen

Rondritten met bus 1605
Aalsmeer - De stichting Veteraan
Autobussen (voorheen Maarse &
Kroon) presenteert op Koningsdag,
woensdag 27 april, haar nieuwste
aanwinst. De voormalige Maarse &
Kroon bus met busnummer 1605 uit
1972 is in haar oorspronkelijke staat
teruggebracht. De bus is geheel gerenoveerd in een tijdsbestek van vijf
jaar. Vele vrijwilligers hebben hun
steentjes bijgedragen om dit mobiel rijdend erfgoed weer op de weg

te krijgen. Woensdag 27 april verzorgen de vrijwilligers van de Stichting Veteraan Autobussen rondritten door Aalsmeer in bus 1605 tegen een kleine vergoeding. Jeugdigen onder de 12 jaar kunnen deze rit gratis meemaken. Start is nabij het Raadhuisplein vanaf 11.00 tot
circa 15.30 uur. Kom de sfeer van
vroeger nog eens of eindelijk eens
proeven! Informatie: gj.smith@hotmail.com.

Avonddierenwandeling
met de boswachter
Aalsmeer - Kom mee wandelen
met de boswachter op vrijdagavond
22 april om 19.30 uur, op zoek naar
avonddieren. Ondanks het feit dat
het vaak druk is in het Bos, leven er
veel verschillende avonddieren, zoals
vleermuizen, uilen en vossen. De boswachter vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden. Start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats
van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3. De kosten zijn 4,60
euro per persoon, gepast en contant
betalen. Aanmelden voor deze activiteit kan via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel

aan de Bosbaanweg 5, geopend van
dinsdag tot en met zondag tussen
10.00 en 17.00 uur.
Bossoepje maken
Ga op zondagmiddag 24 april tussen
12.00 en 15.30 uur mee het Bos in en
kijk wat je allemaal voor eetbaars kan
vinden in het Bos. Daarna wordt een
grote pan Bossoep gemaakt. Dit is
een inloopactiviteit, dus aanmelden
hoeft niet, en is bedoeld voor kinderen en (groot)ouders/begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene, inclusief soep en
een broodje. Duur: 1 uur.

Aalsmeer - Na het grote succes
bij de viering van de zeventigjarige
bevrijding in 2015 brengt stichting
Crown Theater Aalsmeer opnieuw
‘Yes, We Meet Again!’ Dit unieke
bevrijdingsconcert op 5 mei vanaf
16.00 uur is de tegenhanger van de
vele bevrijdingspopfestivals en toegankelijk voor iedereen die de bevrijding ook in 2016 wil vieren. De
gemeente Aalsmeer en Stichting 4
en 5 Mei ondersteunen deze voorstelling en zijn blij dat het Crown
Theater dit concert brengt als onderdeel van de bevrijdingsfestiviteiten op 5 mei. De voorstelling
met Nederlandse topartiesten, zoals Mariska van Kolck, Jasper Taconis, The Triolettes en de Koos Mark
Bigband, belicht de hits uit de periode van 1930 tot 1945. Ook in die
tijd was muziek, film en theater het
middel om samen te zijn en uit de
dagelijkse beslommeringen te stappen. In dit bevrijdingsconcert ziet en
hoort u de mooiste momenten. Muziek van het Leidseplein, Berlijn en
Parijs. Van Marlène Dietrich en Josephine Baker, the Andrew Sisters,
Glenn Miller en Benny Goodmann.
En Nederlandse hits als ‘Trees heeft
een Canadees’. In de achtergrond
worden passende en indrukwekkende foto- en filmbeelden vertoond (ook Aalsmeerse beelden) op
de theaterbreed led-schermen. De
show eindigt natuurlijk met het sa-

men zingen van ‘We’ll meet Again’
van Vera Lynn. Deze prachtige uitvoering met beeld en muziek, dans
en zang en interessante weetjes
mag u niet missen. De kaartverkoop
is van start gegaan. Per persoon betaalt u 26 euro vijftig. Voor groepen
gelden speciale prijzen. Kijk hiervoor en het bestellen van kaarten
op de website van het Crown Theater: www.crowntheateraalsmeer.nl
Mariska van Kolck op radio
Mariska van Kolck vertelde live in
het weekendmagazine dat ze druk
bezig was met repeteren er weer
naar uitkijkt. “Het is echt een feestje. Niet alleen voor het publiek, maar
ook voor ons als artiesten. Vorig jaar
was het zo geslaagd. Het is nagenoeg eenzelfde voorstelling, maar
we zijn de show aan het perfectioneren. Ik heb er enorm veel zin in.
Ook is het Crown Theater zo’n fijne locatie. Na afloop zullen we nog
mengen in de Pianobar. Erg gezellig. Ik wil achteraf graag horen van
de mensen wat ze ervan vonden.
Graag tot ziens!” Het gehele interview is nog te beluisteren via uitzending gemist op Radio Aalsmeer. In
het laatste uur van het Weekendmagazine van 9 april komt de spontane zangeres om ongeveer 16.10 uur
aan de telefoon. Meer informatie via
www.radioaalsmeer.nl.
Door Miranda Gommans

Viering Koningsdag in Centrum

Speelparadijs op Raadhuisplein
Aalsmeer - Woensdag 27 april is
het Koningsdag en dit Koninklijke
feest wordt in het Centrum gevierd
met, als vanouds, een vrijmarkt voor
kinderen in de Zijdstraat en een
groots speelparadijs op het Raadhuisplein. In de winkelstraat mogen
jongens en meisjes hun spulletjes
verkopen. Spelletjes, puzzels, poppen, auto’s en nog veel meer snuisterijen zullen te koop aangeboden
worden en natuurlijk hopen alle
jeugdige verkopers op veel kopend
publiek. Zorg dat je in de ochtend
‘los’ bent, want vanaf het middaguur
staan allerlei leuke klim-, klauteren doe-spelletjes klaar voor kinde-

ren op het Raadhuisplein. Volgens
organisator Stichting Oranjecomité Aalsmeer wordt het parkeerplein
omgetoverd tot een groots speelparadijs waar voor elke leeftijd iets te
beleven valt.
Vrijwilligers gezocht
De organisatie is overigens nog wel
naarstig op zoek naar vrijwilligers.
Wie wil een handje helpen en assisteren bij een attractie? Aanmelden
kan via i.stokkel@hotmail.com.
PS: Als vrijwilliger wordt je tijdens
de middag goed verzorgd en na afloop wacht een traktatie.

Koningsdag Rijsenhout

Springkussens en vrijmarkt
Rijsenhout - Op Koningsdag,
woensdag 27 april, staan in en rond
dorpshuis De Reede diverse activiteiten gepland. De feestdag begint
om 10.00 uur met het hijsen van de
vlag. Vervolgens wordt een optocht
gehouden met versierde fietsen met
muziek van drumfanfare Melomanie. Daarna mogen kinderen spulletjes verkopen tijdens de vrijmarkt
op de Werf en wordt gratis koffie en
thee geschonken en worden jeugdige bezoekers getrakteerd op popcorn. In de middag gaat de Koningsdag verder gevierd worden bij voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje. Er wordt een mini-toernooi voor 7 tot 13 jarige georganiseerd en twee springkussens gaan
het terrein opvrolijken. Uiteraard is

er ook muziek van een drive-in disco. Het programma bij SCW begint
om 13.00 uur.

Geen inzameling
op feestdagen

straat gesloten. Ook haalt Meerlanden dan bij de inwoners uit haar
verzorgingsgebied geen afval op.
Vervangende inzameldagen worden vermeld op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.meerlanden.nl en de Meerlandenapp. De
App is te downloaden via de App
store of Google Play.

Aalsmeer - Op Koningsdag woensdag 27 april, Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) is de milieu-

Holocaust overlevende en toparrangeur

Lezing door Zoni Weisz
geheel uitverkocht
Aalsmeer - Dinsdag 26 april komt
Zoni Weisz naar Aalsmeer om zijn
indrukwekkende verhaal te vertellen. De Holocaust-overlevende en
voormalig arrangeur geeft een lezing die wordt georganiseerd door
Boekhuis Aalsmeer. Aanleiding voor
de komst van Johan ‘Zoni’ Weisz is
zijn recent verschenen autobiografie ‘Zoni – De vergeten Holocaust’.
In het boek vertelt Weisz over zijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende. Ongeveer een half miljoen
zigeuners werden in de Tweede Wereldoorlog gedood door de nazi’s.
Zoni Weisz overleefde. In het boek
vertelt hij over zijn jeugd als Sinto,
over het verlies van zijn ouders, zusjes en broertje. Maar ook over zijn
wonderbaarlijke loopbaan als topbloemist en arrangeur en als internationaal promotor van de Nederlandse bloemenindustrie. De lezing van Zoni Weisz is dinsdag 26
april in De Oude Veiling. Zaal open
vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Wie geen kaartje heeft gereserveerd
heeft pech, de avond is volledig uitverkocht.

Vrijheidslezing
Voor de lezing van voormalig NOScorrespondent Margriet Brandsma, op donderdag 5 mei, loopt de
kaartverkoop gewoon door. Ook
deze avond wordt gehouden in
De Oude Veiling. Entree: 5 euro. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via boekhuis@boekenhof.nl en
tel. 0297-324454. Meer info: http://
www.4en5meiaalsmeer.nl/5-meibevrijding/20-vrijheidslezing-margriet-brandsma.

Gezelligheid bij De Pomp
Aalsmeer - Maandag 18 april stond
de jaarvergadering van Buurtvereniging de Pomp van wijk Zuid weer op
het programma. Er is dan altijd een
kort resumé van het afgelopen seizoen onder het genot van thee en
koffie met cake, waarna de zaal verbouwd wordt tot speelruimte om te
sjoelen, hartenjagen, klaverjassen
en bij voldoende animo rummicubben. En die animo was er voldoende
om deze avond tot een gezellig succes te maken. Met 33 spelers werden er met ondersteuning van consumpties en hapjes kampioenen en
troostprijswinnaars
opgeworpen,
waardoor de positieve sfeer hoogtij
vierde. Het klaverjassen is gewonnen
door Trien Wegman met 3491 punten
over 2 rondes en de troostprijs ging
naar Riet Hoekman, die met 2644
punten de eer opstreek. Met sjoelen
waren er twee bakken vol bezet, met
als winnaars van de twee hoofdprij-

zen Ali Hoving en Geert Hoving, die
met 241 punten en 262 punten kampioen werden. Greet Kooy sleepte de
troostprijs binnen met 168 punten en
Leny Uiterwijk met 175 punten op de
tweede bak. Ook werd er hartenjagen gespeeld. Met een harde kern
aan spelers werd Sander Ramp pitten-koning met 136 punten en Marie Kluinhaar troostprijswinnares
met 185 punten. De rummicubbers
werden aangevoerd door Lenie van
Nes met 42 punten als winnares en
Sjaan Webbers werd troostprijswinnares met 71 punten. Voor de prijsuitreiking werd eerst nog een verloting gehouden met prachtige prijzen, deels gesponsord door diverse
winkels in Zuid. Al met al een zeer
geslaagde avond en voor herhaling
vatbaar! Lid worden van de Buurtvereniging kan altijd, of u nou in wijk
Zuid woont of daarbuiten, toegankelijkheid staat voorop.
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Favo filmavonden: Een
verrijking voor Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdagavond was er
in de kleine zaal van De Oude Veiling voor de derde keer dit jaar de
favo (favoriete) film te zien van personen die enige bekendheid hebben in Aalsmeer. Als eerste werd
waarnemend burgemeester Jeroen
Nobel gevraagd, daarna werd CDA
raadslid Robbert-Jan van Duijn uitgenodigd en nu dan Tom de Vries,
directeur van de Koninklijke De
Vries Scheepsbouw (Feadship).
In eerste instantie was het moeilijk kiezen voor De Vries, die eigenlijk ook wel graag fotograaf was geworden. Zou hij gaan voor de Amerikaanse regisseur Qentin Tarantino, altijd goed voor veel geweld, of
moest het Matrix, een science fiction film geregisseerd door Rainer
Werner Fassbinder worden? Het
werd uiteindelijk een film waar niemand bezwaar tegen kon maken.
De film - gebaseerd op een waar
gebeurde geschiedenis - toont
prachtige natuurschoon en een
hoofdpersoon die de mens tot nadenken dwingt. Een idealist waarvan er meer op deze aarde zouden
moeten rondlopen. Zijn jeugd was
nu niet bepaald een toonbeeld van
harmonie. Het vrat hem als het ware
op en het was mede de reden waarom hij op zoek ging naar zijn eigen
identiteit. Na zijn afstuderen - hij is
dan begin 20 - koos hij niet voor de
splinternieuwe auto die hem werd
aangeboden door zijn ouders. Wars
van iedere status bleef hij trouw
aan zijn barrel waarmee hij al zoveel avonturen had beleefd want
nieuwsgierig was hij al vanaf zeer
jonge leeftijd.
Vierde generatie
“Waarom juist gekozen voor deze film?”, was een vraag vanuit het
veelkoppige publiek vooraf aan het
vertonen van de film. De Vries - die
gezien zijn vak toch vooral te maken met de rijken der aarde - viel
toch moeilijk te vergelijken met de
hoofdpersoon van de film? De Vries
- nooit zonder fototoestel op stap wees op de prachtige fotografische
beelden, het lijnenspel, het licht, het
weidse en het woeste van het landschap. Het is duidelijk dat ook daar
zijn hart ligt. “Ik werk in een familiebedrijf, wij zijn de vierde generatie. Ik heb deze erfenis meegekregen bij mijn geboorte en inmiddels
doe ik nu 34 jaar dit mooie vak.” Ook

een van de nazaten heeft interesse,
maar wil eerst nog even een jaar iets
totaal anders gaan doen. Iemand
grapt: “Geen Titanic?” Op het antwoord hoeft geen seconde gewacht
te worden: “Gelukkig niet.” Maar
dan volgt er wel een interessante
verhandeling hoe de ramp toch zo
kon gebeuren. “Of er ooit wel een
Feadship was gezonken?” Er wordt
serieus op ingegaan. “Zoals wij bouwen is dat onmogelijk.” Dan zijn er
geen vragen meer, het licht gaat uit
en het wordt het muisstil.
The Magic Bus
Naast de imposante beelden, de
meeslepende muziek zijn de gesprekken van de hoofdpersoon om
in te lijsten. Hoe groot is het verschil met de bankiers uit de gekozen film van Jeroen Nobel. De schade die zij wereldwijd aanrichten en
daarmee wegkomen door het inhuren van dure advocaten. Hoe zij
hun schandelijk gedrag weglachen.
En ook met de hoofdpersonen uit
de gekozen film van Van Duijn. Een
paar overmoedige branieschoppers
die de ellende om hen heen bagatelliseren. Zo ver als de hoofdpersoon gaat in de door De Vries gekozen film is extreem en je voelt
ook als kijker op je klompen aan
dat dit niet goed kan aflopen. Ondanks alle mooie gedachten, ontroerende gesprekken en idealen
treft hem uiteindelijk toch het noodlot. Maar vergeten wordt de idealistische avonturier nooit. De reis die
hij maakte door Amerika, alle ontberingen doorstaat om tenslotte te
belanden in zijn gedroomde Alaska
waar hij een verlaten bus - zijn magic bus - ontdekt en er vier maanden in woont, is verfilmd. De magic
bus staat nog steeds op zelfde plek
waar de hoofdpersoon een pijnlijke
en vreselijke dood tegemoet gaat.
Het is inmiddels een bedevaartsoord geworden. Bekijk het filmpje waar de Vlaamse journalist Tom
Waes op zoek gaat naar de magic
bus en je voelt de magie, de kracht
van de stilte en de rust.
Tom de Vries kreeg terecht na afloop van de film een bedank applaus voor zijn schitterende keuze.
Nu even een zomerstop, maar in de
herfst komt de Favo filmavond - een
verrijking voor Aalsmeer - weer terug!
Janna van Zon

Pinokkio en The Wizard of Oz

Opnieuw succes Omnia
met musicalvoorstelling
Aalsmeer - Na de overtuigende
performance van de musical Annie
in 2014, bracht vereniging SV Omnia afgelopen woensdag 13 april
een vervolgoptreden op de planken.
Dit maal werden er zelfs twee musicals opgevoerd, Pinokkio en The Wizard of Oz. Onder leiding van Joyce Aarsman bracht eerst een groep
jonge musicalsterren in de dop het
bekende Disney verhaal van de pop
van hout ten tonele. De kinderen, in
de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar,
vertelden aan de hand van aandoenlijke liederen en dansen welke wijze lessen Pinokkio allemaal
ondergaat. Uiteindelijk komt hij na
een spannende reis natuurlijk weer
terug bij zijn vader Gepetto, waarna
hij door de goede fee wordt veranderd in een echte jongen van vlees
en bloed. De kinderen vonden het
erg spannend om op het podium
te staan, zeker gezien de zaal bijna vol zat met enthousiast publiek.
Ondanks dat hebben ze een mooie
performance neergezet en zagen ze
er fantastisch uit.
Na Pinokkio was het tijd voor The
Wizard of Oz: een swingende musical over het meisje Dorothy wat door
een hevige tornado in het land van
Oz terechtkomt. Samen met de Vogelverschrikker, de Tinnen Man en
de Leeuw onderneemt zij een reis
naar de Tovenaar van Oz, die haar
weer terug naar huis kan brengen.
Daarvoor moet zij eerst de Slechte
Heks van het Westen verslaan, waar
het viertal uiteindelijk in slaagt. Onder leiding van Patjoelah Kuin speelden veertien jongens en meiden, in

de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar,
deze musical vol enthousiasme en
overtuiging. De kinderen presenteerden natuurlijk het verhaal, maar
deden ook verschillende dansen en
liederen. Vooral het pakkende ‘Ga
Nou Maar Gewoon’ was een schot
in de roos, gezien deze als reprise
werd opgevoerd en het publiek vrolijk mocht meedoen.
De docenten hebben alle kinderen
voor hun inzet en motivatie bedankt:
in slechts enkele weken hebben ze
veel tekst en bewegingen aangeleerd gekregen. Het was voor hen
geweldig om voor een dergelijk enthousiaste publiek te mogen optreden, dus bedankt voor de aanwezigheid. Tevens veel dank aan het
Crown Theater Aalsmeer, gezien er
weer gebruik gemaakt mocht worden van hun prachtige zaal. Een
dergelijk podium is voor de deelnemers een unieke ervaring en
geeft het musicaloptreden de nodige sfeer. Als laatste nog een dikke pluim voor Mariëlle Buskermolen die met haar tomeloze energie
en passie voor het vak, de draaiende spil vormt achter de organisatie
van dergelijke evenementen.
Op naar de volgende musical voorstelling. Lijkt het je leuk om daaraan mee te doen? Check voor meer
informatie de website van Omnia,
www.svomnia.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

‘Schaduwen der Verdoemenis’

Schrijversdebuut Natascha

Foto: www.kicksfotos.nl

De Spil omgetoverd tot filmzaal

Disney concert door Flora
valt in de smaak
Kudelstaart - Zaterdag 16 april
was de Spil omgetoverd tot Disney
filmzaal. Onder leiding van dirigent
Dick-Jan Veerbeek waande muziekvereniging Flora zich in de muzikale
wereld van de films en musicals. Bij
de entree werd het publiek welkom
geheten door twee Disney prinsessen. Jaap van Leeuwen, de Disney
presentator, vertelde over ieder muziekstuk een mooi verhaal. En de
filmbeelden, gemaakt door Kees
Meekel, maakten de avond compleet. Het concert werd geopend
met de Highlights from Planes. Verdere films, die in het eerste deel
voorbij kwamen, waren Selections
from Pocahontas en de Hunchback
of Notre dame. Een gastoptreden
werd verzorgd door Mare van Welzenis. Ze speelt trompet in de fanfare, maar zoals ze liet horen kan ze
ook prachtig zingen en gitaar spe-

len. Part of Your World en Let it Go
waren mooie liedjes door Mare. Flora is dan ook heel trots op haar.
Voor de pauze speelde het jeugdorkest aangevuld met een paar oudere leden. Zij namen de aanwezigen mee door de spannende wereld
van Star wars, brachten een selectie van alle Disney tekenfilms in één
muziekstuk en als slot het mooie
Frozen. De fanfare sloot de avond
af met de welbekende Lion King,
en als slot het spectaculaire Pirates of the Caribbean, waar dirigent
Dick-Jan als Jack Sparrow het podium betrad. Flora kan terug kijken
op een heel geslaagd Donateurconcert. De leden van de muziekvereniging hopen dat iedereen heeft genoten. Zij zelf in ieder geval wel. Ook
spelen bij Flora? Kijk voor de mogelijkheden en meer informatie op
www.muziekverenigingflora.nl.

Alleen nog dit weekend te zien!

Monumentale landschappen
Appie Smulders in Raadhuis
Aalsmeer - De schilderijen van Appie Smulders, beeldhouwer en schilder, gaan heel Hollands over gebieden tussen land en water. Hij heeft
de serie die hij tot nu toe maakte
dan ook Delta’s gedoopt. Het zou
zo maar over het wad kunnen gaan.
Zijn schilderijen hebben aardse tinten en zijn monumentaal van sfeer
en karakter. Eindeloos schildert hij
laag op laag en is niet bang om teer,
pigment en lijnolie door elkaar te
gebruiken. Smulders neemt de toeschouwer mee naar eindeloze luchten en landschappen waar de horizon oneindig is. Het geeft een sfeer
van rust en verstilling. Als toeschouwer word je als het ware dat landschap, die delta vol beweging van
eb en vloed, ingezogen vanuit een
soort vogelperspectief. Het is er stil.

Appie Smulders is beeldhouwer
en schilder. Hij volgde zijn opleiding op de Koninklijke Academie in
Den Haag. Smulders schildert landschappen, maakt in opdracht portretten en ontwerpt monumenten
en tentoonstellingen. Hij werkt nu
vooral met lijnolie op doek.
Werk van Appie Smulders is dit
weekend nog te zien in het Oude
Raadhuis en daarna in zijn atelier in
de Marcusstraat 52 in Amsterdam.
Het Oude Raadhuis waar ook tekeningen en schilderijen te zien zijn
van Mai van Oers is geopend van
donderdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.
Hierna is het de beurt aan beeldhouwer Francien Valk. Haar expositie start op donderdag 28 april.

Aalsmeer - Op 9 april debuteerde
Natascha van Limpt met ‘Luotisade
– Schaduwen der Verdoemenis’. Tijdens een Trolls & Pirate Party, waarvoor een groot deel van de aanwezige gasten zich in stijl gekleed had,
overhandigde Natascha het eerste
exemplaar van haar boek aan haar
jongere broer Lars.
Aan het sterfbed van haar moeder krijgt Eleanor te horen dat ze
nog een broer heeft. Tijd om vragen te stellen is er niet: het dorp
wordt aangevallen door trollen en
met de grond gelijk gemaakt. De
jonge vrouw vlucht weg en bijt zich
vast in de zoektocht naar haar broer.
Op haar weg ontmoet ze Brian, een
jonge piraat met een voor hem ondraaglijk geheim. Wanneer zij voor
de poorten van De Verdoemenis
staan, beseffen zij dat er geen weg
terug is. Natascha van Limpt, geboren 1990 in Kudelstaart, heeft archeologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Natascha is
dol op reizen en bezoekt graag verre landen, een inspiratiebron voor

haar passie: schrijven. In 2008 heeft
zij samen met haar jongere broer de
verhaallijn uitgedacht voor Luotisade, een trilogie, waar Schaduwen
der Verdoemenis het eerste deel
van is. Opvallend element is het ontbreken van magie. Op deze manier
hoopt Natascha het Fantasie-boek
toegankelijk te maken voor Christenen, zodat ook zij van fantastische
verhalen kunnen genieten.

