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➜ Geef oude spullen een 
tweede kans!! Bel ons

en we komen bij u langs!!

7 dagen in de week
geopend

Oosteinderweg 205a • 1432 AS Aalsmeer
06-19592968 • kringloopmania-aalsmeer.nl

➜ Wij zijn op zoek
 naar vrijwilligers!

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

HouseHunting0297.nl
0297- 440260

Makelaars
Verkoop, aankoop, verhuur 
en huur van woningen

Aanmelden info-avond:
vrijeschoolgroenehart@
gmail.com

Belangstellende ouders zijn 
van harte welkom op de 
informatie-avonden van 20 
april (Pieter Joostenlaan 
28a) en 9 mei (De Eendracht 
7, Mijdrecht) om 20.00 uur.

Meld uw kind vóór 10 mei 
aan voor het schooljaar 
2017-2018!

Meer informatie
en aanmeldformulieren:
vrijeschoolgroenehart.

wordpress.com

in Mijdrecht-Noord start 
komend schooljaar, bij 
voldoende belangstelling, 
de afdeling:de afdeling:

INFO-AVOND20 APRIL

Werkzaamheden duren ongeveer drie maanden

Start fase drie verbetering 
leidingen op Uiterweg
Aalsmeer - Komende week zal de 
aannemer Van Baarsen Buisleidin-
gen starten met het vervolg van 
de werkzaamheden aan de onder-
grondse infrastructuur aan de Ui-
terweg. De water- en gasleiding en 
de elektrakabel zullen worden ver-
nieuwd. Ook zal er glasvezel worden 
aangelegd. 
Het project bestaat uit vier fases 
waarvan in 2015 de eerste fase is 
gerealiseerd. De derde fase zal on-
geveer 3 maanden in beslag nemen. 
De derde fase loopt vanaf huisnum-
mer 196 tot 308, het gedeelte tussen 
de derde en de vierde brug, gezien 
vanuit het centrum van Aalsmeer. 
De vierde fase zal opgestart worden 
als de voorgaande volledig is gere-
aliseerd. 
De verbetering van de ondergrond-
se infrastructuur in samenwerking 
met de gemeente, PWN Waterlei-

dingbedrijf, de netwerkbedrijven Li-
ander en Stedin is een complex pro-
ject. De kabels en leidingen liggen 
namelijk onder een puin en asfalt-
laag van ongeveer een meter, die 
eerst verwijderd dient te worden. 
Bewoners of gebruikers zullen hin-
der ondervinden van de werkzaam-
heden, doordat de weg smaller is. 
De aannemer zal zijn uiterste best 
doen om de overlast tot een mini-
mum te beperken. 

Verkeersbegeleiders
Het verkeer zal op werkdagen tus-
sen 7.00 en 18.00 uur worden gere-
geld door verkeersbegeleiders. Zij 
kunnen vraag en aanbod afstem-
men, waardoor de doorstroming zal 
verbeteren. Buiten deze tijden zal 
een verkeersregelinstallatie het ver-
keer langs het werk begeleiden. 
De nieuwe kabels en leidingen ko-

men in het voetpad, waar de aan-
nemer na afl oop van de werkzaam-
heden een nieuw tegelpad zal aan-
brengen. De scheiding tussen fi ets-
strook en voetpad zal blijven be-
staan. De bewoners en onderne-
mers in het werkgebied hebben een 
brief gekregen over de werkzaam-
heden. Als zij tijdelijk niet over gas, 
water en/of elektriciteit kunnen be-
schikken dan zal de aannemer ze 
daarvan op de hoogte brengen. Als 
een perceel op bepaalde dagen be-
reikbaar dient te zijn voor uitzonder-
lijk vervoer, zoals trailers met gro-
te boten of tele-kranen dan stelt de 
aannemer het zeer op prijs dat be-
woners of ondernemers de aanne-
mer hierover informeren. Vragen 
over de werkzaamheden en de be-
reikbaarheid kunnen gemaild wor-
den naar de aannemer via uiter-
weg@vbaarsen.nl. Evenement met boodschap krijgt vervolg

Donatie DownTown Ophelia 
aan Stichting Downsyndroom
Aalsmeer - Het bestuur van Stich-
ting DownTown Ophelia heeft af-
gelopen zaterdag een mooi spon-
sorbedrag aan Stichting Downsyn-
droom (SDS) gegeven. Het ‘gezicht’ 
van de Aalsmeerse stichting, Rick 
Zethof, had de eer om samen met 
bestuursleden Karin Hulleman, In-
grid Kranenburg en Ilse Zethof een 
cheque van 2.103,17 euro te over-
handigen aan penningmeester Jan 
Hoiting van de SDS die samen met 
zijn zoontje Jos naar Aalsmeer was 
gekomen. Een bijzonder bedrag, 
omdat in de cellen van iemand met 
het downsyndroom het chromo-
soom 21 niet twee, maar drie keer 
aanwezig is. 
Met het grote evenement met een 
boodschap op 18 maart in de Ophe-
lialaan is geld opgehaald door on-
der andere het werven van spon-
sors, het glazen huis van Radio 
Aalsmeer, collectebussen en de lo-
terij. Een groot gedeelte hiervan is 
aan de SDS geschonken, omdat ook 
deze stichting zich inzet voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Het andere gedeelte houdt 
Stichting DownTown Ophelia zelf 
voor de organisatie van volgende 
evenementen en activiteiten.

Eieren uitdelen
Eén van die vervolgactiviteiten waar 
de stichting en de winkeliersvereni-

ging zich voor gaan inzetten is het 
inhuren van een aantal mensen met 
een verstandelijke beperking voor 
bijzondere activiteiten. Afgelopen 
Paasweekend deelden zes jongeren 
met een beperking doosjes met ei-
eren uit aan het winkelend publiek. 
Vrijdagmiddag en zaterdag liepen 
ze met een bolderkar vol met ver-
se eieren rond in de winkelstraat en 
het enthousiasme bij de klanten, de 
winkeliers, maar ook bij henzelf was 
groot. In het begin was het nog een 
beetje spannend, want hoe zouden 
de mensen op hen reageren? Maar 
al snel begroetten ze iedereen vro-
lijk met het doosje eieren, het bijbe-
horende kaartje en een ‘Fijne Pasen’. 
Volgens DownTown Ophelia-voor-
zitter en eigenaresse van Ted-
dy’s Kinderkleding Ingrid Kranen-
burg willen de winkeliers hier meer 
mee gaan doen. “We horen positie-
ve reacties van de mensen die ko-
men winkelen in de straat. We pro-
beren een stukje onwetendheid weg 
te halen en net zoals bij het evene-
ment willen we laten zien dat de-
ze mensen echt meer kunnen dan 
de meesten van ons denken. Het is 
goed voor hun zelfvertrouwen en 
ontwikkeling en wij zijn blij dat zul-
ke enthousiaste mensen in de win-
kelstraat willen werken. Dit zal zeker 
niet de laatste keer zijn dat we hun 
hulp gaan inzetten.”

Second opinion op verzoek bewoners

Woningen Bilderdammerweg 
verkeren echt in slechte staat
Aalsmeer - Al enige tijd is Eigen 
Haard in overleg met de huurders 
van de woningen aan de Bilder-
dammerweg 6 tot 30 (even num-
mers) in Kudelstaart over de toe-
komst van deze huizen. De wo-
ningbouwcorporatie heeft een on-
derzoek laten uitvoeren naar de 
bouwkundige staat van de wo-
ningen. Eigen Haard heeft, aan 
de hand van de uitkomsten hier-
van, geconcludeerd dat sloop en 
nieuwbouw het meest voor de 
hand liggende toekomstperspec-
tief is. De bewoners wilden graag 
een second opinion en hebben zelf 
een onderzoeksbureau ingescha-
keld. Dat heeft eveneens onder-
zoek gedaan naar de bouwkun-
dige staat van de huizen. De uit-
komsten zijn op 29 maart gepre-

senteerd en deze bevestigen de 
eerdere conclusie van Eigen Haard 
dat de woningen in slechte staat 
verkeren. Op 16 maart is overleg 
geweest tussen de gemeente, Ei-
gen Haard en de Huurdersvereni-
ging Aalsmeer-Kudelstaart. 

Toch slopen?
De eventuele sloop en nieuwbouw 
is natuurlijk een proces dat Eigen 
Haard en de bewoners zelf moeten 
voeren. Het college heeft wel expli-
ciet gevraagd om zorgvuldigheid, 
vooral op het gebied van commu-
nicatie richting de huurders. De 
Huurdersvereniging heeft contact 
met de bewoners en ondersteunt 
hen in de overleggen. De gemeen-
te heeft Eigen Haard gevraagd om 
op de hoogte te worden gehou-

den van de voortgang van het pro-
ces en de keuzes en afspraken die 
hierin gemaakt worden.

Vanwege Koningsdag

Krant een dagje 
eerder uit

Aalsmeer - In verband met 
Koningsdag volgende week 
donderdag 27 april komt de 
krant een dag eerder uit. Al op 
woensdag 26 april wordt de 
Meerbode huis aan huis ver-
spreid en is af te halen bij di-
verse winkels. 

De krant wordt op dinsdag 25 
april opgemaakt. Teksten en 
advertenties aanleveren kan 
deze dag tot 12.00 uur. 
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Sven Leeuwestein. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Markus uit 
Hellouw en 16.30u. Dienst met 
ds. K.D. Huizinga uit Hoorn.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woord Communie-
vering in Kloosterhof met M. van 
Zoelen. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering met m.m.v. klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. H. 
Ariesen uit Bolswart. 

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 9.30u. Woord Commu-
nieviering m.m.v. dames- en he-
renkoor

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 24 april 
met evang. Anthon v/d Laak. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Jan Wols-
heimer.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Coen Nuijten. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met br. Bas Middelkoop. Collec-
te: St. Menno Simons SDMF. 
Oppas op aanvraag: 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. Kinderdienst met 
ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. Es-
chbach, Amersfoort. Organist: 
Joh. van der Zwaard. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Gasten-
dienst met prop. A.J. Treur, Wa-
verveen. 

 Zondag 
23 april

Opbrengst beurs verdubbeld
Cheque OSA voor stichting 
Movement on the Ground
Aalsmeer - Op dinsdag 18 april 
mocht voorzitter Gerard Nijland van 
de stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer een cheque van 
2500 euro overhandigen aan verte-
genwoordigers van de Werkgroep 
Kleding- en Speelgoedbeurs van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
De beurs werd dit jaar gehouden op 
25 maart. Daarbij is een bedrag van 
2434,10 euro ingezameld voor de 
Stichting Movement on the Ground.
Het geld wordt door deze stichting 

besteed aan zonnepanelen voor de 
vluchtelingencampus Kara Tepe op 
Lesbos in Griekenland. Daar ver-
blijven veel vluchtelingen uit Syrië. 
Door de aanleg van zonnepanelen is 
het mogelijk dat de vluchtelingen ’s 
avonds niet meer in het donker zit-
ten en zo hun verblijf daar enigszins 
aangenamer en ook veiliger wordt. 
Informatie over dit project is te vin-
den op: www.stichtingmovemen-
tontheground. Alles over OSA op: 
www.osa-aalsmeer.nl.

Bijeenkomst jonge mensen 
met dementie een succes
Amstelveen - Op dinsdag 11 april 
vond de eerste bijeenkomst voor 
mantelzorgers, familie en naas-
ten van jonge mensen met demen-
tie in wijkcentrum Westend plaats. 
In de regio Amsterdam, Amstel-
land en Meerlanden worden on-
geveer 600 mensen op jonge leef-
tijd getroffen door een vorm van de-
mentie. Daar staan mensen vaak 
niet bij stil, ook niet bij de schaam-
te en de verwarring die het ziekte-
proces bij de patiënt en diens om-
geving oproept. Het taboe rond de-
mentie wordt langzaam kleiner en 
geaccepteerd wordt dat mensen 
met de ziekte naar vermogen zelf-
standig meedraaien in de maat-
schappij. Toch is er rondom demen-
tie bij jongeren nog veel onduidelijk. 
Dementie wordt altijd geassocieerd 

met ouderdom en hulp en onder-
steuning richt zich dan ook op die 
hogere leeftijd. Dat kan en moet an-
ders en daarom is op initiatief van 
het afdelingsbestuur Amstelland en 
Meerlanden van Alzheimer Neder-
land de projectgroep ‘Jonge mensen 
met dementie’ opgericht. Tijdens 
de eerste bijeenkomst met mantel-
zorgers en naasten van jonge men-
sen met dementie was er een helde-
re presentatie over het verloop van 
de ziekte, over wat naasten kunnen 
verwachten en hoe ze zich kunnen 
voorbereiden. De bijeenkomst werd 
als heel informatief en prettig erva-
ren. Het ontmoeten van lotgenoten 
gaf steun: “Het blijkt dat je niet al-
leen bent.” Daarom gaat de project-
groep door met het organiseren van 
de bijeenkomsten voor mantelzor-

De Hartstichting bedankt 
collectanten en inwoners
Aalsmeer - De jaarlijkse Hartweek 
van de Hartstichting van 2 tot en 
met 8 april in Kudelstaart heeft dit 
jaar 2984,26 euro opgeleverd. De 
Hartstichting wil haar vrijwilligers 
en collectanten van harte bedan-
ken voor hun steun in dit bijzondere 
jaar. Want het was de 50ste collecte. 
Dankzij de giften kan de Hartstich-
ting werken aan oplossingen om 
hart- en vaatziekten eerder te her-
kennen en op te sporen.
Ruim 33 collectanten gingen tijdens 
de Hartweek op pad om donaties 
te verzamelen voor onderzoek naar 
signaalstofjes in het bloed die hel-
pen een naderend hartinfarct op te 
sporen. Voorbeelden hiervan zijn ei-
witten, moleculen en bloedcellen. 

Door te meten welke stoffen actief 
zijn, en hoeveel ervan aanwezig zijn, 
krijg je veel informatie over wat er 
gaande is in het bloed en de bloed-
vaten. Hoe beter deze signaalstoffen 
herkend worden, hoe beter het risi-
co op een hartinfarct ingeschat kan 
worden. Zo kunnen mensen op tijd 
de juiste behandeling krijgen.
Er zijn ruim 1 miljoen hart- en vaat-
patiënten in Nederland. Elke dag 
overlijden er ruim 100 mensen aan 
hart- en vaatziekten en komen er 
1000 mensen in het ziekenhuis te-
recht. De preventie, behandeling en 
genezing van de ziekte is de belang-
rijke missie van de Hartstichting, al 
méér dan 50 jaar! Voor meer infor-
matie: hartstichting.nl

Lachen om André 
van Duin in het 
Inloopcentrum

Aalsmeer - In het Inloopcentrum 
voor senioren gaat vrijdag gekeken 
worden naar onvergetelijke hoog-
tepunten uit de carrière van André 
van Duin. Hij weet al jaren mensen 
aan het lachen te krijgen. Hij is ko-
miek, maar kan ook zingen en ac-
teren. En hij presenteert Heel Hol-
land bakt! 
André van Duin weet als geen an-
der gebruik te maken van ander-
mans acties. Of dit nou zijn collega’s 

zijn op het podium of de gasten in 
zijn shows of reportages. André van 
Duin brengt elke keer weer humor. 
Vrijdag 21 april begint de thema-
middag om 14.30 uur met een kop 
koffie of thee. Alle ouderen zijn wel-
kom in het Inloopcentrum voor seni-
oren in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden via 06-
22468574, vraag naar Ellen Mille-
naar of Jennifer Jansen.

Lezing van Joodse onderduiker 
Peter Hein op Bevrijdingsdag
Aalsmeer - Op vrijdag 5 mei or-
ganiseert de Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer in samenwerking met het 
Boekhuis weer een Vrijheidslezing. 
Spreker is Peter Hein, die het aan-
grijpende verhaal zal vertellen van 
de onderduikbelevenissen van zijn 
ouders en hemzelf tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. De in Friesland 
woonachtig Peter Hein (1939) is gy-
naecoloog in ruste, beeldhouwer en 
auteur. Hij publiceerde verschillen-
de boeken over zijn familie, waarin 
de fascinerende geschiedenis wordt 
verteld van een Joods gezin dat ge-
scheiden van elkaar moet onderdui-
ken. De onderduik van de ouders 
van Hein op twaalf adressen is één 
lang verhaal van verraad en ont-
snapping, omzwervingen, wanhoop, 
honger en kou. De auteur stuitte bo-
vendien op een verzwegen kwestie: 
zijn ouders werden (valselijk) be-
schuldigd van het verraden van 
een onderduikadres, waardoor vier 
mensen omkwamen. Na de oorlog 
praatte de moeder van Peter Hein 
alleen maar over de oorlog, terwijl 
zijn vader voornamelijk zweeg. Hein 
vertelt in zijn boek ‘De Onderdui-
kers’ het hele onderduikverhaal van 
zijn ouders en gaat op zoek naar de 
werkelijke verrader. 

Vreemde mensen
Zelf zat Hein, gescheiden van zijn 
ouders, ook op vele adressen on-
dergedoken. Hij schreef hierover 
‘Het zesde jaar’. De titel verwijst naar 
het feit dat voor de Joden en zeker 
voor de meeste Joodse kinderen die 
het overleefden de oorlog na vijf jaar 
niet afgelopen was. Er was veel an-
tisemitisme, de ontvangst door de 
Nederlanders was kil en voor Pe-
ter, die zijn ouders niet meer her-

kende, was het alsof hij opnieuw 
bij vreemde mensen onderdook, 
al waren het dan nu zijn eigen ou-
ders. Recent verscheen ‘Het misver-
stand’, een verhaal over een moord 
in de Duits-Joodse familie van Hein 
in de Joodse gemeenschap van een 
Duits stadje in het onheilszwangere 
jaar 1933, kort na de machtsoverna-
me van Hitler. Het spannende ver-
haal speelt zich af tegen het decor 
van het begin van de ondergang van 
die kleine Joodse gemeenschap en 
de ondergang van zijn familie. Met 
zijn boeken en zijn persoonlijke ver-
haal als uitgangspunt geeft Peter 
Hein op vrijdag 5 mei de Vrijheids-
lezing in Aalsmeer. De lezing vindt 
plaats in De Oude Veiling, Markt-
straat 19 en begint om 20.00 uur. Ie-
dereen is welkom om deze Bevrij-
dingsdag te komen luisteren naar 
het bijzondere verhaal van Peter 
Hein, waarin de auteur ook zal in-
gaan op de vraag wat vrijheid voor 
hem betekent in de huidige tijd. En-
tree is slechts 5 euro per persoon. 
Reserveren bij het Boekhuis: boek-
huis@boekenhof.nl of bel 0297-
324454. Kijk voor meer informatie 
op: www.4en5meiaalsmeer.nl

Jonge uilen in de Tuin van 
Bram de Groote
Regio - In de Tuin Bram de Groote 
hangt al jaren een nestkast voor 
bosuilen. En al jaren wachten de 
vrijwilligers met spanning of de 
nestkast in de smaak valt bij een ui-
lenpaar. Af en toe waren er uilen te 
horen in de tuin, maar broeden was 
er tot nu toe niet bij. Tot dit jaar. Op 
paaszaterdag zaten er twee jonge 
bosuilen, waarschijnlijk zo’n 25 da-
gen oud, in de bomen in de buurt 
van de nestkast. Takkelingen wor-
den ze ook wel genoemd, omdat ze 
al vroeg uit het nest kruipen en een 
fijne tak opzoeken om de tijd door 
te brengen. Daar worden ze dan ge-
voerd door de ouders. Volgens om-
wonenden zou er nog een derde 

jong in de nestkast zitten. Helaas, dit 
nakomertje lag dood in de nestkast. 

Oost-Inn: Inloop 
en literair

Aalsmeer - Woensdag 26 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting, onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Deze 
ochtend kan ook meegedaan wor-
den met quilten of een ander hand-
werk. ’s Avonds wordt van 19.45 tot 
21.30 uur een literaire avond ge-
houden. De Roman ‘Het Winterpa-
leis’, geschreven door John Boyne, 
wordt besproken. De tachtigjarige 
Georgy Jachmenev woont in Enge-
land met zijn vrouw Zoya. Hun hu-
welijk is liefdevol, maar wordt gete-
kend door tragedie: het verlies van 
geliefden en de ervaringen van een 
leven in ballingschap. Als Zoya ern-
stig ziek wordt, maakt het paar zich 
op om nog eenmaal naar het Rus-
land van hun jeugd te reizen, het 
land dat hen heeft gemaakt en ge-
broken. Alle belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Actie Brenda en Petroushka
Loterij op Koningsmarkt 
voor ‘Free a Girl’
Aalsmeer - Het goede doel ‘Lock 
me up - Free a Girl’ houdt in dat je 
twaalf uur lang je vrijheid inlevert 
en je laat opsluiten in een kooi van 
twee vierkante meter. Gym3 in Bo-
venkerk doet dit jaar mee en sluit 
van 16 tot 21 mei twee personen per 
dag op. Dit doen zij om te strijden 
tegen de kinderprostitutie in India. 
Sinds de oprichting in 2008 heeft 
Free a Girl al meer dan 3800 meis-
jes bevrijd. Op 17 mei is het de beurt 
aan Brenda Brouwer en Petroush-
ka van Schaik-Maarse om zich voor 
12 uur op te laten sluiten. Hun streef 
bedrag is 5000 euro. De meiden zijn 
zich er van bewust dat ze door al-
leen zichzelf op te sluiten het streef-
bedrag niet gaan halen. Vandaar dat 
ze een leuke actie hebben bedacht 
waar jij ook wat aan kan hebben.
Kom daarom gezellig donderdag 
27 april naar de Koningsmarkt in 
het Centrum van Aalsmeer. Brenda 
en Petroushka staan daar met leu-
ke prijzen die gedoneerd zijn door 
diverse bedrijven uit de omgeving 
Aalsmeer en Kudelstaart. Koop een 
lot en wellicht wordt een prijs ge-
wonnen. Onder andere is een week-
end Fiat Cabrio rijden te winnen, 
evenals een overheerlijke massa-
ge, een schoonheidsbehandeling en 
twee cadeaubonnen. Ook gaat Bak-
kerij Vooges van 8 tot 20 mei een 
speciaal ontworpen gebakje verko-
pen, per verkocht gebakje gaat 1 
euro naar stichting Free a Girl Kijk 

voor donaties, activiteiten en veilin-
gen op www.freeagirl.nl/lockmeup 
en vind onder de deelnemers de na-
men Brenda en Petroushka, maar 
nog liever hebben de meiden dat 
heel veel mensen mee komen doen 
aan de loterij tijdens de Konings-
markt. 