Gevarieerd aanbod lokale omroep

Priscilla, kinderjury en
(ver)bouwen op radio
Aalsmeer - Radio Aalsmeer was
afgelopen weekeinde weer veel op
locatie te vinden: in The Beach bij
‘Vrijdagavond Live’ en zondag bij
het fort Kudelstaart. Ook komende
week is het weer meer dan de moeite waard om te luisteren naar de lokale omroep van Aalsmeer. Donderdag ontvangt ‘Halte Zwarteweg’ actrice Priscilla Knetemann, vrijdagavond begint de meivakantie met
de Amstelland Kinderjury in ‘Let’s
Go’, de politiek wordt zaterdag vanaf 12.00 uur besproken in ‘Aalsmeer
Politiek’ met een vertegenwoordiger
van HAC en maandagavond is aannemer Jeroen van der Drift te gast in
talkshow ‘Door de Mangel’.
Priscilla Knetemann
Donderdag interviewen de makers van ‘Halte Zwarteweg’ Priscilla Knetemann via de telefoon. Zij is
een Nederlands (musical) (stem)
actrice. Al van kinds af aan speelt
ze in verschillende producties, zowel musical, toneel, film als televisie. Ze speelde onder meer Louise
Lodewijk in de populaire televisieserie Gooische Vrouwen en speelde op haar tiende Gretl in de Nederlandse Sound of Music. Van 2010
tot 2015 speelde ze Charley in de
jeugdserie SpangaS. In het voorjaar
van dit jaar zal zij een rol vervullen in
de film Fataal, een film over zinloos
geweld. Deze film is deels opgenomen in Aalsmeer.
Amstelland Kinderjury
De meivakantie begint vrijdag uitermate swingend, want Kim en Joey
gaan er weer een super gezellige
uitzending van maken bij ‘Let’s Go’!
Zo krijgen zij bezoek van de Amstelland Kinderjury uit Aalsmeer. Deze
jongens en meisjes hebben de afgelopen weken heel veel boeken gelezen en zijn met elkaar tot een top
3 gekomen. Welke boeken dat zijn
geworden hoor je dus vrijdag vanaf 18.00 uur op Radio Aalsmeer. Natuurlijk is er ook nog genoeg tijd
voor de nieuwste hits. Wat wil jij ho-

ren? Laat het weten via Facebook,
Twitter of Instagram. Mailen kan
ook: letsgo@radioaalsmeer.nl. Kim
en Joey vinden het ook altijd gezellig als je langskomt in de studio of
tijdens de uitzending even belt of
mee chat.
The Friday Zone
Het moment waar velen naar uit kijken; de start van een prachtig weekend. The Friday Zone creëert iedere vrijdagavond een muzikale dansvloer waarop je alvast in de juiste
stemming kan komen. Het muziekprogramma met inhoud wordt gepresenteerd en geproduceerd door
Robin Schouten, een relatief nieuwe
ster aan het Radio Aalsmeer firmament. Nieuwsgierig naar het muzikale aanbod van de komende Friday
Zone? Kijk mee op www.friday.zone
en laat je op vrijdagavond verrassen van 19.00 tot 21.00 uur op Radio Aalsmeer.
Gefascineerd door kranen
Op maandag 25 april ontvangen
Mylène en Elbert wederom een
Aalsmeerder of Kudelstaarter in de
wekelijkse talkshow ‘Door de Mangel’. Opnieuw ontvangen de broer
en zus een gast en zullen zij deze
een uur lang het vuur nader aan de
schenen leggen. Afgelopen maandag was het kraanmachinist en tennisliefhebber Marcel Mieremet die
plaats nam achter de microfoon. De
Aalsmeerder vertelde al van jongs
af aan fascineert te zijn door grote
kranen. Hij heeft zelfs op een heuse ‘kranenschool’ gezeten. Uiteraard
heeft Mieremet ook een nieuwe
gast voor 124e uitzending van ‘Door
de Mangel’ gevonden. Maandag 25
april neemt vriend, klant en aannemer Jeroen van der Drift plaats in de
studio. Heeft u een vraag voor Jeroen van der Drift? Mail deze dan
naar studio@radioaalsmeer.nl of
Twitter: @DoordeMangel.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel en via www.radioaalsmeer.nl.

Orgelconcert in Dorpskerk

Veel animo voor rondleidingen

Druk bij Fort Kudelstaart
Kudelstaart - Het fortenseizoen is
afgelopen weekend geopend en dit
betekende dat vele forten van de
Stelling van Amsterdam hun deuren
openden voor publiek. Ook fort Kudelstaart nam dit keer deel en deze openstelling was niet tegen dovemansoren gezegd. Het was zowel
zaterdag 16 als zondag 17 april behoorlijk druk in en rond het fort aan
de Kudelstaartseweg. Jong en oud
arriveerden vooral, zoals gevraagd,
op de fiets of combineerden het bezoek met een wandelingetje vanaf
het Surfeiland. Er werden rondleidingen gegeven door het fort door
oud-schoolhoofd Jan van Veen en
dit deed hij uitstekend. Heel informatief met leuke weetjes over het

fort met haar vele kamers en smalle
gangen. Voor de jeugdige bezoekers
lag een speurtocht klaar en hiervoor
was de animo groot. Vol enthousiasme gingen zij op deze spannende
ontdekkingsreis. Er was beide dagen muziek en optredens van een
dansgroep. De gemeente is nu bijna een jaar eigenaar van fort Kudelstaart en wil dit monument opwaarderen tot een groots en gevarieerd op watersport gericht onderkomen. Het beheer is tot die tijd
in handen gegeven aan de stichting ESA (Exploitatie Sporthallen
Aalsmeer), die ook voor de gemeente werkt aan een sociale en culturele invulling van De Oude Veiling.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op zaterdag 23 april
wordt vanaf 15.30 uur in de Dorpskerk in de Kanaalweg 12 een orgelconcert gegeven door organist Hugo van der Meij. Hij is een virtuoos
op het orgel en wil de concertbezoekers een muzikale verrassing bezorgen! Hugo van der Meij (1992) zat al
op zeer jonge leeftijd veel achter de
piano. Na een jaar algemene muzikale vorming begon hij als 7-jarige
pianolessen te volgen op de plaatselijke muziekschool. Aansluitend
volgde hij privéles van Peter Bontje.
Inmiddels was hij op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag uitgenodigd om te komen voorspelen, er
werd een absoluut gehoor geconstateerd. Elke dag was hij achter de
piano te vinden. De eerste uitnodigingen voor bruiloften etc. kwamen
binnen en in die tijd kwam er ook
steeds meer interesse voor het orgel. Hij was zestien toen hij orgelles
ging nemen bij Sjaak van Duijn op
het orgel van de Oude kerk in Katwijk. Vooral improviseren bleek een
sterke kant te zijn. In die tijd ontmoette hij Hendrik van Veen en hun
samenspel bleek een succes! Verschillende keren heeft Hugo meegewerkt aan een concert van de
organist Andre Knevel en Liselotte Rokyta (panfluit). Hugo is organist in kerken te Rijnsburg, Katwijk

en Scheveningen. Ook begeleidt hij
koren, zoals het Katwijks familiekoor
Ichtus, Soli Deo Gloria te Alphen en
Urker mannenkoor Eneas. Hugo is
dirigent van Chr. Katwijks jongerenkoor Dei Gratia, gem. koor Laudate Deo te Scheveningen, kinderkoor
Jedid-Jah te Scheveningen en Chr.
Mannenkoor David te Lisse. Daarnaast geeft hij orgelconcerten, zowel samen met andere organisten
als solo. Hij heeft diverse cd’s opgenomen in verschillende kerken.
Het voorjaarsconcert in de Dorpskerk begint zaterdag om 15.30 uur.
De toegang bedraagt 10 euro per
persoon, voor jeugd tot 12 jaar 5 euro. Informatie: www.zingenenzo.com
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Veel nieuwe gezichten bij
Borrel Aalsmeer editie 41
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 14 april vond de 41ste editie
plaats van Borrel Aalsmeer bij bij
Resto Bar & Brasserie in Flora Holland. Naast veel bekende gezichten
dit keer ook opvallend veel nieuwe
relaties die een bezoek brachten
aan de netwerkbijeenkomst. Niet alleen uit Aalsmeer, maar ook uit andere plaatsen buiten Amstelland en
Haarlemmermeer. Vijf ondernemers
pitchten één minuut op het podium
en iedereen maakte door een visite-

kaartje in te leveren kans op prijzen
voor theatervoorstellingen, een high
tea en kortingsbonnen. Op donderdag 12 mei vindt de 42ste editie
plaats van Borrel Aalsmeer. Neem
relatie, partner of collega mee. Iedereen is vanaf 17.00 uur welkom,
ook werkzoekenden. Kijk voor meer
informatie en het volledige netwerkprogramma op www.borrelaalsmeer.nl
Foto: Deborah Burgersdijk Scholte.

Voor iedereen vanaf 55jr.

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

Van links naar rechts, Regina Dutman, Marta Czarnecka, Maaike Pijnaker en
Ineke Loogman voor de nieuwe vestiging aan de Zwarteweg 110.

Vandaag opening nieuwe vestiging

Goede Vrijdag bij Van
Koppen & Van Eijk

Groepslessen weer van
start in de Vitaeltuin
Aalsmeer - Lichaamsbeweging is
bij het ouder worden buitengewoon
belangrijk! Daarom is de Vitaeltuin
in 2014 tot stand gekomen door
een initiatief van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, in
nauwe samenwerking met Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer
(PACA). Deze schitterende tuin aan
de Ringvaart is het hele jaar open
voor iedereen die daar gebruik van
wil maken. Vanaf vorige week worden er weer groepslessen gegeven door fysiotherapeuten van PACA. De fitnesstuin maakt deel uit
van het zorgprogramma Valpreventie huisartsen Aalsmeer-Dorp. Vindt
u het leuk om buiten te bewegen in
een groep onder deskundige begeleiding? Meldt u zich dan aan voor
de groepsles op dinsdagochtend
van 11.00 tot 12.00 uur. Bij een aantal verzekeraars is hier een vergoeding voor mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Zodra de eerste groep vol zit, wordt een nieuwe
groep opgestart. Op de website van

PACA vindt u een overzicht van de
groepslessen.
Hoe ziet een groepsles er uit? Willemijn van Leeuwen, fysiotherapeut
van PACA: ”We beginnen met een
gezamenlijke warming-up. Daarna gaat iedere deelnemer actief aan
de slag op de apparaten. De Vitaeltuin bestaat uit allerlei verschillende apparaten waarop je oefeningen
kunt doen om fit te blijven. De oefeningen hebben een verschillende
moeilijkheidsgraad en sommige oefeningen kun je zelfs zittend doen.
De Vitaeltuin is dus geschikt voor
iedereen. We sluiten af met een potje Jeu de boule of een ander sportief spel. Voor koffie wordt gezorgd.
Hartstikke leuk!” Als u zich aanmeldt bij voor de Vitaeltuin bij PACA krijgt u eerst een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek wordt uw beginniveau bepaalt en uw eventuele tegemoetkoming vanuit de verzekering nagekeken. Aanmelden kan telefonisch bij PACA via 0297-230960.

Aalsmeer - Goede Vrijdag is het
slechts één keer in het jaar en voor
Van Koppen & Van Eijk was het dit
jaar zeker een goede vrijdag. Vanaf
vrijdag 25 maart is het team namelijk aan de slag gegaan in het nieuwe kantoor aan de Zwarteweg 110.
Vanwege de groei van ode vestiging was een groter pand noodzakelijk. “Zo kunnen wij onze klanten
nog beter van dienst zijn. Ook kunnen wij de flexwerkers nu beter ontvangen en zorgen dat zij zich welkom voelen bij ons”, aldus de medewerkers Van Koppen & Van Eijk.
Van Koppen & Van Eijk Aalsmeer is
werkzaam voor circa 120 klanten in
de regio Aalsmeer, dagelijks zijn er
zo’n 750 flexwerkers werkzaam binnen de verschillende sectoren. Ongeveer 80% van de klanten bevindt
zich in de agrarische sector. Veel
klanten zijn actief in de bloemensector. “Hierin zijn wij al jaren een sterke partner. Hiernaast bieden wij onze diensten ook aan in de sectoren
logistiek, voeding, recycling, schoon-

maak, bouw en techniek.” Overall
heeft Van Koppen & Van Eijk dagelijks ruim 10.000 uitzendkrachten aan
het werk en is nog steeds een groeiende organisatie, die haar diensten
op alle vlakken nog steeds uitbreid.
Team Aalsmeer bestaat uit twaalf
werknemers met elk hun eigen vakgebied. “Samen staan wij klaar om
alle vragen van de klanten te beantwoorden en om de wensen van de
klanten te realiseren. Wij gaan geen
uitdaging uit de weg en doen er alles aan om onze klanten volledig te
ontzorgen”, laat het team enthousiast weten. Voor meer informatie over
de dienstverlening van Van Koppen
& Van Eijk kan contact opgenomen
worden met Ineke Loogman, Manager New Business, via 06-12134640.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd de feestelijke opening
van de nieuwe vestiging bij te komen
wonen. Deze is vandaag, donderdag
21 april, om 16.30 uur. Adres: Zwarteweg 110. Het centrale telefoonnummer is 0297-361737.

Bijzonder evenement in Voor Elkaer

‘Bourgondisch Aalsmeer’

Winkelinzameling bij AH Alders

Nieuw record van tachtig
kratten voor Voedselbank
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
en zaterdag hield de Voedselbank
een inzameling bij AH Alders in Kudelstaart. Voor de vrijwilligers verliep
de inzameling heel succesvol en gezellig. Het leek wel een feestje, met
als dankbaar middelpunt de klanten van de Voedselbank. Op vrijdagmiddag en avond werden al ruim 13
kratten bij elkaar gebracht en op zaterdag zat vanaf half 9 de vaart er
flink in. Bij de meeste winkels is er af
en toe een dipje in het aantal klanten, maar dat was bij AH Alders eigenlijk niet merkbaar. Gestadig
groeide het aantal stampvolle en superzware kratten, zodat de chauffeur
flink wat ritten moest maken. Ook de
collectebus werd niet vergeten en de
Voedselbank mocht een doos voor
statiegeldbonnen bij het flessenapparaat ophangen. Van de opbrengst
werden zaterdag na afloop veel extra
boodschappen gedaan. Verder gaf
winkeleigenaar André Alders als ex-

tra nog dozen vol met vuilniszakken,
bruine bonen en 18 moestuintjes
voor de kinderen. Verder waren en
nog een stel zeer vriendelijke dorpsgenoten die wat kastjes hadden opgeruimd en daarvan de opbrengst
kwamen brengen. Dat had de Voedselbank niet eerder zo meegemaakt,
maar dit was natuurlijk prima. Een
groepje kinderen had een spel gedaan met het ruilen van houdbare etenswaren, waarvan het resultaat ook bij de Voedselbankbalie terechtkwam. Mooi om te zien dat ook
de jeugd zich betrokken voelt. Ook
kwam een alleraardigste inwoner
dozen met potten kersenjam brengen. Kortom, heel Kudelstaart was
actief en toonde betrokkenheid. De
opbrengst mag er zijn en wat stiekem een beetje gehoopt was, werd
werkelijkheid: een nieuw record van
80 kratten! De Voedselbank bedankt
iedereen voor de fantastische hulp
en bijdrage.

Kudelstaart - Zaterdagmiddag 16
april vond in wijkpunt Voor Elkaer
een bijzonder evenement plaats. Diverse lokale producenten waren bijeen gekomen onder de naam ‘Bourgondisch Aalsmeer’.
Er waren (h)eerlijke biologische en
biodynamische wijnen te proeven,
ambachtelijke worsten, koud gerookte zalm en op traditionele wijze bereide asperges met beenham.
Ook waren er biologische kazen te

proeven van een plaatselijke zuivelboerderij. Het wijkpunt bood net
aan voldoende ruimte voor de massaal toegestroomde bezoekers, die
konden genieten van al deze heerlijkheden.
De reacties na afloop waren ronduit enthousiast en een veel gehoorde opmerking was: “Dat moeten ze
vaker organiseren.” Al met al een
uniek evenement dat zeker voor
herhaling vatbaar is.

Thema avond in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 29 april is er weer een thema avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’,
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Het thema van deze avond is ‘Captain’s
Dinner’! Een Captains Dinner stamt uit de tijd van de VOC. Men was lang
op zee en door de vochtige scheepsruimte bleef het “gewone” eten niet
lang goed. Alleen de kapitein kon het zich veroorloven om, naast de kapucijners, gezouten mager spek en ingemaakt tafelzuur mee te nemen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar dit heerlijke menu en wilt u net zo
heerlijk eten als de kapiteins uit die tijd?
Reserveer dan tijdig en laat u verrassen! Aanvang 17.30 uur. U kunt voor
informatie en reserveringen terecht bij één van de gastvrouwen of bellen met 0297 - 82 09 79. Graag van te voren reserveren. De kosten voor
deze avond bedragen €15,Vrijdag 29 april; partnergroep dementie
Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er partnergroep.
De coördinator van het ontmoetingscentrum begeleidt samen met
de ouderenadviseur van Vita deze groep. Deze keer staat het thema
“kwaliteit en tijd voor jezelf” centraal, wat doe je met vrije tijd? Partners
kunnen aanschuiven vanaf 10.15 uur in de grote zaal in gebouw Irene,
Kanaalstraat 12. De bijeenkomst is laagdrempelig, het gaat om het
ontmoeten van lotgenoten en eens kunnen praten, het duurt tot 11.45
uur. De eerstvolgende bijeenkomst zal op vrijdag 27 mei plaatsvinden.
Koningsdag in Zorgcentrum Aelsmeer
Het is alweer bijna zover: Koningsdag 2016!
Speciaal voor deze dag heeft het Zorgcentrum duo ‘de Pappenheimers’
uitgenodigd om samen met u feest te vieren. Het duo zingt liedjes van
Simon en Garfunkel, The Bee Gees en The Beatles afgewisseld met OudHollandse meezingers als ‘Tulpen uit Amsterdam’, ‘het Kleine Café aan
de Haven’ en ‘Alle duiven op de Dam’. Zij wisselen hun programma
af met kleine muziekquizjes, canons en een
liedjesgrabbelton. Het programma
start om 14.30 uur in de grote
zaal. U bent van harte welkom!

‘Boost your Live’

Open dag bij Deli Line
Gewichtsbegeleiding
Uithoorn - Op zaterdag 23 april
van 11.00 tot 15.00 uur zijn belangstellenden welkom op de open dag
‘Boost your Life’. De open dag is een
gezamenlijk initiatief van Deli Line
Gewichtsbegeleiding, Motion Fysiotherapie en Preventie, Podotherapie Aalsmeer, Chiropratie Uithoorn,
Elze Roest massagetherapeute, Salute Di Pella Schoonheidssalon en
Cocon Vastgoed Management B.V.
Bernadette Blauwhoff van Deli Line geeft voedingsadviezen om af te
vallen, gezonder en fitter te worden.
Ook helpen haar persoonlijke adviezen u af van ontstekingen en hormoonproblemen. U kunt ook een
gratis gewichtscheck krijgen, inclusief meting vocht, vet-, spier- en
botmassa, bloeddruk, ruststofwisseling en je echte leeftijd. Deli Cuisine
verzorgt heerlijk gezonde hapjes en
Power food smoothies. Tijdens deze dag krijgt u 10 % korting op alle
Biologische Eko producten en 10%
korting op alle Prodimed producten.
Iedere fysiotherapeut bij Motion Fysiotherapie heeft een aandachtsgebied. U wordt dan ook behandeld
door de therapeut met de meeste
kennis op het gebied van uw klacht.
Motion Preventie:
Motion Preventie biedt persoonlijke
begeleiding. U sport in kleine groepen met steeds een sportbegeleider
die rondloopt om aanwijzingen te
geven. Ieder heel uur is er een presentatie. Verder kunt u terecht met

vragen over uw gezondheid. Kan
sporten wel als je wat ouder bent en
last hebt van het hart, gewrichten of
longen? Bang om te vallen of voelt u
zich minder stabiel? Laat uw evenwicht testen tussen 11.00 en 13.00
uur.
Wel eens last van uw rug? Kom naar
de presentatie over rugklachten met
daarna tips en oefeningen. Tussen
12.00 en 14.00 uur is er mindfulness.
Marinka Maas geeft een presentatie
over mindfulness. Elze Roest massagetherapeute geeft lichaamsgerichte therapie met als doel het creeren van balans tussen lichaam en
geest. Lichaamsgerichte therapie
kan helpen bij stress, spanning, vermoeidheid of verstijfde spieren. Je
leert stap voor stap het ervaren en
benoemen van wat er in je lichaam
gebeurt. Al na een paar behandelingen voel je direct het verschil! Gratis bodyreading. Tevens is het mogelijk om kennis te maken met diverse massage-technieken. Renate Looman van schoonheidssalon
Salute Di Pelle helpt u aan een gezonde en stralende huid. Zij werkt
met het merk Henriette Faroche,
dat de kracht uit de natuur haalt en
dierproefvrij is. Er worden hier hele mooie esultaten mee behaald.
Ook is zij gespecialiseerd in de fruitzuur-peeling, die zorgt voor een vernieuwde en herstelde huid van binnen uit. De open dag zaterdag is in
Gebouw De Wieger aan de Wiegerbuinlaan 8a te Uithoon.

Grootste groeiers Polen en België

Kwartaalexport bloemen
en planten op kleine plus
Wethouder slaat eerste paal

29 Woningen Dorpshaven
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
14 april is de bouw gestart van 29
woningen uit fase 2 in DorpshavenZuid. Het project is ontwikkeld door
Timpaan uit Rijsenhout en wordt
gerealiseerd door Aannemersbedrijf
Bot & van der Ham BV uit Meerkerk.
De eerste officiële paal is de grond
ingeslagen door wethouder Tom
Verlaan in bijzijn van een groot aantal toekomstige bewoners. De officiele handeling werd opgevrolijkt met
confetti. Na de officiële handeling
werd er een bijeenkomst georganiseerd voor de toekomstige bewoners van de woningen en de betrokkenen van het project in de naastgelegen Lijnbaankerk. Wethouder
Tom Verlaan sprak de nieuwe bewoners toe: ”Wij zijn verheugd dat
nu gestart is met de bouw van de
29 woningen en dat de wijk steeds
meer vorm begint te krijgen. We kij-

ken alweer uit naar de volgende fase met een nieuw appartementengebouw met starterswoningen dat
begin 2017 in verkoop zal gaan.”
Fase 2 van Dorpshaven-Zuid bestaat uit 29 woningen die allemaal
aan het vaarwater zijn gelegen. Er
komen 16 eengezinswoningen die
reeds zijn verkocht. Ook worden er
zes levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen gerealiseerd,
waarbij er een slaapkamer en badkamer op de begane grond mogelijk
is. Deze woningen staan allen onder
optie. Daarnaast zijn er vier tweeonder-één-kap-woningen met garage. Ook worden er drie (semi) vrijstaande woningen gerealiseerd. Van
de twee-onder-één-kap-woningen
met garage en de (semi)vrijstaande woningen is nog een aantal beschikbaar. Kijk voor meer informatie
op www.timpaan.nl.

Aalsmeer - Nederlandse exporteurs van bloemen en planten realiseerden in het eerste kwartaal dit
jaar een kleine plus van 1% tot afgerond 1,6 miljard, zo maakt de VGB
bekend. In vier van de top-10 afzetbestemmingen staat de exportteller op een achterstand. In de andere zes op een plus en in beide categorieën zijn de verschillen groot.
Bij de fluctuaties handhaven de exporteurs hun verwachting van een
bescheiden exportgroei voor 2016
op totaalniveau. De exportomzet in
maart van 619 miljoen lag op exact
hetzelfde niveau als in 2015 en dat
komt zelden voor.
Vorig jaar eindigde de exportomzet
na het eerste kwartaal op een toename van 3%. De kwartaalomzet dit
jaar werd gerealiseerd na een dip
van 6% in januari, een vergelijkbare plus in februari en een stabilisatie in maart. Vorig jaar stonden na
het eerste kwartaal de pot- en tuinplanten op een achterstand en de
snijbloemen op een voorsprong. Dat
is dit jaar ook zo, maar het verschil
is kleiner: de bloemen hebben een
voorsprong van 1% en de planten
staan op een minimale achterstand
van 0,4%.

De turbulentie in de internationale
bloemen- en plantenhandel is groot.
De procentueel grootste groeier tot
en met maart dit jaar was Polen, met
een exportplus van 13% tot 55 miljoen, gevolgd door België. De zuiderburen importeerden 10% meer
uit Nederland tot 60 miljoen. De
doorvoer naar andere landen ligt
in deze groeimarkten op een hoog
niveau. De exportomzet naar Oostenrijk kromp tot en met maart met
10% tot 35 miljoen en werd opnieuw
overtroffen door de krimp op Rusland met 31% tot 44,5 miljoen. Deze
extremen, vooral veroorzaakt door
verschillen in het consumentenvertrouwen, in de economie en in de
valutakoersen ten opzichte van de
euro, hebben een stabiliserend effect op de exportgroei van bloemen
en planten vanuit Nederland. Op totaalniveau lijkt die hierdoor degelijk
en stabiel. Daarbij tekent de VGB
aan, dat directe afzet vanuit Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse productiegebieden belangrijker wordt.
”Handhaving van de Nederlandse
regierol in de internationale bloemen- en plantenhandel vraagt van
alle partijen creativiteit en biedt ook
veel kansen”, zo stelt de VGB.
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Dierenkliniek: Geen 2, maar 3

Afscheid huisarts Piet Bon

Aalsmeer - Zaterdag 23 april neemt
huisarts Piet Bon (1946) na een zeer
arbeidzaam leven, officieel afscheid
van zijn patiënten en de praktijk die
hij deelt met de artsen Frans Göbel
en Marja Feijen.
Het zal vast een blij, maar ook ontroerend, afscheid worden gezien de
bedank- en herinneringskaarten die
nu in groten getale binnen komen.
De geschreven en gesproken woorden die de huisarts typeren zijn:
‘Kundig, zorgzaam, sportief, heel bijzonder, betrokken, een goed luisteraar’. De vleiende woorden doen wat
met Piet Bon, hoewel er ook lachend
wordt gerelativeerd: “Ach, natuurlijk
worden er mooie woorden geschreven, want wie het er niet mee eens
is schrijft gewoon niet.”
De uitnodiging voor de afscheidsreceptie - in de Arendshoeve ‘The
Garden of Amsterdam’ - geeft aan
dat Piet Bon veel meer was/is dan
huisarts alleen. Tal van kleine foto’s vertellen in vogelvlucht wat er
allemaal in het leven van de bevlogen arts heeft plaats gevonden. In
de jaren zestig werd er op nationaal en internationaal niveau geroeid. Er werd zelfs mee gedaan
aan de Olympische Spelen. Prachtig is ook de stralende lach wanneer een pas geboren wereldwonder aan de moeder wordt gereikt.
Zwoegend op de racefiets; en gefietst wordt er naast het roeien nog
steeds. Zij het in een ander tempo,
want ach het mag best een tandje

minder. Het werk als clubarts en begeleider van Ajax en van het Nederlands Elftal. Breed lachend tussen
de collegae of geboeid luisterend
aan de telefoon. Hoewel alle foto’s
veelzeggend zijn, is er één hem het
meest dierbaar en dat is hoe zijn vader de kleine Piet op de arm heeft.
Het mollige kinderarmpje, de pientere pretoogjes en de liefdevolle
trotse blik van de vader. Het is een
innig plaatje waaruit zoveel vertrouwen en liefde spreekt. Dat ooit meegekregen vertrouwen blijft Piet Bon
zijn leven met zich meedragen. Ook
de pientere pretogen zijn gebleven.
Naast de foto’s zijn er de woorden
waarin bedankt wordt voor de geweldige ondersteuning van het fantastische team om hem heen. Deze
assistentie noemt Bon onontbeerlijk. “Ik heb genoten van mijn huisartsenvak. Het was vol uitdagingen,
prikkels en indrukwekkende ervaringen. Zeker ook dankzij onze fijne
patiënten populatie.” Tot slot zijn er
de zinnen waarin de liefde voor de
natuur tot uitdrukking komt. Liever
geen cadeaus. Maar wie toch iets
wil geven: “Dan zou ik het enorm
waarderen als u samen met mij de
beschermers van het zeeleven: ‘Sea
Shepherd’ een steun in de rug wilt
geven.”
Van de wieg tot het graf
Dat de geneeskunde het won van
de sport lag wel een beetje in de
lijn van verwachting met een va-

der die geniet van zijn vak als huisarts. Daar was ook nog zwager Bob
Klicks waarmee 42 jaar geleden samen een praktijk werd begonnen op
de Hortensialaan. “Het vak heeft mij
altijd bezig gehouden. Als huisarts
ben je bij het leven van jouw patiënten van de wieg tot het graf betrokken. Mensen komen niet altijd voor
hun plezier naar ons toe. Zij komen
op kwetsbare momenten, patiënten geven zich letterlijk en figuurlijk bloot. Dat vraagt om een uiterste zorgvuldigheid. Er moet altijd
een luisterend oor zijn. Wij brengen goed nieuws, maar ook slecht
nieuws. Daarom is de vertrouwensband ook zo belangrijk. Je hebt als
huisarts een andere functie dan die
van cardioloog, longarts, uroloog
en overige specialisaties. Wij zien
de attitude van mensen, hun habitat, de omstandigheden waarin zij
leven, kennen de achtergrond. Wij
zien de mens! De geneeskunde is
aan de ene kan hetzelfde gebleven natuurlijk is er door onderzoek veel
meer mogelijk - maar het grote verschil zit ‘m hoe mensen nu met hun
ziektes en een naderende dood omgaan. De kennis van nu is groter. Ik
ervaar hoe sterk de mens is, soms
valt er zoveel narigheid pijn en angst
te overwinnen. De gesprekken die ik
hierover heb met mijn patiënten zijn
voor mij ook leerzaam.”
Uitdaging
Bang voor het ‘zwarte gat’ is Piet
Bon niet. Natuurlijk zal hij het multitasken missen. De dynamiek die
er dagelijks heerst in de praktijk
op het Drie Kolommenplein - een
mooie fraai ingerichte open ruimte, met kunst aan de wand en op
de vloer - is heerlijk. Maar Piet Bon
pakt de handschoen op. “Ik zie het
als een uitdaging om te ontdekken
hoe ik in de toekomst met mijn tijd
om ga. Er zal meer rust komen, het
woord ‘moeten’ wordt nu nog meer
dan eerst willen. Er komt tijd om
naar oplossingen te zoeken voor de
problemen die het ouder worden nu
eenmaal met zich mee brengen. Bij-

Ga ook aan de slag via Aalsmeervoorelkaar.nl

“Ik zoch een creatieve manier om
met mijn financiën om te gaan”
Aalsmeer - Loes is een vlotte vrouw
van 57 jaar. Enige tijd geleden werd
ze ziek en kwam in de Ziektewet
terecht. Een hele klap. Door haar
ziekte kan ze helaas niet meer zoveel zelf. Haar inkomen daalde en ze
werd gedwongen om ‘op een creatieve manier met haar financiën om
te gaan’, zoals ze dat zelf zegt.
Haar huisarts gaf de tip om op www.
aalsmeervoorelkaar.nl te kijken.
Daardoor zijn er gelukkig wat problemen opgelost.
Match
Via Aalsmeervoorelkaar.nl kwam ze
in contact met de 66-jarige Alie de
Jong, die zich op de site als vrijwilligster aanbiedt voor allerlei naaien verstelwerk. Alie is een actieve
vrouw. Ze past regelmatig op haar
kleinkinderen en is handig met de
naaimachine. Alie: “Ik doe graag

naaiwerk voor mensen die het zelf
niet zo breed hebben. Het laten
plaatsen van een nieuwe rits in een
broek of winterjas kan nog best prijzig zijn. Ik vraag alleen een vergoeding voor de rits. Dat scheelt toch
een hoop, zeker als je een gezin
hebt.” Vanuit het diaconaal werk is
het helpen van de medemens altijd
onderdeel van Alie’s leven geweest.
Vrijwilligerswerk is een logisch vervolg.
Zo is Alie één keer per maand te
vinden in Stichting Ons Tweede
Thuis in Aalsmeer, waar ze allerlei herstelwerkzaamheden verricht
aan kleding van bewoners. Loes is
inmiddels geholpen met een herstelde spijkerbroek en de gordijnen
op de slaapkamer zijn gezoomd.
“Die hingen er al een hele tijd, maar
nog steeds met speldjes onderin de
zoom”, zegt Loes lachend. “Zelf ben
ik niet zo handig op de naaimachi-

ne. Bovendien mis ik er door mijn
ziekte de energie voor.” “En voor mij
is het een kleine moeite”, voegt Alie
eraan toe.
Geven en ontvangen
Voor Loes is hulp vragen en ontvangen soms moeilijk. “Vooral in het begin, omdat ik toch door m’n slechtere gezondheid daartoe werd gedwongen. Dat kan best lastig zijn,
maar het is een acceptatieproces.
Daarnaast realiseer ik mij ook dat
mensen het fijn vinden om wat voor
elkaar te doen.” Dat laatste heeft ze
ook zelf kunnen ervaren. Doordat
regulier werk niet meer lukt, doet
ze vrijwilligerswerk. Zo past ze één
keer per week op een hondje, wiens
baasje meer buitenshuis is gaan
werken. Het hondje is al wat ouder en heeft niet meer zo’n behoefte aan lange wandelingen, maar hij
houdt wel van gezelligheid. Dus de

voorbeeld niet alles zelf meer hoeven doen, hier en daar eens hulp
durven vragen. En natuurlijk in beweging blijven. Juist bij het ouder
worden is bewegen niet alleen goed
voor het lijf maar ook voor de geest.
Ik ben een liefhebber van sport. Ik
voel mij er lekker bij wanneer ik aan
het sporten ben en het maakt mij
niet uit of ik nu win of verlies. Verder hebben wij een heerlijk huis in
Zuid Frankrijk, daar zal ik nu wat vaker en langer naar toe kunnen. En
thuis in Aalsmeer zijn er de dieren
en de tuin die om aandacht vragen.”
Begeleiden sporters
Op het programma staat voor de komende maand het begeleiden van
sporters die voor het goede doel de
Alpe ‘d HuZes gaan overmeesteren.
In het verlengde van het vak en de
liefde voor de sport is er ingeschreven voor de cursus ‘vertrouwenspersoon’ bij sportverenigingen. Het
is een belangrijke functie - weliswaar op de achtergrond - maar gebleken is dat sporters behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon
waar zij met hun problemen en vragen terecht kunnen. De sportverenigingen zullen ongetwijfeld een
gouden kracht krijgen aan Piet Bon.
Deze functie is hem op het lijf geschreven. En er zal ongetwijfeld nog
meer op zijn pad komen. Ook als je
ouder wordt is er nog zoveel leuks
en nuttigs te doen. Zijn patiënten
zullen gaan wennen aan het gezicht
van opvolgster Sharon Slisser. “Tenslotte is niemand onmisbaar.” Het
komt er ietwat gelaten uit, maar de
pientere pretogen tonen dat het allemaal wel goed komt met de huisarts die door zijn patiënten wordt
gezien als een bijzonder mooi mens!
Janna van Zon
‘match’ met Loes is een perfecte.
Loes: “Ik geniet van het gezelschap,
bovendien is het een goede stimulans om te bewegen en naar buiten
te gaan.”
Ook is Loes één keer per jaar begeleider voor Stichting Vier het Leven.
“De dankbaarheid van de mensen
na zo’n dag, is hartverwarmend”,
zegt Loes met een glimlach op haar
gezicht. Alie en Loes praten nog wat
na en dan is het tijd om afscheid te
nemen. Het was een leuk gesprek
met twee enthousiaste dames die
weten hoe bijzonder het is om hulp
te geven én hulp te ontvangen.
Kijk voor het gehele interview op
Aalsmeervoorelkaar.nl/ervaringen.
Website Aalsmeervoorelkaar.nl
Kun jij ook wel eens wat hulp gebruiken? Of vind je het juist leuk om
als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Ga dan naar www.aalsmeervoorelkaar.nl of bel 0297-347510 en meld
je aan! Aalsmeervoorelkaar (voorheen Zorgvoorelkaar) is de online
marktplaats voor vrijwillige hulp in
Aalsmeer en Kudelstaart. De website is een initiatief van verschillende
maatschappelijke organisaties en
wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd onder leiding van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

Zaterdag demonstratie

Nog 4 dagen museumweek
in de Historische Tuin
Aalsmeer - U heeft nog 4 dagen de
tijd om een bezoek te brengen aan
de Historische Tuin. Tot en met zondag 24 april bent u van harte welkom
tijdens de museumweek. Thema dit
jaar is ‘Ons echte goud’. De Jugendstil veilingklok uit de dertiger jaren
staat centraal deze week. Bij voldoende belangstelling wordt er dagelijks geveild. Aanvang is om 15.00
uur. Beleef dit spektakel! Er is tijdens de openingsuren altijd iemand
aanwezig om het veilproces uit te
leggen.Extra in de tentoonstellingskas is een vitrine met klederdracht
van de Stichting Oud Aalsmeer,
‘Poppen & Zo’. Dit keer kunnen antieke poppen van rond 1850 bewonderd worden. De poppen zijn aangekleed in doopsgezinde kledingdracht. In het Historisch Centrum
is de expositie over de Redding van
Aalsmeer te zien. Een tentoonstelling in samenwerking met Rijnland
waar het bijna wegspoelen van het

dorp Aalsmeer uitgebeeld wordt. Op
zaterdag 23 april is Jan Maarse aanwezig om het omenten van seringen te demonstreren voor de liefhebbers. De Historische Tuin is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Meer
informatie via info@historischetuinaalsmeer.nl of www.nationalemuseumweek.nl. De Historische Tuin is te
bereiken via de brug aan het Praamplein.
Foto: www.kicksfotos.nl

AB-avond over Floriworld
Aalsmeer - Op maandag 25 april organiseert AB, samen met Royal Flora Holland, een avond waar de inwoners van Aalsmeer voor het eerst
kennis kunnen maken met de plannen voor het flower experience center: Floriworld. Vanaf 20.30 uur zijn
belangstellenden van harte welkom
in de grote zaal van De Oude Veiling
in de Marktstraat. De projectleider
van dit ambitieuze project – de heer
Pesik – zal de plannen presenteren
en vragen beantwoorden. Inmiddels wordt er al weer een aantal jaren hard gewerkt aan deze toeristentrekker van formaat. Veel Aalsmeerders hebben al eens gehoord over
dit project van Royal Flora Holland.

En het moet nogal wat worden: Een
hoofdgebouw in de vorm van een
30 meter hoge tulp, 6.000 vierkante
meter vloeroppervlakte en meer dan
300.000 bezoekers per jaar. Maar
wat is nu precies de bedoeling? Wat
is daar dan allemaal te zien? Waar
moeten al die toeristen dan vandaan komen en hoe komen ze dan
hier? Er is in de verschillende media en bijeenkomsten al het nodige
over gezegd, maar Aalsmeerse Belangen biedt graag de mogelijkheid
hier uit de eerste hand kennis van
te nemen. De heer Pesik, projectleider bij Royal Flora Holland, vertelt
over de plannen, over de opzet van
de exposities en brengt de aanwe-

Aalsmeer - Vorige week is een fout
geslopen in het artikel over de verhuizing van dierenkliniek Aalsmeer.
De praktijk is na 48 jaar weg uit het
Rameaulaantje in de Hornmeer.
In het voormalige gebouw van de
GGD en het consultatiebureau in
de 1e J.C. Mensinglaan 27b heeft de
dierennkliniek een nieuw onderkomen gevonden. Het gebouw is volgens de nieuwste diergeneeskundige inzichten ingericht. De kliniek
is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Om alle huisdieren de

volledige aandacht te geven, is besloten op afspraak te gaan werken.
En hier ging het mis. Het telefoonnummer klopte niet, in plaats van
een drie is een twee getypt. Tja, en
dan wordt het moeilijk om een afspraak te maken. En dat terwijl het
vertrouwde team van de dierenkliniek 24 uur per dag, zeven dagen
per week bereikbaar is. Voor alle
duidelijkheid daarom het enige juiste én ongewijzigde telefoonnummer: 0297-326734. Meer informatie
is ook te vinden op de website www.
dierenartsaalsmeer.nl.

Juryvoorzitter Monika Milz reikt de Green Deal Award uit aan Harry Stokman,

Direct Current winnaar
Green Deal Award 2016
Aalsmeer - Donderdag 14 april
vond de Green Deal Award uitreiking van RVO Nederland plaats tijdens de Innovatie Expo in Amsterdam. Er zijn 2 winnaars dit jaar: Direct Current BV uit Aalsmeer met
Green Deal Gelijkspanning Haarlemmermeer en Zero Emissie Stadslogistiek uit Rotterdam. De reden
dat er twee winnaars zijn is dat beide partijen een transitie in beweging hebben kunnen krijgen.
“Een Green Deal die lef toont”, zegt
de jury over Gelijkspanning Haarlemmermeer. “Bovendien is het een
deal met visie, want in een wereld
waar wisselspanning de boventoon
voert, getuigt het van durf om gelijkspanning op de kaart te zetten.
Door samenwerking is er veel bereikt. Nederland is wereldwijd een
gidsland geworden op het terrein
van gelijkspanning, de ontwikkelde
cases worden veel gebruikt en bieden de mogelijkheid tot opschaling.”
Waar juryvoorzitter Monika Milz aan
toevoegt: “Het gaat om een uniek
initiatief gericht op een echte systeemdoorbraak. Vanuit een klein
bedrijf is een stevige coalitie gevormd en zijn er mooie resultaten
behaald die breed scoren op duurzaamheidswinst.”
De onderscheiding is een kroon op
de grote inspanningen in de afgelo-

pen jaren met het project bij Vreeken Bouvardia dat Direct Current BV
met de partners Siemens en Joulz
opstartte. Dit project was zonder
de Green Deal niet tot stand gekomen. De Green Deal stond het project toe om buiten de regelgeving
om een innovatief elektriciteitsnetwerk op gelijkstroom in een proeftuin toe te passen. Hierin werd ook
aangetoond dat gelijkspanning een
duurzame keuze is, omdat het een
forse besparing oplevert in materiaal en energieverbruik. Dit versterkt
in essentie de toekomst van duurzame energie.
De proeftuin was een groot succes
dat nu zijn navolging vindt in nieuwe
projecten zoals DOE-DC waar dit
unieke gelijkspanningssysteem op
grote schaal toegepast wordt in Rijsenhout. Het systeem is verder succesvol toegepast in pilots met openbare verlichtingen in diverse gemeenten in samenwerking met CityTec en Luminext. Dit jaar is in het
Havenbedrijf Amsterdam met Eneco
de straatverlichting via een gelijkspanningsnet aangesloten op zonnepanelen en batterijenopslag. Al
deze ontwikkelingen worden met
veel belangstelling gevolgd in het
buitenland en hierdoor is Nederland
koploper geworden op het gebied
van gelijkspanning.

Beleef kleurrijk weekend:
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Beleef een kleurrijk
weekend vol bloemen en planten,
kunst, muziek en lekker eten en
drinken tijdens het Aalsmeer Flower Festival op zaterdag 18 en zondag 19 juni. Kom deze fascinerende
wereld ontdekken op de bijzondere
festivallocaties. Verleden, heden en
toekomst gaan hier hand in hand! Er
komt een rozenshow met de mooiste en nieuwste soorten, spectaculaire bloemsierkunst en innovaties worden getoond, net als eetbare bloemen, maak een vaartocht
over de Westeinderplassen. En dit is
nog niet alles, er staan tal van activiteiten op het programma. Het duurt
nog even, maar is het zeker waard
om alvast in de agenda te noteren.
Het Aalsmeer Flower Festival vindt
plaats bij Fort Kudelstaart, de Histozigen op de hoogte van de actuele
status van dit plan. Het is de eerste
keer dat dit ambitieuze plan aan het
grote publiek wordt gepresenteerd.
Een unieke kans. Dus maandag 25
april in de grote zaal van De Oude
Veiling in de Marktstraat. Inloop vanaf 20.15 uur en start om 20.30 uur.
Let wel: De capaciteit van deze zaal
is gemaximeerd, dus zorg dat u op
tijd bent. Vol is vol.

rische Tuin, in het Centrum, bij bloemenveiling FloraHolland, het Boerma Instituut en Belle Epoque. Beide
dagen kunnen alle activiteiten bezocht worden tussen 11.00 en 17.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Aalsmeerders
in concert
Streek - De Aalsmeerders Theo
Griekspoor op orgel en piano en Moniek Eigenhuis op dwarsfluit geven
op zondagmiddag 24 april een middagconcert in de Protestantse Kerk
Halfweg in Zwanenburg. Tijdens dit
concert zullen zij muziekstukken laten horen met verschillende stijlen.
Zo spelen zij stukken van Telemann
en Bach, maar ook het mooie ‘The
Rose’ van Bette Midler en liederen
uit musicals als ‘Jesus Christ Superstar’ en ‘Miss Saigon’ komen voorbij. Daarnaast zal Theo Griekspoor
een aantal solo’s op het orgel en op
de piano laten horen van onder meer
Bach, Rollin en Lemmens. Het belooft een mooi en afwisselend concert te worden. De aanvang is 14.30
uur, kerk open vanaf 14.00 uur.
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Brandweersteiger is klaar!

Geslaagde en waardevolle oefening

Brandweer in actie op
kinderboerderij
Aalsmeer - Op maandagavond
18 april werd de brandweer opgeroepen naar een containerbrand te
gaan op het terrein van de kinderboerderij in de Hornmeer. Eenmaal
ter plaatse bleek de brand overgeslagen te zijn naar de Stolp waarbij
dieren geëvacueerd moesten worden. Ook waren er nog mensen in
de ruimte aanwezig. Het slachtoffer
bleek in de kast te zitten en is veilig naar buiten gebracht. De brand
is netjes geblust, waarna alle dieren na deze commotie rustig konden gaan slapen. Spannend! Ja ze-

ker, maar gelukkig betrof het hier
een oefening. Het is tot slot belangrijk dat de brandweerlieden voorbereid zijn op allerlei soorten branden
en calamiteiten. Natuurlijk zijn de
dieren niet in gevaar gebracht, want
een echt vuur is niet gemaakt. Dit
risico is toch echt te groot. En ook
geen zorgen om het slachtoffer, dit
was een pop.
Zowel de brandweer als de beheerders van kinderboerderij Boerenvreugd spreken van een geslaagde
en waardevolle oefening.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op 1 april is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de aanleg van een nieuwe steiger voor de brandweerboot
aan de Stommeerweg tegenover de
Zwarteweg. De locatie is ongewijzigd gebleven, maar het uiteindelijke resultaat ziet er wel heel anders
uit. Afgelopen vrijdag 15 april is deze laatste fase van ruim drie maanden werken aan dijkverzwaring afgerond. Geen actie meer te zien,
geen werklui in oranje jacks en alle ‘happers’ en werkketen zijn weggehaald. Maar is het echt wel af?
Maandag 18 april maar eens een
kijkje gaan nemen. De brandweerboot kan het water van de Westeinderplassen in. Even een heuveltje op
en daarna vloeiend het water in. Begeleiden vanaf de steiger is echter
moeilijk. Deze ligt keurig naast de te
water plaats, echter is vanaf de kant
heel moeilijk tot niet te bereiken. Er

missen vanaf het begin enkele steigerplanken, de opstap is behoorlijk
hoog, er op stappen gaat via losse
stenen en struikel vooral niet over
de twee paaltjes die neergezet zijn.
Is dit een 1 april grap van het Hoogheemraadschap of komt een echte steigerbouwer deze klus nog klaren? Geen grap, zo bleek de volgende dag, dinsdag 19 april. Er is inderdaad een gespecialiseerde steigerbouwer ingehuurd voor deze finishing touch. Het eindresultaat
mag er zijn. De tijdelijke invaarlocatie voor de brandweer op het Surfeiland kan weer verwijderd worden.
Precies op tijd, net voor aanvang
van een nieuw seizoen voor de surfers, zeilers en zwemmers bij Vrouwentroost. Jammer eigenlijk wel dat
de steigerplek privé blijft voor de
brandweer. Het is zo mooi geworden, het vraagt ‘gewoon’ om veel
gebruik…

Tygo (11) neemt op tandem
deel aan Alpe d’HuZes

Schade aan Ford Focus:
Eigenaars zoeken getuigen
Aalsmeer - Op vrijdag 15 april tussen 10.00 en 11.00 uur in de ochtend stond de zwarte Ford Focus van
de familie Visser geparkeerd op het
Raadhuisplein. Bij terugkomst bleek
de auto van voor naar achter flink
beschadigd te zijn. Dit moet iemand
met in- of uitparkeren op de plek

naast de Ford hebben veroorzaakt.
Gezien de kleur van de beschadiging
is het vermoedelijk een witte auto
geweest. Zeker is dat de veroorzaker
ook schade moet hebben. Iets gezien
of heeft u informatie? Gelieve contact op te nemen met de familie Visser via 0297-363601 of 06-23930388.