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Wie is God? Hoe is 
God? Het thema van de gasten-
dienst met de heer Albert-Jan Treur 
in de Oosterkerk aanstaande zon-
dag 23 april. Nieuwsgierig? Ieder-
een is welkom. De dienst begint om 
10.00 uur. Voor de kinderen is er een 
crèche en een kinderdienst. Adres: 
Oosteinderweg 273. Meer informa-
tie bij Betty Boor via 0297-321636.

gers. De vorm zal gelijk blijven: in-
formatie geven, ervaringen delen 
en lotgenoten ontmoeten. Ook is 
een besloten internetforum opge-
richt waar mantelzorgers en naas-
ten in een veilige omgeving infor-
matie, verhalen en ervaringen kun-
nen vinden en vragen kunnen stel-
len aan lotgenoten en professio-
nals. De wens is om meer mensen 
in de regio te bereiken voor de bij-
eenkomsten en het besloten forum. 
Aanmelden hiervoor kan bij Jean-
tien Brugma: dementiejong@gmail.
com of bel 06-23708097. Informatie 
over de projectgroep is ook te vin-
den op de site van Alzheimer Ne-
derland: www.alzheimer-nederland.
nl/projectgroep.



Muziek
Vrijdag 21 april:
* Dana Winner met ‘Volop Bewon-
dering’ in Crown Theater v/a 20u.
* Robbert Tuinhof’s ode aan Jan 
Busstra m.m.v. Aalsmeers Saxofoon 
Kwart in Bacchus, Gerberastraat. 
Open vanaf 21u.
* Optreden band Kurt Rosa in N201, 
Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zaterdag 22 april:
* Hollandse avond in café Sportzicht 
met zanger Edo en zangeres Laura 
Fischer vanaf 20u.
* Optreden nieuwe Hobo String 
Band in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u. 
* Geschikt, Neon Night 15+ dance-
party in N201, Zwarteweg, 21-02u.
Zondag 23 april:
* Spight, Spanjers & Presley in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u. 
Vrijdag 28 april:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.

Films/Toneel
22 en 29 april:
* Klucht ‘Privé voor 2’ door Toneel-
vereniging Kudelstaart in Dorphuis. 
Ook op 6 mei. Aanvang: 20.15u.
20, 22, 24 en 26 april:
* Actiefilm ‘Fast & Furious 8’ in Bi-
oscoop Aalsmeer. Donderdag, za-
terdag, maandag en woensdag om 
21.15u.

Exposities 
Zaterdag 22 april:
* Lezing over Engelandvaarders in 
Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug om 13u. Open ie-
dere zaterdag 11 tot 16u. 
* Opening expositie ‘Kroonjuwelen’ 
in Historische Tuin. Ook fototen-
toonstelling. Open iedere dinsdag 
tot en zondag 10 tot 16.30u.
Vanaf 22 april:
* Nieuwe tentoonstelling ‘Doeken 
van Sterren’ in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Opening zater-
dag om 16u. Open: zaterdag en zon-
dag van 12 tot 17u. 
22 en 23 april:
* Open atelier in ark Cathy van der 
Meulen, Oude Spoordijk. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 17u. 
Tot en met 29 april:
Tentoonstelling ‘Harmony’, schil-
derijen van Sunny Neeter en Floral 
Design. Galerie Sunny Art, Hornweg 
196d. Bezichting: 06-54682551
Tot en met 30 april:
* Expositie ‘Bloemen’ in het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 19 juli:
* Expositie Connie Fransen in ge-
meentehuis. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden. 

Diversen
Donderdag 20 april:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Klaverjassen om 13.45u. en rum-
micup vanaf 15u. in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad voor senioren.
* Sjoelmiddag in Wijkpunt Voor El-
kaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16u. 
* Afsluiting sjoelseizoen in dorps-
huis De Reede, Rijsenhout met 
prijsuitreiking vanaf 18u. 
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 21 april:
* Lachen om André van Duin in In-
loopcentrum voor senioren in Irene, 
Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Open Hof Keuken voor ieder-
een. Op menu ovenschotels. Vanaf 
17.45u. in ’t Baken, Sportlaan 86.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 22 april:
* Inschrijving voor 4e Aalsmeerse 
Brommer Tourrit in café Joppe, We-
teringstraat vanaf 17u.
Zondag 23 april:
* Vogelbeurs in de Baccara, Bacca-
rastraat 1 van 10 tot 12.30u.
* Classic Stars Tour (oldtimers). Start 
11u. bij The Beach, Oosteinderweg.
* Dansworkshop meiden dans- en 
zangroep GRLBND in de Mikado, 
Catharina Amalialaan, 13 tot 14.30u.
Maandag 24 april:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd in 
Proosdijhal Kudelstaart van 9.30 tot 
12u. Extra vrijzwemmen in De Wa-
terlelie tijdens de vakantie.
* Clubavond met documentaire 
‘The hand of Buddha’ bij Videoclub 
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 25 april:
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ’t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 14u.
* Kaartavond bij Ons Genoegen in 
het Hofplein van ’t Kloosterhof, in-
gang Clematisstraat vanaf 19.30u. 
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u. 
Woensdag 26 april:
* Inloop en ontmoeting in Oost-
Inn van 9.30 tot 11.30u. in Mikado, 
Catharina Amalialaan 66. Literaire 
avond van 19.45 tot 21.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 20 april:
* Openbare raadsvergadering in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u. 
Maandag 24 april:
* Bewonersoverleg Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Dinsdag 25 april:
* Lezing ‘Plastic soep’ door Peter 
Smith bij Zin-Inn, Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat 55 v/a 20u.

Zaterdagavond livemuziek
‘Hobo String Band’ in Joppe
Aalsmeer - De nieuwe Hobo String 
Band gaat aanstaande zaterdag 22 
april van zich laten horen in café 
Joppe in de Weteringstraat. Al en-
kele optredens buiten de gemeente 
hebben met succes plaatsgevonden 
en nu wordt het ‘eigen’ Aalsmeer 
getrakteerd op folkpop, rock en 
bluegrass uit de jaren zeventig tot 
nu. Eind 2016 hebben de twee oud-
leden Dick Kuin en Joseph Cus-
ters besloten de in de jaren ze-
ventig populaire Aalsmeerse Hobo 
String Band nieuw leven in te bla-
zen. Met het aantrekken van Jan Pe-
ter Eerenberg (sologitaar), Peter van 

Soest (basgitaar en zang), Jan Erik 
Hoeve (pedal steel gitaar, banjo en 
zang) en Jeroen Verhagen (drums)  
is de band compleet. Joseph speelt 
toetsen en zingt, Dick is de lead-
zanger en laat van zich horen op gi-
taar en banjo. Oud-lid Leen Mulder 
(fiddle en mandoline) laat regelma-
tig als gastmuzikant van zich horen 
en ook aanstaande zaterdag neemt 
hij voor een zestal nummers plaats 
tussen de muzikanten van de Ho-
bo String Band. Het optreden begint 
zaterdag rond de klok van 21.30 uur 
in Joppe in het Centrum en de toe-
gang is gratis. 

Zondag eerbetoon aan The King
Frederique Spigt en Roel 
Spanjers in The Shack
Oude Meer - Wegens succes weer 
on the road: ‘Spigt, Spanjers & 
Presley’. Het duo met zangeres Fré-
dérique Spigt en pianist Roel Span-
jers gaat, na een reeks geslaag-
de shows in 2015/2016, dit voorjaar 
een aantal exclusieve optredens ge-
ven, en één daarvan vindt plaats 
in The Shack op zondagmiddag 23 
april. In het 40e sterfjaar van The 
King nog wel! Afgelopen jaren wa-
ren Frédérique Spigt en toetsenvir-
tuoos Roel Spanjers (Normaal) met 
het programma ‘Elvis Never Left The 
Building’ in vrijwel alle theaters in 
Nederland te bewonderen. De men-
sen stonden letterlijk op de stoelen. 
Het was zo’n succes dat het voor 
herhaling vatbaar is, dus besloot dit 
unieke duo om de draad weer op te 
pakken en zijn nu weer te bewonde-
ren met prachtige ballades en dam-
pende rocksongs van The King. Ze 
hebben het onuitputtelijke repertoi-
re van Elvis speciaal voor deze ge-
legenheid tegen het licht gehouden 
en daaruit nieuwe pareltjes en hits 

opgediept. Elvis is rock ‘n’ roll, coun-
try, rhythm & blues, gospel, soul en 
popsongs uit één en dezelfde bron. 
Kortom: bijna alle Amerikaanse 
Roots stijlen komen langs, gebun-
deld door piano, de stem én rauwe 
charme van Frédérique Spigt. Heel 
intiem én swingend! De Volkskrant 
schreef jaren geleden al: “The King 
is alive en het is een vrouw!” Dus. 
‘Come riding with the Queen’ op 
zondag 23 april in The Shack! The 
Shack is open vanaf 15.00 uur. Spigt, 
Spanjers en Presley begint om 16.00 
uur. De toegang bedraagt 10 euro.

Muse undercover!
Fans van Muse opgelet! Zondag-
middag 30 april: vijf klasse-muzi-
kanten hebben hun kwaliteiten ge-
bundeld en brengen een buitenge-
woon mooi én spetterend eerbe-
toon aan één van de grootste rock-
bands op aarde. Voor alle info en 
openingsdagen/tijden: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b 
in Oude Meer.   

Vrijdagavond 21 april in Bacchus
Aalsmeers saxofoonkwartet 
brengt ode aan Jan Busstra
Aalsmeer - Vrijdag 21 april presen-
teert Robbert Tuinhof’s een ode aan 
Jan Busstra in cultureel café Bac-
chus. Jan Busstra was een markante 
figuur in het Aalsmeerse muziekle-
ven. Zijn naam is verbonden aan het 
jaarlijkse pianogala dat hij tussen 
1994 en 2006/2007 organiseerde in 
Bacchus. Hier is het dat Robbert Jan 
leerde kennen. Het Piano-gala (een 
goed gekozen naam voor een avond 
waarbij de piano centraal staat) be-
staat nog steeds, maar wordt nu al-
weer een decennium door Lisa 
Kaaijk georganiseerd. 
Van het een kwam het ander, de pia-
nogala’s werden afgesloten met een 
soort jazz-jamsessie en daaruit werd 
het Aalsmeers jazz-kwartet gebo-
ren, met Jan op piano, Goos Kaaijk 
op drums, Wicher de Boer op bas 
en Robbert op saxofoon. Het kwar-
tet werd vaak bijgestaan door zan-
geres Pauline Walch. 
Een aantal jaren zijn er hele leuke 
optredens in Aalsmeer en omstre-
ken geweest met dit kwartet/kwin-
tet. Jan was een bezig man en naast 
het geven van pianoles en het orga-
niseren van het pianogala was hij lid 
van KCA, was hij kerkorganist, or-
ganiseerde klassieke concerten en 
gaf hierbij inleidingen en begeleidde 
onder andere de jaarlijkse gedich-
tenavond in Bacchus. 
Het was bij de supermarkt dat Rob-
bert Jan tegenkwam en deze tegen 
hem zei: “Ik heb iets voor je.” Hij gaf 
Robbert twee mapjes met muziek 
van zijn hand. Deze mapjes vormen 
de basis voor deze avond. Er staan 

in totaal 40 stukjes in, 20 wereldlijke 
(map 1) en 20 geestelijke (map 2), 
Jan was een geordend man. Op de-
ze avond zal een groot deel van deze 
stukjes ten gehore worden gebracht. 
De meeste zullen gespeeld worden 
door het Aalsmeers saxofoonkwar-
tet. Jan heeft naast piano en kerkor-
gel ook saxofoon gespeeld. Leuk de-
tail is dat zijn oude sopraansaxofoon 
nu al geruime tijd wordt bespeeld 
door Danielle Burgman, sopraan-
saxofoniste van het Aalsmeers saxo-
foonkwartet. Zij heeft verschillende 
keren met Jan gespeeld. Danielle zal 
deze avond behalve met het saxo-
foonkwartet ook nog verschillende 
stukken met piano spelen. De ode 
aan Jan Busstra op vrijdag 21 april 
in Bacchus begint om 21.00 uur. Het 
culturele café in de Gerberastraat is 
open vanaf 20.30 uur. De toegang is 
gratis

Hollandse avond met Edo 
en Laura in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 22 april is het 
Hollandse avond in Café Sportzicht 
in de Sportlaan met Edo en Laura Fi-
scher. De toegang is gratis en voor 
iedereen die zin heeft in een gezel-
lige avond. 
Aanvang 20.00 uur. De volkszanger 
Edo, de entertainer die er altijd een 
feestje van weet te maken, komt op-
treden. Edo is een gezellige zanger. 
Ervaring heeft hij opgedaan in Café 
Bolle Jan, Café Peter Beense en hij 

is een graag geziene zanger in ca-
fés en evenementen in de regio. Ga 
ervan uit dat je aan het einde van 
de avond met zweet op je rug en 
kramp in je voeten naar huis gaat! 
Dan weet je dat alvast… 
Deze avond neemt ook zangeres 
Laura Fischer plaats achter de mi-
crofoon. De finaliste van Holland’s 
Got Talent en bekend van The Next 
Boy/Girl Band gaat er samen met 
Edo een groot feest van maken. 

Vrijdagavondshow met livemuziek
Kurt Rosa, Whitley SD en 
Nowhere Pacific in N201
Aalsmeer - Vrijdag 21 april valt er 
weer veel te zien en te beleven op 
het N201 podium met optredens 
van drie  zeer getalenteerde pop- en 
rockbands die het nog ver kunnen 
gaan schoppen in het Nederland-
se muziekcircuit: Kurt Rosa, Whitley 
SD en Nowhere Pacific zullen een 
avondvullend programma spelen vol 
met eigentijdse pop, rock, catchy 
meezingers, soms soft, soms hard, 
melancholisch en bovenal met hart 
en ziel gebracht! 
Kurt Rosa rockt het dak eraf met ie-
der optreden. Winnaars van de Pop-
prijs Amstelland in 2015 en inmid-
dels een graag geziene act op de 
vaderlandse podia. In de zaal bren-
gen de energieke grooves en cat-
chy melodieën het publiek aan het 
headbangen, dansen en meezingen, 
terwijl op het podium vier vrienden 

een lekker strakke show wegspelen. 
Whitley SD is een indie pop singer-
songwriterduo uit Utrecht. In 2014 
is Whitley SD geselecteerd door 3 
voor 12 Utrecht (eervolle vermel-
ding voor bands met potentie) en 
kwam haar single ‘Arms of disaster’ 
uit in navolging van haar debuut-
single Like I Always Do. Wie goed 
naar de nummers luistert hoort in-
vloeden van onder andere The Dø 
en Mumford and Sons. Ook zijn er 
rock en blues invloeden te vinden. 
Rockband Nowhere Pacific treedt 
vrijdagavond voor het eerst op met 
nieuw werk én haar nieuwe zan-
geres Madelon Jansen. Gitarist Jan 
Voortwist is een goede bekende in 
N201 vanwege zijn werk als band-
coach bij de Bandbrouwerij. Het 
wordt een mooie avond, voor vijf eu-
ro ben je erbij. Zaal open 20.30 uur.

Extra jeugd- en familiefilms in vakantie

Actie met ‘Fast en Furious 8’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer -  Volgend week is het 
meivakantie en daarom presenteert 
Bioscoop Aalsmeer diverse extra 
films in zowel de grote als de klei-
ne zaal. Ook komend weekend kan 
overdag en in de avond plaatsge-
nomen worden in het pluche. Voor 
wie zin heeft in actie en snelle au-
to’s is ‘Fast & Furious 8’ een aan-
rader. Nu Dom en Letty op huwe-
lijksreis zijn, Brian en Mia met ver-
vroegd pensioen zijn gegaan en de 
rest van de crew vrijgesproken is, lij-
ken de leden van het team normale 
levens te leiden. Maar als een mys-
terieuze vrouw  Dom verleidt om te-
rug te keren naar het misdaadleven 
en hij degenen om zich heen be-
driegt, wordt de hechte vriendschap 
van de groep op de proef gesteld. 
Van de kust van Cuba, naar de stra-
ten van New York City, naar de ijs-
vlaktes van de  Barentszzee, moet 
de elite-eenheid wederom plankgas 
de wereld rond om een anarchist te 

belemmeren in het ontketenen van 
wereldwijde chaos. En om de man, 
die hen tot een familie maakte, thuis 
te brengen. De actiefilm ‘Fast & Fu-
rious 8’ duurt 135 minuten en wordt 
vertoond in Bioscoop Aalsmeer op 
donderdag 20, zaterdag 22, maan-
dag 24 en woensdag 26 april om 
21.15 uur. 
Ook te zien in de cinema in Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade: 
‘The Baby Boss’, ‘De Zevende He-
mel’, ‘Voor elkaar gemaakt’ en ‘Een 
echte Vermeer’ en voor de jeugd 
‘De Smurfen en het verloren Dorp’, 
‘Mees Kees langs de lijn’, ‘Spoken-
jagers’, ‘Bibi & Tina: Jongens te-
gen de meiden’, ‘Beauty & The Be-
ast 2017’ en ‘Toen mijn vader een 
struik werd’. Kijk voor filmtijden en 
meer informatie op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten reserveren 
kan via 0297-753700 of bioscoop@
studiosaalsmeer.nl en zijn te koop in 
de knusse biosbar. 

Expositie Sous-Terre met 
vroege tekening van Trix
Aalsmeer - Dat de voormalige ko-
ningin Beatrix kunstzinnig is, is al-
gemeen bekend. Maar dat er een 
tekening, die zij maakte als jong 
meisje en signeerde met Trix, nu te 
zien is bij de tentoonstelling ‘Doe-
ken van Sterren’ in galerie Sous-Ter-
re is wel heel bijzonder. De tekening 
wordt getoond naast kunstenaars, 
die evenals nu prinses Beatrix in 
hun vak sterren waren of zijn. Rosi-
ta Steenbeek, Noortje Olof, Han de 
Vries, Ina van Faassen, Noor Smits, 
Judith Majoor, Leonie Polak, Jan 
Klatter en Peter de Kimpe tonen hun 
tweede passie: schilderen of beeld-
houwen. De opening is zaterdag 22 

april en wordt verricht door Robert 
Webster, winnaar van een gouden 
palm voor zijn film over Warschau, 
voormalig docent van de Koninklij-
ke Academie Den Haag. Verrukke-
lijke piano klanken worden vertolkt 
door Werner Herben, hoboïst bij het 
Koninklijk Concertgebouw orkest. 
Belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd de opening om 16.00 
uur bij te komen wonen. Galerie 
Sous-Terre ligt tegenover de mooiste 
watertoren van Nederland. ‘Doeken 
van Sterren’ is de komende maan-
den iedere zaterdag en zondag te 
bewonderen tussen 12.00 en 17.00 
uur.             Janna van Zon 

Voorrondes voor Popprijs Amstelland

Total Seclusion en Take No 
Prisoners naar finale in P60
Aalsmeer - De tweede voorronde 
van de Popprijs Amstelland heeft 
vrijdagavond 7 april plaatsgevon-
den in centrum N201. Net als vo-
rige week zaterdag 1 april streden 
vijf bands om een plek in de finale, 
die op 6 mei wordt gehouden in P60 
in Amstelveen. De jury bestaat uit 
Matthijs den Hollander, stadsdich-
ter van Amstelveen, en de winnaars 
van 2015, de bandleden van Anchor 
Creek. De presentatie was dit keer 
in handen van Jaimy Buckert.
Het was een gezellige drukte in 
N201. Alle bands hadden natuurlijk 
fans meegenomen, want het publiek 
heeft een ‘dikke’ stem in de uitslag. 
Ook diverse ouders van bandleden 
waren gekomen om hun kind(eren) 
te steunen. Vol trots werd gekeken 
naar het optreden en natuurlijk was 
er applaus na ieder nummer.
De eerste voorronde op 1 april is ge-
wonnen door de formatie ‘Last Mi-
nutes’. Ook de nummer twee, de 
band ‘The Estate’, mag zich gaan 
voorbereiden op de finale. De twee-
de voorronde, vrijdag 7 april, had 
een overduidelijke winnaar. Het pu-
bliek was bijzonder enthousiast over 

het optreden. De aanwezigen voor 
het podium sprongen wild mee met 
de energieke bandleden. Het was 
een thuis-optreden, want ‘Total Se-
clusion’ komt uit Aalsmeer. Bij de 
stembus was het na afloop druk en 
de naam van deze band klonk me-
nigmaal. Natuurlijk was het span-
nend wie uiteindelijk de winnaar 
zou worden. De jury deed het vier-
tal van ‘Total Seclusion’ (en de fans) 
in ieder geval juichen: Gewonnen! 
Door naar de finale. Op nummer 
twee is de band ‘Take No Prisoners’ 
geëindigd. Ook op naar P60. Noteer 
zaterdag 6 mei in de agenda: Finale 
Popprijs Amstelland in P60 Amstel-
veen met ‘Last Minutes’, ‘The Estate’, 
‘Take No Prisoners’ en ‘Total Seclu-
sion’ uit Aalsmeer!

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:NIEUW:

KOOPJE: TIP:

Klassieke gitaar
‘Martinez’ € 69,-

Keyboard
‘Medeli’ € 199,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Drumstokken
‘Nova’ set  € 7,95

Lezing ‘Engelandvaarders’
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
22 april is in het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 een le-
zing bij te wonen over de ‘Engeland-
vaarders’ in de begin jaren van de 
Tweede Wereldoorlog. De presen-
tatie toont aan de hand van beel-
den wat Engelandvaarders zijn, hoe 
zij pogingen over zee ondernamen 
en illustreert dit aan de hand van 
twee verhalen. Het persoonlijke ver-
haal van een mislukte poging ver-
telt door de zoon van een Engeland-
vaarder en dat van een geslaagde 
poging, beiden met een vouwkano. 

De presentatie wordt verzorgd door 
Hans Vingerling, voorzitter stich-
ting Monument Engelandvaarders 
Katwijk, en George Makowski, be-
stuurslid en zoon van Engeland-
vaarder Tolo Makowski. De lezing 
begint om 13.00 uur en is voor be-
zoekers van het museum gratis. En-
tree voor het museum kost 3,50 eu-
ro voor volwassenen, 1,50 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kin-
deren tot 6 jaar is de toegang gratis. 
Het museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer en is iedere zaterdag 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 hebben-
de 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 in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 burge-
meester 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.

Officiële Mededelingen
20 april 2017

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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en 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 wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar 
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets 
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of 
melding is opgelost.

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

TER INZAGE
t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 

hoogst toelaatbare waarden voor 30 wonin-
gen binnen het project Oosteinderweg e.a. te 
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning lig-
gen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21 

t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Par-
tiele herziening N201-zone - Schipholparke-
ren’

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376 
te Aalsmeer (Z-2017/004349)

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te 
Aalsmeer (Z-2016/042701)

t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met 
de daarop betrekking hebbende

t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van 
onroerende zaken ter onteigening in de ge-
meente Aalsmeer voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de ge-
meente Aalsmeer (Middenweg-Oost)

t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan 
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de

  ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Woonarken, 
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken i.v.m. omgevings-
vergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiter-
weg 228 kwek

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Oosteinderweg 457, 1432 BJ (Z-2017/019699), het plaat-

sen van een betonnen keerwand voor een inrit, het ver-
breden van de inrit naar achterliggende bedrijven en het 
asfalteren van de verharding op deze inrit

- Hornweg 160, 1432 GR (Z-2017/020190), het vervangen 
van het bestaande kozijn in de voorgevel en het realiseren 
van een nieuw dak

- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/020323), het realiseren van 
een hekwerk/schutting op de erfgrens.

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne 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. 
- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2017/008204), het wijzigen 

van een verleende omgevings-vergunning voor het wijzi-
gen van 2 gevels en het niet bouwen van de kweekkas.  
Verzonden: 07-04-2017

- Zonnedauwlaan 20, 1433 WB (Z-2017/008839), het plaat-
sen van 2 airco units aan de zijgevel van de woning.  
Verzonden: 10-04-2017

- Machineweg 200 (kavel 4), 1432 EV (Z-2017/003431), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een 
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 4. 
Verzonden: 11-04-2017

- Machineweg 202 (kavel 6), 1432 EV (Z-2017/003473), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een 
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 6. 
Verzonden: 11-04-2017

- Machineweg 200 (kavel 5), 1432 EV (Z-2017/003469), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een 
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 5. 
Verzonden: 11-04-2017

- Maarse & Kroon Hof 40, 1431 PC (Z-2016/064284), het 
uitbreiden van de bestaande dakopbouw. Verzonden:  
12-04-2017

- Begoniastraat tegenover 73 en 75, 1431 TB (Z-
2017/017621), het plaatsen van bouwkeet, steigermate-
riaal, bouwhekken, dixitoilet op 4 parkeerplaatsen t.b.v. 
renovatie werkzaamheden. Verzonden: 12-04-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Hornweg 87, 1432 GE (Z-2017/008058), het oprichten van 

een bedrijfspand. De beslistermijn is verlengd met zes we-
ken

- Vlasakkerlaan 54, 1431 DJ (Z-2017/010704), het realise-
ren van een klein langwerpig raam in de zijwand aan de 
kant van de Ringvaart. De beslistermijn is verlengd met zes 
weken

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning, 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Uiterweg 282 A, 1431 AW (Z-2017/010172), het aanbren-

gen en uitbreiden van een onderheide betonvloer. Toelich-
ting: aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.

- Brasemstraat 36, 1432 PJ (Z-2017/011163), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een dak-
kapel aan de achterzijde op de 2e verdieping. Toelichting: 
aanvraag is door de aanvrager ingetrokken. 

- Dorpsstraat 102 A, 1431 CG (Z-2017/009335), het oprich-
ten van een garage/schuur. Toelichting: aanvraag is door 
de aanvrager ingetrokken.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Hornweg 185, 1432 GH (Z-2016/067079), een aanbouw 

aan de achterzijde ten behoeve van een voorraadmagazijn, 
een terras aan de voorzijde, een interne verbouwing met 
aan de voorzijde een bakkerij met zitjes en het veranderen 
van de voorgevel. Verzonden: 07-04-2017

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

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

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

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen 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 bin-
nen 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 ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Zandvliet C.T. 10-12-1931 11-04-2017

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 burgerza-
ken 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.

TIJDIGE BETALING BESPAART EXTRA KOSTEN 
VANAF E7,- 

30 April 2017 is de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljet-
ten gemeentelijke belastingen die zijn verzonden met dagte-
kening 31 januari 2017. Indien u niet op tijd betaalt, zijn de 
aanmaningskosten e7,- óf e16,- (voor bedragen van e454,- 
en hoger). Indien u per automatische incasso betaalt, wordt 
het bedrag in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven. Indien u 
nu alsnog gebruik wenst te maken van automatische incasso, 
dan loopt deze maximaal t/m oktober. Voor meer informatie 
neem contact op met Gemeentebelastingen Amstelland. Tel 
020-5404886 of invordering@amstelveen.nl

OPIUMWET
Besluit burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aals-
meer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen betreffende ge-
uniformeerd bestuursrechtelijk handhavingsbeleid met be-
trekking tot overtredingen van de Opiumwet (Sluitings- en 
heropeningsbeleid).

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 13b van de Opiumwet en artikel 172 en 174 van de 
Gemeentewet, overwegende 
-  dat genoemde gemeenten steeds vaker worden geconfron-

teerd met overtredingen van de Opiumwet die verstoringen 
van de openbare orde, overlast en gevaarlijke situaties tot 
gevolg hebben;

-  dat genoemde gemeenten de wens hebben het handha-
vingsbeleid van de samenwerkende gemeenten éénduidig, 
slagvaardig en transparant te maken door dit te uniforme-
ren, te actualiseren en aan te vullen; 

Besluiten:
1. Tot vaststelling van de bij dit besluit behorende Beleids-

regel ex artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
met betrekking tot de toepassing van art. 13b Opiumwet 
(drugsovertredingen / hennepteelt) en art. 174 Gemeente-
wet (voorbereidende handelingen / growshops).

2. Deze beleidsregel vervangt de in genoemde gemeenten 
eerder vastgestelde beleidsregels terzake de bestuurlijke 
handhaving ex artikel 13b Opiumwet;

3. De inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt bepaald 
op de dag na publicatie in het Gemeenteblad van de be-
treffende gemeente;

Besloten op 5 april 2017. De volledige tekst van het besluit 
vindt u op www.aalsmeer.nl/hennep. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
ROND KONINGSDAG

Woensdag 26 april
Op woensdag 26 april is er vanwege de lintjesregen 
geen dienstverlening van 8.30-14.00 uur. Vanaf 14.00 
uur wordt de gebruikelijke dienstverlening van Burger-
zaken hervat tot 20.00 uur, inclusief de avondopen-
stelling. Het Sociaal Loket is deze dag geopend van 
14.00-16.30 uur.

Donderdag 27 april
Op donderdag 27 april (Koningsdag) 
is het gemeentehuis gesloten.
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20 Mooiste planten in schijnwerper
Opening ‘Kroonjuwelen’ 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - Het jaar van de Bota-
nische Tuinen begint zaterdag 22 
april met de tentoonstelling Kroon-
juwelen. Een selectie van twintig 
meest bijzondere, meest uitzonder-
lijke en mooiste planten worden in 
de schijnwerper gezet. De Kroon-
juwelen worden bewaakt door de 
poortwachters en hoeders van bio-
diversiteit: Hortus Botanic Guar-
dians. Maak kennis met deze be-
schermheren tussen 15.00 en 16.00 
uur. Zij kunnen u alles vertellen over 
de Kroonjuwelen van de Historische 
Tuin. U herkent de Botanic Guardi-
ans aan hun witte t-shirt met dito 
opdruk. 
Volgend hot item is de app ‘Hortus 
Chat’, waarmee u kunt praten met 
planten. Deze app helpt u bij het le-
ren kennen van de Kroonjuwelen en 
maakt zichtbaar wat je anders niet 
snel opmerkt, terwijl u door de Tuin 
wandelt. De Hortus Chat is te instal-
leren op een niet al te oude smart-
phone. Voor IPhones is de app te 

vinden in de App Store en voor An-
droid-toestellen in de Play Store. 
Voor de digibeten is er ook een pa-
pieren versie van de Kroonjuwelen 
verkrijgbaar bij de kassa. Het Jaar 
van de Botanische Tuinen zou niet 
compleet zijn zonder een passende 
publicatie. Speciaal voor deze ge-
legenheid schreven velen mee aan 
het overzichtswerk Botanische Tui-
nen in Nederland. Een betaalbaar 
en handig boek met portretten van 
alle 25 tuinen, hun geschiedenis, 
toekomstperspectief en hun meest 
bijzondere Kroonjuwelen. 
Last but not least komt er een post-
zegelboekje uit met een selectie bij-
zondere planten en bloemen uit de 
Botanische Tuinen in Nederland. 
Een absolute must voor filatelisten! 
Kijk voor meer informatie op www.
historischetuinaalsmeer.nl. Het tuin-
bouwmuseum is iedere dinsdag tot 
en met zondag geopend van 10.00 
tot 16.30 uur. Bereikbaar via de op-
haalbrug aan het Praamplein.

Uniek concert op Bevrijdingsdag
‘Yes, We Meet Again’ weer 
op 5 mei in Crown Theater
Aalsmeer - Aankomende Be-
vrijdingsdag staat ‘Yes, We Meet 
Again!’ opnieuw in Crown Theater 
Aalsmeer. Dit unieke concert is de 
tegenhanger van alle populaire be-
vrijdingsfestivals, speciaal gemaakt 
voor de oudere doelgroep. Na het 
grote succes bij de viering van 
70 jaar bevrijding in 2015, brengt 
Stichting Crown Theater Aalsmeer 
nu voor de derde keer deze gewel-
dige show voor iedereen die de be-
vrijding ook in 2017 wil vieren. De 
voorstelling, met Nederlandse top-
artiesten, zoals Mariska van Kolck, 
Jasper Taconis, The Triolettes en de 
Koos Mark Bigband, belicht de hits 
uit de periode van 1930 tot en met 
1945. Ook in die tijd was muziek, 
film en theater het middel om sa-
men te zijn en uit de dagelijkse be-
slommeringen te stappen. 
In dit bevrijdingsconcert ziet en 
hoort u de mooiste momenten. Mu-
ziek van het Leidseplein, Berlijn en 
Parijs, Van Johnny en Jones, Mar-
lène Dietrich, The Andrew Sisters, 
Glenn Miller en Nederlandse hits als 
“Trees heeft een Canadees”. Over-
weldigend zijn de indrukwekken-

de foto- en filmbeelden die worden 
vertoond op de theaterbrede led-
schermen. Radiopresentator Stefan 
Stasse heeft nieuwe wetenswaar-
digheden gevonden en zal het pro-
gramma presenteren. 

Vera Lynn
Extra aandacht wordt dit jaar ge-
schonken aan de 100-jarige Vera 
Lynn. Mariska van Kolck studeert 
een aantal nummers van deze le-
gendarisch zangeres in. De show 
eindigt natuurlijk met het geza-
menlijk zingen van Vera’s grootste 
hit We’ll meet Again! Deze prach-
tige uitvoering met beeld, muziek, 
dans, zang en interessante verha-
len mag u natuurlijk niet missen en 
kunt u bijwonen op vrijdag 5 mei om 
15.00 uur. De show eindigt om 16.45 
uur. Er zal geen pauze zijn. Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor 26 euro 50 via 
www.crowntheateraalsmeer.nl en 
de gebruikelijke verkooppunten. De 
productie is een samenwerking van 
Stichting Crown Theater Aalsmeer 
met Glasshouse Entertainment en is 
uniek in de Randstad.
Door Miranda Gommans

Expositie in het Oude Raadhuis
De roos al eeuwen een 
bron van inspiratie
Aalsmeer - Tot op de dag van van-
daag is de bloem een inspiratiebron 
voor allerlei kunstenaars. KCA heeft 
hierop ingehaakt door in het Ou-
de Raadhuis een expositie samen 
te stellen waarin vanuit verschillen-
de disciplines een lofzang wordt ge-
geven op de bloem. De fotografen 
Dennis A-tjak, Saskia Wagenvoort, 
Bas Meeuws en de schilder Thecla 
Renders tonen er hun interpretatie 
van wat voor hen flowerpower is. De 
expositie is nog te zien tot en met 
30 april.
Binnen het genre heeft de roos altijd 
een prominente rol gespeeld. Niet 
voor niets staat de roos bekend als 
de koningin onder de bloemen. De 
roos staat symbool voor de aardse 
en spirituele liefde. Ook de tegen-
stelling tussen de fraaie bloemen 
en de vaak venijnige stekels spreekt 
onveranderlijk tot de verbeelding. 
Een roos zonder doornen mist nu 
eenmaal karakter. Met een fotose-
rie over tulpen met Koninklijke na-
men vestigde Dennis A-Tjak in 2008 
zijn naam als kunstenaar. Hij wilde 
eigenlijk schilder worden, maar be-
sloot tijdens zijn studie aan de Riet-
veldacademie om fotograaf te wor-
den. Dat doet hij nu al meer dan 25 
jaar. Daarbij houdt hij, zoals hij zelf 
zegt, van de natuurlijke verfijning 
die gepaard gaat met kwaliteit, pre-
cisie en uitgebalanceerde eenvoud. 
Voor deze expositie in het Oude 
Raadhuis maakte hij een serie foto’s 
over oude rozensoorten zoals Op-
helia of de Parel van Aalsmeer dat 
zijn om er een paar te noemen. Hij is 
zes jaar lang bezig geweest om een 
serie van honderd foto’s te maken 

over evenzoveel oude rozensoorten. 
Dennis: “Het gaat over rozen van-
af de veertiende eeuw. Net als met 
het boek met de 125 verschillende 
bolgewassen maak ik in mijn werk 
graag een link naar vroeger. Ik wil 
met mijn werk de roos ook voor toe-
komstige generaties portretteren. 
Zo breng ik in deze tentoonstelling 
de werkelijkheid in beeld met een 
verbinding naar de prentkunst van 
toen. Er zijn weinig anderen die dit 
doen.” Veel van de door hem gefo-
tografeerde rozen vond hij met de 
hulp van rozenveredelingsbedrijf 
Belle Epoque en de Historisch Tuin. 
Rozen kennen een lange en inge-
wikkelde stamboom. Al 35 miljoen 
jaar geleden bloeiden er rozen op 
deze aarde. Deze wilde planten wer-
den al vanaf de vroege Oudheid ver-
edeld en de roos kreeg al snel een 
belangrijke rol in de samenleving. 
De Grieken balsemden hun dode 
helden met rozenolie, de Romeinen 
kroonden triomfators met rozen en 
kruisvaarders introduceerden rozen 
uit Klein-Azië in het Westen. Thee-
klippers brachten rond 1840 niet al-
leen felbegeerde theeblaadjes mee, 
maar ook tal van rozen. Voor A-tjak 
is bloemfotografie een passie. Zelfs 
in verwelkte toestand weet hij hun 
schoonheid te ontdekken. Door zijn 
aandacht voor licht en lichtval roept 
zijn werk dikwijls de schilderijen 
van de grote 17e eeuwse Holland-
se meesters in herinnering, zo wordt 
geschreven. Zijn rozenfoto’s zijn 
nog tot en met 30 april te zien in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, 
geopend van donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Informatie en documentaire
Videoclub lost problemen 
op tijdens clubavond
Aalsmeer - Hoe vaak gebeurt het 
niet dat je videocamera net niet doet 
wat jij graag wil. Of dat je een film 
aan het monteren bent en de boel 
loopt vast. Of nog erger, je kunt zelfs 
je film niet meer terug vinden op de 
harde schijf. Problemen waar je niet 
zo goed raad mee weet en waar je 
in de gebruiksaanwijzingen ook de 
oplossing niet kunt vinden. Geen 
nood. In vele gevallen weten de le-
den van de videoclub elkaar wel te 
vinden en is de oplossing nabij.
Maandag 24 april is er op de club-
avond tijd en ruimte om problemen 
waar de leden mee zitten op te los-
sen. Neem dan ook camera en/of 
laptop mee. Er zal ook uitleg wor-
den gegeven over een van de ve-
le extra mogelijkheden in het Ma-
gix montageprogramma. Gesproken 
wordt dan over Vasco da Gama tool, 
waarmee met behulp van animatie 
op een creatieve wijze in je vakan-
tiefilm kunt laten zien welke route je 
hebt afgelegd. Tenslotte komen de 
voorjaar- en zomervakantie er weer 
aan. Dan moet je weer lekker aan de 
slag kunnen.
Op deze avond zal met het verto-
nen van de documentaire ‘The hand 

of Buddha’ een eerbetoon worden 
gegeven aan de onlangs op veel te 
jonge leeftijd overleden filmer Re-
né Roeken. Een begenadigd filmer, 
die wist te imponeren met geweldi-
ge natuurfilms, waar altijd een boei-
end verhaal in was verwerkt. Voor-
zitter Gerard van Schie: “Hij zette 
zich ook in voor anderen. Zijn film-
cursus heeft velen geïnspireerd bij 
het maken van betere films. Daar-
naast gaf hij jurytrainingen en kon 
daarbij op boeiende wijze films ana-
lyseren en juryleden op weg helpen 
op het moeilijk begaanbare pad van 
het jureren. Ik kan uit ervaring spre-
ken omdat ik hem als film- en jury-
docent heb mogen meemaken.”
Belangstellenden die ook met vra-
gen zitten over filmen of filmmonta-
ge zijn van harte welkom. Zij kun-
nen deze avond vrijblijvend bezoe-
ken en ervaren hoe het er op een 
dergelijke avond aan toe gaat. Er 
zijn voldoende ervaren clubleden 
aanwezig om hen met een aantal 
tips op weg te helpen. 
De clubavond wordt maandag 24 
april gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur.

Feest voor iedereen vanaf 15 jaar
Zaterdag ‘Geschikt’ in N201
Aalsmeer - Inmiddels beroemd in 
de wijde omtrek: zaterdag 22 april 
een nieuwe editie van Geschikt in 
N201. Hèt urban dance event voor 
iedereen vanaf 15 jaar. Geschikt 
wordt georganiseerd door een gro-
te groep jongeren uit Aalsmeer en 
omgeving en staat garant voor een 
avondje lekker uitgaan en dansen 
in N201 op de beste urban hits, ge-
bracht door een sterk team van dj’s 
en een MC die iedereen tot in de la-
te uurtjes zullen opzwepen om de 
dansvloer tot het einde toe vol te 
laten staan met feestgangers. El-
ke feest heeft een eigen thema om 
het allemaal nog gekker te maken 
en deze keer is de hele club in ne-
onsferen gehuld met Neonverf, Ne-
on Goodies, Neon bracelets en nog 
veel meer van dat soort dingen; al-
les om deze avond wederom tot 
een weergaloos succes te maken! 
De kaartverkoop is al in volle gang 
en het is verstandig om je kaarten 
vooraf online te kopen, want het 
zal erg druk worden. Meer over de 
kaartverkoop is te vinden op de fa-
cebookpagina van Geschikt.
Vanwege de leeftijd wordt er geen 
alcohol geschonken, bij de entree 
worden blaastests afgenomen en 
iedereen die vooraf teveel heeft ge-
dronken wordt huiswaarts gestuurd. 
Indrinken is iets van alle tijden en 
in samenwerking met de gemeen-
te Aalsmeer probeert N201 in kaart 
te brengen hoe het (in)drinkge-

drag van jongeren veranderd sinds 
de verhoging van de alcoholleef-
tijd naar 18 jaar. Vooralsnog moet 
geaccepteerd worden dat er he-
laas nog veel wordt ingedronken en 
daar kan N201 niets aan doen, jon-
geren kunnen kennelijk nog steeds 
heel makkelijk aan drank komen. 
Maar omdat er in N201 dus geen al-
cohol wordt verkocht gaat iedereen 
in elk geval wel weer nuchter naar 
huis. Op termijn wordt ernaar ge-
streefd om een zero-tolerance be-
leid te gaan hanteren wat alcohol 
betreft, maar daarvoor is het nu nog 
te vroeg. Wel zijn er plannen om jon-
geren die nuchter aan de deur ver-
schijnen bij aankomende feesten te 
belonen, maar over op welke ma-
nier dat georganiseerd en gefinan-
cierd wordt, moeten nog duidelijke 
afspraken worden gemaakt met or-
ganisatie, gemeente, jongerenwerk 
en andere betrokken partijen zoals 
stichting Brijder. De aanwezige se-
curity zorgt er tevens voor dat het 
feest veilig en ordelijk verloopt en 
tot nu toe zijn dan ook geen noe-
menswaardige incidenten voorge-
vallen. N201 heeft inmiddels zeer 
veel ervaring opgedaan met het or-
ganiseren van dergelijke evene-
menten en heeft veiligheid hoog in 
het vaandel staan.
Het feest begint zaterdag om 21.00 
uur en duurt tot 2.00 uur. De entree 
is 7,50 euro in de voorverkoop en 10 
euro aan de deur.

Kinderburgemeester Sophie 
van Raaphorst bij BZT show
Aalsmeer - Kinderburgemees-
ter Sophie van Raaphorst is bij de 
BZT show geweest om haar Syri-
sche vriendin Sedra een hart onder 
de riem te steken. Het programma 
wordt aanstaande zaterdag 22 april 
om 17.45 uur uitgezonden bij NPO 
Zapp. Sophie: “Het was super leuk. 
De hele klas was mee. Ik heb Sedra 
verteld hoe knap ik het vind hoe ze 

het allemaal doet. Toen ze vorig jaar 
bij ons in de klas kwam, sprak ze 
nog geen Nederlands. Samen met 
de klas hebben we een boekje voor 
haar gemaakt met lieve boodschap-
pen erin. Ik mocht haar namens de 
BZT show een mooie rugtas met 
schoolspullen aanbieden. Het is een 
super leuk programma. Ga je ook 
kijken?”