31-Jarige man door het lint!

Vechtpartij in woonpand
Aalsmeer - Op vrijdag 15 april om
negen uur in de avond heeft de politie moeten ingrijpen bij een vechtpartij in een woonpand in de Hortensialaan, op de hoek bij het busstation. In het huis troffen agenten een zeer agressieve man aan,
die behoorlijke bedreigingen uitte en zich verzette tegen aanhouding. De 31 jarige man, woonachtig
in Leimuiden, is overmeesterd, aangehouden en is in verzekering gesteld. Vooralsnog blijft hij enige tijd
vast zitten. De man is zware mishandeling ten laste gelegd.
Een 40 jarige vrouw was op bezoek
bij een andere bewoner in het pand.

De 31 jarige man stoorde zich aan
de herrie die zij maakten en heeft
met bonken op de muur gevraagd
of het zachter kon. De man vond
de geluiden waarschijnlijk nog te
hard en ging door het lint. Hij heeft
de vrouw bedreigd, naar haar gespuugd en haar geslagen. Ook heeft
hij een pan met heet water naar de
zoon van de vrouw gegooid. Deze
miste gelukkig zijn doel. De vrouw
heeft blauwe plekken en schrammen op haar arm, borst en gezicht.
De politie en de gemeente gaan
contact opnemen met de eigenaar
van het pand om een volgende escalatie te voorkomen.

Rijsenhout - Elk jaar reizen duizenden Nederlanders naar Frankrijk om
de Alpe d’HuZes per fiets te beklimmen en geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Bij de 11-jarige Tygo van Grieken werd vorig jaar
de diagnose Rhabdomyosarcoma
gesteld. Na chemotherapie en bestraling zit Tygo nu in het nabehandelingstraject. Op een tandem gaat
Tygo nu samen met twee buddies
de berg op.
Na de diagnose stond het leven van
Tygo en zijn familie even stil. Voetballen bij SCW in Rijsenhout was er
even niet meer bij. Gelukkig gaat het
nu weer een stuk beter met Tygo en
kan hij weer een beetje mee trainen
met zijn team, Misschien kan hij aan
het eind van het seizoen zelfs nog
wel een wedstrijdje mee voetballen.
Tygo had vorig jaar al besloten de
Alpe d’Huzes een keer te gaan fietsen voor zijn opa, die is overleden
aan kanker Toen kreeg hij zelf te
maken met deze ziekte. Tygo: “Aan
het begin van dit jaar heb ik thuis ter
motivatie op het planbord geschreven dat ik in 2018 de tocht ga fietsen. Maar toen werd er gevraagd of
ik dit jaar met iemand op een tandem mee wilde gaan. Want op een
eigen fiets ga ik het nog niet redden.” De buddies van Tygo zijn Bob
Snoek en Bert Jan Zwiers. Beide

hebben eerder de Alpe d’HuZes gefietst, zodat zij Tygo van A tot Z kunnen voorbereiden op deze grote uitdaging. Ze gaan samen trainen en
samen sponsoren werven.
Tygo wordt begeleid bij het inzamelen van zo veel mogelijk geld
voor het onderzoek naar kanker. Zo
wordt er op de school van Tygo een
flesseninzamelaktie georganiseerd.
Alle leerlingen worden gevraagd om
zoveel mogelijk flessen in te leveren.
Hier hoopt Tygo veel geld mee binnen te halen. Ook zal Tygo binnenkort zakjes snoep gaan verkopen.
In de strijd tegen kanker ervaren
zowel patiënten als hun familieleden en dierbaren een groot gevoel
van onmacht. Alpe d’HuZes is opgericht om de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht.
Dit wordt gedaan door met zoveel
mogelijk mensen steeds weer de
grenzen van het mogelijke te verleggen. De kinderen, families, buddies en Unipro maken zich samen
sterk voor de strijd tegen kanker: de
komende maanden wordt er hard
getraind, zal op verschillende manieren geld ingezameld worden en
wordt vooral uitgekeken naar die
unieke belevenis. Steun Tygo van
Grieken op zijn persoonlijke aktiepagina: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/tygovangrieken.

Dinsdag 10 en donderdag 12 mei

Schiphol en evenementen
op agenda’s commissies
Aalsmeer - De fracties, burgemeester en wethouders komen volgende maand weer bijeen voor vergaderingen van de commissies
Ruimte en Economie op dinsdag 10
mei en Maatschappij en Bestuur op
donderdag 12 mei. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis en
wie wil inspreken over onderwerpen op de agenda kan zich hiervoor
aanmelden bij de griffier. De vergadering Ruimte en Economie staat
onder voorzitterschap van Robert
van Rijn van de VVD en op de agenda staat de notitie Schiphol en een
debat vindt plaats over de voorstellen uit de motie Programmabegroting 2016 voor de Lentenota. De notitie Schiphol is gericht op bespreking van het huidige beleid van de
gemeente over de luchthaven en
verkennen van een gezamenlijke
agenda.
Veiligheid én samenwerking
Tijdens de commissie Maatschappij
en Bestuur wordt de voorzittershamer gehanteerd door Dirk van Willegen. De toekomst van de atletieksport komt aan de orde en gesproken gaat worden over het eve-

nementenbeleid van de gemeente. De gemeente wil een balans creeren tussen de drie pijlers ‘levendigheid‘, ‘leefbaarheid’ en ‘veiligheid‘. Organisatoren van evenementen zouden hier graag ‘samenwerking’ aan toevoegen. Dat de regels strenger zijn geworden begrijpen zij wel, maar om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen is met
elkaar (gemeente en organisatie) toewerken naar een gezellig en
goed evenement onontbeerlijk. Het
’samen doen’ tot nu toe blijft steken
bij gezamenlijk regels en eisen bespreken. Daarna is het aan de organisatie alleen om hier aan te gaan
voldoen en dit vergt niet alleen veel
tijd en een flinke dosis organisatietalent, maar er hangt ook een fors
prijskaartje aan. Daar de gemeente ook baat heeft bij evenementen
(toerisme) en gezelligheid voor en
met elkaar (saamhorigheid) hopen
de organisaties op meer samenwerking, want anders dreigen toch echt
evenementen te verdwijnen.
Beide vergaderingen zijn openbaar, publiek is welkom, er is koffie
en thee en eindigen rond half elf ‘s
avonds met een vragenkwartier.

Kudelstaart - In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 april is een
aanhanger gestolen vanaf een erf
aan de Kudelstaartseweg, ter hoogte van nummer 150. De aanhanger
is van het merk ‘Saris’, is bruin van

kleur en het registratienummer is
575422. Opvallend zijn de spatborden waarop met witte letters ‘Vervloed’ staat. Om de aanhanger te
kunnen ontvreemden is het hek
voor het erf open gemaakt. De diefstal heeft tussen tien uur ‘s avonds
en negen uur in de ochtend plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.

Lopend naar huis
na teveel alcohol

Ruit van tuindeur
kapot door steen

Aalsmeer - Om half vier in de nacht
van zaterdag 16 op zondag 17 april
kreeg de politie een melding dat er
een persoon op de stoep lag naast de
Zwarteweg, ter hoogte van de Burgemeester Kasteleinweg. De onwel geworden persoon bleek een 22 jarige
man uit Kudelstaart te zijn, die veel te
diep in het alcoholglaasje had gekeken. Agenten hebben de man bij zijn
positieven gebracht. De Kudelstaarter
kroop overeind en is lopend met zijn
fiets in de hand richting huis gegaan.

Kudelstaart - Op donderdag 14
april rond half acht in de avond hebben onbekenden een steen gegooid
tegen de ruit van een tuindeur van
een hoekwoning in de Clantstraat.
Door de steen is een flinke barst in
het glas ontstaan.

Aanhanger van
erf gestolen

Mogelijk zijn er inwoners die de
stenengooier(s) hebben gezien. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

Trots, blij en zorgpunten

Dorpsraad laat college
Kudelstaart zien
Kudelstaart - Op maandagmiddag 11 april stapten burgemeester
en wethouders samen met het bestuur van de Dorpsraad op de fiets
voor een rondrit door Kudelstaart.
De Dorpsraad had diverse locaties
geselecteerd die ze aan de collegeleden wilden laten zien. Locaties
waar men trots en blij mee was, zoals het Sportpark aan de Wim Kandreef, Mijnsheerlijckheid of de wijk
De Rietlanden. Aan de andere kant
had de Dorpsraad ook zorgpunten
waarvoor zij de aandacht van het
College vroeg, zoals de lang slepende voorbereiding van het plan Calslagen (een plan uit 2004), het uitblijven van nieuwe plannen voor de
boerderij van Kort aan de Hoofdweg, de planontwikkeling voor het
gebied tussen Herenweg en Bil-

derdammerweg en de bijbehorende ontsluiting en verkeersafwikkeling. Hans Vonk, voorzitter van de
verkeerscommissie, gaf tekst en uitleg bij de diverse aanpassingen die
de komende tijd op diverse locaties (Zonnedauwstraat, Bilderdammerweg) gaan plaatsvinden. Hij
had een goede sparringpartner in
de verkeerswethouder Ad Verburg
die door zijn ambtenaren uitstekend
geïnformeerd was over de plannen.
Tijdens het eerstvolgende wijkoverleg, op maandag 30 mei, zal de
Dorpsraad verslag uitbrengen. Ook
zal daar het thema Schiphol besproken worden. Bewonersvertegenwoordiger Rien van der Laan zal in
gaan op de actuele ontwikkelingen
rond Schiphol.

FIQAS verslaat Volendam!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben zaterdag in Volendam prima zaken gedaan in de nacompetitie. Doordat er werd gewonnen verstevigde de ploeg de vierde plaats en kan verder omhoog kijken. De Aalsmeerders gingen furieus van start en lieten er vanaf minuut één geen misverstand over bestaan waarvoor ze gekomen waren:
om te winnen. Ze scoorden er lustig
op los, terwijl de eigen dekking goed
dicht zat. Zo werd het via 6-1, stopte Gaby Birjovanu een strafworp, 7-1
via Robin Boomhouwer, 8-1 door een
doelpunt van Frank Lübbert en even
later zelfs 9-1 na een score van Tom
Bottinga. Er werd even iets gas terug
genomen, Volendam krabbelde langzaam op en kwam beter in de wedstrijd. Vier minuten voor rust hadden ze er 9-6 van gemaakt en begon het meer op de streekderby te
lijken die vooraf was verwacht. In de
slotfase waren de teams meer aan
elkaar gewaagd en ze gingen rusten bij een 10-8 voorsprong voor FIQAS Aalsmeer. De tweede helft ontspon zich een mooi en spannend
gevecht. Volendam ging wat offensiever verdedigen en daar hadden de Aalsmeerders het lastig mee.
Toch werd de voorsprong af en toe
wel wat kleiner, maar kwam eigenlijk nooit in gevaar. Na 15-11 en 1612 wisten de Volendammers terug te
komen tot 16-15. Verder liet FIQAS
Aalsmeer het niet komen. Wai Wong
en Lars van Wijk vergrootten de marge weer en Marco Verbeij verrichtte
een belangrijke stop: 18-15. Nog één
keer zette de thuisclub aan, met opnieuw een bijna aansluiting tot gevolg: 18-17 en even later 19-18 met
nog een kleine vijf minuten op de
klok. Op dat moment verrichtten de
coaches Romeijn en Stevanovic een
zeer tactische wissel: ze lieten Luuk
Obbens, dit seizoen uitkomend in heren 2, aantreden. Dat bleek een gouden greep, want Obbens, beweeglijk

Programma
handbal
Zaterdag 23 april, veld:
10.00 u FIQAS Aalsmeer F2 –
FIQAS Aalsmeer F1
10.00 u FIQAS E2 – VTC/VOC
10.50 u FIQAS D1 – DSG/VOS
10.50 u FIQAS meisjes C1 –
DSG/VOS
11.50 u FIQAS jongens C1 – VVW
Zaterdag 23 april, zaal:
19.15 u FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
Hurry Up
(eredivisie, nacompetitie)

als hij is, zette de Volendamse verdediging op het verkeerde been. Nadat eerst Lars van Wijk nog een strafworp had benut, besliste Obbens
de wedstrijd door twee keer te scoren na een fraaie schijnbeweging. Zo
werd het 22-19 voor FIQAS Aalsmeer,
dat nu nog maar twee punten achter
staat op de nummer drie, Hurry Up.
En laat dat nou de volgende tegenstander zijn, aanstaande zaterdag in
Bloemhof. Mis het niet!
Donderdag halve finale
Door de winst in de kwartfinale van het NHV bekertoernooi – vorige week bij Quintus – hebben de
mannen van FIQAS Aalsmeer zich
geplaatst voor de halve finale. Die
wordt vanavond, donderdag 21 april,
al gespeeld. De mannen hebben een
uitwedstrijd geloot bij Targos/Bevo,
dus spelen in Panningen. Het bekerduel begint om 20.00 uur.
Jongens B1 naar NK
De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer
hebben zich geplaatst voor het NK
zaalhandbal dat a.s. zaterdag 23
april gespeeld wordt in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. De B1 in ingedeeld in de poule van vier, samen
met Tachos, Vrone en Snelwiek. Er
wordt een halve competitie gespeeld
en de poulewinnaar mag zich Nederlands kampioen noemen. De B1
begint om 10.05 uur tegen Tachos,
speelt om 11.45 uur tegen Vrone en
sluit om 13.25 uur af tegen Snelwiek.
De wedstrijden duren 2x 20 minuten
en worden allemaal gespeeld in hal
1 op veld B. Het zal een zware strijd
worden voor de jongens van FIQAS
Aalsmeer, dus ze kunnen alle mogelijke steun gebruiken. Kom dus zaterdag naar Amsterdam en moedig de
jongens aan!
Zaterdag laatste thuiswedstrijd
Na de belangrijke winst bij Volendam van afgelopen zaterdag, spelen de mannen van FIQAS Aalsmeer
aanstaande zaterdag 23 april de volgende nacompetitiewedstrijd tegen JMS/Hurry Up. Het is meteen
de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, want daarna volgen alleen nog
drie uitwedstrijden. Zorg dus dat je
erbij bent in de Bloemhof en steun
de ploeg, want bij winst stijgen onze mannen naar de derde plaats! De
wedstrijd begint om 19.15 uur. Deze
belangrijke wedstrijd in de nacompetitie tussen FIQAS Aalsmeer en
JMS/Hurry Up is zaterdag live te volgen via videostream. Mét deze avond
live commentaar van supporter Arno
Maarse. Ga naar de site en klik op FIQAS TV of rechtstreeks naar: https://
www.youtube.com/user/hvaalsmeer.
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Zilveren fluit voor supervrijwilliger

Postduivenvereniging de Telegraaf

Aart 40 jaar scheidsrechter
bij RKDES handbal

John van Duren wint ook
vlucht vanuit Asse-Zellik

Kudelstaart - Zondag 17 april is
Aart Kolle gehuldigd, dit vanwege
het feit dat hij al 40 jaar als scheidsrechter verbonden is aan handbalvereniging RKDES. Aart is als vrijwilliger niet weg te denken bij RKDES. Naast het fluiten, is hij een geliefde trainer bij de allerkleinsten. In
het bijzijn van deze jeugd, kreeg hij
zondag een zilveren fluit overhandigd. Geheel onverwachts werd Aart
toegesproken door voorzitter Deb-

Aalsmeer - Zaterdag 16 april stonden de duiven in het Belgische Asse-Zellik, met een gemiddelde afstand van 156 kilometer. De weervoorspellingen waren vrijdag slecht,
en er werd vanuit gegaan dat de
duiven rond 11.00 uur, en anders in
de middag, gelost zouden worden.
Zaterdagmorgen, na een nacht met
behoorlijke buien, was het plots anders, en scheen de zon al vroeg. Om
08.30 uur gaf de Belgische contact
persoon het sein om te gaan lossen, daar er nog meer afdelingen
op deze losplaats stonden. Met een
ZW wind die geleidelijk naar west
draaide werden de duiven dus om
08.30 uur gelost. Om 09.57.44 uur
wist John van Duren uit Amstelveen
zijn 522 te klokken, en daarmee
wist hij met inbegrip van de training
vlucht voor de derde keer op rij de
bloemen in ontvangst te nemen. D.
Baars uit Kudelstaart werd tweede
en Comb. v. Leeuwen & v. Grieken

bie van Grieken, zij heeft hem weten
te contracteren voor het nieuwe seizoen. Een luid applaus was daarop
te horen. RKDES handbal is blij met
de werkzaamheden die Aart verricht.
Hij weet als geen ander de kinderen
het handbalspelletje bij te brengen,
niets is voor Aart daarbij teveel. In de
voorbereidingen van het Hoekwater/
RKDES F-toernooi heeft hij bijvoorbeeld nog geholpen met de velden
en de doeltjes in orde te maken.

Goede plannen voor Fort?
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft op
dinsdag 19 april de leidraad voor
exploitatie en beheer van Fort Kudelstaart vastgesteld. Met deze leidraad wil de gemeente een geschikte kandidaat vinden om het
fort te exploiteren. Iedereen met een
goed plan op het gebied van watersport kan op www.tenderned.nl onder kenmerk 99903 de selectieleidraad vinden en een plan indienen
dat hieraan voldoet. Voordat u een
plan kan indienen moet u zich eerst
aanmelden op de website van TenderNed. De Tender bestaat uit twee
fasen. De eerste fase betreft de
‘voorselectie’ van de vijf meest ge-

schikte partijen. Ervaring met soortgelijke projecten en een goede visie op synergie tussen watersport
en cultuurhistorie zijn daarbij belangrijke selectiecriteria. De vijf geselecteerde partijen worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase de ‘selectie en gunning’. De
gemeente wil uiteindelijk in deze
tweede fase de exploitatie gunnen
aan de inschrijver die aan de gestelde eisen voldoet en die het beste
scoort op de gunningscriteria.
Meer informatie is te vinden op
www.aalsmeer.nl/fort. Ook kan contact opgenomen worden met de
projectleider via 0297-387575 of via
projecten.aalsmeer@amstelveen.nl.

Niet alle gronden beschikbaar

College besluit om project
Groenzone stop te zetten
Aalsmeer - Het college heeft besloten het project Groenzone stop te
zetten. Het project Groenzone is opgestart met het doel tot verbetering
van de kwaliteitvan de leefomgeving in de omgeving van de Sloopzone te komen. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in februari 2012 een subsidie ter beschikking gesteld voor de realisatie vanhet project Groenzone van 2,8 miljoen euro. Het plan is echter medio
2014 gestrand, omdat een eigenaar
van de gronden alsnog besloot niet
tot verkoop aan de gemeente over
te gaan. Daarmee viel een aanzienlijk deel van het projectgebied weg.
Vervolgens is er een alternatief plan
opgesteld. De projectlocatie is verplaatst naar het gebied tussen de
Waterwolftunnel en de voormalige veiling. Tevens heeft er een verschuiving in de doelstelling plaatsgevonden. In het nieuwe plan is de
nadruk gelegd op natuur- en cultuurbeleving. Daarnaast is gekozen
voor een verschuiving van transformatie van hetgebied naar conservering van het gebied. Bovendien is
besloten geen gronden te verwerven, maar met de eigenaren in de
projectlocatie samen te werken. Zo
is de Stichting Bovenlanden bij het
begin van het alternatieve plan betrokken. Zij heeft de ruimte gekregen om eerst met de huurders en
pachters van de gronden tot overeenstemming te komen, voordat de
participatie met de omwonenden
zou starten. In november 2015 heeft
Stichting Bovenlanden aangegeven
dat zij overeenstemming had bereikt
met de huidige gebruikers van de
gronden. Vervolgens is het ontwerp
afgerond en is de kostenraming opgesteld. De Stichting Leefomgeving
Schiphol is hierover geïnformeerd.
Begin van dit jaar was de tijd rijp

om de omwonenden en andere gebruikers van het gebied over dit project te informeren. De participatieavond werd gepland op 15 februari. Eind januari werd echter duidelijk
dat Stichting Bovenlanden niet alle
gronden ten behoeve van het project ter beschikking kan stellen. Er is
gekozen om toch de participatiebijeenkomst door te laten gaan, aangezien ook bij onzekerheid over de
realisatiemogelijkheden betrokkenen recht hebben op de informatie over het plan. Na deze avond
blijkt dat doorgang van het plan niet
haalbaar is. Niet alleen blijken niet
alle gronden beschikbaar voor het
project Groenzone, maar ook het
draagvlak voor het project is onzeker. Om deze reden is besloten af te
zien van voortzetting van het plan.
Het stopzetten van het plan Groenzone heeft overwegend financiële
consequenties. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het project De Groenzone. Met name aan
het eerste project Groenzone is zeer
intensief gewerkt De kosten van het
eerste plan bedragenderhalve tot
juni 2014 438.000 euro. De kosten voor het huidige plan Groenzone 87.400 euro. De totale plankosten van het project zijn bijna 526.000
euro. Van de totale kosten is reeds
244.526 euro gedekt. Deze dekking
bestaat uit de bijdrage Bovenwijks
van 57.400 euro en het voorschot op
de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol à 185.000 euro.
Nu het plan niet tot uitvoering komt
moet er uiteindelijk 281.000 euro bij
de jaarrekeningafgeboekt worden.
Daarnaast komt het gelabelde budget van Aalsmeer Bovenwijks van
276.000 euro weer ter beschikking
voor andere projecten of gemeentelijke kosten. De Stichting Leefomgeving Schiphol wordt middels een

Handbal

RKDES F-toernooi voor
jeugd groot succes
Kudelstaart - Afgelopen zondag 17
april heeft RKDES het Hoekwater/
RKDES F-jeugd toernooi georganiseerd, een toernooi waarbij de jongens en meiden in de leeftijd van 5
tot 8 jaar aan mee konden doen. Een
groot aantal teams had zich aangemeld waardoor er ongeveer 100 kinderen rond liepen in de Proosdijhal.
Verenigingen uit de directe omgeving, zoals Fiqas Aalsmeer en KDO,
maar ook uit andere regio’s, zoals
Volendam en Havas, waren van de
partij. De teams, vijf spelers, speelden op één derde van het normale handbalveld, waardoor er drie
wedstrijdjes tegelijk gespeeld konden worden. Het is gebruikelijk dat
de kinderen onderling soms meer-

dere wedstrijden tegen elkaar spelen, zonder dat er een uiteindelijke
winnaar is. Sportiviteit staat bovenaan. Daarom kregen alle kinderen
door sponsor Frans Sparnaaij, van P.
Hoekwater B.V. een medaille om gehangen. Vol trots gingen de teams
met elkaar op de foto. De oudste
jeugd heeft een actieve bijdrage geleverd door als spelleider actief te
zijn. De eerste wedstrijdjes waren
onwennig, maar soms met z’n tweeen of door de ‘ervaring’ werd het
fluiten steeds leuker. Het toernooi is
een groot succes geworden. Bezoekende verenigingen gingen met een
tevreden gevoel naar huis en de kinderen hebben een geweldige ochtend gehad. Voor herhaling vatbaar!

brief geïnformeerd over het besluithet project Groenzone stop te zetten. Ook wordt de Stichting verzocht
de subsidie definitief vast te stellen
met behoud van het subsidievoorschot van 185.000 euro. Daarnaastwordt de Stichting Leefomgeving
Schiphol gevraagd of de gemeente

Aalsmeer voor het resterende subsidiebedrag van circa 2,6 miljoen alternatieve projecten kan voordragen. Uiteraard worden ook de omwonenden en overige betrokkenen
schriftelijk geïnformeerdover de
stopzetting van het project Groenzone.

uit Aalsmeer werd derde.
Uitslag vlucht Asse-Zellik met 489
duiven en 19 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. D. Baars Kudelstaart
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
5. E. Wiersma Amstelveen
6. L. v.d. Sluis Uithoorn
7. C. van Vliet Kudelstaart
8. Comb. van Ackooy Hoofddorp
9. A.J. van Belzen
10. Comb. Baas& Berg De Kwakel
11. J. Vijfhuizen De Kwakel
12. W. Wijfje De Kwakel
13. Th. v.d. Wie Aalsmeer
14. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
15. Tim Rewijk De Kwakel
16. Darek Jachowski Mijdrecht
17. M. de Block Aalsmeer
18. A. v.d. Wie Aalsmeer
19. J.A. van Dijk Aalsmeer

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Knap spel Rijzenspelers
in ‘Gouwe handjes’
Rijsenhout - ‘Gouwe handjes’ van
Haye van der Heijden is het nieuwste stuk dat Toneelvereniging de
Rijzenspelers opvoert. De première was zaterdag 16 april en de spelers wisten het publiek gedurende
ruim twee uur op het puntje van de
stoel te houden. Boeiend en knap
spel zorgde voor een zeer plezierige
avond en smaakt naar meer.
Gouwe Handjes (de belofte) is in
2003 speciaal voor Johnny Kraaijkamp sr. geschreven door Haye
van der Heijden. In Gouwe Handjes gaat het over Louis, een bijzonder sterk gespeelde rol van Jeroen
Rinkel, die ten einde raad is als zijn
vrouw Emma, waar hij intens gelukkig mee was, plotseling sterft. Aan
haar sterfbed moet hij Emma, mooi
subtiel spel van Ingrid Eekhoff, beloven na haar dood weer gelukkig
te worden.
Gouwe handjes is een sterk geschreven stuk van de zeer succesvolle schrijver Van der Heijden, een
boeiend stuk met vele verrassende plotwendingen. De Rijzenspelers
hebben er, onder regie van Remco
Brandt, een paar bijzonder mooie
vondsten aan toegevoegd. Zonder
veel te verklappen is de wijze waarop de dood van Emma gesymboli-

seerd wordt in dit stuk prachtig gedaan. Met zes getalenteerde spelers krijgt Gouwe handjes het succes dat het verdient. Een hilarische
rol als schoonmaakster Suze door
Daniëlle Evers en een sterk en goed
gedoseerde rol van Charlotta, als de
zus van Emma, door Margaret Vreken. En al deze dames, die als bijen
om een pot honing zoemen rondom Louis, hebben enig belang om
iets bij hem gedaan te krijgen. En
van een callgirl, ingetogen spel van
Wietske Pet, verwacht je niet veel
goeds, maar juist deze vrouw heeft
andere bedoelingen! En dan is er
nog zijn dochter, Alice, geloofwaardig neergezet door Mariska van
Leeuwen, die ook richting haar vader iets gedaan wil krijgen. Belangen, geld en hunkering naar liefde,
de ingrediënten voor intrige!
Gouwe handjes is een stuk met een
lach en een traan. En een stuk dat
nog lang je gedachten blijft beheersen… Er vinden nog twee voorstellingen plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 april in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat 14. Kaarten
kunnen gereserveerd worden via de
website van de Rijzenspelers: www.
rijzenspelers.nl of telefonisch via:
0297-327840.
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kinder- en jeugdkrant

Verkeersexamen voor 424
leerlingen basisscholen

Meeste medailles tijdens scholenatletiekdag

Jozefschool overtuigend
winnaar scholenklasse
Aalsmeer - Bij de scholenatletiekdag, recentelijk gehouden op zaterdag 9 april, is de Jozefschool uit de
bus gekomen als grote winnaar van
het scholenklassement. De Jozefschool verzamelde, op basis van de
behaalde medailles, maar liefst 62
punten en had daarmee een ruime
voorsprong op Samen Een met 46
punten. Een gedeelde derde plaats
was er voor de Oosteinder en de
Brug met beiden 34 punten! Afgelopen donderdag is de beker voor de
winnaar uitgereikt door de organisatoren van deze atletiekdag. Op de

foto is groep drie van de Jozefschool
te zien en de jongen met de beker
in zijn hand is Lucas Boorsma, die
voor zijn school op ieder onderdeel
een gouden medaille wist te behalen. Wie weet een atletiek topper
voor de toekomst. Uiteraard hoopt
de atletiekvereniging dat de deelnemers aan deze dag het naar hun zin
hebben gehad. Mocht je aangestoken zijn door het ‘atletiekvirus’, kom
dan gerust eens langs op een van
de trainingsavonden voor de jeugd.
Meer informatie hierover is terug te
vinden op www.avaalsmeer.nl.

Lespresentatie leerlingen
Cultuurpunt groot succes
Aalsmeer - Afgelopen week presenteerden de leerlingen van de
Cultuurpuntcursussen voor een enthousiast publiek, het resultaat van
hun cursusdeelname. In 9 weken
maakten zij kennis met musical, DJ,
improvisatietheater, ballet of muziek. De cursus sloten de leerlingen af met een spetterend optreden, waarbij zij aan ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s konden
tonen wat zij geleerd hebben. Na de

meivakantie starten er nieuwe cursussen DJ, musical en ballet. Deze cursussen bestaan uit zes lessen en twee optredens. Behalve de
slotpresentatie treden de leerlingen
op tijdens de openingsdag van de
Week van de Amateurkunst op 28
mei in het gemeentehuis. Inschrijven kan tot 4 mei via de website
van het Cultuurpunt: www.cultuurpuntaalsmeer.nl. Op de website ook
meer informatie over alle cursussen.

Aalsmeer - Vorige week op 12 en
14 april vond het praktisch verkeersexamen plaats. Totaal 424
Leerlingen van groep 7 en/of 8 hebben examen gedaan. Net als voorgaande jaren deden alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart hieraan mee. De gemeente organiseert
samen met Veilig Verkeer Nederland het praktisch en theoretisch
verkeersexamen om te testen of de
basisschoolleerlingen van groep 7/8
voldoende verkeerskennis hebben
opgedaan.
De leerlingen rijden bij het praktisch verkeersexamen zelfstandig
een aangegeven route van bijna
vier kilometer en vrijwilligers houden in de gaten of zij zich aan de
verkeersregels houden. Wethouder
Verkeer Ad Verburg: “We hebben
het verkeersexamen opgenomen in
het verkeersbeleid, omdat de veiligheid van de kinderen belangrijk is.
Leerlingen moeten veilig en gezond
lopend of fietsend naar school komen. Dan moeten ze wel weten hoe
zij zich in het verkeer moeten gedragen. Dit jaar doen alle tien basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart

mee aan het praktisch verkeersexamen.”
Dode Hoek training
De gemeente doet heel veel aan
verkeersveiligheid voor kinderen.
Vorige maand was op alle scholen
het theoretisch verkeersexamen.
Aan het eind van het schooljaar
volgt nog een Dode Hoek Fiets SEEF
training voor de groepen 8. Ook deze training wordt gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en
VVN. Hierbij leren leerlingen hoe ze
om moeten gaan met de dode hoek
van vrachtwagens, maar ook fietsen
met een zware boekentas van 10 kilo. Zij moeten na de zomervakantie
naar de middelbare school fietsen.
Omdat dit vaak verder is dan de basisschool is het van belang dat de
leerlingen nu leren hoe ze zich zo
goed mogelijk in het verkeer kunnen gedragen.
Na de zomervakantie zal de gemeente samen met Veilig Verkeer
Nederland de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ inzetten
om weggebruikers weer op schoolgaande kinderen te attenderen.

Geslaagd voor typediploma
Leerlingen Jozefschool op televisie

Beste vrienden voor goed
doel van meester Stef
Aalsmeer - Finn en Joel en Chiara
en Ricky van de Jozefschool hebben
mee gedaan met de ‘Beste Vrienden Quiz’ op de televisie. Hiermee
konden ze geld verdienen voor een
door hen zelf gekozen goed doel.
De vrienden en vriendinnen hebben
gekozen voor het goede doel van
meester Stef Holling, de stichting
Mission House, die voor dokter Dare in Nigeria een ziekenhuis bouwt.
Ricky en Chiara zijn al op de televisie geweest, maar kunnen nog bekeken worden op NPO uitzending

Aalsmeer - Vorige week maandag
en donderdag hebben totaal 16 kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud
hun type diploma behaald. De kinderen waren wat nerveus maar dat
bleek niet nodig want iedereen is
met vlag en wimpel geslaagd. Van
0 fouten tot 235 aanslagen per minuut, iedereen presteerde boven
verwachting. Slechts twaalf we-

ken hebben ze hierover gedaan. Elke maandag of donderdag middag
kwamen ze uit school drie kwartier typen bij Tamara Kleijberg. Ook
moest er thuis elke dag 10 tot 15
minuten geoefend worden. Geslaagd zijn: Tijn,Kiran, Bimal, Lara,
Kjeld, Dejan, Beau, Nina, Dima, Tamar, Ahmed, Meryam, Mika, Daan,
Maud en Mats. Super goed gedaan!

gemist van 24 maart, aflevering 59.
Finn en Joel komen op maandag
9 mei op de televisie. Dokter Dare
heeft de vier leerlingen vanuit Nigeria een bedankmail gestuurd.
Beide koppels hebben samen 210
euro voor de stichting verdiend. Er
gaat nog een aanvraag voor verdubbeling naar de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA). Meester Stef laat in een reactie weten de actie van de vier
leerlingen een geweldig initiatief te
vinden.

Groep 7 De Brug slaagt
voor verkeersexamen

Op ruimtereis met André

Zondag in het Poppentheater

Iedereen de lucht in met
‘Luchtballonnetje’
Amstelveen - Een van de specialiteiten van het theaterduo Kees
& Koos is ‘peutermeespeeltheater’.
Dit is theater voor hele jonge kinderen en hun begeleiders. Tijdens
de voorstellingen is er veel ruimte
voor het beleven van echte ‘theatermagie’. Tegelijkertijd wordt iedereen
ook uitgedaagd om mee te doen. Elke voorstelling kent een liedje, een
verhaaltje, een knuffelmoment en
het publiek gaat samen met Kees
en Koos ‘op stap’.
Luchtballonnetje is de tweede voorstelling in een reeks over de vier elementen. Ditmaal staat de lucht centraal. Piloot Kees en Piloot Koos

willen de lucht in, maar Gerrit de
meeuw met de houten poot is tegen hun luchtballon aangevlogen
en heeft hem per ongeluk lek geprikt. Gerrit weet raad. Ze maken
een mand waar ze allemaal in kunnen en kijken hoe de wereld er van
bovenaf uitziet. Ze zien een piraten
land, een snoepjes wereld, en een
mooie boerderij. Als je heel hoog
bent, is alles beneden heel klein!
De voorstelling Luchtballonnetje is
te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 24 april, aanvang
10.30 uur. Reserveren kan via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Aalsmeer - Twee voorstellingen
van ‘Andre het astronautje’ waren er
afgelopen zaterdagmiddag 16 april
in het Crown Theater en beide keren zat de zaal vol met kinderen
met (groot)ouders, die klaar waren
voor een reis door de ruimte. Ready for take-off klonk bij aanvang en
een prachtig avontuur hebben alle bezoekers zeker beleefd. ‘Andre
het astronautje’ is geschreven door
Andre Kuipers tijdens zijn tweede ruimtereis en gaat over vriendschap, raketten, muizen, astronauten en kaasfondue. Heerlijk luchtig en grappig, maar ook spannend
en met leuke liedjes van Claudia

de Breij. Jong en oud heeft genoten: “Wat een leuke show.” Het antwoord na de vraag ‘wat wil jij later
worden’ aan een jeugdige bezoeker
hoeft niet geraden te worden: “Astronaut!” Natuurlijk…
Prinsessia Show
In de komende vakantie trakteert
het Crown Theater Aalsmeer op
nog een hele leuke voorstelling voor
kinderen. Op dinsdag 3 mei kan genoten worden van de ‘Prinsessia
Show’. Aanvang is 14.00 uur. Kijk
voor meer informatie en kaarten op
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Groep 7 van basisschool De Brug heeft dinsdagmiddag 12 april, net als sommige andere scholen, fietsend het verkeersexamen afgelegd. Alle kinderen
fietsten die dag richting de Molenvliet. Toen ze daar waren aangekomen kregen zij eerst een uitstekende uitleg over de te rijden route en
werd hen verteld waar ze allemaal
op moesten letten. De kinderen kregen allemaal een oranje hesje aan
met daarop een nummer. Zo waren
ze goed te herkennen en duidelijk te
zien; wel zo veilig in het hedendaagse drukke verkeer. Ook de hulpouders kregen eerst uitleg en verrichtten die dag, zoals alle jaren, als controlepost prima werk! De route door

de wijken was zo’n vier kilometer
lang. Natuurlijk, de kinderen waren van tevoren erg gespannen en
de zenuwen waren soms moeilijk in
bedwang te houden, maar dat hoort
nou eenmaal bij een echt examen.
Het verkeersexamen was door de
gemeente uitstekend geregeld. Gelukkig hadden de kinderen van De
Brug alles goed onder controle en
pasten zij de verkeersregels prima
toe. Natuurlijk hadden ze dit jaar al
veel ervaring opgedaan doordat ze
elke week voor hun gymlessen naar
de Bloemhof hebben gefietst.
Deze dag was heel bijzonder, de
kids waren in topvorm en jawel, ze
zijn allemaal geslaagd! Jongens en
meisjes van harte gefeliciteerd!

AAS Schaakcompetitie jeugd

Luuk en Simon razen door
Thema: Olympische Spelen

Geslaagd BWK-weekend
van Scouting Tiflo
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond het jaarlijks terugkerend Bevers-Welpen-Kabouterweekend van
Scouting Tiflo plaats. Vrijdagavond 15
april om half 7 vertrokken de kinderen met hun leiding naar Alpen aan
de Rijn. Daar aangekomen eerst even
rond gekeken en daarna de slaapplekken in orde gemaakt. Hierna
werd het thema van het weekend bekend gemaakt: De Olympische Spelen. Het hele weekend stond in het
teken van opdrachten en spelletjes
om zoveel mogelijk munten te verzamelen, zodat Thijs, de sporter, zich
kon plaatsen van de Spelen. He-

laas werden de munten gestolen en
moesten de kinderen zaterdagnacht
de verdwenen munten gaan zoeken.
Gelukkig heeft de leiding met behulp
van de kinderen de munten teruggevonden en was de rust weer terug
gekeerd. Zondag 17 april werd er nog
film gekeken en werden de kinderen,
moe maar voldaan, aan het einde van
de middag opgehaald door hun ouders. De leiding en scouting Tiflo kijken terug op en geslaagd weekend
met super gezellige kinderen. Wil je
dit ook doen en ben je benieuwd?
Kijk dan eens op www.tiflo.nl of op
de facebook site van Scouting Tiflo.

Aalsmeer -In de 23e ronde waren
alle groep 8 leerlingen naar schoolfeesten, zodat er maar drie partijen
waren.
Luuk en Simon namen daardoor
weer meer afstand van de anderen. Luuk had een mooie aanval op
f7, die door Merlijn met een Paard
gedekt werd. Luuk wist echter nog
een derde stuk naar f7 te richten en
sloeg daarna hard toe. Simon gaf
een mooi schaak waar Kevin alleen

een dame tussen kon zetten waarna
een artistieke mat volgde. Een geopend stuk is een slechte verdediger staat in het stappenplan en dat
had Simon dus goed onthouden. De
derde witspeler die won was Sam.
Hij versloeg Flora. Luuk staat na 23
ronden fier aan kop met 17,5 punten,
gevolgd door Simon met 16 punten
en Jasper met 12 punten. Hekkensluiter is Flora met 3,5 punten.
Door Ben de Leur
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Schakers AAS winnen op
Veteranenkampioenschap
Aalsmeer - In de zesde ronde van
het Veteranenkampioenschap schaken heeft Ben de Leur de goede lijn
doorgetrokken met een winst op
Bram van Dijk, voormalig meesterklassespeler. Bram opende rustig
met wit, maar speelde in het middenspel een scherpe maar positioneel zwakke zet. Ben kwam steeds
beter te staan, maar slordigheid
gaf Bram opeens een tegenaanval, waarin wit een mat in 5 miste.
Hierna besliste zwart met een simpel schaak en torenwinst de partij.
Er staan vier spelers met 4.5 punt
aan kop en hierachter twee spelers, waar onder Ben, met 4 punten. Spanning dus woensdag in de

laatste ronde in Groep A. In groep B
was Ferry Weverling helaas verhinderd en viel daardoor terug naar de
vijfde plaats. In groep C won Jan van
Willigen en moet in de laatste ronde met zwart tegen directe concurrent Ron Woudsma. Bij winst wint
Jan groep C. Hans Pot was afwezig
en blijft hierdoor op 50% staan. Gerrit Harting speelde een prima partij die deed denken aan de jaren
dat hij een van de topspelers van
Schaak Club Aalsmeer was en won
dan ook verdiend. In groep D won
Rob van Haaften netjes met zwart
en staat op een keurige gedeelde
derde plaats.
Door Ben de Leur

Tafeltenniscompetitie

Ruime overwinning voor
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Uit bij Diemen 4 werd
door de tafeltennissers van Bloemenlust 1 een ruime 2-8 overwinning geboekt. Bart Spaargaren en
Ed Couwenberg bleven ongeslagen en samen schreven ze ook het
dubbelspel op hun naam. Frans Ravesteijn won één enkelspel. Ook
0-10 was een reële mogelijkheid,
want de andere twee partijen van
Frans gingen allebei zeer nipt verloren in een beslissende vijfde game
met 11-8 en 12-10.
Bloemenlust 2 speelde uit in Zaandam tegen de koploper ZTTC 6. Dirk
Biesheuvel won heel knap twee par-

tijen en Horst Krassen zegevierde in
één enkelspel. Peter Velleman verloor helaas al zijn partijen en ook het
dubbelspel werd door Dirk en Horst
verloren. De einduitslag van 7-3 was
wel wat geflatteerd, want van de zeven verliespartijen van Bloemenlust waren er maar liefst vier waar
een beslissende vijfde game bij nodig was. Bloemenlust 3 won in de
Bloemhof overtuigend met 7-3 van
Heemskerk 4. Irene Gerritsma en
Philippe Monnier wonnen allebei al
hun enkelspelen en samen ook het
dubbelspel. Ton de Hollander kon
helaas geen overwinning boeken.

ZABO ronde 16
in De Bloemhof

Aalsmeer. Om 20.05 uur start LEMO tegen FC Madrevo. Om 20.50
uur Koning Nieuwendijk tegen Café Sportzicht en om 21.35 uur is er
als afsluiter Kids Aktief tegen Amsec Piller. Stand vooraf: Sportcafé
de Midi’s 15-45, Atlas Lions 15-39,
Kids Aktief 15-30, IBH Aalsmeer 1522, Amsec Piller 15-21, EZ Flower
15-19, LEMO 15-18, Café Sportzicht
15-10, Koning Nieuwendijk 15-9, FC
Madrevo 15-7. Na 23 april volgen er
nog twee speelronden, te weten op
de zaterdagen 7 en 21 mei.

Aalsmeer - Op zaterdag 23 april
wordt de zaalvoetbalcompetitie van
de ZABO Aalsmeer voortgezet. De
zestiende speelronde vindt plaats in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. De toegang is gratis. Om 18.35
uur begint Sportcafé de Midi’s tegen EZ Flower. Om 19.20 uur is de
aftrap bij Atlas Lions tegen IBH

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 april:
F.C.AALSMEER
Zevenhoven 1 - F.C.A. 1
14.30 u
Swift 3 - F.C.A. 2
13.00 u
Breukelen 45+ - F.C.A. 45+ 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. 1 – Wartburgia 6
14.30 u
Junioren
VVC A3 - F.C.A. A2
14.45 u
Arsenal B1 - F.C.A. B1
14.30 u
F.C.A. B4 - Gazellen B4
14.30 u
DIOS C1 - F.C.A. C1
13.30 u
F.C.A. C2 - UNO C1
12.00 u
F.C.A. C5 - UNO C4
12.00 u
DIOS C8 - F.C.A. C6
14.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Argon D1
10.15 u
DCG D2 - F.C.A. D3
9.30 u
TABA D2 - F.C.A. D4
11.15 u
Buitenveldert D7 - F.C.A.D6 16.00 u
TABA E1 - F.C.A. E1
9.00 u
F.C.A. E2 – RKDES E2
8.45 u
F.C.A. E3 – BSM E1
8.45 u
F.C.A E5 – Amstelveen E3 10.15 u
CSW E6M - F.C.A. E6
8.45 u
Sp.Martinus E14 - F.C.A. E8 11.15 u
F.C.A. F1 – AFC F4
8.45 u
Arsenal F2 - F.C.A. F4
9.30 u
F.C.A. F5 – Buitenveldert F6 8.45 u
Hoofddorp F11 - F.C.A. F6G 10.00 u
Bloemendaal F7 - F.C.A.F7G 8.30 u
F.C.A. F9 – KDO F3
10.15 u
De Meer F8 - F.C.A. F11
9.00 u
F.C.A. F12M – AFC F11M
8.45 u
TOB F1 - F.C.A. F13
10.00 u
F.C.A. F 14 – Geel Wit F7
8.45 u
Meisjes
F.C.A.MA1–ZwaluwenMA1 14.30 u
VIOS-W MB1 - F.C.A. MB1 14.45 u
Hoofddorp MB2-FCA MB2 14.30 u
Zwaluwen MD1 - FCA MD1 11.15 u
F.C.A. MD2 – RKDES MD1 10.15 u
Overbos ME1 - F.C.A.ME1
8.30 u
R.K.D.E.S.
DIOS D8 - R.K.D.E.S. D2
Legm.vogels D7-RKDES D3
RKDES E1 – Zeeburgia E3
FCA E2 - R.K.D.E.S. E2
R.K.D.E.S. E5 – ZOU E4

14.15 u
13.00 u
9.30 u
8.45 u
11.00 u

Hertha F1 - R.K.D.E.S. F1
9.00 u
R.K.D.E.S. F3 – VVC F2
9.30 u
R.K.D.E.S. F4 – GeuzenM F5 9.30 u
Pancratius F9 - R.K.D.E.S. F5 9.00 u
R.K.D.E.S. F6 – DSS F12
11.00 u
KDO F4 - R.K.D.E.S. F9
10.30 u
Vrouwen
RKDES V1 – Tos Actief V2 13.00 u
Meisjes
RKDES B1 – Schalkwijk B1 13.00 u
Haarl.K MC1 - RKDES MC1 13.30 u
FCA MD2 - R.K.D.E.S. MD1 10.15 u
CSW MD3 - RKDES MD2 10.00 u
RKDES E1 - IJmuiden E2
11.00 u
S.C.W.
Kon.HFC 1 - S.C.W. 1
S.C.W. 4 – CSW 5
Hillegom 6 - S.C.W. 5
Buiksloot 45+ - S.C.W 45+
Junioren
Assendelft A1 - S.C.W A1
VVH B1 - S.C.W. B1
Hoofddorp C4 - S.C.W. C1
S.C.W. C2 – DSK C2
Pupillen
Kon.HFC D5 - S.C.W. D1
S.C.W. D2 – Pancratius D8
S.C.W. E1 – DSOV E1
S.C.W. F1 – SDZ F4
Meisjes
SCW B1 – Pancratius B1

Zomercompetitie
bij ‘Onder Ons’