Informatie, entertainment en 
cultuur op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Een verzamelplek voor 
informatie, cultuur en entertain-
ment. Dat is de lokale omroep Ra-
dio Aalsmeer. Buurtgenoten verzor-
gen radio-uitzendingen van aller-
lei soorten. In en rond Aalsmeer le-
ven enorm veel zelfstandig onderne-
mers. Een van hen word donderdag 
geïnterviewd door de makers van het 
programma ‘Halte Zwarteweg’. Erwin 
de Bruijn, gevestigd in Aalsmeerder-
brug, maakt veel verschillende soor-
ten video’s en zal daar alles over ver-
tellen in zijn interview. Ook is video 
pitchen een van zijn kwaliteiten. Wat 
dit precies inhoudt, is donderdag 
tussen 18.00 en 19.00 te horen. In 
‘Echt Esther’ daarna meer over hoog-
begaafdheid. Is het een zegen of een 
last als je kind hoogbegaafd blijkt te 
zijn? Esther Sparnaaij gaat erover in 
gesprek met Annette Hoorn en Mi-
randa, beide moeder van hoogbe-
gaafde zonen. De zoon van Annet-
te, Aris (11), schuift ook aan in de 
studio om mee te praten over hoe 
hij in het leven staat. Benieuwd naar 
dit gesprek? Luister dan donderdag 
tussen 19.00 en 20.00 naar ‘Echt Es-
ther’. Heeft u inbreng voor het ge-
sprek, dan kunt u dit aan Esther la-
ten weten via esther@radioaalsmeer.
nl. Jenny Piet en Wilbert Streng pre-
senteren het maandelijkse radio life-
style-magazine ‘That’s Life’ donder-
dag weer, met als technicus Frans 
van der Wee. Het programma begint 
met homeopate Catinka Rabbers-
Dekker. Daarna te gast Jet van Dalf-
sen van bierbrouwerij De Schans in 
Uithoorn. Zij is de compagnon van 
Guus Roijen die helaas in 2015 over-
leed. Van Dalfsen zet de droom van 
een eigen brouwerij van Guus voort 
en vertelt over het realiseren daar-
van en de toekomstplannen. Verder 
een thema dat breed speelt in de 
maatschappij: stress. Orthomolecu-
lair therapeute Marjon Middelkoop-
Huiskens gaat diep in op de relaties 
tussen slapen, stress en depressie. 
Tenslotte Melvin en Ramon Kinkel in 
de studio. Zij verloren hun moeder 
Wendy Noordam en besloten het ge-
dachtegoed en de fotokunst van hun 
moeder voort te laten leven. Dit al-
les donderdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur in ‘That’s Life’.

Eva komt keyboard spelen
Vakantietips en lokaal talent in de fa-
milieshow ‘Let’s Go’ op vrijdag om 
18.00 uur. Kim en Laurens krijgen 

bezoek van Eva Moolhuijsen (10), 
want zij komt haar talent van key-
board spelen laten horen. De Mei-
vakantie staat voor de deur en dan 
heb je alle tijd om leuke dingen te 
doen. Kim heeft een lijst met leu-
ke tips gemaakt om tijdens de va-
kantie allemaal te doen! Tel daarbij 
op de nieuwste muziek zoals Okido-
ki van Kinderen voor Kinderen. Zelf 
een lied dat je wil horen? Mail dan 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar de studio!

168e weekje later 
Afgelopen maandag ontving Elbert 
Huijts in ‘Door de Mangel’ de vis-
sende voetbaltrainer Ton Nisters. De 
drie kernwoorden die hij het best bij 
zichzelf vindt passen zijn: stressbe-
stendig, geduldig en doorzetter. Ton 
was in zijn werkende leven grond-
werktuigkundige en projectleider bij 
de KLM. Tegenwoordig is Nisters ac-
tief bij voetbalvereniging RKDES als 
trainer van de mini’s en als secreta-
ris van visvereniging Vislust. Natuur-
lijk heeft Ton ook weer een nieuwe 
gast gevonden. De 168e gast in ‘Door 
de Mangel’ zal echter niet komende 
maandag, maar pas op 1 mei te ho-
ren zijn. Vanwege de meivakantie is 
aanstaande maandag een herhaling 
te horen van 9 januari met dorpsdich-
ter Marcel Harting. Maandag 24 april 
om 19.00 uur. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Wijnproeverij in 
Bacchus

Aalsmeer - Bacchus organiseert 
zaterdag 22 april weer een wijn-
proeverij, dit keer geheel in de sfeer 
van een zomers party eiland, inclu-
sief tropische hapjes en een DJ. 
Voor de beter wijnkennis is deze 
keer drankhandel Mitra Van Schaik 
gevraagd zes mooie wijnen te se-
lecteren. Fruitig wit, zwoele rosé en 
erotiserend rood dekt de lading aar-
dig. Cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat opent de deuren om 
21.00, uur, de proeverij start rond 
21.30 uur. Toegang is 12,50 euro, de 
wijn en hapjes zijn dan inclusief.

Lezing ‘Plastic soep’ door 
Peter Smith bij Zin Inn
Aalsmeer - Hoe met een klein beet-
je moeite de wereld mooier maken? 
Grote problemen los je niet op door 
er over te klagen. Iets doen, hoe on-
beduidend klein het soms ook lijkt, 
brengt je wel dichter bij een oplos-
sing. Sterker nog, doordat je zelf 
iets doet aan het probleem krijg 
van je allerlei kanten hulp. Deze fi-
losofie wordt nu toegepast op een 
probleem waar in Nederland ont-
zettend veel over geklaagd wordt: 
zwerfafval. 
Peter Smith is een enthousiaste 
kunstenaar die gelooft in de kracht 
van één; als je een betere wereld 
wil, begin je gewoon zelf. Als deze 
ene persoon bezig gaat, volgt er veel 
moois. In een uitdagende en moti-
verende lezing gaat nagedacht wor-

den over plastic op een verrassende 
en speelse manier. Doel: Samen de 
wereld mooier maken. Een van de 
manieren waarop Peter Smith zelf 
werkt aan minder plastic is bij ve-
len bekend: de Dopper. Deze hippe 
fles is niet alleen heel erg leuk, maar 
ook geweldig voor het milieu. Om-
dat het flesje vaker wordt gevuld, 
worden er minder wegwerpflesjes 
gekocht. Een briljante, speelse en 
vooral mooie manier om te werken 
aan een betere wereld. 
De lezing ‘Plastic soep’ door Pe-
ter Smith is op dinsdag 25 april om 
20.00 uur bij de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55. Deuren 
open vanaf 19.30 uur. Kosten: 5 euro 
inclusief koffie en thee. Meer infor-
matie: zininn@dgaalsmeer.nl

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 23 april 
houdt Vogelvereniging Aalsmeer 
een grote vogelbeurs in zaal de 
Baccara aan de Baccarastraat 1. De 
beurs is open van 10.00 tot 12.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te kopen, te verko-
pen, te ruilen of rond te kijken en 
vragen te stellen over de hobby vo-
gels, voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro voor iedereen 
die komt kijken of kopen. Bezoekers 
maken kans op een leuke attentie 
met hun entree bewijs. Verkoop van 
eigen vogels is gratis, zowel voor le-

den als bezoekers. Aanwezig zijn di-
verse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels. Ook diverse soorten zaden en 
zaadmengsels en vogelkooien wor-
den te koop aangeboden. De Vogel-
vrienden van Aalsmeer bezitten het 
keurmerk van de Nederlandse bond 
van vogelliefhebbers, voor het dier-
vriendelijk behandelen van vogels 
met in acht neming van de milieu-
eisen die tot heden van kracht zijn. 
Een hele eer om dit keurmerk van 
diervriendelijkheid te mogen voeren. 
Bel voor inlichtingen: 06-10666878.
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NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

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

Vanavond informatieavond
Start met meerdere klassen 
in vrijeschool-afdeling
Regio - Bij voldoende belangstel-
ling gaat de nieuwe vrijeschool-af-
deling van openbare Basisschool 
de Eendracht in Mijdrecht van start 
met meerdere klassen. Hiertoe is 
deze week besloten. Kinderen kun-
nen in principe voor elke klas aan-
gemeld worden vóór 10 mei. Op 10 
mei wordt naar aanleiding van de 
aantallen besloten welke klassen 
er in augustus 2017 van start zullen 
gaan in het scholencomplex aan De 
Eendracht. 
Er is veel belangstelling voor de af-
deling Vrijeschool-onderwijs die De 
Eendracht vanaf 2017-2018 gaat 
aanbieden als aanvulling op haar 
huidige onderwijsaanbod. De vrije-
school-afdeling wordt een aparte 
afdeling binnen de bestaande ba-
sisschool, die hiermee wil inspelen 

op de groeiende behoefte aan vrije-
school-onderwijs in de gemeente en 
haar huidige onderwijsaanbod wil 
verrijken. De afdeling opent alleen 
als er voor 10 mei voldoende kinde-
ren per klas worden aangemeld.
Op donderdagavond 20 april wordt 
een informatie-avond georgani-
seerd over de mogelijke start van de 
vrijeschool-afdeling. Belangstellen-
de ouders zijn welkom vanaf 19.45 
uur in de Pieter Joostenlaan 28a in 
Wilnis. Het programma duurt van 
20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Er is 
veel informatie over vrijeschoolon-
derwijs en over de samenwerking 
met De Eendracht en ruimschoots 
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Meer informatie en aanmel-
den voor de informatieavond: vrije-
schoolgroenehart.wordpress.com.

Aanstaande zondag Classic Stars Tour

Cees Hoevelaken: “Mijn auto’s 
moeten er gelikt uit zien”

Aalsmeer - Aanstaande zondag 23 
april wordt de door beide ‘Corren’, 
Cor Millenaar en Cor Zomer, geor-
ganiseerde Classic Stars Tour verre-
den. Eigenaren van klassieke Mer-
cedes wagens laten deze kans niet 
aan zich voorbij gaan om mee te rij-
den. “Er wordt altijd een mooie tocht 
uitgestippeld.” 
Eén van de deelnemers is Cees Hoe-
velaken, dit keer niet samen met zijn 
vrouw die op de kleinkinderen gaat 
passen, maar met zijn broer. “Ja, dat 
wordt een leuke dag.” De voorpret 

is in zijn ogen te zien. Een gesprek 
met het echtpaar Hoevelaken is een 
feestje, woorden buitelen over el-
kaar heen en de ene anekdote is 
nog leuker dan de andere. Het be-
gint met de andere hobby’s. 
”Fotograferen is zo’n uit de hand ge-
lopen hobby. Ik fotografeer veel voor 
de Vereniging Oud Militairen Indië 
en zo kom ik op uitnodiging van het 
ministerie in meerdere kazernes. 
Ik heb zelf nooit in dienst gezeten 
maar mijn oom - inmiddels 90 - was 
een oud Indië-ganger. En wij heb-

ben ook 7 jaar op Texel gewoond, 
daar valt ook genoeg te fotografe-
ren.” Vervolgens wordt er gespro-
ken over de fascinatie voor het wiel-
rennen. Hoevelaken was ooit we-
reldkampioen tijdrijden bij de vete-
ranen. De bekers tonen aan dat het 
niet bij die ene overwinning is ge-
bleven. En dan komt toch het on-
derwerp aan de orde waarvoor wij 
gekomen zijn: De klassieke auto’s! 
Wanneer de deur open gaat waar 
achter de juwelen staan opgebor-
gen weet je in een split second: Hier 
hebben wij te maken met de ware 
liefhebber, die niet uitgepraat raakt 
over dit fraaie bezit. 
“Ik heb altijd gedacht: als ik 65 word, 
ga ik Mercedes rijden.” Het werd 
ietsje later maar de wens kwam uit. 
De eerste auto - een R 129 - was 
overigens een beginners foutje en 
dat mag dan gerust een eufemis-
me genoemd worden. Maar na alle 
reparaties mag het resultaat er zijn. 
Werkelijk een plaatje die niet on-
derdoet voor de andere drie exem-
plaren. Auto nummer twee is een 
C 126 uit 1983. “De eigenaar wilde 
een nieuwe racefiets, hij gebruikte 
de auto alleen om er mee op vakan-
tie te gaan. De auto komt oorspron-
kelijk uit Zwitserland en dat is heel 
gunstig, want daar wordt geen pe-
kel gestrooid. Heb je geen last van 
roestplekken. Met deze gaan wij 
nu op vakantie, die zit zo heerlijk, je 
raakt er nooit in verreisd.”

Op slag verliefd
Op de derde auto - een W 108 uit 

1970 - was het echtpaar Hoevela-
ken op slag verliefd. Een roomwit-
te schoonheidskoningin. Afkom-
stig van de eerste eigenaar - een 
Franse restauranthouder - die er tot 
zijn 89ste in heeft gereden. “De tel-
ler stond op 75.000 kilometer. Zijn 
dochter verkocht na het overlijden 
van haar vader de auto aan een Ne-
derlandse handelaar en zo kwam hij 
bij mij terecht. Met deze auto - een 
6 cilinder 160 PK - ga ik zondag 23 
april de Classic Stars Tour rijden.” 
Het kan niet anders dan dat dit ju-
weel van het langs de kant staande 
publiek veel applaus krijgt. En dan 
is er ook nog een vierde exemplaar 
een type 123 uit 1982, die echt niet 
naar buiten gaat als het regent. 
Van alle auto’s wordt een logboek 
bijgehouden. Wij krijgen een lesje 
over de bijzondere, spitsvondige en 
prachtig afgewerkte details. Waar-
mee de bewondering voor deze ver-
zameling meer en meer stijgt. “Mijn 
auto’s moeten er gelikt uitzien. Ik ga 
over de buitenkant” en zijn vrouw 
vult aan: “En ik over de binnenkant, 
pas dan zie je het beste hoe de au-
to is onderhouden.”
Voor Cees Hoevelaken houdt de 
hobby niet op bij een buitenrit, zo-
dra de auto weer op ‘stal’ staat 
wordt de compressor aangezet 
waarmee de poeder van de rem-
schijven wordt verwijderd. “Want 
die tast de laklaag aan.” En natuur-
lijk wordt de auto van dak tot bo-
dem gereinigd hetgeen ook telt 
voor de motor. Er komt een tanden-
borstel aan te pas om iedere onge-
rechtigheid te verwijderen.                     
Janna van Zon

Wie zich nog wil aanmelden voor de 
Classic Stars Tour of meer over het 
programma wil weten kan dat doen 
bij kirsten@syltsupport.nl. De Clas-
sic Stars Tour start aanstaande zon-
dag 23 april om 11.00 uur bij The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Stem ook op www.kibbelingcup.nl
Wie bakt lekkerste kibbeling? 
Vishandel Veerman natuurlijk!
Aalsmeer - Wie bakt de lekker-
ste kibbeling van Nederland? “Wij 
natuurlijk”, zeggen de eigenaren 
en medewerkers van de Vishandel 
Veerman in de Ophelialaan 97 en 
om dit te bewijzen wordt meege-
daan aan de jaarlijkse wedstrijd om 
de Kibbeling Cup. Aan de Kibbeling 
Cup mogen alle visspecialisten, zo-
wel uit de gevestigde als de ambu-
lante handel, deelnemen. De wed-
strijd bestaat uit twee ronden. In 
ronde één bepalen de consumenten 
de winnaars via een online stemtool 
(ingedeeld per provincie) en in ron-
de twee zal een vakjury deze provin-
ciewinnaars beoordelen om vervol-
gens een landelijke winnaar kiezen. 
Vishandel Volendam hoopt op veel 
steun van inwoners en vraagt hen te 
stemmen via www.kibbelingcup.nl. 
Dit kan tot en met 12 mei. Wie zijn 
of haar stem uitbrengt, maakt kans 
op leuke prijzen. Vishandel Veerman 
is al 39 jaar een begrip in Aalsmeer 
en is hét adres voor diverse soorten 
verse vis, salades, visspiesen voor 

op de barbecue en bij het gourmet-
ten, ovenschotels, belegde brood-
jes met onder andere haring (vers 
van het mes) en gebakken vis. De 
vis wordt de hele dag vers gebak-
ken en volgens Vishandel Veerman 
heeft zij de lekkerste kibbeling van 
de wereld. Het waard om uit te gaan 
proberen, als u/jij dit nog niet ge-
daan hebt… 
En daarna dan gelijk stemmen voor 
dit Aalsmeerse bedrijf dat (na-
tuurlijk) ingedeeld is in de provin-
cie Noord-Holland en onder ande-
re vishandelbedrijven uit Hoofddorp, 
IJmuiden en Amstelveen als mede-
deelnemers heeft. 
De uiteindelijke uitslag laat overi-
gens nog wel enkele maanden op 
zich wachten. De beoordeling door 
de jury is van 23 augustus tot en met 
22 september en de bekendmaking 
van de landelijke winnaar is op 2 ok-
tober in Spakenburg. Kijk voor meer 
informatie op www.vishandelveer-
man.nl . Telefonisch bereikbaar via 
0297-327453.

Het zomerseizoen is geopend!
Veel animo voor lingerie-
show Van der Schilden
Aalsmeer - Tijdens de lingerie-
show bij van der Schilden Lingerie 
is het publiek verrast door de veel-
zijdigheid van de collectie van dit 
seizoen. Dit jaar liepen er zes mo-
dellen en was de opkomst gewel-
dig! De uitgebreide collectie linge-
rie, bad- en nachtmode is geshowd 
waardoor de start van het zomersei-
zoen goed is geopend! Badgoed is 
er volop, prachtige merken als Pri-
ma Donna Swim en Sunflair maar 
ook Cyell, Seafolly en Beachlife zijn 
weer goed aanwezig. Nieuwe mer-
ken als Luli Fama, vooral bekend om 
haar prachtige tunieken, Watercult 
en niet te vergeten Save the Queen 
Sun welke na een paar seizoenen 
weer terug is in de collectie. Door 
de collectie op model te zien, krijg je 
toch een beter beeld en krijg je zin 
in de zomer.
Deze show zijn vooral de trends in 
lingerie geshowd. Veel poedertin-
ten als vervanger van huidskleur en 

zachte pastel en vergrijsde tinten. 
De uitgebreide basiscollectie heeft 
Van der Schilden dit jaar niet laten 
zien. De bh mag steeds meer ge-
zien worden. Een bh draag je toch, 
laat het dan een mooi exemplaar 
zijn! Voor een grote cup of juist een 
push up bh, het is allemaal aanwe-
zig in de collectie van Van der Schil-
den Lingerie. Bent u niet bij de show 
geweest en toch benieuwd naar de 
collectie? U bent van harte welkom 
in de winkel op Raadhuisplein 10.

Paasactie
En dan nog dit: De winnares van de 
Paasactie, win je aankoopbedrag 
terug, is bekend. Mevrouw Beljaars 
is de winnares! Er zaten 116 eitjes 
in de pot, mevrouw Beljaars zat er 
het dichtste bij met 117 eitjes. Zij 
wint een cadeaubon ter waarde van 
34,95 euro. Van der Schilden Linge-
rie wenst haar veel plezier met het 
besteden van de bon.

Heropening 
Wereldwinkel

Aalsmeer - Begin dit jaar is We-
reldwinkel Aalsmeer overgestapt 
naar een andere landelijke organi-
satie en dat betekende een nieuw 
logo en dus ook een goed moment 
om de winkel een opfrisbeurt te ge-
ven. Eind maart is er flink geklust 
en geschilderd door een groep vrij-
willigers en het resultaat is prach-
tig. Aanstaande vrijdag 21 en zater-
dag 22 april is de heropening en ligt 
er voor alle klanten een leuke atten-
tie klaar. De officiële opening is vrij-
dag om 17.00 uur door wethouder 
Jop Kluis. Iedereen is van harte wel-
kom in de winkel in de Zijdstraat 15. 

Nieuwe expositie 
bij Eveleens

Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 20 april, is een nieuwe expo-
sitie te zien bij Eveleens Makelaardij 
in de Punterstraat. Werken van Ada 
Bruine de Bruin worden tentoonge-
steld. De fijne details in de schilde-
rijen van Ada zijn op zijn minst foto-
grafisch te noemen. Ada heeft een 
passie voor zwanen. Maar haar zee-
hond is ook wereldberoemd, in ie-
der geval in Aalsmeer sinds haar 
deelname aan ‘Amazing Amateurs’ 
in het Oude Raadhuis. Hier won zij 
de publieksprijs twee keer achter 
elkaar. Binnen lopen om de werken 
van Ada Bruine de Bruin te bewon-
deren kan dagelijks tijdens ope-
ningsuren van Eveleens. 

Bijzondere opdrachten en leuke vragen

Voorpret bij voorbereiding 
Ladies Rally op 7 mei
Aalsmeer - Al maanden is de voor-
bereiding in volle gang voor de La-
dies Rally die plaatsvindt op zondag 
7 mei aanstaande. Het uitzetten van 
een dergelijk parcours is tijdrovend. 
Een paar weken geleden is er proef-
gereden. En dat ging goed. Hilarisch 
was het. Dat zullen de dames die 
deelnemen aan den lijve gaan on-
dervinden. Smalle bruggen, slinge-
rende paadjes, onbekende gebie-
den en dorpjes, terwijl toch rede-
lijk dichtbij huis. “Het wordt leuk”, 
roepen twee van de organisatrices 
Kirsten Verhoef en Ineke Loogman 
verrukt uit. “We hebben bijzonde-
re opdrachten en leuke vragen be-
dacht en de route is goed te doen. 
Nu nog hopen op een beetje zonnig 
weer.” Voor de dag zijn drie bijzon-
dere juryleden uitgenodigd: Burge-
meester Jeroen Nobel, Gerco Tols-
ma (directeur van Meerbusiness 
Haarlemmermeer/Schiphol) en No-

taris Silvia Koolbergen hebben zich 
laten strikken om te beoordelen bij 
start en finish hoe de equipes er-
uit zien, hoe de auto’s erbij staan 
en hoeveel werk de dames gemaakt 
hebben van hun uitdossingen. Hier-
uit komt één winnaar. Tevens zal de 
driekoppige, onafhankelijke jury de 
prijsuitreiking doen van de drie bes-
te equipes, gebaseerd op vragen, 
opdrachten en hoe de route is z’n 
geheel wordt afgelegd. 