Publiek geeft mooie opbrengst Roparun

FC Aalsmeer te sterk voor
Lucky Ajax: 5-1
Aalsmeer - Vorige week woensdagavond 13 april was het een
drukte van belang langs de lijn van
FC Aalsmeer. Lucky Ajax speelde tegen het eerste van de club. De opbrengst zou gaan naar stichting
Roparun. Een prachtige stichting
die mooie dingen doet voor mensen
met kanker.
Rob Joore is één van de deelnemers
van het team van Feadship De Vries
Scheepsbouw. Ze gaan in het Pinksterweekend de run volbrengen van
Parijs naar Rotterdam in 48 uur. Samen met zijn vrouw Wendy was dit

evenement hiervoor bedacht. Natuurlijk liep de bijna 78 jarige Sjaak
Swart tussen de oud-Ajax spelers.
Mister Ajax is er vrijwel altijd bij.
Op de vraag voor welk doel ze dit
soort partijtjes spelen antwoordde
hij: “We kiezen sowieso altijd goede
doelen, maar worden wel ontzettend
vaak gebeld. Dit doel vonden we
fantastisch. Hier werken we graag
aan mee.” Vond u het een leuke pot
vanavond? Vroegen we na afloop
van de 5-1 nederlaag die de Ajaxieden voor hun kiezen kregen: “Nou,
het is eigenlijk niet de bedoeling dat
we tegen zulke sterke tegenstan-

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wedstrijdzeilen

Grand Prix d’Aalsmeer
beker voor Jan Bakker

Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd de Grand Prix d’ Aalsmeer, verzeild in internationale Drakenklasse,
onder wisselende weersomstandigheden afgesloten. Zaterdag stond
er aanvankelijk zelfs nog meer wind
dan voorspeld met vlagen tot in de
30 knopen. In de loop van de middag zou de wind afnemen en wedstrijdleider Herman van der Meyden had dit goed gezien. Vanaf 3
uur konden er toch nog onder acceptabele omstandigheden twee races worden gevaren, zij het dat de
baan twee keer moest worden verlegd door winddraaiingen naar het
noordwesten. Het toch wel wat uitgedunde veld moest in het team
van de Aalsmeerder Jan Bakker zijn
meerdere erkennen; het team won
twee keer. Zondag zag het er een
stuk beter uit; bij een matige wind
konden er drie races worden verzeild waarbij het hele veld van deelnemers weer op het water was. De
eerste race werd een overwinning
voor Michiel van Cauvelaert met zijn
BEL69, maar een te vroege start in
de volgende race belette hem verder in het klassement op te klimmen. Michiel van Dis (KNZRV, Muiden) scoorde op zondag 3, 5 en een
afsluitende eerste plaats en stelde

daarmee een tweede totaalprijs veilig voor Klaas Ruigewaard (ARZV,
Alkmaar). Team Bakker zeilde met
de NED 422 Elephant naar 6, 1 en
3 en stelde daarmee de hoofdprijs
veilig. Het team won ook het overall klassement van de drie Grand
Prix weekends met een totaal van
slechts 17 punten, waaronder zelfs
8 eerste plaatsen. Ivo Kok (KNZRV, Muiden) werd tweede en Michiel van Dis (KNZRV, Muiden) derde. Het Aalsmeerse team van Andre
du Pon (WV Nieuwe Meer) kon ondanks dat zij enige keren niet waren gestart, toch nog naar een vijfde plaats zeilen. Dit seizoen was
er voor de eerste keer een presticieuze wisselbeker te winnen. Deze wisselbeker voor de internationale Drakenklasse werd voor het
eerst verzeild in 1939 met de Flevorace en in de vijftiger jaren definitief gewonnen door de legendarische Aalsmeerse Drakenzeiler
Cor Groot. Groot won vele zeilevenementen en kampioenschappen
en vertegenwoordigde in 1968 Nederland bij de Olympische Spelen
in Mexico in de Drakenklasse. Zoon
Dirk Groot heeft deze zilveren beker
beschikbaar gesteld als blijvende
wisselprijs, waarmee de Aalsmeerse

14.30 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
11.00 u
11.30 u
10.00 u
10.30 u
10.00 u
11.00 u
10.00 u
12.30 u

Zondag 24 april:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 1 – Swift 1
14.00 u
F.C.A. 3 – De Meer 3
11.30 u
Kon.HFC 5 - F.C.A. 4
17.15 u
Pancratius 6 - F.C.A. 5
11.00 u
DIOS 4 - F.C.A. 6
14.30 u
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S.1 – De Germaan1 14.00 u
DSS 2 - R.K.D.E.S 3
11.15 u
KDO 3 - R.K.D.E.S. 6
11.30 u
Junioren
RKDES A2 – Heemstede A1 12.00 u
DSOV B1 - R.K.D.E.S. B1
11.30 u
R.K.D.E.S C3 – DSS C3
10.00 u
AFC C6 - R.K.D.E.S. C4
9.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

ders spelen. Dat was wel een beetje jammer. Maar we hebben er altijd
lol in hoor. En het gaat om het goede doel natuurlijk.” Zijn collega Simon Tahamata was ook behoorlijk
afgepeigerd, maar zei bij het weggaan dat deze wedstrijdjes altijd
een feestje zijn. “Lekker sportief bezig zijn is toch heerlijk. Ik speel nog
in verschillende teams hoor al word
ik bijna zestig.” Aldus de kleine
vleugelspeler die eind jaren zeventig een aantal jaren furore maakte in het Ajax elftal. Verder speelden onder andere de volgende bekende namen mee: Dick Schoenaker, John Bosman, Dennis Gerritsen, Danny Muller, Kenneth Perez
en Glenn Helder. Op de goal stond
keeper Stephan Veenboer, die helaas dus vijf ballen doorliet. Het ging
deze avond echter niet om de winst,
maar om het goede doel; Roparun.
De opbrengst is bijna zesenzeventighonderd euro en daar zijn Wendy en Rob ontzettend content mee.
Er heerste gezelligheid in de kantine en rondom het veld tijdens en na
de wedstrijd. Kees Markman draaide samen met Marcel Wilkes leuke
muziek, de biertjes vloeiden rijkelijk en de loterij met prachtige prijzen maakte de bezoekers blij. Een
zeer geslaagde avond bij de prachtig verbouwde club FC Aalsmeer. En
ook het mooie weer droeg daaraan
bij. Roparunners en alle teamleden:
Veel succes op 14 mei.
Door Miranda Gommans

Veldkorfbalcompetitie

VZOD maatje te klein
voor koploper Velocitas
Kudelstaart - De Kudelstaartse
korfballers van VZOD waren afgelopen weekend te vinden in Leiderdorp, waar VZOD een zware wedstrijd tegen Velocitas stond te wachten. VZOD/FIQAS, dat ondanks een
knap doelsaldo strijdt voor lijfsbehoud in de tweede klasse, zou het
onderste uit de kan moeten halen
om op bezoek bij de koploper te

winnen. Zeker na de vorige ontmoeting (een nipte 17-19 nederlaag) waren de spelers en speelsters gemotiveerder dan ooit. VZOD begon wegens blessureleed niet in de sterkst
mogelijke opstelling, maar wel vol
goede moed aan de wedstrijd. Al
gauw bleek Velocitas het duel in de
eerste helft al te willen beslissen. Na
dik een kwartier spelen keken de

Aalsmeer - Bij Bridgevereniging
Onder Ons start vanaf woensdag 11
mei de zomercompetitie in Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.
Het accent bij de vereniging ligt op
gezelligheid en ontspannen bridgen. De competitie is individueel.
Deelnemers kunnen met een vaste
partner spelen of elke keer met iemand anders. Er worden per avond
zes rondes gespeeld in de A- en in
de B-lijn. De deelnemers worden ingedeeld op sterkte. Inschrijven in de
zaal tot 19.30 uur, start 19.45 uur.
Elke avond zijn er voor ieder paar
dat oneven eindigt mooie plantjes
als prijs. Tevens wordt tijdens elke speelavond een lotto gehouden
met een geldprijs of 2 flessen wijn
voor degenen die 1 of meerdere
lootjes gekocht hebben. De kosten
zijn 3 euro per persoon per avond
en voor de feestelijke slotdrive 6 euro per persoon inclusief een hapje
en een plantje. Wie minimaal acht
van de vijftien keer is geweest, heeft
gratis toegang tot de slotdrive op 24
augustus. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Trees de Jong via 0297-324294 of
Ariette Tromp via 06-45304436.

Ouderensoos:
Wim en Bets
winnaars
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom ook kaarten of jokeren. Iedereen is welkom. Op donderdag 14 april is het kaarten gewonnen door Wim Buskermolen
Pzn met 5397 punten, op twee is
Kees van der Meer geëindigd met
5329 punten en op drie Bets Romkema met 5165 punten. Bij het jokeren was deze week Bets Teunen
met 176 punten de beste, gevolgd
door Gerard de Wit met 272 punten
en Trudy Knol met 361 punten. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297 340776.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Jan Bakker wint de Flevo Race Drakenbeker uit 1939, beschikbaar gesteld door Dirk Groot, zoon van de
legendarische Aalsmeerse zeiler Cor
Groot.
Grand Prix extra allure heeft verworven. In de eveneens zeilende Soling
klasse won Rudy den Outer gedecideerd met een knappe serie van
2, 2 en drie keer 1 voor Bram Soethoudt. Het evenement werd omlijst
met een uitgebreid Captain’s Diner en een geanimeerde prijsuitreiking met de bekende bitterballen in het clubhuis van de Watersport Vereniging Aalsmeer. De organisatie was in handen van Westeinder Zeilwedstrijden. Bij de afsluiting waren er veel lovende woorden
voor alle vrijwilligers op het water
en de wal die deze serie al decennia lang realiseert. Details en foto’s
op www.westeinderzeilwedstrijden.
nl en www.dragonclass.nl
Theo van Mierlo
blauwzwarten tegen een pijnlijke
9-1 achterstand aan, maar gelukkig kon VZOD zich bijtijds herpakken. Dat toonde ook het scorebord,
aangezien de uitploeg op bijzondere
wijze terugkwam tot een marge van
drie punten. Met een 10-7 ruststand
waren er voor de ploeg van Frits Visser genoeg aanknopingspunten om
langszij te komen. Na de pauze begon VZOD/FIQAS echter stroef aan
het tweede bedrijf en dit keer bleek
Velocitas sterk genoeg om hun
steeds groter wordende voorsprong
te behouden. Het waren voornamelijk de heren van Velocitas die keer
op keer tot scoren kwamen. VZOD
bleek achteraf dan ook een maatje
te klein voor deze tegenstander: Velocitas won het duel met 23-12.
Zaterdag 23 april neemt VZOD het
op tegen Oranje Nassau, dat tweede staat op de ranglijst. Het belooft wederom een zware wedstrijd
te worden, maar met thuisvoordeel
en het publiek als negende man is
geen uitdaging te groot voor VZOD.
Op naar de twee punten! De wedstrijd begint om 15.30 uur aan de
Wim Kandreef. Eerst echter is het
zaterdag de beurt aan het tweede
van VZOD dat het op gaat nemen
tegen het tweede team van Oranje
Nassau. Deze wedstrijd begint om
14.00 uur.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00
uur. Op 13 april is het klaverjassen
gewonnen door Ton Schouten met
5656 punten, op twee Gerard Presser met 5424 punten en Piet van
Klaveren eindigde op plek drie met
5373 punten. De poedelprijs was
deze week voor Hanny Houthuys
met 3731 punten.

Sjoelavond in het
Middelpunt
Aalsmeer - De volgende en tevens
laatste sjoelavond van het seizoen is
op donderdag 28 april vanaf 20.00
uur in buurthuis het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. De deuren zijn
open vanaf 19.30 uur voor inschrijving, koffie en thee. Donderdag 14
april zijn de prijzen gewonnen door
Emmy Schuit met 1757, Jan Joore
met 1713, Jan de Nooij met 1610 en
Yvonne Tulp met 1478 punten gemiddeld.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 22 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 koffie, thee en inschrijving. Het
koppelkaarten op 15 april is gewonnen door Paul van Aalst en Ubel van
de Blom met 5863 punten, op twee
Geuda en Bert Kluinhaar met 5294
punten en op drie Nel en Leo Ton
met 5161 punten. De poedelprijs
was voor Martin van de Laarse en
Piet van Zuiverden met 3664 punten.
Kwartmarathon
Op zaterdag 30 april organiseert
de buurtvereniging weer een kwart
marathon waarbij iedereen van harte welkom is. De deelnameprijs is
10 euro, waarbij een lunch inbegrepen is. De aanvang is 10.00 uur.
Zaal open om 9.30 uur. Neem gerust u buurman of vrouw mee naar
het buurthuis in de Roerdomplaan.
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Voetbalcompetitie jeugd

Jeugdatletiek AVA Aalsmeer

Kudelstaart - Na het verrassende 2-4 verlies thuis tegen laagvlieger BSM F4 van vorige week, stond
zaterdag voor de F6 van RKDES de
uitwedstrijd tegen DSSF12 op het
programma. Deze week moest de
F6 het doen zonder leider Marcel en
topscorer Luuk die genoten van een
weekend weg. Omdat er om half elf
afgetrapt moest worden, werd er om
kwart over negen verzameld bij RKDES. Na volgens sommige jongens
een rit van wel een uur kwamen de
voetballers om tien uur aan bij het
terrein van DSS F12. De wedstrijd
werd gestart met Thierry op doel en
in de achterste lijn Jari, Niels en Tijn,
in de voorste linie werd er gestart
met Thomas, Matthijs en Zakaria.
Terre, die terug was van een blessure, startte als wissel. Het was al
snel raak en na wat kluts werk voor
de goal was het Thomas die vernietigend uithaalde en de bal hard binnen schoot: 0-1. Vlak daarna was
het Zakaria die net naast schoot na
een mooie actie. Uit een corner van
Matthijs kwam de bal voor de voeten van Jari die 8 meter van het doel
stond en de rollende bal in een keer
over de keeper schoot: 0-2. Dit betekende het eerste officiële doelput
van Jari wat natuurlijk uitbundig gevierd is. Na tien minuten stond het
zowaar ook 0-3, toen Zakaria de bal
van Terre mee kreeg en van 10 meter de bal snoeihard langs de keeper schoot. Na deze stand leken de
jongens er wat makkelijk over te
denken en werden er langzamerhand meer duels verloren en kreeg
ook DSS kansen. Gelukkig was er
Thierry die twee keer goed ingreep
en daarmee de nul vast hield. Geschrokken door de kansen van DSS
zette RKDES F6 weer even aan en
waren het vervolgens Terre met
een schot naast, Zakaria met een
schot in de handen van de keeper en Zakaria die een schot van
Niels op de paal tikte die hun kansen niet verzilverd zagen. Vlak voor
rust onderschepte Terre nog een
achterbal. Zijn schot belandde helaas op de paal. In de rust werd er
nogmaals duidelijk gemaakt dat er

Aalsmeer - Op zaterdag 16 april
vond in Haarlem de eerste wedstrijd
van de regio competitie voor pupillen plaats. De meisjes Tessa, Carice, Eliana en Djuna en jongens Tygo, Mees, Bo en Steven beten als
B-pupillen de spits af en begonnen
met de 4 x 40 meter sprint. Beide
teams deden het heel goed en werden derde.
Bij de D (mini) pupillen startten
Candela Rodriguez Cáceres en Linn
Smithuis bij de meisjes. Voor beide
meisjes was het hun eerste baanwedstrijd ooit. Linn werd 9e op de
meerkamp en 10e op de 600 meter in een mooie tijd van 3.01 minuten. Candela werd 12e op de meerkamp en 10e op de 600 meter. Bij de
jongens stonden Julius van Wilgenburgh en Ryan Waasdorp aan de
start. Julius werd heel mooi 4e op de
meerkamp en 3e op de 600 meter in
2.50 minuten. Ryan werd 6e op de
meerkamp en 4e op de 600 meter.
Bij de C-pupillen stond Nils Smithuis aan de start bij de jongens. Op
de meerkamp deed hij het heel erg
goed. Met een sprong van 3.04 meter en ook persoonlijke records op
alle andere onderdelen werd hij uiteindelijk heel mooi 4e. Op de 600
meter eindige hij als 7e.

Tweede plaats RKDES F6
na winst op DSS F12
meer overgespeeld moest worden
en dat er door de sterke tegenwind
in de tweede helft er meer over de
grond gespeeld moest worden. Terre wisselde met Thierry als keeper
en de tweede helft werd gestart.
Dat het moeilijk voetballen was in
de tweede helft werd al snel duidelijk. Gesterkt door de wind zette
DSS een tandje bij wat al snel resulteerde in een doelpunt. De verdediging van RKDES F6 was even
de spits van DSS kwijt waardoor deze alleen op doel af kon gaan. Nadat zijn inzet in eerste instantie nog
gestopt werd door de keeper was
het uit de rebound als nog raak: 1-3.
Doordat DSS nog in de euforie zat
van het doelpunt was het even later een snelle uitbraak van RKDES
F6 die door Zakaria keurig werd afgerond met een schot langs de keeper: 1-4. Daarna ontstond er een
rommelige wedstrijd met veel balverlies aan beide kanten. Doordat
ook de veldbezetting bij een corner
tegen, niet goed was kon DSS geholpen door de wind de bal bij de
eerste paal indraaien waardoor de
2-4 eindstand op het scorebord kon
worden bijgeschreven. Door deze 3
punten komen de jongens van RKDES F6 op 19 punten waarmee ze
verzekerd zijn van de tweede plaats
achter kampioen RODA 23.
Jari Buskermolen, die eindelijk zijn
eerste officiële doelpunt heeft gemaakt.

Wielrennen

Jonge Amstelrenners laten
zich zien in ‘klassiekers’
Amstelland - Wielerclub WTC De
Amstel beschikt momenteel over
een grote en talentvolle groep wielrenners. De afgelopen twee weken
hebben zij laten zien dat er rekening
gehouden moet worden met deze
renners. Vooral Junior Teun Mouris en de Nieuwelingen Enzo Leijnse en Victor Broex lieten zich op het
allerhoogste nationaal niveau zien.
Ze spelen in de wegwedstrijden
steeds voor de winst mee spelen, of
weten zelfs de zege te pakken. De
renners rijden in heel Nederland de
‘rondjes om de kerk’, zoals de wielerrondes van Amstelveen (8 mei),
Nes (20 mei) en Ouderkerk (12 juni), maar ook zijn er voor deze jonge
renners de lange(re) en vaak zwaardere voorjaarswegwedstrijden.
Flevoland en Drenthe
De Junioren en Nieuwelingen reden de afgelopen week twee van
die ‘klassiekers’. In de Zuiderzeeronde (een wedstrijd door Flevoland) streed Teun Mouris tot in de
finale mee voor de zege en behaal-

de hij in het sterke veld na 130 kilometer een prachtige vijfde plaats.
Gezegd moet worden dat slechts 45
van de 150 gestarte renners de finish bereikten.
De Nieuwelingen (15/16 jarigen)
streden ook in Flevoland en in een
zware en winderige wedstrijd in
Drenthe. Broex en Leijnse zaten in
beide wedstrijden in de kopgroep.
In de Zuiderzeeronde behaalde
Leijnse zijn eerste podiumplaats
door derde te worden, met Broex op
plaats zeven en een andere teamgenoot, Owen Geleijn, als achtste,
terwijl Daan Hoeks als 23e over de
meet bolde. In de Omloop van Kleine Hein in Drenthe waren er van de
gestarte 150 renners maar 36 die
de finish wisten te bereiken. Victor Broex greep in de sprint van de
kopgroep van 8 nét naast het podium en werd vierde, met Enzo Leijnse
vlak achter hem als vijfde. Naast deze twee kwamen nog drie teamgenoten in de top over de finish: Owen
Geleijn als 15e, Ruben van der Pijl
als 16e en Menno Broex als 23e.

Gezellig U10 toernooi bij
Basketbal Vereniging

Voetbal jeugd

RKDES E7 ongeslagen
kampioen
Kudelstaart - “Pap, ik heb buikpijn. Mam, ik kan niet slapen.” De
ouders van de E7 van RKDES zullen het allemaal wel gehoord hebben voor de wedstrijd afgelopen zaterdag 16 april. Dit was de laatste
pot van het seizoen en met slechts
één puntje voorsprong op Legmeervogels móest er gewonnen worden van de E11 van SV Overbos,
de nummer vier van de competitie. Gelukkig was de kampioen in
spé compleet. Alleen Sven Schrama was wat gehavend na een valpartij met de fiets. Tactiek voor deze wedstrijd bij RKDES: de verdediging laten staan (en deze stond
weer als een huis, zoals altijd). Dus
eerst maar even de aanvallers wisselen. Om 9.35 uur klonk dan eindelijk het langverwachte fluitsignaal.
De spanning zat goed in de benen
bij RKDES en met de wind in de rug
begon Overbos voortvarend en ging
vol in de aanval. Toch miste Overbos duidelijk kracht om het de sterk
verdedigende jongens van RKDES
moeilijk te maken. Na enkele minuten was RKDES de spanning kwijt
en ging het spel over en weer. In de
vierde minuut kreeg Nils Koster van
RKDES de kans om uit te halen en
via de keeper van Overbos kwam de
bal voor de voeten van Joerie van
Leeuwen. De topscorer dacht geen
moment na en schoot op de lat. Gelukkig kwam hij via de lat weer terug bij hem zelf zodat hij van dichtbij
de 0-1 kon binnen schieten. Over-

Goede resultaten pupillen
in eerste regiowedstrijd

bos liet de koppies niet hangen en
hun jongens bleven het proberen.
Ondanks de harde tegenwind kon
RKDES speler Sven Schrama de bal
meekrijgen en kreeg hij een dot van
een kans. Het resultaat was slechts
een corner. Direct kreeg hij een
tweede kans, maar weer een corner.
De spanning aan de kant was voelbaar. Er stond een kampioenschap
op het spel en ouders, opa’s, oma’s,
broertjes en zusjes waren in groten
getale aanwezig. Achterin bij RKDES werd er uitstekend verdedigd
en laatste man Jens Horstmanshof
was onverzettelijk. De enkele keer
dat een bal van Overbos langs Jens
kwam stond rots in de branding
Naut Stork klaar om de bal weg te
knallen of op te pikken. De keeper
van RKDES stond uiterst geconcentreerd te keepen en bij iedere uitbraak van Overbos liep hij vakkundig uit zijn doel en was als eerste bij
de bal. Overbos had zodoende eigenlijk nog geen echte kansen gekregen. In de 20e minuut kreeg Joerie weer een kans en pegelde deze van afstand op de hoek van de
kruising. Twee minuten later kreeg
hij echter het geluk aan zijn zijde.
Een houdbaar schot van Joerie liet
de keeper onder zich doorglippen.
De ruststand werd zodoende op 0-2
gebracht. Na rust kreeg RKDES de
wind in de rug. Naut had duidelijk in
de gaten dat de wind nu in zijn voordeel was en met prima uittrappen
bereikte hij met gemak de spitsen

Bovenste rij: Paul Horstmanshof (trainer), Rico Stork (leider) en Johan Koster (leider) Onder: Joerie van Leeuwen, Stephan Groeneveld, Nils Koster, Sven
Schrama, Naut Stork (keeper), Jens Horstmanshof, Carmen Sade en Bo van
Bemmelen.

Aalsmeer - Afgelopen weekend heeft Basketbal Vereniging
Aalsmeer een toernooi georganiseerd voor 8 teams van kinderen
onder 10 jaar uit de regio NoordHolland. De dag was begonnen met
de gezamenlijke opwarming van de
teams onder leiding van Mark Zijlstra. Opgewarmd en zenuwachtig begonnen de jongens en meisjes aan hun eerste wedstrijd van het
toernooi. Er werd hard gewerkt voor
de doelpunten en in sommige wedstrijden ging het er echt spannend
aan toe. Ook kon je goed zien dat de
teams sinds het begin van het jaar
veel hebben geleerd en hard hebben getraind. De winnaars van de
eerste wedstrijden waren: Fl. Heiloo
en Volendam en BV Aalsmeer had
gelijk gespeeld tegen MBCA. Tussen de eerste en tweede wedstrijd
was er een vrije worpen wedstrijd.
Elk team moest zoveel mogelijk scoren en met veel aanmoedigingen en
toejuichingen vanaf de ‘tribunes’
waren de winnaars van de vrije worpen wedstrijd: Landslake en Hop-

pers. De tweede serie wedstrijden
waren aan de beurt en de winnaars
hiervan waren: Hoppers en Heiloo.
MBCA had opnieuw gelijk gespeeld
tegen Landslake. Het ‘donder en
bliksem’ toernooitje was daarna aan
de beurt. Dit was wel een hoogtepunt van de dag. Alle kinderen werden uit volle borst door hun teamgenoten aangemoedigd en toegejuicht. De winnaars waren twee jongens uit de teams Hoppers en Landslake en zij kregen een staande ovatie van de supporters en hun team.
Nog steeds met boordevol energie
begonnen de teams aan hun laatste wedstrijden van het toernooi. Alles werd de laatste paar minuten in
de strijd gegooid en het was vechten voor de winst. De uiteindelijke
winnaars van de laatste wedstrijden waren: Volendam, Akrides en
BV Aalsmeer!
Het was een super gezellige en
sportieve dag met veel lachende gezichten van de kinderen maar ook
de supporters hebben het enorm
naar hun zin gehad.