Opbrengst Ons Tweede Thuis
De inschrijving voor de rally is in-
middels gesloten. Ineke: “Er rijden 
bijna 80 auto’s mee, met daarin 190 
vrouwen. Echt bizar hoeveel leuke 
reacties en vele aanmeldingen we 
nu al hebben ontvangen zonder dat 
we veel reclame hebben gemaakt. 
Super voor de eerste keer. Dat zegt 
veel over een eventueel vervolg in 
de toekomst. Het leeft enorm. We 

gaan er een succes van maken. Ri-
nus van Itterzon heeft toegezegd om 
bij de start de vrouwen op weg te 
‘praten’. Hij kan dat als geen ander 
als speaker van de Hibra en derge-
lijke.” Om 9.30 uur is de start bij The 
Beach aan de Oosteinderweg en 
de finish zal vanaf 16.00 uur zijn bij 
De Arendshoeve aan de Aalsmeer-
derdijk in Rijsenhout. Aansluitend 
is de prijsuitreiking rond 18.00 uur. 
Op de dag zelf is er een loterij met 
prachtige prijzen, wat weer geld op-
levert voor Ons Tweede Thuis. De 
lootjes zullen zowel aan deelne-

mers als publiek worden verkocht. 
“Ook worden er speciaal voor deze 
dag mooie ‘Ladies Rally Wrapbrace-
lets’ gemaakt door Nicky’s Beads in 
de kleuren peach, pink of blue, die 
men kan bestellen via de website en 
waarvan een deel van de opbrengst 
naar het goede doel zal gaan.” Aldus 
de enthousiaste Ineke die tijdens de 
proefrit achter het stuur kroop en 
het gas stevig intrapte. 
“We hebben bij de finish ook enke-
le kramen en er zal muzikale omlijs-
ting zijn. Leuk voor degenen die de 
vrouwen op staan te wachten.” Tus-

sen 18.30 en 19.00 uur start de bar-
becue. Hiervoor kan men zich nog 
opgeven (ook publiek) à 23 euro 50 
per persoon, exclusief drank, via in-
fo@rallyclubaalsmeer.nl. Houdt de 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie. Voor en tijdens de 
rally zal daar flink op gepost wor-
den! 
Door Miranda Gommans 

Zaterdag 22 en zondag 23 april
Open atelier in ark aan 
de Oude Spoordijk
Aalsmeer - De ark van beeldend 
kunstenaar Cathy van der Meulen is 
voor het weekend van 22 en 23 april 
omgebouwd tot galerie. In de galerie 
zijn niet alleen schilderijen, tekenin-
gen en grafiek van haar hand te zien. 
Er is in de woonark ook ruimte gere-
serveerd in het atelier voor haar leer-
lingen Betty Kooy, Betsie Snijders, 
AnneMarie Spitzen, Jidske Steen-
winkel en Carry Bijlo. Kleur, licht en 
donker zijn voor Cathy van der Meu-
len belangrijke aspecten voor haar 
werk. Ze haalt haar inspiratie voor-
al uit de natuur. Haar grootste in-
spiratiebron is het landschap, maar 
ook een portret of een bos serin-
gen of een amaryllis gaat ze niet uit 
de weg. Op dit moment bijvoorbeeld 
werkt ze hard aan de portretjes van 
buurkinderen. Die zijn alleen dit 
weekend nog niet te zien omdat ze 
nog niet af zijn. “Ik laat recent werk 
zien, maar ook wat ik zo in de loop 
der jaren heb gemaakt. Het gaat mij 
in m’n werk om het kijken. Er is al-
tijd veel meer te zien dan je in eer-
ste instantie waarneemt. Dan wordt 
kijken een beleving en dan geniet 
je veel meer. Daarbij laat ik me te-
gelijkertijd leiden door mijn fanta-
sie en mijn intuïtie. Dat speelt door 
al mijn werk. Neem nu bijvoorbeeld 
de huid. In eerste instantie denk je 
roze of wat dan ook, maar als je dan 
echt gaat kijken zie je dat de huid uit 
een heel palet van kleur bestaat. Dat 
kijken, dat zien probeer ik ook aan 
mijn leerlingen door te geven.” Cathy 
van der Meulen volgde haar vijfjari-

ge opleiding aan de Wackers Aca-
demie in Amsterdam. Daarna had ze 
in de Jordaan samen met een colle-
ga jarenlang een atelier. Ze onder-
ging er zoals ze zelf zegt een fantas-
tisch leerproces. In 2001 verhuisde 
ze haar atelier naar de ark aan de 
Oude Spoordijk. Het was een perio-
de waarin ze in een creatieve impas-
se belandde. Ze had geen idee waar 
ze aan begonnen was en ze mis-
te haar vrijheid in de stad, ze miste 
haar fietstocht door het bos van en 
naar Aalsmeer en Amsterdam, het 
weer was wekenlang druilerig en ze 
kreeg geen penseel op het doek. Tot 
het moment dat ze een zelfportret 
maakte dat nu als een soort steun-
tje in de rug in haar eetkamer hangt. 
Tot op de dag van vandaag merkt ze 
dat ze snel afgeleid wordt om bij-
voorbeeld met mooi weer snel even 
een klusje in de tuin te doen. Dan 
moet ze soms net als haar leerlingen 
weer ontdekken wat ze ook al weer 
wil met haar werk. Dat ontdekken is 
nooit gestopt. Het resultaat daarvan 
is te zien in het vierde weekend van 
april, zaterdag 22 en zondag 23, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur.





Aalsmeer - De 75+ club van 
de Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer brengt twee maal per jaar 
een bedrijfsbezoek aan één van 
haar leden. Op 4 april was de club 
te gast bij Van Klaveren Plant aan de 
Hoofdweg. De opkomst was over-
weldigend. In zijn welkomstwoord 
vermeldde voorzitter Berry Philip-
pa onder andere dat Van Klaveren 
Plant destijds het vijftigste lid van 
de 75+ club was. Daarna nam ei-
genaar Ard van Klaveren het woord. 
Hij is de derde generatie. Het bedrijf 
bestaat sinds 1934 en is al die ja-
ren gevestigd aan de Hoofdweg. Al 
ruim 40 jaar worden hier Horten-
sia’s gekweekt voor verschillende 
doeleinden. Hoofdzakelijk Horten-
sia’s voor in de tuin, maar ook plant-
materiaal voor de teelt van snijhor-
tensia’s. Het brede assortiment be-
staat uit meer dan 35 soorten. Ver-

volgens gaven Ard en bedrijfslei-
der tuinplanten, Govert Buijs, een 
rondleiding. Er werd uitleg gegeven 
over de organisatie, de teelt, de af-
zet en technische kant van de teelt. 
Deze kwekerijlocatie is gebouwd in 
2007 en bestaat uit 1,5 hectare kas 
en 1,8 hectare productie buitenveld. 
Aan de Hoofdweg heeft Van Klave-
ren Plant sinds 1977 nog een twee-
de locatie van 1,4 hectare en 3,7 
hectare productie buitenveld. Totaal 
werken er 8 mensen met veel pas-
sie aan het product. Na afl oop stond 
er een heerlijk buffet klaar dat was 
verzorgd door de koks van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Bij vertrek kregen 
de bezoekers een prachtige Hor-
tensia mee naar huis. De Vrienden 
kijken terug op een zeer geslaagde 
bijeenkomst. Het volgende bedrijfs-
bezoek van de 75+ Club zal in het 
najaar van 2017 plaatsvinden.
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‘De Tafel van Gon’ bij Espago
Aalsmeer - Wij schuiven aan tafel 
bij Gonny en doen dat niet zomaar. 
Dit jaar is namelijk het jaar waar-
in zij defi nitief afscheid gaat nemen 
als ondernemer in de Ophelialaan. 
Eigenlijk kon ze vijf jaar geleden al 
van haar pensioen genieten, maar 
wie Gonny een beetje kent weet 
dat dit geenszins haar ambitie was. 
Naast de cadeauwinkel kon er nog 
wel een andere uitdaging bij: thea-
ter van Bob & Gon en ook dat werd 
en is nog steeds een succes.

Gonny waarom ben je van 
gedachten veranderd? 
“Eigenlijk is het best bijzonder, want 
ik kan me nog even geen leven zon-
der Espago voorstellen. Toch denk 
ik dat je ook moet koesteren wat 
je hebt. Ik had al nooit durven dro-
men dat ik ooit een eigen winkel zou 
starten en nu kijk ik al terug op 24 
jaar als succesvol ondernemer. Es-
pago was en is nog steeds een win-
kel waar onze klanten met veel ple-
zier komen, dat is uniek in het retail-
landschap van vandaag.”

Weet je nog waarom je op je 46e 
de sprong in het diepe waagde? 
“Eerlijk gezegd werd ik gestimu-
leerd door een paar mensen om mij 
heen. Een winkelavontuur beginnen 
is fi jn om met anderen te delen. Es-
pago is een samenvoeging van Es-

ther, Pamela en Gon, samen be-
dachten we het plan en zetten we 
de deuren in de Ophelialaan open. 
Al snel werd het echt mijn winkel. 
Mijn dochter Esther is heel goed in 
het bedenken van ideeën, maar ze-
ker geen ‘winkelmeisje’ (zegt Gon-
ny met een glimlach) en Pamela had 
eigenlijk al haar tijd nodig voor haar 
eigen bedrijf. En niet te vergeten de 
nuchtere adviezen van John, mijn 
schoonzoon, die vandaag de dag 
nog steeds ondernemend meedenkt 
in Aalsmeer als voorzitter van de on-
dernemersvereniging. Ik was geluk-
kigerwijs vanaf het begin af aan om-
geven door zakelijkheid en creativi-
teit.”

Wat maakt Espago een 
bijzondere cadeauwinkel? 
“Altijd nieuwsgierig blijven kijken. In 
andere winkels, op reis of in bladen. 
Natuurlijk ook beursbezoek in bin-
nen- en buitenland en soms bru-
taal bellen naar een nieuw merk wat 
je ergens tegenkomt. Zo probeer je 
telkens weer de winkel een nieu-
we look te geven. Vooral de steeds 
wisselende etalages zijn ons visite-
kaartje. In de afgelopen jaren heb-
ben wij ook regelmatig gasten mo-
gen verwelkomen in onze etalages: 
kunst van Nicky Markslag, Bob van 
de Heuvel en zelfs van Germaine 
Nijdam uit Bonaire! En niet te ver-

geten regelmatig objecten gemaakt 
door mensen met een beperking.”

Koester je mooie momenten? 
“De Ladies Nights waren mooie mo-
menten, heel leuk om zoveel klan-
ten blij te maken met leuke avon-
den. En natuurlijk de introductie 
van het merk Melano, echt onze hit 
van de afgelopen jaren. De laatste 
Ladies Night van dit jaar heet toe-
passelijk Espago & friends. Melano 
maakt het ons mogelijk om toch de 
nieuwe serie te kunnen delen met 
de fans van het merk. Op dinsdag 
9 mei maken wij er weer een bijzon-
dere avond van.”

Espago is meer dan alleen 
Gonny toch? 
“Dat is meer dan waar. Met Moni-
que werk ik alweer bijna 8 jaar sa-
men en toen we een paar jaar gele-
den – na 20 jaar - afscheid namen 
van Gerrie is Rita ons team komen 
versterken. Heerlijk om samen een 
energiek team te vormen. En dan 
zijn er natuurlijk altijd mensen ach-
ter de schermen die mede bepalend 
zijn voor het succes van de winkel.”
De deur niet op een klein kiertje om 
toch nog een jaartje verder te gaan? 
“Nee, als ik eenmaal A heb gezegd 
zeg ik ook B. Vanzelfsprekend zou 
het bijzonder leuk zijn als iemand 
de winkel zou willen voortzetten. 

Dus bij deze gewoon even een klei-
ne commercial in dit interview: meld 
je dan vooral aan! Wij gaan er nog 
een aantal mooie maanden van ma-
ken. Daarom lanceer ik De Tafel van 
Gon. Al onze klanten kennen de 
mooie witte tafel in het midden van 
de winkel, vanaf nu staat deze elke 
maand gevuld met items die ik spe-
ciaal selecteer en nog leuker: van 
speciale prijzen voorzie.” 

Toch al een beetje uitverkoop? 
“Tuurlijk, maar wij doen het graag 
in stijl, dus ik zou graag iedereen 
willen oproepen om vooral te blij-
ven komen tot het eind van het jaar 
want het blijft een feestje bij ons in 
de winkel. ‘Goh, de straat gaat je 
vast en zeker missen’, zei Wil, één 
van onze meest loyale klanten, toen 
ik vertelde dat we toch echt aan het 
einde van dit jaar gaan stoppen. In 
alle eerlijkheid ga ik het natuurlijk 
ook missen!”

Nieuwe uitvaartkist ‘valt in goede aarde’

Van gewas tot vlaskist bij 
Uitvaartzorg De Meer
Aalsmeer - In het kader van de 
steeds ‘groenere’ uitvaart heeft Uit-
vaartzorg De Meer een primeur: 
Vlas (Linum usitatissimum) is een 
plant. Het is een gewas dat al meer 
dan zesduizend jaar geteeld wordt. 
Vezelvlas wordt geteeld om de vezel. 
De stukjes kern van de vezel (hout-
pijp) worden scheven genoemd. De-
ze scheven worden gebruikt om pla-
ten van te maken. Uitvaartzorg De 
Meer (bekend van onder andere 
de olifantsgras rouwbrieven en de 
‘groen’ gas rouwauto) was op zoek 
naar een eco-kist, maar dan wel ge-
produceerd van zoveel mogelijk re-
gionaal geteeld materiaal. Vorig jaar 
was uitvaartverzorger Jaap van der 
Maarl aan het kijken hoe er op een 
stuk land aan de IJweg in Hoofd-
dorp vlas geoogst werd. Ook had hij 
tijdens de bouw van een nieuw huis 
voor de moeder van een vriend ge-
zien dat er dakplaten van vlas aan 
de binnenzijde gemonteerd werden.
Het ‘denkzaadje’ was geplant en zo 
ontstond het idee om er iets mee 
te gaan doen. Zijn compagnon (en 
voormalig ‘bloemenman’) Jacco van 
der Laarse was ook direct enthousi-
ast en nadat er informatie was inge-
wonnen bij vlasplatenfabriek Linex 
Pro-Grass uit Koewacht ontvouw-
den zij hun plannen bij uitvaartkis-
tenfabrikant Unigra uit Katwijk. 
Daar waren ze direct enthousiast en 

zo is de vlaskist tot stand gekomen. 
Voor de afwerking en handgrepen 
is beperkt eco populierenhout ge-
bruikt. De binnenbekleding en het 
kussen zijn van vlaslinnen. Natuur-
lijk, onderscheidend en waardig zijn 
woorden die bij deze bijzondere kist 
passen. Voor meer informatie: www.
uitvaartzorgdemeer.nl of bel 06-
57627540.

Te zien in het Boekhuis
Laatste serie ‘Aalsmeer 
Leest’ van Monic Persoon
Aalsmeer -Men neme een 
Aalsmeerder, een boek en een favo-
riete leesplek. Zie daar het concept 
van Aalsmeer Leest, een langlopen-
de fotoserie van Monic Persoon in 
opdracht van het Boekhuis. Na acht 
jaar en precies honderd portretten 
hangt de laatste serie nu in de win-
kel. Zo eenvoudig als het idee, zo 
krachtig zijn de portretten van Mo-
nic. 
Gedurende acht jaar fotografeer-
de zij elk kwartaal vijf Aalsmeer-
ders met hun favoriete boek op een 
door hen zelf gekozen locatie. Dat 
leverde zeer uiteenlopende beelden 
en boeken op, die toch iets gemeen 
hebben: concentratie op de gezich-
ten, weergegeven in scherpe zwart-
witportretten. Soms gewoon thuis 

op de bank of in de tuin, soms in 
bed, op een boot of op een bank-
je in het park. Zo verschillend als de 
locatie zijn ook de gekozen boeken, 
van zwaar literair werk tot roman-
tisch niemendalletje of lokale lec-
tuur. De lezer bepaalt, de fotografe 
registreert.
Na honderd portretten komt de se-
rie ten einde. De laatste vijf foto’s 
zijn nog tot de zomer te zien in het 
Boekhuis aan Zijdstraat 12. Op de 
foto’s in deze laatste reeks staan: 
Ineke van Dam, Anita van Leeu-
wen, Astrid, Rita en Ella Breuker, Jo-
nas en Fabian Hoffscholte en Reint 
Baarda. Er zijn plannen voor een ex-
positie en een uitgave met de com-
plete serie. De mogelijkheden daar-
toe worden momenteel onderzocht. 

Veel bezoekers tijdens de 
lentefair van Duo Plant
Aalsmeer - Zaterdag 15 en maan-
dag tweede Paasdag 17 april orga-
niseerde Duo Plant weer de Len-
tefair. Maar liefst 27 deelnemen-
de bedrijven, workshops, proeve-
rijen, livemuziek met onder ande-
re Dries Roelvink zorgden een groot 
feest. Iedereen zong of deinde mee 
op de vaak bekende muziek van 
Dries. Maar ook de lokale feestzan-
ger Edo Botterman zorgde voor een 
fantastische sfeer in ‘het bruine ca-
fé’ van Duo Plant. Tweede paasdag 
bracht de prachtige stem van Lau-
ra Fisher, de fi naliste van Holland’s 
got talent en bekend van the next 
boy/ girl band veel aanwezigen in 
vervoering. Voor de kids was er ook 
van alles te beleven: eieren schilde-
ren, springkussen, knutselen. Er was 
zoveel te beleven. Zo kon je beide 
dagen armbandjes en sleutelhan-
gers maken met Nicky’s Beads, lek-
kere Bikkel Chocolade komen proe-
ven bij het Chocopaleis of een work-
shops Taarten maken volgen bij Bri-
gitte Bakery.

Bruin café
Ook voor de heren was het genie-
ten, niet alleen het hapje en het 
drankje maar ook voor bloemschik-
ken draaiden ze hun hand niet om. 
Voor de mannen was natuurlijk ook 
het sfeervolle bruine café geopend, 

liet Opeldealer Van Kouwen uit 
Aalsmeer één van hun nieuwe aan-
winsten zien en was Doe het Zelf 
garage/ Werkplaats de Brug uit Uit-
hoorn er ook. Ook de eigen leveran-
ciers van Duo Plant waren aanwe-
zig. Zo had Pottery Pots prachtige 
Dutch Design potten, was Natural 
Flower Cards van de partij met de 
allernieuwste wenskaartjes en Flo-
ran met een prachtige nieuwe serie 
potten. De prachtige rozen van Ho-
ven de Mooij trokken heel veel aan-
dacht. Kortom, beiden dagen was 
een groot succes. Honderden men-
sen hebben van dit grootse evene-
ment genoten.

75+ Club te gast bij Van 
Klaveren Plant

Wandeltour-app ‘Flowers’

Aalsmeer - Er is nu een overkoe-
pelende Flowers of Holland audio-
wandeltour-app beschikbaar op het 
iZi Travel platform. Deze Flowers of 
Holland audio-app is voor de toerist 
eenvoudig te downloaden op zijn 
mobiel bij www.izitravel.nl en leidt 
hem met uitleg in verschillende ta-
len en relevante informatie langs in-
teressante en mooie bezienswaar-
dige plekken in Haarlem, Lisse en 
Aalsmeer. Deze audio-app is een 
gezamenlijk initiatief van een aan-
tal partijen in Haarlem, Aalsmeer 
en Lisse met als doel toeristen op 
een, op het digitale tijdperk afge-
stemde wijze, kennis te laten maken 
met mooie bloemgerelateerde loca-
ties. In december 2016 is het besluit 

genomen om gezamenlijk een ‘Flo-
wers of Holland’ tour-app te maken 
met als doel de toerist langs zoveel 
mogelijk mooie bloemrijke loca-
ties te leiden. De betrokken partij-
en hebben allen minimaal één tour 
verzorgd. Het gaat om: Royal Flora-
Holland, Aalsmeer, Haarlem, waar-
onder de Tulpenmania stadswan-
deling, Frans Hals Museum, Haar-
lem, Jopenkerk, Haarlem, VVV Lis-
se, waaronder Flower Festival, Mu-
seum de Zwarte Tulp, Lisse en De 
Keukenhof, Lisse. De toerist kan de-
ze bijzondere plekken van Flowers 
of Holland bezoeken, ondersteund 
door de routing in de iZi travel app. 
In de vroege uren start hij in de we-
reld van de bloemenveiling, ontdekt 
de rijke geschiedenis rondom de 
tulpen in Haarlem en bekijkt deze 
prachtige bloemen op de Keuken-
hof en ziet de historie bij de Zwar-
te Tulp in Lisse.
iZi Travel heeft haar platform op-
gezet omdat zij organisaties in de 
cultuur-, erfgoed- en toerismesec-
tor echt willen helpen hun verhalen 
tot leven te brengen. Ook willen zij 
voor bezoekers en reizigers het ver-
kennen van musea en steden graag 
nog meer inspirerend en verrijkend 
maken. 

Foto: Arjen Vos

Iedere dinsdag in de bibliotheek
Het Taalcafé is een succes
Aalsmeer - In februari opende wet-
houder Gertjan van der Hoeven in 
de bibliotheek Het Taalcafé. Dit is 
bedoeld voor mensen die proble-
men hebben met de Nederland-
se taal. Op alle mogelijke manieren 
wordt er geoefend om het monde-
ling taalgebruik te verbeteren. En 
het blijkt aan een behoefte te vol-
doen. Met ondersteuning van een 
aantal vrijwilligers worden er taal-
spelletjes gespeeld, wordt er ge-
sproken over actuele onderwerpen 
en gewoon een babbeltje gemaakt. 
Het is natuurlijk volkomen vrijwillig 

om te komen of niet, maar het blijkt, 
dat er vaak dezelfde gezichten te 
zien zijn, blijkbaar vindt men het een 
nuttig gebeuren! Wellicht goed om 
te melden, dat een ieder van har-
te welkom is in de bibliotheek van 
half twee tot half drie. Mocht u nog 
wat gestructureerder geholpen wil-
len worden (of u weet iemand) kom 
dan tussen 10.00 en 13.00 uur op 
dinsdag even naar de bibliotheek in 
de Marktstraat, want dan kan een 
koppeling gemaakt worden met een 
vrijwilliger, die eens per week on-
dersteuning kan bieden. 

Op dinsdag 25 april is er tussen 10.00-15.00 uur weer                              
kleding verkoop door de firma H&A mode. Deze verkoop vindt        
plaats in de grote zaal van het zorgcentrum. U bent van harte welkom,         
ook als u niet in het Zorgcentrum woont.

Op woensdag 26 april is er in de grote zaal van het Zorgcentrum een 
optreden van Opera Familia, bekend van de televisie. Zij geven een 
feestelijk concert in de sfeer van Andre Rieu, met hoogtepunten uit 
operette, musicals en films. Aanvang 15.00 uur. Gratis toegang.