Eerste plaats voor Sophie
Bij de meisjes startten Lisa de Vries
en Sophie Lucas. Beide meisjes verbeterden zich weer op alle nummers bij de meerkamp en dus nieuwe persoonlijke records. Lisa werd
uiteindelijk 14e op de meerkamp
en op de 600 meter. Sophie sprong
naar 3.03 meter bij het verspringen
en sprintte in 7.09 seconde ook nog
eens naar nieuw clubrecord bij de
meisjes C pupillen. Dit leverde haar
de 1e plaats op bij de meerkamp,
waarna zij op de 600 meter ook
nog eens naar de 1e plaats liep. Bij
de B-pupillen starten namens AVA
Aalsmeer vijf jongens en vier meisjes. Op de meerkamp sprongen de
meisjes allemaal een mooie afstand.
Helaas lieten ze te veel liggen bij het
balwerpen wat resulteerde in een
11e plaats voor Tessa Yntema, direct
daarachter Djuna Gersen als 12e,
Eliana Candido werd 16e en Carice Heemskerk 20e. Op de 1000 meter liep Tessa de eerste 600 meter op
kop, waarna zij terrein verloor maar
toch mooi 4e werd. Carice werd 7e,
Djuna 8e en Eliana 15e. De jongens

Aalsmeer - Het was weer een gezellige dartavond in het Middelpunt.
De pijlen raakten weer lekker het
bord. Bij de een ging het wat beter
dan bij de ander, maar dat is normaal. Anders zou er tot slot nooit
een winnaar zijn bij het sporten. Er
werd weer goed gescoord en het

maar wel gevaar. Na een schot van
Bo in de 47e minuut werd het Overbos te veel en kon Carmen de bal
met een handig tikje binnen schieten. Dit bracht de eindstand op 0-5.
Na het laatste fluitsignaal volgende
een zeer sportief gebaar van Overbos. Applaus, handen schudden en
een ere haag. De jongens van de E7
van RDKES zijn dikverdiend kampioen geworden. Ongeslagen en met
slechts drie gelijke spelen. Als RKDES dit team bij elkaar weet te houden kan het volgend seizoen wederom tot zeer veel in staat zijn! Van
harte gefeliciteerd allemaal.

Sjoelcompetitie
PR voor Patrick
op weg naar NK
Aalsmeer - Donderdag 14 april was
de laatste test voor het NK sjoelen

Finn derde in klassemenet
Finn sprong ‘maar’ 1.20 meter, maar
scoorde veel punten bij het kogelstoten en op de sprint. Hiermee
werd hij heel mooi 3e in het klassement. Beide jongens liepen hele
snelle tijden op de afsluitende 1000
meter. Daniel viste net naast het podium, maar wel met een hele mooie
4e plaats. Finn werd tweede in een
nieuw persoonlijk record van 3.35
minuten.
Om 18.00 uur kwam er een einde
aan een lange, koude, winderige en
rommelige dag jeugdatletiek. Gelukkig hebben de kinderen zich de
hele dag vermaakt, veel plezier gehad en allemaal mooie prestaties
neergezet. Op 28 mei is pas de volgende wedstrijd in de regio competitie, deze keer in Hoofddorp. Tussendoor komen veel pupillen nog uit
in andere wedstrijden in onder andere Den Haag en Amstelveen.

Lisa (links) en Sophie bij de start van de 40 meter sprint.

Bas Dolk eerste
op dartavond

van RKDES. Direct leverde dit twee
kansen op voor de enige dame van
het veld, Carmen Sade, en wederom
Joerie. In de 31e minuut kreeg Jens
de bal op het middenveld en kon
uithalen. Het schot werd geblokt,
kwam voor de voeten van Joerie
en die kon heerlijk de 0-3 binnen
schieten. Een hattrick! RKDES was
nu duidelijk de betere ploeg en ging
nu ook veelvuldig vanuit de tweede lijn schieten. Joerie raakte nog
de paal en Sven schoot op de lat.
In de 37e minuut een schot van afstand van Bo van Bemmelen. Ook
deze werd geblokt en kwam voor de
voeten van spits Nils. Met een snelle beweging legde hij de bal voor
zijn rechter been en schoot netjes in de rechter hoek binnen: 0-4.
De verdedigers van RKDES hadden
goed door dat er wat te halen viel bij
het schieten van afstand. Dus ook
rechtsback Stephan Groeneveld,
die wederom geweldig stond te verdedigen, deed een duit in het zakje. Dit leverde geen doelpunten op,

startten in een wel heel groot veld
van 40 jongens. De meeste jongens
wierpen de bal ruim over de 20 meter, maar lieten op het verspringen
te veel liggen om in aanmerking te
komen voor een plaats in de top vijf.
Bo Bruine de Bruin werd toch nog
heel knap 6e. Steven Waasdorp 12e,
Tygo Witteveen 20e, Diego Rodriguez Cáceres 27e en Mees Eduard
31e. Ook op de 1000 meter eindigden de jongens helaas buiten de top
vijf. Bij de A1 pupillen bij de meisjes
helaas blessures en een zieke waardoor er geen estafette gelopen kon
worden. Nicky Verlaan werd 14e op
de meerkamp maar liet de 1000 meter schieten. Mette Smithuis werd
20e op de meerkamp en heel mooi
10e op de 1000 meter. Bij de jongens eindige Job Alderden ondanks
een mooie sprong over de 3.00 meter op de 22e plaats. Julian Samuels deed het erg goed en met een
sprong van 3.68 meter werd hij heel
mooi 4e op de meerkamp. Ook bij
de meisjes A2 pupillen blessures
waardoor er geen estafette team
was. Op de meerkamp eindigde Roanna Geleijn nog net in de top 10,
Julie Witteveen werd 17e en Carlijn
Bijnsdorp 27e. Roanna won uiteindelijk wel de afsluitende 1000 meter,
waarop Julie 11e werd. De jongens
deden het erg goed. Daniel Winkels
sprong naar een nieuw persoonlijk
record van 1.25 meter en eindige
uiteindelijk als 5e op de meerkamp.

in Barneveld. Patrick Haring, één
van de kanshebbers op de nationale
titel, gooide een persoonlijk record
van 1470! Hij scoorde twee keer 152
en drie maal 148. De laatste competitieavond van het seizoen is op
donderdag 28 april in het Dorpshuis
in Kudelstaart. Alleen in de C-klasse is het nog spannend wie er kampioen gaat worden, de andere klassen zijn al beslist. Maar de zilveren
en bronzen medaillestrijd wordt nog
spannend deze avond. In de hoofdklasse pakte Cock Tukker de hoogste eer, gevolgd door Albert Geleijn
en Petra Houweling. In de A-Klasse was Peter van der Zalm onverslaanbaar, werd Elisa Houweling
tweede en Karin Geleijn derde. In
de B-Klasse was Henk Brozius de
beste met in zijn kielzog Jacob van
‘t Hof en Klaas van Leeuwen. In de
C-Klasse won Mirjam van den Berg,
werd Jaap van Wees tweede en Gazi Örsçek derde. Voor informatie en
uitslagen zie ook www.sjoelclubaalsmeer.nl of bel met Mirjam van
den Berg, tel. 0297-347439.

lag dicht bij elkaar, maar toch wist
Bas Dolk de eerste plaats te pakken.
Op de tweede eindigde Hans Dolk,
derde werd Kees de Lang, vierde Ben van Dam en op vijf Franklin
Dolk.
De volgende dartavond is dinsdag
26 mei in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 uur,
zaal open voor inschrijving vanaf 19.30 uur. Deelname is 2,50 euro
per keer voor iedereen vanaf 16 jaar.

Wedstrijden
Basketbal
Aalsmeer - De laatste thuiswedstrijden van dit seizoen staan op 21
en 24 april op het programma voor
de dames en heren van Basketbal
Vereniging Aalsmeer.
Donderdag 21 april:
21.00 u BVA heren 3 BV Early Bird heren
in De Bloemhof, Hornweg.
Zondag 24 april:
13.00 u BVA dames 1 The Reds dames 1
13.00 u BVA J4 1 - The Lions J4 1
13.00 u BVA heren 1 BV Amsterdam heren 2
14.45 u BVA H2 1 Flevo Musketiers H2 1
14.45 u BVA heren 2 Racing Beverwijk heren 3
Alle wedstrijden zondag worden gespeeld in de Proosdijhal Kudelstaart.
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Opnieuw ereplaats voor
wielrenner Nils Eekhoff

Promotieklasse schaken

Remise voor AAS 2 tegen
koploper Philidor 2
Aalsmeer - AAS 2 heeft in de laatste ronde in de Promotieklasse een
keurig gelijk spel gespeeld tegen de
koploper Philidor 2. De Azen begonnen slecht doordat de sympathieke
Sipco Schimmel vergeten was zijn
telefoon uit te zetten en prompt gebeld werd. Dat is dus een nul. Willem Hensbergen speelde een scherpe partij en wist de Azen weer
langszij te brengen. Helaas probeert
Peter Poncin tegenwoordig nieuwe
(voor hem) openingen uit in externe wedstrijden en ging hard onderuit tegen Wouter Braggaar. Olaf Cliteur bracht de Azen voor de tweede keer langszij door met zwart te

winnen van Wooter. Erik Breedveld
is zijn crisis toch nog te boven gekomen en speelde de jonge Sharshov weg. Boudewijn Eijsvogel deed
goed werk door oud-hoofdklasser Kohlbeck op remise te houden.
Koen Beentjes stelde tenslotte de
4-4 veilig door een meer dan keurige remise tegen de aanmerkelijk
sterker geachte Frans Zeven. AAS 2
eindigde hiermee op de vijfde plaats
en herstelde zich goed van een
slecht begonnen seizoen. Volgend
jaar gaat dit gezellige team weer kijken hoe ver de Azen kunnen komen
in deze Promotieklasse.
Door Ben de Leur

Atletiek jeugd

Sterke seizoenstart voor
AV Aalsmeer junioren
Aalsmeer - De aftrap van het baanseizoen vond plaats bij Sparta in
Den Haag. Voor vier AV Aalsmeer
junioren en een haas stond een
3000 meter op het programma. Nagenoeg windstil weer en een temperatuur van zo’n 13 graden waren uitstekende omstandigheden
om 7.5 ronde op de baan af te leggen. De kop van de race werd aangevoerd door Corné Timmer. Voor
Corné stond deze race in het teken
van de voorbereiding op de 10 kilometer baan die hij over twee weken zal lopen in Wijchen. Met stabiele doorkomsttijden en een sterk
gelopen laatste 400 meter resulteerde dit uiteindelijk in de eerste plaats
en een persoonlijk record 9.16.11
minuten. Master Jan Pieter Baars
had aangeboden om de junioren Inger, Nienke en Wessel naar goede
tijden te hazen. Ook hier was mede door het goede haaswerk sprake van een continu stabiele race,
waarbij Wessel in het begin enkele
meters voor de haas en de zussen
Inger en Nienke uitliep. Tijdens het
verloop van de race kwam B-juniore Inger van Dok iets op achterstand
en soleerde ze naar een uitstekende eindtijd en een verbetering van
haar persoonlijke record met 11 seconden tot 11.07.39 minuten. C-junior Wessel Heil, die zijn eerste officiele baanwedstrijd liep, finishte sterk
in 10.50.03 minuten. In de eindfase
van de wedstrijd werd Wessel ge-

passeerd door haas Jan Pieter en
de goed volgende en over een sterk
eindschot beschikkende Nienke.
Het werd nog even razend spannend of de 13-jarige eerste jaars
C-juniore het 42 jaar oude clubrecord (10.42 minuten) bij senioren
zou gaan verbreken. Dit lukte net
niet. De 10.45.57 minuten betekent
wel een ruime verbetering van haar
eigen clubrecord bij de meisjes Cjunioren en een verbetering van het
oude clubrecord bij de meisjes B-junioren van Marit Plat met maar liefst
22 seconden.
Nienke van Dok, Jan Pieter Baars
(haas) en Inger van Dok.

Eerste plaats in grachten Utrecht

Succesvol debuut eerste
sloeproeiteam Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 9 april
heeft het eerste sloeproei team van
Aalsmeer z’n debuut gemaakt in de
sloeproei competitie van Nederland. Tijdens de wedstrijd, die door
de grachten van Utrecht ging, heeft
het team een zeer sterke eerste indruk achter kunnen laten. Een debuut waar je alleen van kan dromen,
een debuut met een overwinning!
Vorig jaar zomer zijn 12 vrienden bij
elkaar gekomen, die op zoek waren naar een nieuwe uitdaging. Al
meerdere jaren sporten ze bij Poldersport in De Kwakel en doen ze
mee met landelijke survival wedstrijden. Toch bleef het kriebelen naar
een nieuwe uitdaging.
Het idee om te gaan Sloeproeien werd geboren tijdens een derde helft van een training in De Zotte
Wilg. Het duurde een aantal maanden voordat al het benodigde materiaal (lees: boot) gevonden was.
Maar op de voorwaarde dat ze de
sloep opknapten mochten ze een
sloep lenen in Rotterdam. Met een
geleende trailer van Baars Cipro is

OVAK soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 27

de sloep gehaald in september. En
met medewerking van Koninklijke
De Vries Scheepsbouw is er hard
gewerkt aan het opknappen van de
sloep ‘De Polyester’. En daarna werd
er elke week op de Ringvaart en de
kleine en grote Poel hard getraind.
En tactiek wordt besproken in de
basis De Zotte Wilg. Dit allemaal om
goed voor dag te kunnen komen in
de competitie. En niet zonder resultaat. Met afstand zijn ze in de grachten van Utrecht eerste geworden!
De volgende uitdaging is de Koninginnenrit van Harlingen naar Terschelling die op 6 mei wordt geroeid. Dit zal een pittige dobber
worden, de Waddenzee is toch even
anders dan de vertrouwde Westeinder in Aalsmeer. Overigens is deze
sport is erg leuk, maar zonder financiële steun is het een klus die wel
erg kostbaar is. Vandaar ook een
bedankje naar alle sponsors. Nu kijken of deze groep vrienden de eer
van Aalsmeer als watersport gemeente hoog kan houden op de
Waddenzee.

april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 13 april is gewonnen door
Wim Spring in ‘t Veld met 5246 punten, gevolgd door Dirk van Dam met
5009, Dirk Tromp met 4884 en Tom
Verlaan met 4854 punten.

Beste heer en beste dame: Vincent Moolhuijsen en Olivia Schalekamp.

Zwemwedstrijden

Bijzondere prestaties tijdens
Lenie van der Meer Bokaal
Aalsmeer - Zondag 17 april werd
voor de derde keer de Lenie van der
Meer Bokaal gezwommen. Lenie van
der Meer was de drijvende kracht
achter Stichting Meer Armslag. De
Stichting geeft financiële ondersteuning aan Oceanus zwemmers
met een beperking. In mei 2013 is
Lenie overleden en om de gedachte aan haar levend te houden wordt
nu jaarlijks de Lenie van der Meer
Bokaal georganiseerd. Een geïntegreerde wedstrijd waarin zwemmers
met en zonder beperking, samen
zwemmen. De deelnemers waren
super gemotiveerd om persoonlijke
best tijden te zwemmen: de eerste
en de tweede prijswinnaars werden
niet alleen beloond met een medaille, maar zij kregen ook een geldprijs. Een extra motivatie om hard te
zwemmen. Veel zwemmers hebben
hun eigen persoonlijke records kunnen verbreken.
De wedstrijd begon met de 100 meter schoolslag voor de leeftijd tot 11
jaar. Robert Lima Vermeulen kon zijn
persoonlijke record met maar liefst
11 seconden verbeteren van 2.15,89
naar 2.04,71. Ringo Huis, SB6, zwom
voor het eerst 100 meter school tijdens een wedstrijd. Ook bij de dames waren heel veel persoonlijke
records. Esmee Scheuer en Sayenna Oudejans (SB5) konden er zelfs
meer dan 2 seconden van af zwemmen. Bij de 50 meter vrije slag voor
heren waren de tijden van Roan van
Bakel en Liam Breebaart opvallend.
Op de 100 meter vlinder zwommen
Femme Bol en Nina Bellaart een
prachtige besttijd. Bij de 50 meter
rugcrawl (open inschrijving) was
de tijd van Jane Powel (zwemt nog
maar kort bij het aangepast zwemmen) enorm opvallend. Haar beste
tijd van 1.38.09 wist ze te verbeteren naar 1.25,73. Michiel Wolfs (S9)
zwom bij de 100 meter rugcrawl
naar een prachtig persoonlijk record van 1.26,58. Bij de 100 meter
vrij zwom Olivia Schalekamp, net als

Naomi Visser, Beau van Dommelen,
Danique Pannekoek, Puck Teunissen (S14) en Sophie Petersen (S7)
een persoonlijke record. Puck wist
zelfs 10 seconden van haar beste
tijd af te zwemmen.
Bij de 50 meter vlinderslag zwom
Zarah Tas drie seconden sneller
dan haar beste tijd. Anouk Hilgers,
die de 200 meter wissel voor dames
alleen moest zwemmen, kon toch
een prachtig record verbeteren van
2.44,74 naar 2.41,80. Bij de 50 meter
vrije slag (open klasse) werden ook
veel persoonlijke records gezwommen, onder andere door Elise Schipper, Floris van der Salm, Lente Achterberg en Charlotte Bentveld. Fiene van der Berg (nog niet gekeurd)
verbeterde haar 50 meter vrije slag
met maar liefst 15 seconden. Hoeveel verbetering is er nog mogelijk zou je zeggen? Het aantal persoonlijke records van deze wedstrijd
kwam uiteindelijk op 55 stuks, welke natuurlijk niet allemaal genoemd
kunnen worden.
Overall prijzen
Aan het einde van het toernooi
werd de overall prijzen voor de beste dame en heer uitgereikt. Van alle zwemmers, met en zonder beperking, wordt gekeken hoe dicht
hun tijd bij het wereldrecord zit. Hoe
dichter bij het wereldrecord, hoe
meer punten. Bij de dames ging deze titel naar Olivia Schalekamp die
niet alleen op alle drie de ingeschreven afstanden als eerste eindigde,
maar ook nog eens drie persoonlijke records op haar naam kon zetten. Vincent Moolhuijsen ging er bij
de heren met de Lenie van der Meer
Bokaal vandoor. Beide van harte gefeliciteerd!
Uiteraard is het organiseren van
dit evenement niet mogelijk zonder
sponsoren, vrijwilligers én zwemmers. De organisatie wil bij deze
nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.

Van links naar rechts: Nikkie, Celina, Eefke en Selina.

Veel medailles in Den Haag én

Promotie voor twirlster
Celina Byrne van Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zondag 17
april hebben Celina, Selina, Eefke en Nikkie deelgenomen aan de
twirlwedstrijd van Inspiration te Den
Haag en hebben één promotie en
veel medailles gehaald.
De vier twirlsters kwamen als eerste
op bij het onderdeel twirling 1-baton. Celina in de categorie junior interemediate behaalde 77,4 punten,
maar viel net buiten het podium. Selina behaalde een gouden medaille met 82,6 punten in de categorie junior advanced. Eefke en Nikkie moesten het tegen elkaar opnemen in de categorie senior beginners waarbij Eefke met 70,8 punten
een bronzen medaille ontving. Nikkie bleef hier net 0,2 punten onder.
Hierna volgde twirling 2-baton. Celina kwam uit in de categorie junior intermediate en behaalde een
prachtige eerste plaats met 80,1
punten en dit betekent promotie
naar de advanced categorie. Selina behaalde in de junior advanced
categorie ook een prachtige eerste
plaats met 83,2 punten. Eefke kwam
uit in de senior beginners categorie en viel net buiten de podiumplaatsen. Bij het onderdeel super X-

strut kwam Nikkie uit in de categorie senior intermediate en behaalde
76,5 punten, maar viel ook net naast
de podiumplaatsen. Als laatste onderdeel voor de twirlsters was de
dancetwirl waarbij Celina uitkwam
in de junior intermediate categorie
en een mooie derde plaats behaalde met 77,4 punten. Nikkie kwam uit
in de senior intermediate categorie
en behaalde ook een mooi punten
aantal van 73,3, maar geen podiumplaats.
Een wedstrijddag met voor Celina
promotie met haar 2-baton en voor
alle 1-batonners, Selina met 2-baton, Celina met dance twirl en Nikkie met super X-strut plaatsingspunten voor het NK. Prachtige resultaten voor de twirlsters en trainster Valerie op deze wedstrijddag.
Ook twirlen?
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie over
twirlen kan contact opgenomen
worden met de Productgroep Coördinator Valerie Lelieveld per e-mail
twirlen@svomnia.nl of het sportpunt van SV Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout blijft vaart maken in het peloton. Na zijn overwinning in de Omloop van Noord-West
Overijssel en een tweede plaats in
Parijs-Roubaix eindigde hij afgelopen zondag als vijfde in de Grand
Prix Beti-Metello voor junioren. De
race in Belgische Henegouwen, op
de grens met Frankrijk, werd beslist
in een sprint van een gehalveerd
peloton. Twee Italianen en twee Belgen gingen de 18-jarige Rijsenhouter voor. Er waren 190 renners van
start gegaan. Met zijn ereplaats verzamelde Eekhoff weer punten voor
de wereldranglijst. Hij staat nu op
plek vijf. Een plaatsgenoot van Nils
Eekhoff, de 16-jarige Owen Geleijn, behaalde zaterdag een vijf-

tiende plaats in de Omloop van het
Land van Kleine Hein, een nationale topkoers voor nieuwelingen in en
om Emmen. Door de felle wind en
het geanimeerde koersverloop reden slechts 35 van de 146 gestarte
renners de wedstrijd uit. In de zondag verreden Ronde van Oud-Gastel voor eliterenners werd Franklin
Wessels uit Aalsmeer 27ste en Jordy
Buskermolen uit Kudelstaart 30ste.
De kwalitatief sterk bezette race
werd gewonnen door Roy Pieters uit
Zwanenburg. Owen Geleijn kwam in
Oud-Gastel bij de nieuwelingen als
45ste over de streep. In de jeugdronde van Uithoorn was er een vijfde plaats voor Tristan Geleijn (Rijsenhout) en een twaalfde voor Bejamin Wessels (Aalsmeer).

NK Sjoelen Individueel

Hans van Leeuwen houdt
Aalsmeerse eer hoog!
Aalsmeer - Zaterdag 16 april vond
in Barneveld het Nederlands Kampioenschap Sjoelen Individueel plaats.
In de Veluwehal streden 260 deelnemers om de nationale titel, zowel
bij de dames, jeugd als bij de heren. Hoewel de verwachtingen (misschien te) hoog gespannen waren,
kwam alleen Hans van Leeuwen
van Sjoelclub Aalsmeer tot een podiumplaats. In de C-Klasse werd hij
tweede met 137,95 gemiddeld (over
20 bakken). Door twee constante series te sjoelen (1378 en 1381)
kwam hij tot deze goede uitslag.
In de Heren A werd Patrick Haring
achtste. Op de laatste competitieavond haalde hij een score van 1470
en dan had hij echt meegedaan om
de nationale titel. Nu was een gemiddelde van 142,40 bij lange na
niet genoeg om kampioen te worden. Dat werd Dick Eijlers (zoon van
Aalsmeer sjoeler Wim) voor de derde keer in zijn carrière met een gemiddelde van 146,75 (1476 en 1459).
De gebroeders Oostenbrink, Siem
tweede en Jan derde, completeerden het podium. Cock Tukker werd
elfde met 141,85 gemiddeld.
Bij de dames A kon Simone Frijlink
haar titel niet verdedigen door een
auto ongeluk op de dag voor het
NK. Elly Mensen werd met een gemiddelde van 142,00 voor de vierde keer Nederlands kampioene, nadat ze in de eerste ronde met 1442
al een straatlengte voor lag. Nelly
Eekhof en Anja Westerhof volgden
op gepaste afstand. Petra Houweling, die vorig jaar verrassend derde
was geworden, kwam nu niet verder
dan plaats zeven. Haar gemiddelde
(137,70) bleef een paar punten achter bij de top drie.
Bij de Heren B, de klasse die met
33 deelnemers het best bezet was,
miste Albert Geleijn met een vierde
plaats net het podium, met 141,05
gemiddeld. Paul van den Berg (24)
en Wim Eijlers (28) deden in de Bklasse in de achterhoede mee.
Opvallend bij de Jeugd Jongens

was Stefan Kiwiet met een gemiddelde van 139,25. Janine Zoutman
deed het met 124,05 iets rustiger
aan, maar werd wel meisjeskampioene van Nederland.
In de C-Klasse (dames en heren gemengd) werd Hans van Leeuwen
dus tweede, ruim voor clubgenote Tiny Amsing, die vijftiende werd
(132,80). Zij won echter wel het ‘grote schijven toernooi’ en hield daar
een lekkere fruitmand aan over. De
D-Klasse was voor Aalsmeer helemaal teleurstellend. Elisa Houweling
eindigde op plaats 22 (124,15) en
Rob Kuypers op 24 (122,35). In de
E-Klasse was er een top 10 plaats
voor Wijnand Springin’tVeld. Met
122,10 gemiddeld werd hij negende. Sjaak Siebeling, die in de ranking vooraf derde stond, kon dit niet
waarmaken en werd negentiende
met 120,20 gemiddeld. Henk Brozius had een mooi resultaat in de FKlasse. Met 120,85 over 20 bakken
werd hij zesde. In de G-Klasse stelde Mirjam van den Berg ook ietwat
teleur. Met 113,85 was een achtste plaats het hoogst haalbare, terwijl de score van de laatste competitieronde op de club goed geweest was voor goud. In het Open
Toernooi deden drie sjoelers van
Aalsmeer mee. Kees Kuypers eindige op plaats twaalf in de heren A.
Karin Geleijn werd dertiende in de
C-Klasse en Theo van Leijden werd
keurig zevende in de D-Klasse. Na
afloop was het nog lang onrustig bij
de Chinees in Voorthuizen en waren de meeste sjoelers pas op zondag weer thuis in Aalsmeer en omstreken.
Het sjoelseizoen zit er al weer bijna op. Resteert alleen nog de laatste competitieavond op donderdag
28 april, de slotavond van de Interclub op 22 april en de prijsuitreiking
van het seizoen, tijdens het 40-jarig jubileum van Sjoelclub Aalsmeer
op 14 mei. Voor informatie, foto’s en
uitslagen zie ook www.sjoelclubaalsmeer.nl.

Opgeven nu mogelijk!

Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Wil je graag een keer
een potje voetballen zonder lid te
zijn van een Voetbalvereniging? Dit
is je kans! Doe met je vrienden en/
of collega’s mee aan het stratentoernooi. Op zaterdag 21 mei vindt
het Stratentoernooi van RKDES
weer plaats op Sportpark Calslagen.
Voor het eerst in de historie zal dit
toernooi op de zaterdag afgewerkt
worden met als reden dat de opzet
zal veranderen. Het toernooi zal later starten dan normaal (rond 14.00
uur) en ook later eindigen (finale
rond 19.00 uur) en aansluitend zal
er eten verkrijgbaar zijn om daarna
af te sluiten met een feestavond met
muziek in de kantine van RKDES.
Het toernooi zal draaien om sportiviteit en gezelligheid. Overdag zal
er een terras aanwezig zijn met muziek en de nodige hapjes en drankjes. Over de velden zullen de muzikale tonen van een DJ klinken en
voor de kinderen zal er een spring-

kussen aanwezig zijn. Na het toernooi zal er een barbecue georganiseerd worden voor iedereen die wel
wat te eten lust. Aansluitend zal er
in de kantine een feestavond georganiseerd worden. Tijdens deze avond zal ook de prijsuitreiking
plaats vinden.
Voorwaarden voor de inschrijving
voor dit toernooi: Een team moet minimaal uit elf spelers bestaan waarvan er minimaal 2 vrouwen in het
veld moeten staan; De deelnemers
moeten minimaal 16 jaar zijn; Per
team 25 euro inschrijfgeld; Bij de inschrijving moet je een lijst met spelers inleveren, deze lijst mag aangepast worden tot vrijdag 20 mei
12.00 uur. Dus, wil je dit jaar meedoen aan het stratentoernooi met je
straat, buurt, vriendengroep, sportteam, bedrijf of iets anders, meld je
dan nu aan voor het toernooi! Dit
kan via ec@rkdes.com of via het inschrijfformulier op www.ecrkdes.tk
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Voetbal

zien waard. Een gelijkopgaande
strijd met kansen over en weer. Uiteindelijk gaf de individuele kwaliteit
van de spits van DCG de doorslag.
Twee keer wist hij op kracht en snelheid de verdediging van Bloemendaal te verschalken. Uiteindelijk een
verdiende overwinning voor DCG.
In de strijd om de derde en vierde
plaats was Ouderkerk te sterk voor
Roda ‘23. Weesp eindigde op de vijfde plaats na een overwinning van
op MNSA, dat het toernooi op de
zesde plaats afsloot. De teams van
Argon en RKDES eindigden op de
zevende en achtste plaats.
Om half vijf werden de prijzen uitgereikt en konden spelers, begeleiders, scheidsrechters en organisatie terugkijken op een geslaagd en
sportief gespeeld toernooi.
Martin van der Klauw

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Arie in finale, Moreno wint
Kudelstaart - De dertiende speelavond van de dartclub Poel’s Eye,
die 47 deelnemers telde, werd gewonnen door de jeugdige Brent
Plaisier. In zijn debuutjaar was het
alweer zijn tweede overwinning dit
seizoen. Als klap op de vuurpijl had
Brent met een mooie 154 finish ook
nog eens de hoogste uitgooi van de
avond. Er waren echter nog drie niveaus. In het tweede waren de halve finales uitzonderlijk sterk bezet. Danny de Hartog moest aantreden tegen aanstaande kampioen
William Hunitetu en Ilona van Emden tegen regerend kampioen Danny Zorn. Danny de Hartog en Ilona verloren dan ook jammerlijk. Het
werd alweer de derde onderlinge finale tussen Danny Zorn en William dit seizoen. Opmerkelijk genoeg
was slechts één finale op het hoogste niveau (die Danny won), en één
finale zelfs op het derde niveau (die
William won). Danny won echter op
deze speelavond de finale op het
tweede niveau.
Op het derde niveau boekten Arie
van Hanswijk en Jan van Zanten
opmerkelijke resultaten. In de tussenronde won Arie van Albert Geleijn en Jan van Robert Cools. Vervolgens bereikten zij de halve finale,
waarbij vooral de overwinning van
Jan op Tim van de Poel het vernoemen waard was. Toch wist Arie knap
Jan uit de finale te houden. Ook Pieter van Overbruggen bereikte knap
de halve finale, maar het was Moreno Blom die door ging naar de finale. Voor Arie was het zijn eerste finale ooit, maar het was Moreno die
voor de derde keer dit seizoen de finale won. Overigens won Moreno
deze avond ook nog eens een leuk
geld bedrag met het spel de Triple
Pot. Albert en Robert waren dus
door Arie en Jan naar het vierde niveau verwezen. Nadat zij een aantal
wedstrijden gewonnen hadden trof-

Goud, zilver en brons

Springers Omnia naar NK
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16
april was de derde plaatsingswedstrijd voor de CDE springers van
Omnia. Er werden maar liefst negen
gouden medailles binnengehaald, 4
zilveren en 7 bronzen.
Individueel waren er gouden medailles voor Thalissa Wijkstra (D pupil meisjes), Sem van Tol (D pupil
jongens), Teun van der Shilden (C
jeugd jongens), Casper Dokter (C
junior/senior heren) en Martina van
der LInden (C senior Dames).
Zilver was er voor Joey Visser (D
pupil jongens), Sabine Boegman (D
jeugd II meisjes) en Denise Bartling
(D senior gemengd). Brons werd
behaald door Finn-Julien (D Jeugd
jongens), Lisa Wolterman (D jeugd
I meisjes), Anne Wessels (D junior gemengd), Madelief Wijkstra (C
jeugd meisjes), Ruben Beijenveld (C
jeugd jongens) en Marlies Kok (C
senior Dames). Synchroon was er
goud voor Thalissa Wijkstra en Sarah Wisse (D pupil meisjes), Anne
Wessels en Denise Bartling (D senior), Madelief Wijkstra en Tara de
Vries (C jeugd meisjes) en Teun van
der Schilden en Casper Dokter (C
junior/senior heren). Zilver werd gewonnen door Amber Rademaker en
Lucinda de Graaf (C senior Dames)
en brons ging naar Sem van Tol en
Ian Jonkman (D jeugd jongens).
Eenentwintig CDE springers hebben
zich geplaatst voor het NK. In de C

klasse sprong Madelief Wijkstra
zich samen met Tara de Vries (triffis) synchroon naar het NK. Individueel behaalde Madelief in deze pittige klasse totaal een knappe gedeelde tweede plaats en daarmee helaas net niet door. Maar erg
knap aangezien het haar eerste jaar
in deze klasse is. Teun van der Schilden en Casper Dokter plaatsten zich
samen synchroon en ook individueel. Net als Amber Rademaker en
Lucinda de Graaff. En ook Marlies
Kok en Martina van der Linden zijn
door in deze klasse. In de D klasse heeft Thalissa Wijkstra zich individueel geplaatst . Ook plaatste
zij zich synchroon samen met Sarah Wisse. Sem van Tol en Ian Jonkman zijn als synchroon paar door
en ook beide individueel. Joey Visser, Lisa Wolterman, Sabine Boegman, Finn-Julien Falk en Fenno van
Beek plaatsten zich individueel. Ook
plaatste Fenno zich synchroon samen met Jay Roelfsema. Anne Wessels en Denise Bartling hebben zich
zowel individueel als synchroon met
elkaar geplaatst. En tot slot hebben
Fabienne Verschueren en Laura Ostendorf zich synchroon geplaatst.
Het NK vindt plaats op 25 en 26 juni in Ahoy Rotterdam. Voor die tijd
hebben de springers nog een wedstrijd in Duitsland op 14,15 en 16
mei en het districtskampioenschap
op 4 juni te Kudelstaart.

Zaterdag Blind Koppel Toernooi
Deze week is geen gewone speelavond, maar het Blind Koppel Toernooi. Dit toernooi vind komende zaterdag 23 april plaats in het Dorpshuis. Dit is altijd een zeer gezellig
toernooi, waarbij men zich individueel inschrijft. Via een loting wordt
elke ronde één mede en twee tegenstanders aangewezen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een zogenaamd open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig. Op de website www.poelseye.nl. is meer informatie over de dartclub terug te vinden.

zijn van 10.00 tot 14.00 uur. Na deze
3 lessen ben je in staat om een surfplank op en af te tuigen, heb je de
noodzakelijke kennis van de winden weersomstandigheden. Ook leer
je de basis van het overstag gaan of
gijpen. Het clubgebouw van de WSCA staat op het surfeiland en ligt
direct aan een comfortabel zandstrand! De beschutting van de baai
zorgt ervoor dat lessen op een veili-

Aalsmeer - In het weekend van 16
en 17 april werden de regiokampioenschappen gehouden in sporthal
Beverwijk. SV Omnia 2000 mocht
met 17 turnsters hieraan deelnemen. Deze 17 turnsters hadden zich
via de rayonwedstrijden en de halve
finale van de regio voor deze kampioenschappen weten te plaatsen.
Dus al een hele eer om mee te mogen doen. Op zaterdag 16 april turnden vijf meisjes uit de categorie instap D2 onder leiding van trainsters Ilse Sandifort en Anneke Nap.
Roosmarijn de Rond da Silva Futre
eindigde op de 19e plaats; Sanne
Klein werd 17e; Dieuwertje Gerritsma 13e; Mara Meijer 11e en Pascalle van Bilderbeek werd 7e. Van deze vijf instappers hebben Dieuwertje, Mara en Pascal zich geplaatst
voor deelname aan de Districtswedstrijden. Een knappe prestatie, daar
deze meisjes in november 2015 pas
hun debuut maakten op de officiële
turnwedstrijden. Eveneens op zaterdag turnden in de categorie jeugd
1 D2, Guylaine Piet en Fleur Snoek
onder leiding van trainster Mariët
Tas een hele goede wedstrijd. Fleur
eindigde op de 6e plaats en Guylaine werd 4e en kreeg daarvoor een
medaille. Guylaine en Fleur mogen
door deze goede prestaties beiden
naar de Districtskampioenschappen. Zowel bovenstaande instappers als deze jeugdturnsters in de
D2 mogen op 4 juni deelnemen aan
de Districtswedstrijden die in Amsterdam gehouden zullen worden.
Op zondag werden de tien Omniaturnsters begeleid door trainsters
Mariët Tas en Anneke Nap. In de
eerste wedstrijd turnden vier jeugdturnsters, te weten Danielle Lohuis, Anouk Caarls en Shanna Dernison en Isa Verzeilberg. Isa turnde
als enige in de 4e divisie. Van de 36
turnsters eindigde Isa op een mooie
7e plaats. Danielle, Anouk en Shanna turnden in de 5e divisie. Danielle
eindigde op de 13e plaats en Shanna en Anouk eindigden precies gelijk op de 7e plaats. Alle vier mogen
ze door naar de Districtskampioenschappen, die voor de 4e en 5e divi-

sie op 28 mei in Amsterdam gehouden zullen worden. In de categorie junioren 5e divisie turnden Nikki
Rosenboom en Jasmin Aileen. Van
de 36 turnsters werd Nikki 29e en
Jasmin mocht met haar 4e plaats
een medaille in ontvangst nemen.
Op de evenwichtsbalk wist Jasmin
zelfs het hoogste cijfer te halen van
alle 36 turnsters. Jasmin mag door
deze prestatie ook deelnemen aan
de districtskampioenschappen op
28 mei. In de laatste wedstrijd turnden in de categorie senioren 5e divisie 34 turnsters, waarvan vier turnsters van SV Omnia. Kirsten Kniep
werd 29e, Anouk Straathof, die dit
jaar promoveerde van de 6e naar
de 5e divisie, eindigde op de 24e
plaats. Veerle de Jong werd 22e en
Nilou werd 9e. Nilou mag als enige
senior deelnemen aan de Districtskampioenschappen op 28 mei.
Onderlinge competitie
Mochten er vorig jaar vijf turnsters
van SV Omnia door naar de Districtskampioenschappen, nu zijn het
er elf. Een waar record. Echter voordat deze Districtskampioenschappen plaats vinden, gaan alle wedstrijdturnsters van SV Omnia de finale van de onderlinge competitie turnen op donderdag 12 mei in
de Baccara hal. Vanaf 16.00 uur de
jongste groep (instap, pupillen 1 en
2) en vanaf 18.30 uur de jeugd, junioren en senioren. Publiek is van harte welkom.

Natasja Rommerts eerste
op Districtsfinale

fen zij elkaar in de halve finale. Albert kwam knap als overwinnaar uit
deze strijd.
In de andere halve finale stonden
twee dames tegenover elkaar. Henny Taal won nipt van Joyce Kommers, waardoor zij voor de zesde
keer ooit de finale bereikte. Voor Albert was het alweer zijn dertiende
finale ooit. Uiteindelijk won Albert
voor de tweede keer dit seizoen, en
de achtste keer ooit, de finale.

Kom windsurfen bij WSCA
Aalsmeer - De Windsurfclub
Aalsmeer geeft vanaf 30 april en 1
mei weer windsurfles voor beginners of surfers die het een tijdje niet
hebben gedaan. De WSCA organiseert al jaren met veel succes windsurflessen. De doelstelling van deze lessen is om jong en oud kennis
te laten maken met de mooie windsurfsport. De lessen worden op 3
zaterdagen of zondagen gegeven en

4e plaats Guylaine en Jasmin
bij regiokampioenschappen

Ritmische Gymnastiek

Winnaar Moreno (links) naast finalist Arie.
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Wedstrijdturnen SV Omnia

DCG wint goed bezet D1
toernooi bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zondag 17
april werd bij RKDES voor de 25e
keer het jaarlijkse D1 toernooi gehouden. De organisatie was erin
geslaagd een mooi deelnemersveld
in Kudelstaart te presenteren. De
D1 teams van Roda ’23 uit Bovenkerk, BVC Bloemendaal, SV Argon
uit Mijdrecht, FC Weesp, Mihai Nesu Soccer Academy uit Utrecht, SV
Ouderkerk, RKSV DCG uit Amsterdam en het plaatselijke RKDES streden tegen elkaar om de prijzen. De
aftrap was om tien uur onder goede
weersomstandigheden. Een graad
of acht, een dun windje en druppeltje regen tegen het stof. De poulewedstrijden zorgden voor een eerste aftekening.
In de halve finales waren Bloemendaal en DCG te sterk voor respectievelijk Ouderkerk en Roda ‘23. De finalewedstrijd was alleszins het aan-

• Nieuwe Meerbode

Kudelstaart - She did it! Kopte de
Facebook pagina van SV Pax Haarlemmermeer enkele minuten na de
uitslag van de Districtsfinale C niveau van afgelopen zaterdag 16
april in de SKWA sporthal in Hoofddorp. En dat klopt. De bijna 19 jarige Kudelstaartse Natasja Rommerts
‘vecht’ voor wat ze waard is als Senior in het C-niveau binnen de Ritmische Gymnastiek. Sinds enkele jaren traint Natasja bij en komt
zij op wedstrijden uit voor SV Pax
Haarlemmermeer uit Hoofddorp. Dit
seizoen heeft zij zich via twee Regio NH wedstrijden weten te plaatsen voor de halve finale van het District MidWest. De eerste Regio NH
wedstrijd, in januari in Almere, was
er vooral eentje van aftasten van
de tegenstandsters. Bal en knotsen
waren op deze wedstrijd de materialen waar het om ging. De baloefening bracht niet was ze wilde, zij
verloor haar bal wat haar heel veel
(tiende) punten kostte. Drie punten
moest zij toegeven op de nummer
één van deze wedstrijd. Natasja eindigde hier op een vijfde plaats.
Tussendoor heeft Natasja samen
met Duo partner Ella nog mee gege en overzichtelijke manier kunnen
plaatsvinden. De WSCA heeft moderne surfplanken, zeilen en surfpakken. De lessen worden gegeven
door enthousiaste leden van de WSCA die intern zijn opgeleid tot instructeur. Tijdens de lessen is voor
de veiligheid altijd een motorboot
aanwezig voor onvoorziene omstandigheden. Opgeven kan via het inschrijfformulier op de site www.wsca.nl. Voor vragen kan een mailtje
gestuurd worden naar surflessen@
wsca.nl

daan aan (verplichte) Duo-wedstrijden. Dit was niet helemaal hun
ding en na twee wedstrijden waren
zij dan ook uitgeschakeld voor verdere deelname aan de Duo-wedstrijden. Natasja kon zich daarna
weer helemaal toe leggen op haar
individuele ‘carrière’. Begin maart
stond de tweede Regio NH wedstrijd in Utrecht op de agenda. Ook
hier stond voor Natasja een baloefening en een oefening met knotsen
op het programma. Ze wist wat haar
te doen stond: presteren en zien te
winnen En dat lukte! Ze liet deze
dag twee mooie oefeningen zien en
werd dan ook verdient eerste. Nog
niet met een heel groot verschil in
de eindscore, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Landelijke finale
Natasja had zich geplaatst bij de
beste acht gymnastes van NH, wat
betekende dat zij doorstroomde
naar de Districtsfinale in de SKWA
sporthal in Hoofddorp, welke afgelopen zaterdag plaatsvond. Bij deze finale kwamen ook gymnastes
uit de andere regio van MidWest,
Utrecht, in het wedstrijdveld. Samen met vijftien Senior gymnastes
ging Natasja de strijd aan voor een
startbewijs voor de landelijke finale. De eerste oefening voor Natasja
was de oefening met knotsen. Deze
oefening ging super goed en werd
dan ook met een geweldig hoog cijfer, 12.450, door de jury beoordeeld.
In de tweede ronde mocht ze haar
oefening met bal laten zien. Ook deze oefening ging heel goed en kreeg
van de jury een score van 11.400.
Zeer overtuigend, met een verschil
van ruim twee punten werd Natasja
deze Districtsfinale eerste!
Hiermee heeft zij zeer verdiend een
startbewijs weten te bemachtigen
voor de Landelijke Finale C-niveau
welke 21 mei in Zuidlaren in Groningen wordt gehouden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Eerste buitenduik voor
4 cursisten van Thamen
Aalsmeer - Nadat de 1 ster duikers
vorige week een eerste duik hebben gemaakt in de Triton 12 in Den
Helder en daar voor de eerste keer
naar een diepte van 9 meter zijn geweest is nu het buitenwater aan de
beurt. Zondag 17 april stond de eerste buitenduik voor de cursisten in
de basisopleiding op het programma. En dat is best wel spannend.
Met een stoet van 17 auto’s ging de
groep naar de Toolenburgse plas in
Hoofddorp.
Het water was nog geen tien graden. Samen met de instructeurs gingen de vier cursisten te water. Ook
vier duikers van de 2 ster opleiding
gingen samen met een instructeur
te water en ook nog een duiker die
voor zijn specialisatie droogpak zijn
laatste duik moest maken. Zo waren
er toch 19 duikers te water. Ook waren er nog een aantal toeschouwers

aanwezig zodat Duikteam Thamen
in totaal met 24 leden in Toolenburg stond. Op de kant werden ondertussen de feestelijkheden klaargezet, zoals de glaasjes bubbels en
kannen met heet water voor thee en
koffie, warme chocolademelk met
‘antivries’ en diverse frisdranken.
Ook was er voor de liefhebber een
biertje of een wijntje. Tevens waren
er broodjes met knakworst..
Duikteam Thamen, opgericht op 1
oktober 1975, is een actieve vereniging die naast het wekelijks duiken
op dinsdagavond en zondagochtend, ook nog diverse andere activiteiten organiseert, assisteert bij activiteiten in zwembad de Waterlelie en opleidingen verzorgt. Iedere
donderdagavond wordt er getraind
in De Waterlelie aan de Dreef van
21.30 tot 22.30 uur. Voor meer info
en foto’s: www.thamen-diving.nl

Jeugd atletiek, Evening Games

Persoonlijke records voor
Graeme en Gregory
Aalsmeer - Op vrijdagavond 15
april vond in Hoofddorp bij AV Haarlemmermeer de eerste van vier CD
Evening Games plaats. Dit is een serie van vier wedstrijden voor C en D
junioren waarbij tijdens iedere wedstrijd aan vier onderdelen meegedaan kan worden. Bij de jongens D2
junioren deed Graeme ’t Hoen mee.
De 80 meter sprint liep hij in een
nieuw persoonlijk record van 12.37
seconde. Graeme wierp de speer
over de 20 meter, maar liet de andere onderdelen schieten.
Bij de jongens C1 junioren deed Milan Biesheuvel mee. Hij deed aan alle onderdelen mee waarop hij heel

goed presteerde en uiteindelijk 15e
overall werd. De 100 meter liep hij
onder de 15 seconden en de 1500
meter heel mooi in 5.14 minuten.
Bij de jongens C2 junioren deed
Gregory ’t Hoen mee die terug komt
van een lange periode van blessures. Bij het discuswerpen wierp hij
direct een persoonlijk record van
16.35 meter. De 1500 meter liep hij
heel mooi in 5.19 minuten. Een mooi
begin van het baanseizoen en een
mooie oefening voor de CD junioren competitie van 23 april in Lisse
waar Milan, Gregory en Graeme en
een aantal andere jongens en meisjes van AVA aan meedoen.