Voor woensdag 26 april hebben we in het Wijkpunt voor Elkaer weer 
een heerlijke maaltijd gereed staan voor u. Deze keer serveren we                  
Minestronesoep met stokbrood en kruidenboter vooraf. Daarna een   
-qua smaak-  zachte  “groene curry” afgemaakt met creme fraiche. Daarbij 
boontjes met tomaat, basmatirijst en een frisse komkommersalade.  Als 
toetje: ananasbavarois en slagroom naar keuze. De kosten voor deze 
maaltijd bedragen 9 euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u  
bellen met het wijkpunt 0297-820979. U bent welkom vanaf 17.30 uur.  
Of vanaf 12.00 uur als u ’s middags al wilt eten.

Op donderdag 27 april “koningsdag” is het wijkpunt open van 9.00 
-13.00 uur voor koffie met oranjegebak. Kom tijdens de oranjevrijmarkt 
welke op het plein voor het wijkpunt wordt gehouden naar binnen voor 
iets lekkers bij de koffie of thee. De keuken is deze dag gesloten...                 

Voor vrijdag 28 april staat er een “koninklijk diner” op het programma in 
Wijkpunt voor Elkaer. Licht gebonden spinaziesoep met ham-snippers 
als voorgerecht, daarna kipfilet gevuld met parmaham en monchou  
worteltjes met peultjes en een koninklijke salade en als aardappelger-
recht aardappeltjes in roomsaus uit de oven. Als toetje is er mascapone 

met rood fruit met slagroom naar keuze. De keuken is open vanaf 
12.00 uur of vanaf 17.30 uur. De kosten van deze maaltijd 15 euro. 

Voor reserveren of meer informatie kunt u bel-
len met onze gastheer of gastvrouwen 

op nummer 0297-820979. 
                                                                                                                                           

                          

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.
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Vandaal betrapt
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 8 op zondag 9 april is een 
spoor van vernielingen aange-
richt vanaf het Centrum richting 
Ophelialaan. Van het leeg trekken 
van de bloembakken in de win-
kelstraat in Zuid heeft de politie 
camerabeelden gekregen. Hierop 
is duidelijk een jongeman te zien. 
Op zondag 16 april is hij, tijdens 
een controle rond zes uur in de 
avond, aangesproken. De 18-jari-
ge uit Aalsmeerderbrug heeft be-
kend en gaf aan al te denken dat 
hij op beeld was vastgelegd. Hij 
gaat binnenkort verhoord wor-
den.

Fiets gevonden, 
wie o wie?

Aalsmeer - Op dinsdag 18 april 
rond vier uur in de middag is een 
fiets gevonden aan het einde van 
de Aalsmeerderweg, bij de bocht 
naar de Legmeerdijk. Het betreft 
een lichtblauwe damesfiets van 
het merk Batavus, type Personal 
Bike. De fiets is voorzien van een 
mand aan het bestuur en het re-
gistratienummer eindigt op 128. 
De eigenaresse kan haar rijwiel 
komen halen bij het politiebureau 
aan de Dreef. 

Politie grijpt in 
bij vechtpartij

Aalsmeer - Rond vier uur in 
de nacht van zaterdag 15 april 
kreeg de politie een melding dat 
een grote groep jongeren aan 
het vechten was in de Zijdstraat. 
Agenten zijn direct ter plaat-
se gegaan en troffen een tiental 
jongens aan, waarvan een aan-
tal flink aan de alcohol had ge-
zeten. Enkelen waren licht ge-
wond (bloedneus), maar behan-
deling was niet nodig. De agen-
ten hebben de jongeren uit el-
kaar gehaald en weggestuurd. 
Er zijn geen aanhoudingen ver-
richt, vooralsnog zijn er ook geen 
aangiftes gedaan. De jongeren 
waren afkomstig uit Aalsmeer, 
Mijdrecht, Assendelft en onder 
andere Oostvoorne. De reden van 
de vechtpartij is niet bekend. 

Met hartslag naar 
ziekenhuis

Kudelstaart - Op vrijdag 14 april 
om acht uur in de avond zijn de 
brandweer, de politie, de am-
bulancedienst en leden van het 
AED-team naar Calveslo gesneld 
na een melding voor reanimatie. 
Een 55-jarige man uit Kudelstaart 
voelde zich niet goed en voor 
hulp was 112 gebeld. De reani-
matie is geslaagd, de inwoner is 
met hartslag met spoed naar het 
VU-ziekenhuis vervoerd. 

Fiets afgestaan na 
aanhouding

Aalsmeer - Op dinsdag 18 april 
om half een in de middag heeft 
de politie een 45-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aangehouden op het veilingter-
rein. De man was een fiets aan 
het inladen in een auto en dit 
werd niet vertrouwd. De justi-
tie besliste dat het een onterech-
te aanhouding was en de man is 
weer heen gezonden. De 45-ja-
rige verklaarde de fiets net te 
hebben gekocht van een man. 
Hij heeft afstand gedaan van de 
fiets. Het betreft een Gazelle da-
mesfiets, type Orange Allround 
Citybike. Het beugelslot zit er niet 
meer op. Het registratienummer 
eindigt op 976. De fiets staat op 
het binnenterrein van het politie-
bureau aan de Dreef. De eigena-
resse kan haar rijwiel hier komen 
ophalen. 

Motorboot 
weg

Aalsmeer - Tussen zaterdag 15 
en maandag 17 april is vanuit 
het water bij de Mr. Jac. Takka-
de een aluminium boot met bui-
tenboordmotor gestolen. De boot 
is blauw van kleur en de motor is 
een kortstaart van het merk Hon-
da, type BF75L. Registratienum-
mer is 170472. De boot is woens-
dag 19 april terug gevonden, he-
laas zonder motor. Mogelijk heeft 
iemand meer informatie over de 
diefstal. Hij of zij wordt verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 14 op zaterdag 15 april is 
vanaf een erf aan de Hornweg 
een fiets gestolen. Het betreft een 
herenfiets van het merk Cortina, 
type U5 transporter. Het serie-
nummer eindigt op 169. De dief-
stal heeft plaatsgevonden tussen 
zes uur ‘s avonds en zeven uur in 
de ochtend. Op zaterdag 15 april 
is tussen één en drie uur in de 
nacht nog een Cortina herenfiets 
gestolen. Deze was door de eige-
naar neergezet in de Zijdstraat. 
De fiets is zwart van kleur, type is 
U4 en aan het stuur is een grote 
zwarte bak bevestigd. 

Portemonnee 
weg na 

zakkenrollerij
Aalsmeer - Op vrijdag 14 april 
rond twaalf uur in de middag is 
een inwoonster in een super-
markt aan de Aalsmeerderweg de 
dupe geworden van zakkenrolle-
rij. De vrouw had haar portefeuil-
le in haar schoudertas gestopt en 
de tas dicht geritst. Bij de kas-
sa ontdekte ze dat haar tas open 
stond en, nog erger, dat haar por-
temonnee met diverse passen en 
ongeveer 30 euro aan contant 
geld verdwenen was. De vrouw 
herinnert zich dat een man in de 
winkel haar min of meer volg-
de. Mogelijk is dit de dader. De 
man droeg een lichtbeige regen-
jas. Hij is ongeveer 40 tot 45 jaar 
oud en heeft blond haar. Hij heeft 
een smal postuur. Mogelijk zijn 
er inwoners die ook in de super-
markt aanwezig waren rond ge-
noemd tijdstip en meer informatie 
hebben. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0999-8844.

Politie: Hou oren en ogen open
Aalsmeer - De afgelopen week 
heeft de politie meerdere meldingen 
gekregen van verdachte situaties in 
de gemeente. Deze verdachte situ-
aties hielden in dat een onbekend 
persoon zich op privéterrein of in 
een woonwijk ophield. Bij het aan-
spreken van deze persoon kwam hij 
met meerdere smoesjes om te ver-
klaren waarom hij zich daar bevond. 
De politie verzoekt inwoners om 
oren en ogen goed open te houden. 
Ziet u een of meerdere personen 
die zich ergens verdacht ophou-
den, neem dan contact op met de 

politie via 0900-8844 of in gevallen 
van spoed met 112. Geef door om 
hoeveel personen het gaat, neem 
het uiterlijk van de persoon/perso-
nen op, kleding die gedragen wordt, 
mogelijke vervoermiddelen en zo ja 
kenteken of merk. 
Het mooiste zou natuurlijk zijn als 
u/jij een foto van de persoon/per-
sonen en/of de gebruikte vervoer-
middelen kunt maken. De politie 
kan nou eenmaal niet overal tege-
lijk zijn. Hulp van inwoners is voor 
de veiligheid van de gemeente van 
groot belang. 

Auto zwaar beschadigd 
na brand in Fuutlaan
Aalsmeer - Op woensdag 12 april 
om tien over half negen in de avond 
zijn de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een autobrand in de Fuut-
laan in de Hornmeer. De politie en 
de brandweer waren snel ter plaat-
se. De personenwagen stond toen 
al volledig in brand. De brandweer 
heeft het vuur geblust, maar heeft 
niet kunnen voorkomen dat de au-
to volledig is uitgebrand. De wagen 
is zwaar beschadigd.
Hoe de brand is ontstaan, is onbe-
kend. Er wordt nader onderzoek ge-

daan. Waarschijnlijk is kortsluiting 
de oorzaak, maar brandstichting 
wordt niet uitgesloten. De brand is 
beperkt gebleven tot de auto. Er is 
geen schade aan nabij gelegen wo-
ningen of bossages. Er is gelukkig 
niemand gewond geraakt.
Iemand iets verdachts gezien of in-
formatie over de brand? De politie 
hoort het graag. Melden kan bij het 
bureau aan de Dreef of neem telefo-
nisch contact op via 0900-8844.
Bron: Brandweer Aalsmeer, 
Foto: Ronald van Doorn

Gemeente maakt inhaalslag, circa 25 openbare locaties

Aalsmeer in landelijke top 3 
van stijgers laadpalen

Aalsmeer - Veel gemeenten ma-
ken momenteel een inhaalslag door 
meer openbare laadpalen beschik-
baar te stellen. Zo ook Aalsmeer. 
Aalsmeer staat nu landelijk in de top 
drie van stijgers samen met Amstel-
veen en Uitgeest. Dit blijkt uit een 
onderzoek van het adviesbureau 
Over Morgen die onderzoek uitge-
voerde naar de toekomst van elek-
trisch rijden en openbare laadpalen 
in alle 390 gemeenten in Nederland.
Experts zijn het erover eens dat de 
vraag naar elektrische auto’s in Ne-
derland de komende jaren onver-
minderd zal stijgen. Om aan de-
ze vraag te voldoen brengen steeds 
meer automerken elektrische auto’s 
op de markt. Een belangrijke rand-
voorwaarde voor deze opmars is tij-
dige beschikbaarheid over voldoen-
de openbare laadpalen. Wethou-
der Duurzaamheid Jop Kluis: “Voor-
al vorig jaar hebben we behoorlijk 
ingezet op de plaatsing van extra 
laadpalen. Op dit moment hebben 

we, naast vele privé laadpalen ook 
circa 25 openbare laadpalen in de 
gemeente Aalsmeer. Hierdoor sco-
ren we nu bij de top drie van stij-
gers voor elektrische laadpalen in 
Nederland. Als gevolg hiervan zij we 
ook gestegen op de landelijke en 
provinciale ranglijst van gemeenten 
met laadpalen. Landelijk staan we 
nu op de 33e plaats en op de pro-
vinciale lijst staan we op de achtste 
plek. Een mooi resultaat, waardoor 
we in Aalsmeer goed zijn voorbereid 
op een stijging van het aantal elek-
trische auto’s.”
Adviesbureau Over Morgen, die de 
analyses heeft uitgevoerd op ba-
sis van data-analyses en toekomst-
prognoses voor elektrisch rijden 
en openbaar laden, noemt het op-
vallend dat er zulke grote verschil-
len zijn tussen gemeenten. De hoge 
scores van gemeenten als Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag zijn 
op zich niet verrassend, omdat deze 
steden al jaren investeren in uitbrei-
ding van hun laadnetwerk. Rotter-
dam en Den Haag hebben dit jaar 
wel van plaats gewisseld in de rang-
lijst. De top 10 stijgers ten opzichte 
van vorig jaar zijn: Uitgeest, Amstel-
veen, Aalsmeer, Renkum, Binnen-
maas, Vught, Barneveld, Nieuwkoop 
en Ouder Amstel. Meer informatie 
over het aanvragen van een open-
bare laadpaal is te vinden op www.
aalsmeer.nl/laadpaal.

Afvalplan en De Tuinen 
in raadsvergadering
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 20 april, staat de maandelijk-
se raadsvergadering weer op het 
programma. Na vaststelling van de 
agenda en de ingekomen stukken 
wordt door het college en de ge-
meenteraad gesproken over het 
verhuurbaar maken van een deel 
van de Zwarteweg 77a (voorma-
lige gemeentewerf) voor het Ro-
de Kruis en de stichting Marok-
kaanse Gemeenschap, het afvalplan 
2017-2021 en het project De Tuinen 

van Aalsmeer. Hamerstukken deze 
avond zijn de verklaring van geen 
bedenkingen voor de bouw van een 
woning aan de Herenweg 78e, de fi-
nanciële verordening 2017 en het 
opschonen van het VVA terrein aan 
de Dreef en de aanleg hier van een 
bouwweg. De raadsvergadering is 
openbaar en begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom. De 
vergadering kan thuis bijgewoond 
worden via livestream (zie de web-
site: www.aalsmeer.nl).

Tafeltje Dekje Je dringend 
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er 
in de gemeente Aalsmeer de moge-
lijkheid om thuis een warme maal-
tijd te krijgen via Tafeltje Dek Je. De-
ze voorziening is voor ouderen, zie-
ken en gehandicapten die niet in 
staat zijn zelf hun maaltijd te ver-
zorgen. Deze maaltijden worden be-
reid in de keuken van Zorgcentrum 
Aelsmeer en de gebruikers krijgen 
elke dag (maandag tot en met za-
terdag) een verse maaltijd die in een 
warmhoudbox door vrijwilligers bij 
de gebruikers thuis wordt gebracht.
Nu is Tafeltje Dek Je echter drin-
gend op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers voor het rondbrengen van 
de maaltijden in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Vooral op de maandag, 
woensdag en vrijdag is er een te-

kort. Mocht u zich willen aanmelden 
als vrijwilliger voor Tafeltje Dek Je 
dan bent u van harte welkom. Door 
éénmaal in de vijf weken op drie da-
gen (vaker mag natuurlijk ook) één 
uur beschikbaar te zijn, kunt u an-
deren op een geweldige manier van 
dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt 
een autovergoeding van 3,50 euro 
per bezorgdag en is tevens tijdens 
het rondbrengen van de maaltijden 
verzekerd. De medewerkers en vrij-
willigers van Tafeltje Dek Je hopen 
dat er inwoners zijn die willen mee-
werken om deze onmisbare voorzie-
ning veilig te stellen! Voor vragen en 
aanmeldingen kan contact opgeno-
men worden met Sandra de Jong 
via 0297-326050 of per email: sde-
jong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Rijsenhout zegt Nee tegen komst 
transformatorstation nabij dorp
Tennet/Liander staat, met goedkeu-
ring van wethouder Elzakalai van de 
gemeente Haarlemmermeer, op het 
punt om tegen de dorpsrand van 
Rijsenhout een mega groot transfor-
matorstation te plaatsen voor data-
centers Hoofddorp en Schiphol Rijk. 
De omvang is ruim 10 voetbalvelden 
(300 x 200 meter). De hoogte is tot 6 
meter hoog met circa 25 bliksemaf-
leidermasten van zo’n 22 meter daar 
bovenop. Het blijkt dat een transfor-
matorstation van deze omvang ook 
een monotoon irritant geluid voort-
brengt. Dit alles bij elkaar gaat ze-
ker invloed hebben op het aanzien 
van en het woongenot in Rijsenhout 
en wellicht ook op de gezondheid 
van de inwoners. Een aantal be-
trokken omwonenden heeft zich ge-
groepeerd in ‘Rijsenhout zegt Nee’ 
en gaat zich verzetten tegen de ge-
plande komst van het grote trans-
formatorverdeelstation op de locatie 
tegen het dorp Rijsenhout aan.
 Wij zijn niet tegen de komst van het 
transformator station. Wij zijn tegen 
de locatie direct aan de rand van 
Rijsenhout terwijl er goede alter-
natieven zijn, onder andere aan de 
overkant van de A4. Hoe kan wet-
houder Elzakalai van Haarlemmer-
meer zo volledig voorbijgaan aan 
het belang van de dorpsbewoners 

in Rijsenhout? Eerst onthouden ze 
onze Poldertuin en nu laten ze we-
derom alleen het financiële belang 
gelden?; Wij roepen nu iedereen op 
voor een massaal ‘nee’ om een leef-
baar Rijsenhout te behouden!
Er is een bijeenkomst gehouden in 
de Reede en deze had een over-
weldigende opkomst van dorpsbe-
woners. Tegen de 100 tot 200 men-
sen hebben daar hun zorg gedeeld. 
Hierdoor heeft de politieke partij 
HAP afgelopen donderdag 13 april 
vragen gesteld in het vragenuur met 
de gemeenteraad van de Haarlem-
mermeer. Tevens hebben ook de 
PvdA, de CU en het CDA vragen ge-
steld. Het antwoord was dat er nog 
geen definitieve keuze is gemaakt 
van de locatie. En er zal nog overleg 
plaats vinden met het dorp over de 
verschillende locaties.
De groep ‘Rijsenhout zegt Nee’ is 
momenteel aan het beraden wat de 
beste manier is om de komst van 
het transformatorstation op deze lo-
catie te stoppen. Om het volledige 
dorp te bereiken, is het voornemen 
om folders te gaan verstrekken en 
handtekeningen te verzamelen. 
Volg ‘Rijsenhout zegt Nee’ op Face-
book waar ook informatie wordt ge-
geven en indien nodig een roep om 
hulp van inwoners.

ingezonden

Eerst Bilderdammerweg veilig maken!
De Dorpsraad Kudelstaart no-
digt inwoners uit voor Dorpsover-
leg 24 april. Eén van de onderwer-
pen: terugkijk op de eerste infor-
matieavond Westeinderhage (wo-
ningbouwplan). Over bovenstaan-
de aangelegenheid wil ik doorgeven 
dat de Nieuwe Meerbode al op 29 
november 2007 heeft gepubliceerd 
dat er veel tegenstand was van om-
wonenden op bouwplan Bilderdam-
merweg. Destijds was de heer J. J. 
Overbeek wethouder en mede-ver-
antwoordelijk voor het doorzetten 
van de woningbouwbouwplannen, 
ondanks bezwaren met betrekking 
tot de verkeersafwikkeling en race-
baan Bil derdammerweg. In 2009 
hebben enkele Kudelstaartse in-
woners, waaronder ondergeteken-
de, een enquête gehouden onder 
de ruim 300 aan- en omwonenden 
(185 adressen). Iedereen was het 
niet eens met het voortduren van 

de gevaarlijke racebaan Bilderdam-
merweg en de onveiligheid daar. 
Misschien kan de heer Overbeek 
als voorzitter van de Dorpsraad zijn 
dorpsgenoten eens duidelijk erop 
wijzen dat hij als voorzitter absoluut 
geen bouwplannen kan en zal steu-
nen zolang de Bilderdammerweg 
niet eerst volledig gereconstrueerd 
en geschikt gemaakt is voor de ver-
werking van meer dan 5000 dan wel 
6000 motorvoertuigen per etmaal. 
Met andere woorden: geen bouw-
plannen bespreken/ontwikkelen, 
eerst de Bilderdammerweg veilig en 
geschikt maken voordat er eventu-
eel woningbouw plaatsvindt. Er zijn 
daar al diverse ernstige verkeerson-
gelukken gebeurd en één verkeers-
ongeluk is er al één teveel.

D. Lookman,
Geerland 3, Kudelstaart
dicolo@caiway.nl

ingezonden

Doe er wat aan: Overlast, schade, 
blauwe zone en vergunningen
Afgelopen week stond het in de 
Nieuwe Meerbode. ‘Spoor van ver-
nielingen in Centrum en Zuid’. Wij 
waren als bewoners van de Wete-
ringstraat een van de slachtoffers. 
Veel schade en overlast. Wij laten nu 
uiteindelijk maar een tijdslot op de 
algemene deur plaatsen en camera-
bewaking. De voortdurende klach-
ten bij handhaving, gemeente en 
politie hebben tot nu toe niet gehol-
pen. Een gesprek met de eigenaar 
van De Praam, waar naar alle waar-
schijnlijkheid de overlast vandaan 
komt, verliep wel goed. Hij was be-
gripvol, maar ook hij gaf aan dat de 
politie moet handhaven en dat dit in 
de nachten van vrijdag op zaterdag 
en zaterdag op zondag tussen een 
uur en vijf uur gewoon niet gebeurd.
Wij stuurden een brief aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders om onze zorg over te brengen 
en stelden nadrukkelijk: Handhaven 

of De Praam sluiten in deze nachte-
lijke uren. De rotzooi en overlast is 
groot. Straten en portieken worden 
vervuild en als toilet gebruikt. Doe 
er wat aan.
En nog wat: In de blauwe zone 
wordt voortdurend verkeerd gepar-
keerd, buiten de vakken, binnen 5 
meter van de hoek van de Gedemp-
te Sloot in de Weteringstraat. Aan de 
andere zijde van de straat waar par-
keren niet is toegestaan staan au-
to’s en busjes zogenaamd de gehe-
le dag te lossen! Handhaving diver-
se malen gevraagd hier wat aan te 
doen, maar er gebeurt niets. 
De valse parkeervergunningen, daar 
wordt ook niet tegen op getreden.
Hoe kan een gemeente zo’n ama-
teuristische en makkelijk te verval-
sen parkeervergunning uitgeven?
Gemeente doe er wat aan.
Dirk Jan van Zanten
djvanzan@caiway.nl

ingezonden

Westeinderhage en afvalverwerking
Dorpsoverleg Kudelstaart
Kudelstaart - De Dorpsraad no-
digt belangstellenden uit voor het 
Dorpsoverleg op maandagavond 24 
april. Er staan weer voldoende infor-
matieve punten op de agenda. Terug 
gekeken wordt op de eerste Infor-
matieavond over Westeinderhage. 
Het college stelt een Uitvoerings-
programma verkeer en vervoer op 
en vraagt de wijkoverleggen knel-
punten aan te dragen. De gemeen-
teraad beslist donderdag over een 
nieuwe manier van afvalverwerking 

waar de Dorpsraad inwoners graag 
over wil informeren. In de vorige 
vergadering is de Dijkverzwaring 
Kudelstaartseweg in de rondvraag 
aan de orde gekomen. De Dorps-
raad heeft daar inmiddels meer in-
formatie over gekregen die zij graag 
met u deelt. 
Voldoende redenen om maandag 24 
april naar het Dorpshuis te komen 
voor het Dorps- c.q. bewonersover-
leg. De aanvang is zoals gebruikelijk 
om 20.00 uur. 





 
16   Nieuwe Meerbode  •  20 april 2017

Paastoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 15 april was het Paastoernooi 
bij RKDES. In de ochtend speelden 
de teams van JO-8, JO-9 en de mi-
ni’s. In de middag mochten de JO-
10 en JO-11 aan de bak. Het was 
een heerlijke dag om te voetbal-
len. Niet te warm en niet te koud. 
Er werden spannende wedstrijden 
gespeeld en de sfeer zat er goed in. 
Alle kinderen zijn met een medaille 
naar huis gegaan en ook heeft ieder 
team heeft een beker gewonnen. In 

de ochtend zijn de volgende teams 
eerste geworden: RKDES mini’s 
team 1, Geel/Wit JO9-2, Aalsmeer 
JO8-2, Graaf Willem JO-1, Wherevo-
gels JO8-1, RKDES JO9-1, Geel Wit 
JO8-1. In de middag waren de eer-
ste plaatsen voor: Purmerend JO-2, 
Hertha JO 11-1, Purmerend JO11-8, 
DIOS JO11-4, DIOS JO10-4 en DI-
OS JO11-6. De kinderen hebben ge-
noten van een fijne voetbalochtend 
of middag, die werd afgesloten met 
een ijsje.

Clinic inline-skaten VZOD
Kudelstaart - Op vrijdag 21 april 
organiseren de schaatsclubs VZOD, 
Nut & Vermaak en Ter Aar een clinic 
inline-skaten op de skeelerbaan in 
Kudelstaart, aan de Wim Kandreef. 
Iedereen is vanaf 18.30 uur welkom 
om onder deskundige leiding de ba-
sis van het inline-skaten te leren of 
zijn/haar techniek te verbeteren. 
Bovendien hebben de organiseren-
de verenigingen een leuk program-

ma samengesteld waarbij iedereen 
veel aandacht krijgt. Neem je ei-
gen inline-skates mee! Helm en be-
scherming dragen is verplicht op de 
Skeelerbaan. Schaatstraininggroep 
VZOD organiseert vanaf dinsdag-
avond 9 mei wekelijks inline-ska-
te lessen voor de basisschooljeugd. 
Meer informatie over de clinic en de 
lessen inline-skaten zijn te vinden 
op www.stgvzod.nl. 

Jeugdschaken bij AAS
Jasper komt terug en staat 
op gedeelde derde plaats
Aalsmeer - De spanning bij het 
jeugdschaken bij de Alternatie-
ve Aalsmeerse Schaakclub is weer 
toegenomen. Jasper versloeg in een 
hard duel Sam waardoor hij weer 
gedeeld derde staat. Dit met dank 
aan Luuk, die steeds meer het neef-
je van Dex de Destroyer aan het 
worden is. Nu werd Christiaan ver-
pulverd, er moest duidelijk iets recht 
gezet worden na de nederlaag van 

enige ronden terug. Willem conso-
lideerde zijn tweede plaats door zus 
Flora van het bord te tanken. In de 
subtop deden Rune en Robert goe-
de zaken door Stijn en Ryan te ver-
slaan. Onderin heeft Koenraad de 
opmars hervat, hij versloeg Kevin.
Jongste deelnemer Simon was uit-
geloot en Ruben & Tim waren met 
Paasverlof.
Door Ben de Leur

Paardrijden
Wedstrijdseizoen Funny 
Horse van start
Aalsmeer - Nadat al twee KHNS 
wedstrijden op het terrein van ma-
nege Funny Horse aan de Oost-
einderweg werden verreden de af-
gelopen weken was het op twee-
de Paasdag de beurt aan de mane-
ge en pensionklanten. Ondanks de 
koude dag kwam er veel publiek op 
af en is het mede door de inzet van 
vele vrijwilligers een hele geslaagde 
dag geworden. 
Volgend weekend is er weder-
om een KNHS wedstrijd B tm ZZL 
en op tweede pinksterdag zal weer 
een onderlinge wedstrijd worden 
gehouden. Ook kan al opgegeven 
worden voor het mini ponykamp in 
de mei vakantie en de ruiterkampen 
welke worden gehouden in de eer-
ste week van de zomervakantie.
Het lijkt nog ver weg, maar er wordt 
nu al gepland voor de lesindeling 
2017-2018. Lijkt het jou leuk om bij 
Funny Horse te komen lessen? Geef 
je dan nu al op!

Klasse Vaardigheid
1. Michelle Jongkind - Simone 140,5
2. Isa Verdonkschot - Okki 135,5
3. Yara Goezinne - Snuitje 132
Klasse FHB
1. Kyra van Haeften - Simone 208,5
2. Isabella Rogmans - Sedan 208
3. Sanne v Westrenen - Casper 206,5
Klasse B
1. Kiki Abrahamy - Francinska 194,5
2. Emma van Diemen - Marloes 186
3. Danique Schuiling - Dave 185,5
4. Amy Moen - Macho 185,5
5. Roos Postmus - Sablo 185
Klasse L1
1. Nikki Bosse - Franciska 185,5
2. Kim Schindeler - Don 181,5
Klasse L2 
1. Suus Arendse - It’s me 186,5
Klasse M1
1. Famke Ammerlaan - Sedan -186,5
Funny Horse bedankt de juryleden 
Sylvia van het Hof, Raymond Schel-
lingerhout en Margret Schwegler 
voor hun kundige blik.

Zaterdag 24 juni
Spinning Estafette voor 
KWF op Raadhuisplein
Aalsmeer - Op zaterdag 24 juni, de 
dag dat de jaarlijkse Bandjesavond 
plaats vindt, wordt er overdag op 
het Raadhuisplein een groots Spin-
ning evenement georganiseerd. De 
opbrengst komt geheel ten goede 
aan het KWF Kankerbestrijding. De 
Spinning Estafette is van 11.00 tot 
17.00 uur. 
Opnieuw een activiteit van de ac-
tieve lokale afdeling van het KWF, 
die voor de organisatie de welkome 
helpende hand kreeg van Onder-
nemend Aalsmeer en de organisa-
toren van Bandjesavond. Een logi-
sche samenwerking omdat die dag 
het podium, de toiletten en de hore-
ca voor Bandjesavond toch die dag 
al op het plein staan. 
Voor de Spinning Estafette zullen er 
100 spinningfietsen, afkomstig van 
vier vrijwillig meewerkende sport-
scholen, geplaatst worden. Op de 
fietsen kunnen bedrijfsteams van 
zes personen voor 250 euro per fiets 
meedoen, maar ook kunnen par-
ticulieren of kleinere groepjes van 
3 tot 4 personen zich in het zweet 
trappen. In je eentje 6 uur fietsen? 
Respect! Dat kan voor 100 euro.  
De kosten voor deelname met een 
groep van 3 tot 4 personen zijn 150 
euro voor 6 uur fietsen.
Professionele spinning instructeurs 
zullen vanaf het grote podium voor 
het raadhuis de deelnemers aan-

moedigen met hun opzwepende 
‘spinning muziek’.

Kinderparcours en foodstreet
Naast de spinningfietsen komt er 
een springkussen voor de allerklein-
sten en een kinderparcours waar 
kinderen met stepjes of fietsjes 
rondjes kunnen maken. Voor de ou-
dere jeugd en iedereen die maar wil 
staat er een ‘Holland Sport’ appa-
raat, waarop vier fietsers het tegen 
elkaar kunnen opnemen. Aan de zij-
kanten van het plein komen kraam-
pjes, een foodstreet en de lokale ho-
reca. Voor de deelnemende fietsers 
zal er ook nog een massagetent ge-
plaatst worden waarin zij af en toe, 
door ervaren sportmasseurs, opge-
lapt kunnen worden.
De inschrijving is begonnen en dit 
kan via de mail voor bedrijfsteams: 
bedrijvenvoorkwf@ondernemen-
daalsmeer.nl en voor particulieren: 
spinningvoorkwf@ondernemen-
daalsmeer.nl. 

Vrijwilligers gevraagd
Dit mega evenement kan alleen 
plaatsvinden als er genoeg vrijwilli-
gers zijn om mee te helpen. Wilt u 
een dag ‘in actie zijn’ voor het KWF 
om dit evenement mogelijk te ma-
ken? Kijk voor aanmelden en/of in-
formatie op www.kwfaalsmeer.nl/
spinning 

Geslaagde themamiddag 
over gehoor en sjoelen
Aalsmeer - Op dinsdag 11 april wa-
ren ongeveer 40 leden van OVAK 
aanwezig op de gecombineerde 
themamiddag over gehoor en sjoe-
len. De middag begon met een hel-
dere presentatie door audicien Ellen 
Snijder over het gehoor. Beginnend 
met een korte uitleg over haar oplei-
ding tot audicien en haar werkerva-
ring, die begon in de winkel van haar 
vader Sjaak Snijder in de Zijdstraat. 
Tegenwoordig is ze werkzaam bij de 
firma Oorwerk, gevestigd in de win-
kel van Ed Kriek. Tijdens de presen-
tatie gaf ze de aanwezigen een in-

kijkje van de werking van het gehoor, 
gevolgd door alle mogelijk oorza-
ken waardoor mensen minder goed 
gaan horen. Naast hoortoestellen 
gaf ze informatie over producten die 
er voor zorgen dat mensen met een 
gehoorbeperking de huisbel, tele-
foon, rookmelder of wekker kunnen 
horen. De vragen uit de zaal gingen 
vooral over: wat gaat dat kosten en 
wat is mijn vergoeding. Na de kof-
fie was het woord aan de heer Jaap 
Tromp, die zich tijdens een sjoel-
middag in een verpleeghuis afvroeg 
waarom sommige bewoners niet 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 21 april is 
er weer gewoon klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Iedereen is van harte welkom. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het koppelkaarten op 14 
april is gewonnen door Joop Bies-
heuvel en Nel Piller met 5315 pun-
ten. Op twee Martin van Stijn en Wil 
Jak met 5065 punten. En op drie Jan 
Visser en George Lemmerzaal met 
5041 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel Mia Huijkman en 
Theo Nagtegaal met 3865 punten.

Hoge opbrengst voor KNGF
Fietsen voor mobiliteit 
van een ander
Aalsmeer - Op tweede Paasdag 
vond het jaarlijkse evenement van 
sportclub Fitness Aalsmeer plaats: 
de cyclingmarathon voor het goede 
doel. Leden konden een goed doel 
aandragen en uiteindelijk is er door 
middel van een stemronde massaal 
gekozen voor het doel van Lisette 
Jesaijes. Zij bracht het doel KNGF 
Geleidehonden aan, omdat ze zelf 
jarenlang een pup financieel ge-
steund heeft en het doel een warm 
hart toedraagt. Samen met Char-
lotte Olij heeft zij KNGF Geleide-
honden bezocht en het evenement 
vormgegeven. Met 2 instructeurs, 75 
fietsplekken en 3 cyclinguren heb-
ben in totaal 64 deelnemers een of 
meerdere uren gefietst. Door mid-

del van digitale donaties was het 
mogelijk om fietsers te steunen en 
de deelnemers betaalden vijf eu-
ro per uur per fiets. Na afloop van 
het evenement was er een totaalbe-
drag van 1414,35 euro voor KNGF 
Geleidehonden opgehaald! Eige-
naar Seth van der Dussen noemt 
de actie zeer geslaagd: ‘’We hebben 
nog nooit zo’n hoog bedrag opge-
haald met onze paasmarathon.’’ De 
sportclub hoopt eind deze week een 
cheque van 1600 euro te overhan-
digen aan KNGF, omdat de donatie 
box bij Fitness Aalsmeer blijft staan. 
Met dit eindbedrag heeft Fitness 
Aalsmeer de hoogste opbrengst be-
haald voor een eendaags evene-
ment voor KNGF Geleidehonden. 

Zaterdagmiddag in café Joppe
Inschrijving voor vierde rit 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 22 april om 17.00 uur begint 
in café Joppe de inschrijving van 
de vierde editie van de Aalsmeer-
se Tourrit, georganiseerd door het 
Aalsmeers Bromfiets Genootschap. 
De rit wordt gehouden op zon-
dag 21 mei vanaf 11.30 uur. Er wor-
den weer veel deelnemers verwacht 
aan deze tourrit. Het aantal deelne-
mers is echter gelimiteerd. Wie ze-
ker wil zijn van deelname wordt ge-
adviseerd zaterdag op tijd aanwe-
zig te zijn bij de inschrijving. De ge-
plande tourrit heeft een lengte van 

ruim 70 kilometer en gaat weer door 
heel mooie delen in de omgeving. 
Waarheen blijft zoals altijd een ver-
rassing. De kosten voor deze rit zijn 
15 euro per deelnemer. Bij deze prijs 
zijn inbegrepen: een lunchpakket, 
een tourschildje en twee consump-
tiebonnen. Uiteraard zal er ook een 
bezemwagen mee rijden en worden 
er onderweg uitgebreide foto- en vi-
deo-opnames gemaakt. De inschrij-
ving duurt tot uiterlijk 20.00 uur, om-
dat daarna de Hobo String Band op 
zal gaan bouwen voor het optreden 
dat zij ‘s avonds in Joppe geeft.

Bijeenkomst voor Diabetes 
Challenge in ‘Voor Elkaer’
Kudelstaart - Ongeveer 1 miljoen 
mensen in Nederland hebben dia-
betes. De gemiddelde zorgkosten 
voor iemand met diabetes bedroe-
gen in 2013 ruim 9200 euro. En dat 
terwijl er een effectief en gratis me-
dicijn beschikbaar is: beweging. In 
sommige gevallen komen mensen 
met diabetes type 2 zelfs helemaal 
van hun medicijnen af, alleen door 
een gezondere leefstijl. En toch blijft 
in beweging komen voor veel men-
sen moeilijk. Fysio & Fitness Ku-
delstaart gaat in samenwerking met 
Sportservice Aalsmeer diabetici hel-
pen. Ze doen mee aan de Nationale 
Diabetes Challenge (NDC). De NDC 
is een wandelevenement dat be-
doeld is om de gezondheid en kwa-
liteit van leven van mensen met di-
abetes te verbeteren. Uiteraard zijn 
mensen die geen diabetes hebben 
van harte welkom om mee de wan-
delen. Het doel is om vanaf mei in 16 
tot 20 weken te trainen naar een af-
sluitende vierdaagse in september. 
Tijdens de wekelijkse wandelingen 
wandelt een zorgverlener van de 

praktijk mee. Tijdens de afsluitende 
vierdaagse wordt er 5, 10, 15 of zelfs 
20 kilometer gewandeld. De vierde 
dag van die vierdaagse komen al-
le deelnemers samen op Sportcen-
trum Papendal om daar de slotaf-
stand te wandelen op het NDC Fes-
tival.
Vanavond, donderdag 20 april, van 
19.00 tot 20.15 uur organiseert Fy-
sio & Fitness Kudelstaart een infor-
matieavond over de Diabetes Chal-
lenge in Wijkpunt Voor Elkaar aan 
het Nobelhof 1. Iedereen die inte-
resse heeft is welkom. De Nationale 
Diabetes Challenge is een initiatief 
van de Bas van de Goor Foundation, 
die zich inzet om de kwaliteit van 
leven van mensen met diabetes te 
verbeteren door sport en beweging. 
In 2016 bracht de NDC ruim 2600 
mensen met diabetes in beweging. 
De stichting van de oud olympisch 
volleybalkampioen wil dat aantal dit 
jaar verdubbelen. Meer informatie 
en/of meedoen aan de challende? 
Kijk op www.nationalediabeteschal-
lenge.nl/kudelstaart

Zaterdag opening ‘Doeken van Sterren’

Theaterwereld feliciteert 
Sous-Terre met kunst
Aalsmeer - De tienjarige aanwe-
zigheid van Galerie Sous-Terre in 
Aalsmeer heeft menige kunstlief-
hebber prettige kijk-uurtjes bezorgd 
en trotse eigenaar gemaakt van een 
kunstwerk. Voor de koper een feest-
je evenals voor de schepper van het 
kunstwerk. Want kunst maken is 
van een onschatbare waarde, maar 
verkopen hoort daar ook bij. 
Eigenaar Nol de Groot maakt dat 
dagelijks mee: “Mijn echtgenote en 
mijn schoonvader zijn beide kunste-
naar. Ik ken hun onzekerheid, weet 
wat het voor hen betekent wanneer 
het werk vanuit het atelier of galerie 
naar een nieuwe bestemming gaat.”
Het komend jaar worden er ten-
toonstellingen georganiseerd, die 
allemaal in het teken van het jubi-
leum staan. Zij worden gevierd met 
een mix van kunst, muziek en thea-
ter. Tijdens de tentoonstelling ‘Doe-
ken van Sterren’ zijn het de schrij-
vers en de mensen uit de theater 
en klassieke muziekwereld die voor 
een bijzondere tentoonstelling zor-
gen. 

Indrukwekkend portret
Zo zijn er beelden te zien van de 
actrice Ina van Faassen, de kunst-
commissie heeft een selectie ge-
maakt die kon worden geleend van 
een mecenas. Violiste Noortje Olof 
(echtgenote van de violist Theo 
Olof) maakte een indrukwekkend 
portret van haar echtgenoot. De 
succesvolle schrijfster Rosita Steen-
beek woont een groot deel van het 
jaar in Italië. In haar schilderijen is 
de liefde voor Italië terug te vinden. 
De fijne penseel streek toont een 
voorkeur voor de fijnschilders en 
haar opvallende talent. 

Mensen achter de schermen
Decorontwerper Jan Klatter was 
verbonden aan Onafhankelijk To-
neel en maakte daarnaast ontwer-

pen voor het Ro Theater, Toneel-
groep de Appel, het Nationale To-
neel, het Stockholms Stadsteater en 
Toneelgroep Amsterdam. Ook werk-
te hij veel samen met de onverge-
telijke Lodewijk de Boer. Klatter do-
ceerde aan de Gerrit Rietveld Aca-
demie en de opleiding scenogra-
fie (perspectief schildering) van de 
Theaterschool Amsterdam. Bij Sous-
Terre toont hij zijn sculpturale in-
stallaties. Objecten die de stedelijke 
ruimte als onderwerp hebben. 
Peter de Kimpe werkte als sceno-
graaf voor de grote theatergezel-
schappen in Nederland, KVS Brus-
sel, een aantal theaters in Duits-
land en het Haiyuza theater in Tokio. 
Daarnaast werkte hij voor de Rot-
terdamse dansgroep en dansgroep 
Krisztina de Châtel, was de vas-
te ontwerper voor regisseur Frans 
Stryaards en deed de vormgeving 
voor locatie voorstelling Abe! Peer 
Gynt, Orfeo Aqua en Orfeo en Eu-
ridice bij Paleis Soestdijk. Hij werkt 
voor het Vincent van Gogh Muse-
um en Tropen Museum. Hij was ar-
tistiek leider van de Opleiding Sce-
nografie aan de Theater School Am-
sterdam. Hun verrassende bijdra-
ge aan de tentoonstelling ‘Doeken 
van Sterren’ zal bezoekers nog veel 
vaker naar Galerie Sous-Terre trek-
ken waar de ruimte een metamor-
fose heeft ondergaan, waardoor de 
kunst nog beter tot zijn recht komt.
Galerie Sous-Terre is iedere zater-
dag en zondag van 12.00 tot 17.00 
uur geopend. De nieuwe tentoon-
stelling wordt aanstaande zaterdag 
22 april om 16.00 uur geopend door 
Robert Webster. De muziek wordt 
verzorgd door Werner Herben. Be-
langstellenden zijn welkom. 
Janna van Zon

mee speelden. Dat had dan meest-
al te maken door een fysieke be-
perking en een gebrek aan kracht. 
Tromp bedacht een hulpstuk, die ge-
plaatst kan worden op een bestaan-
de sjoelbak. Tijdens zijn demon-
stratie liet hij alle mogelijke manie-
ren zien hoe je de aangepaste sjoel-
bak kunt gebruiken. Ook toonde hij 
deze middag een van hout gemaakt 
hulpstuk, die mensen in een rolstoel 
helpt de deur van hun kamer te ope-
nen. Ook liet hij een aanpassing op 
een rolstoel zien, waardoor rolstoel-
gebruikers met maar één functione-
rende hand/arm de rolstoel kunnen 
voortbewegen. 
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Spelletjes om startnummer op 10 juni
Deelnemers Junior Pramenrace 
schrijven zich massaal in
Aalsmeer - Zaterdag 17 juni is om 
13.00 uur vanaf het Stokkeland de 
start van de Juniorpramenrace, hét 
kinderfeest van Aalsmeer en om-
geving. Het thema dit jaar is ‘Later 
als ik groot ben’. Er zullen weer ve-
le feestende juniorpramen aan de 
start verschijnen, allen strijdend om 
die felbegeerde eerste plaats met 
eeuwige roem. Maar voordat het zo-
ver is, vindt op zaterdag 10 juni om 
15.00 uur de sportdag plaats in the 
Beach aan de Oosteinderweg. Hier 
gaan alle deelnemende teams strij-
den in een geweldig spel voor het 
beste startnummer van de Junior-
pramenrace en de Jan Stenhuis Bo-
kaal. Net als vorig jaar zijn ook dit 
jaar weer de scholen en verenigin-
gen uitgenodigd deel te nemen om 
mee te varen. Van deze uitnodiging 
wordt dankbaar gebruik gemaakt, 
vele teams hebben zich inmiddels 
al opgegeven. Dankzij meevaren-
de vrijwillige captains kunnen veel 
kinderen kennismaken met dit ech-

te Aalsmeerse spektakel. Maar let 
op! De inschrijving voor scholen en 
verenigingen sluit op 30 april aan-
staande. Dus wilt u uw school, klas, 
voetbalelftal of fitnessclub opgeven 
voor de Juniorrace, dan is haasti-
ge spoed altijd goed! De organisa-
tie heeft een beperkt aantal pramen 
met Penta’s en captains beschik-
baar en ook hier geldt wie het eerst 
komt het eerst maalt. Opgeven kan 
via het digitale inschrijfformulier op 
de website www.juniorpramenrace.
nl. Aanmeldingen kunnen worden 
gemaild naar: esther-juniorpramen-
race@hotmail.com. Let op! Het in-
schrijfgeld bedraagt t/m 30 april 30 
euro vanaf 1 mei zal dit 40 euro per 
team zijn. Ook de inschrijvingen van 
de ‘harde kern’, de vaste Junior Pra-
menracers, gaat boven verwachting. 
Inmiddels zijn er al vele inschrijvin-
gen binnengekomen en stevent de 
deelnemerslijst af op een record! De 
Juniorracers kunnen zich inschrij-
ven tot eind mei. 

Deelnemers gezocht!
Kinderburgemeester: High 
tea en culturele kookmarkt
Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Sophie zoekt mensen uit verschil-
lende culturen voor een culturele 
kookmarkt en voor een high tea is 
ze op zoek naar ouderen en kinde-
ren. Eén van de speerpunten uit het 
verkiezingsprogramma van kinder-
burgemeester Sophie is het helpen 
van ouderen en om mensen met een 
culturele achtergrond beter te leren 
kennen. Binnenkort worden er twee 
activiteiten in dat kader georgani-
seerd: High tea voor ouderen ver-
zorgd door kinderen en een cultu-
rele kookmarkt wordt verzorgd door 
mensen met verschillende culturele 
achtergronden.

High tea voor ouderen
Woensdagmiddag 3 mei verzorgt 
Sophie samen met andere kinde-
ren een heerlijke high tea voor ou-
dere mensen in Aalsmeer. Naast 
het samenzijn, onder het genot van 
heerlijke hapjes, verzorgt cultuur-
punt Aalsmeer daarnaast een acti-
viteit. Onder leiding van een kunste-
nares zullen de kinderen een portret 
van de ouderen tekenen of schilde-
ren en vice versa. De high tea is voor 
bezoekers van 15.00 tot 17.00 uur. 
Voor de kinderen die komen helpen 
van 13.00 tot uiterlijk 17.30 uur.

Culturele kookmarkt
Woensdagmiddag 7 juni staat er een 
culturele kookmarkt gepland. Voor 
dit evenement worde ouders ge-
zocht die samen met hun kind(eren) 
hapjes uit hun eigen cultuur willen 
maken en deze aan de bezoekers 
willen laten proeven! Kom jij of je 
ouders uit Spanje, Syrië, Polen, En-
geland, België Marokko of een an-
der ver land? En ben jij gek op lek-
ker eten (maken)? Meld je aan, ie-
dereen is welkom! Samen met bij-

voorbeeld uw kind, neefje of nichtje 
maakt u vooraf de lekkerste hapjes 
uit uw cultuur. U krijgt een bedrag 
om de ingrediënten voor de hap-
jes te kopen. Vervolgens wordt voor 
een kraampje gezorgd van waaruit 
de hapjes uitgedeeld kunnen wor-
den en uitleg gegeven kan worden 
over het gerecht, zodat iedereen 
kennis kan maken met de lekkerste 
dingen uit uw cultuur. Er komt ook 
een Braziliaanse drummer die sa-
men met de deelnemende kinderen 
muziek gaat maken. Er wordt deze 
middag muziek uit de verschillende 
culturen gedraaid. De bedoeling is 
dat de verschillende culturen elkaar 
ontmoeten en beter leren kennen. 
 
Aanmelden
Deze twee middagen worden op 
initiatief van Kinderburgemeester 
Sophie georganiseerd door en in De 
Binding in samenwerking met Cul-
tuurpunt Aalsmeer. Kent u/jij ie-
mand of wilt zelf graag deelnemen 
aan deze activiteiten? Aanmelden 
kan via inge@debinding.nl. Voor 
meer informatie kan een kijkje ge-
nomen worden op www.debinding.
nl/agenda.

Businessklas Westplas op 
bezoek bij de KLM
Aalsmeer - De Businessklas van 
de Westplas Mavo heeft afgelopen 
week een bezoek gebracht aan de 
KLM. Uiteraard was wel een pas-
poort vereist om toegang tot het ter-
rein van de luchtvaartmaatschap-
pij te krijgen. Allereerst kregen de 
jongens en meiden een film te zien 
waarin uitgelegd werd wat de KLM 
allemaal doet om het vervoer van 
passagiers en de vracht zo goed en 
veilig mogelijk te organiseren. Daar-
na is de groep naar de KLM-han-
gar gegaan waar in een vliegtuig 

gekeken mocht worden en er het 
een ander werd verteld over het on-
derhoud van de toestellen. De leer-
lingen na afloop: “We zijn erachter 
gekomen dat er heel veel functies 
zijn binnen een bedrijf als de KLM. 
Het zijn niet alleen piloten, maar ook 
heel veel technici, administratie-
ve medewerkers, planners, etc. die 
ervoor te zorgen dat passagiers en 
goederen veilig op de plaats van be-
stemming aankomen.” De leerlingen 
van de Businessklas kijken tevreden 
terug op dit leerzame bezoek. 

Zwemjeugd klaar voor vertrek
Trainingskamp Oceanus
Aalsmeer - Al lange tijd gaat het 
nergens anders meer over in zwem-
bad de Waterlelie, het thuishonk van 
zwemvereniging Oceanus: Het trai-
ningskamp. In die week kan de tech-
niek nog even worden bijgeschaafd, 
zodat iedereen voldoende voorbe-
reid is voor de laatste wedstrijden, 
regiofinale of jaargangfinale. Op 
dinsdag 25 april vertrekken bijna 30 
zwemmers in de leeftijd van 8 tot 15 
jaar naar Ulvenhout. Daar zal gedu-
rende vier dagen vooral veel worden 
gezwommen (vijf zwemtrainingen) 
in het grote 50 meterbad ‘De Wisse-
laar’ van Breda. Voor veel kinderen 
is dat al heel bijzonder, want veel 
wedstrijden worden in een 25 meter 
bad gezwommen. Ook plezier is van 

groot belang. Op Koningsdag staat 
een bijzonder recreatief program-
ma gepland. Hier laat de organisatie 
niet teveel over los, maar er zal uit-
gebreid verslag gedaan worden na 
afloop. De omgeving van de groeps-
accommodatie leent zich uitstekend 
voor buitenspelen. De 8 trainers/be-
geleiders maken zich dan ook geen 
zorgen omtrent eventuele verve-
ling. Badwater huren kost veel geld, 
daarom is Oceanus heel blij dat vele 
plaatselijke sponsors hun medewer-
king hebben verleend door het le-
veren van fruit, ontbijtartikelen, ver-
snaperingen of ‘prijsjes’. Allemaal 
hartelijk bedankt alvast! Volgende 
keer meer over de activiteiten van 
het trainingskamp.

Activiteiten in Waterlelie 
en Proosdijhal in vakantie
Aalsmeer - De meivakantie staat 
voor de deur en dat betekent dat er 
weer volop kan worden gezwom-
men in Zwembad De Waterlelie. El-
ke dag zijn er ruime openingstij-
den om gezellig met je familie of 
vriendjes te komen zwemmen in het 
zwembad. Daarnaast is er ook weer 
een sport & spelinstuif in De Proos-
dijhal op maandag 24 april. 
In De Waterlelie zijn het recreatie-
bad en het ondiepe bad van zater-
dag 22 tot en met zondag 30 april 
extra beschikbaar voor iedereen die 
lekker wil komen spelen in het wa-
ter. Elke dag worden er leuke acti-
viteiten en spelletjes georganiseerd 
waar je aan kan meedoen. En na-
tuurlijk staat de interactieve glijbaan 
ook aan! Vrijzwemmen kan alle da-
gen. Kijk voor de openingstijden op 
de website. Donderdag 27 april (Ko-
ningsdag) is het zwembad gesloten. 
Het vrijzwemmen kost voor kinderen 
van 4 tot en met 15 jaar 4 euro van 
maandag tot en met vrijdag.

Banenzwemmen en groepen
De openingstijden voor het banen-
zwemmen zijn in de vakantie onge-
wijzigd. Alle sportgroepen gaan ge-
woon door, behalve donderdag 27 
april. De lesjes Baby & Peuterzwem-
men vinden in de vakantie plaats op 
dinsdag- en zondagochtend. Ook 
alle zwemlessen gaan gewoon door, 
behalve als het zwembad gesloten 
is vanwege feestdagen.

24 april: Sport & Spelinstuif
Lekker springen, klimmen, klaute-
ren? Dat kan op maandag 24 april 
tijdens de sport & spelinstuif in De 
Proosdijhal. Ook kun je meedoen 
aan clinics badminton (Volant ’90) 
en Ritmische gymnastiek (SV Om-
nia 2000). De instuif is van 9.30 tot 
12.00 uur, voor kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar. Entree: 3 euro (be-
geleiders gratis). Meer informatie 
over het zwembad, de openingstij-
den en tarieven staat op: www.esa-
aalsmeer.nl. 

Atletiek: AV Aalsmeer
Schoolatletiekdag succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15 
april werd voor de vijftiende keer in 
successie de jaarlijkse schoolatle-
tiekdag georganiseerd. Ook dit jaar 
kon de organisatie weer rekenen op 
veel belangstelling. Circa tweehon-
derdvijfenzeventig kinderen hadden 
zich voor dit leuke en sportieve eve-
nement ingeschreven. Er werd weer 
naar hartenlust geworpen, gespron-
gen en gesprint en, als je dan nog zin 
en puf had, kon je ook nog een lan-
gere afstand lopen, de 600 meter. Het 
weer was heel behoorlijk, een beetje 
frisjes, maar het zonnetje was regel-
matig te zien. Ook over publieke be-
langstelling had de organisatie niet te 
klagen. Veel ouders, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden hadden de 
moeite genomen een kijkje te nemen 
aan de atletiekbaan aan de Sport-
laan. Aan het einde van de ochtend 

en middag werden alle prijzen uitge-
deeld en zo gingen veel kinderen met 
een mooie medaille naar huis! Als al-
le uitslagen verwerkt zijn wordt ook 
nog de prijs voor de meest succes-
volle school uitgereikt. In 2016 was 
dit de Jozefschool. Zullen zij dit jaar 
deze prestatie weten te evenaren of 
zal een van de andere scholen er met 
de beker vandoor gaan? Dat is over 
een paar dagen bekend! Voor wie het 
leuk vindt: Alle uitslagen zijn terug te 
vinden op de website www.atletiek.
nu. Verder zijn er op de facebook-
pagina ‘jeugdafdeling AV Aalsmeer’ 
nog heel veel leuke foto’s terug te 
vinden van dit evenement. Zin ge-
kregen om eens een trainingsavond 
te bezoeken? Kijk dan voor de trai-
ningstijden en meer informatie op e 
website www.avaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Schminken, bingo en knutselen
Veel belangstelling voor 
paasfeest Boerenvreugd

Aalsmeer - Afgelopen maandag, 
tweede Paasdag, was het heel druk 
op kinderboerderij Boerenvreugd 
tijdens het jaarlijkse Paasevene-
ment. Dankzij het werk van de ac-
tiviteitencommissie en alle andere 
helpende vrijwilligers werd de dag 
voor veel bezoekers een prachti-
ge belevenis. In de tent stond bij-
na voortdurend een rij voor de drie 
schminksters, die prachtige kunst-

werkjes afleverden op de gezichten 
van de kinderen. Het weer werkte 
lekker mee en het was dus ook druk 
bij het parcours van de paashazen-
race. In de tent werkten de kinderen 
aan de knutseltafel aan haasjes die 
werden gekleurd en uitgeknipt. De 
paashaas zelf was ook aanwezig om 
op de foto te gaan. Voor de eierbin-
go moesten de kinderen en hun ou-
ders overal zoeken naar nummertjes 
en plaatjes. Wie een volle kaart had, 
kreeg een leuke verrassing. Een fo-
toverslag van de dag staat op de 
website van boerenvreugd.

Paasfeest met gezamenlijke 
lunch op De Brug
Aalsmeer - Donderdag 13 april 
hield basisschool De Brug weer 
haar traditionele Paaslunch. Al-
le kinderen hadden op school een 
doos versierd. Deze werd door een 
ander kind thuis voorzien van een 
lunch. ’s Morgens was het druk in 
de gymzaal bij het afgeven van de 
dozen. De oudervereniging deed 
nog een pakje drinken in de doos 
en legde in de gymzaal 18 kleedjes 
neer waarop de dozen werden ge-
zet, zodat de kinderen daar later ge-
zellig in groepjes met elkaar kon-
den eten.
In de klas hadden de kinderen in 
de ochtend een eigen paasviering 

met liedjes, verhalen en een activi-
teit. Voor deze feestdag hadden de 
kinderen een corsage (narcis) ge-
maakt. Dit zag er feestelijk uit. De 
kinderen van groep 8 gingen om 12 
uur de school rond om uit verschil-
lende groepen kinderen op te halen. 
In de gymzaal zijn twee liedjes ge-
zongen met elkaar. Na het uitspre-
ken van een gebed, gemaakt door 
kinderen uit groep 8, is iedereen 
lekker gaan eten. De lunch is afge-
sloten met het zingen van nog een 
paaslied. Aan het einde van de dag 
kregen alle kinderen van de ouder-
vereniging nog een zakje met paas-
eitjes.

Koningsdag met vrijmarkt, 
muziek en entertainment
Kudelstaart - Op donderdag 27 
april viert heel Nederland Konings-
dag. En dus ook in Kudelstaart. Om 
te beginnen is er natuurlijk de vrij-
markt. Dit jaar kan een ieder die 
dat wil zijn kleedje neerleggen op 
het parkeerterrein achter de fysio-
therapie aan de Kudelstaartseweg. 
Mocht daar niet voldoende plek zijn, 
kun je altijd je kleedje nog neerleg-
gen op het kerkplein. Vanaf 15.00 
uur wordt het weer een groot feest 
achter het dorpshuis Kudelstaart. 
Een hele middag muziek en enter-
tainment voor jong en oud. Zo zal 

Kinderbingo bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Buurtvereniging De 
Pomp organiseert op dinsdag 25 
april een gezellige kinderbingo in 
het Baken in de Sportlaan. Alle kin-
deren zijn welkom! Ook als je niet 

lid bent van de buurtvereniging. Er 
zijn leuke prijsjes te winnen. Er wor-
den drie bingo rondes gespeeld. De 
kosten zijn 50 cent per bonnetje. Al-
le kinderen worden getrakteerd op 
limonade en wat lekkers. Voor de 
begeleiders is er de mogelijkheid 
iets te drinken te kopen aan de bar. 
Kom op tijd, de kinderbingo start 
om 14.00 uur! Jij komt toch ook?

dorpsgenoot Frits Heeren met zijn 
discotheek de muziek gaan ver-
zorgen. Zijn muziek zal afgewis-
seld worden door de Amsterdamse 
zanger Michael Agterberg. Ook dit 
jaar is er weer een stormbaan voor 
de wat grotere jeugd, maar ook de 
kleintjes komen aan hun trekken. 
Jafrem Springkussens zal ook nog 
zorgen voor maar liefst twee klei-
nere springkussens. Bovendien zul-
len er enkele midgetgolfsjoelbak-
ken staan. Een clown mag natuurlijk 
niet ontbreken, dus dit jaar bezoek 
van niemand minder dan clown Pé-
pé. De organisatie van deze dag is 
in handen van de Feestcommissie 
Kudelstaart. Uiteraard is er ook ge-
dacht aan de innerlijke mens. De 
catering wordt verzorgd door het 
dorpshuis, tevens de hoofdsponsor 
van dit evenement. Ook de stichting 
Supporting Kudelstaart is een zeer 
grote sponsor. Kortom, dat wordt 
weer uitermate gezellig en dat kan 
ook niet anders, want: Koningsdag 
vier je in Kudelstaart!
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Ritmische Gymnastiek SV Omnia
Halve finaleplaatsen voor 
Jikke, Madelief en Senna
Aalsmeer - Op 9 april ging een uit-
gedunde B-selectie ritmische gym-
nastiek van SV Omnia 2000 op weg 
naar Twello voor hun tweede plaat-
singswedstrijd. Na deze wedstrijd 
zou duidelijk worden wie er door 
mag naar de halve finale, of dat er 
zelfs iemand zich rechtstreeks ge-
plaatst heeft voor de finale. De ju-
nioren Anahit Oganisjan en Jikke 
van der Meer werden al vroeg ver-
wacht, want zij openden de dag met 
hun wedstrijd. Op deze wedstrijd-
dag moesten zij een oefening laten 
zien met lint en hoepel. De oefenin-
gen met knots en bal hadden zij de 
vorige wedstrijd al laten zien. Anahit 
was als eerste aan de beurt namens 
SV Omnia. Zij begon met voorzich-
tige bewegingen met haar knotsoe-
fening, want ze had een enkelbles-
sure opgelopen, de week voor de 
wedstrijd. Daarna mocht Jikke haar 
knotsoefening laten zien. Ook bij 
haar nog wat voorzichtigheid, maar 
dat was meer van de spanning. Ver-
volgens was de hoepeloefening aan 
de beurt. Anahit zette nu alles op al-
les om een goede oefening te laten 
zien. Ook Jikke was bij de hoepel-
oefening duidelijk meer in haar ele-
ment. Beide meiden hebben alles 
gegeven en moeten nu afwachten 
of het voldoende is voor een plaats 
in de halve finale. De senioren volg-
den na de junioren, nog op de och-
tend. SV Omnia heeft alleen Sanne 
Koopmans in deze leeftijdscatego-
rie. Sanne heeft het dit seizoen las-
tig, als nieuwkomer in deze catego-
rie. Ze begon haar baloefening heel 
sierlijk, maar het lukte niet om dit 
vol te houden. Haar tweede oefe-
ning was met knots. Aan het gezicht 
van Sanne was na afloop duidelijk 
te zien, dat ze niet tevreden was. 
Nog voor de lunch was de prijsuit-
reiking van de junioren en senio-
ren. Bij de junioren eindigde Jikke 
nipt in de top tien op de 10e plaats. 
Dit is een goed uitgangspunt voor 
de doorstroming naar de halve fina-

le. Anahit eindigde op de 17e plaats. 
Voor haar wordt het nog spannend. 
Sanne eindigde, tot haar eigen ver-
bazing, toch nog als 13e. Daarmee 
heeft ze wedstrijd beter afgesloten 
dan verwacht. Voor doorstroming 
naar de halve finale zal het niet ge-
noeg zijn. ’s Middags kwamen nog 
de pre junioren Madelief Riepe, 
Noor Cleveringa en Senna Busker-
molen in actie. Voor hun een span-
nende middag, want ook zij maken 
kans op plaatsing voor de halve fi-
nale. Op deze middag moesten de 
meiden een oefening laten zien met 
hoepel en bal. Senna was als eerst 
aan de beurt met haar bal, net als 
Madelief. Noor moest met hoe-
pel beginnen. Alle drie de meiden 
moesten op hun eerste oefening 
nog warmdraaien, wat vooral bij de 
tweede oefening goed te zien was. 
Bij alle meiden ging de tweede oe-
fening namelijk veel beter en lieten 
ze keurige oefeningen zien. Wat een 
groei bij de meiden uit deze catego-
rie. Na de pre junioren waren nog 
de benjamins aan de beurt, maar in 
deze categorie had SV Omnia geen 
gymnaste op de vloer. Na afloop 
van deze wedstrijd kregen Madelief, 
Noor en Senna hun puntentotaal te 
horen bij de prijsuitreiking. En de 
meiden hebben het goed gedaan. 
Madelief eindigde op de 6e plaats 
en Senna op plaats 7. Noor had he-
laas aftrek gekregen voor haar fout 
in de hoepeloefening en eindigde 
daardoor niet in de top 10. Zij vond 
zichzelf terug op de 12e plaats. Na 
afloop van de wedstrijd kon er ge-
rekend gaan worden wie er door 
mag naar de halve finale. Helaas 
heeft niemand zich rechtstreeks ge-
plaatst, maar zijn Jikke, Madelief en 
Senna wel door naar de halve finale. 
Anahit staat als eerste reserve bij de 
junioren. Gefeliciteerd en op 14 mei 
in Leiden komen er hopelijk ook nog 
een paar finaleplaatsen bij.

EK twirlen in Kroatië
Kampioenstitel Nikkie en 
Eefke met Pomponteam
Rijsenhout - Tijdens de Europe-
se Kampioenschappen twirlen, die 
van 13 tot en met 16 april gehou-
den werden in Porec in Kroatië, zijn 
de zusjes Nikkie en Eefke van der 
Luit Europees kampioen gewor-
den met het pomponteam van Vi-
tality uit Alkmaar. Maandag 10 april 
reisden Nikkie en Eefke, samen met 
hun teamgenoten, andere deelne-
mers en supporters, per bus af naar 
Porec, Kroatië. Na een 20 uur du-
rende reis arriveerden zij op dins-
dag bij het hotel. Woensdag was 
de muziektest waarbij de deelne-
mers voor het eerst de Zatika sport-
hal mochten betreden en hun routi-
ne doornemen. Begin van die avond 
vond de officiële openingsceremo-
nie plaats en werden alle deelne-
mers per land in de zaal verwelkomt. 
De pomponteams waren zaterdag-
avond aan de beurt. Het pompon-
team van Eefke en Nikkie bestaat uit 
28 enthousiaste meiden. Het thema 
was ‘Supergirls’. De hele dag waren 
zij druk met elkaars haren en make 
up. 
Om alles zo identiek mogelijk te ma-
ken werden de haren van de meiden 
zwart gespoten. Eind van de middag 
konden alle meiden hun pakken 
aantrekken en werden er nog wat 
stukken van de routine doorgeno-
men. Nederland was als derde land 
aan de beurt en het team heeft een 
zeer strakke en sterke routine neer-
gezet waar de power vanaf spetter-
de. De punten, die de meiden na 
het optreden kregen, waren hoog 
maar de punten van de concurre-
rende landen als Frankrijk en Noor-
wegen lagen zeer dichtbij die van 
Nederland waardoor de uitslag des 
te spannender zou worden. Tijdens 
de prijsuitreiking liep de spanning 

bij de deelnemers van het pompon-
team hoog op en met elkaar om-
armd wachtte zij op de verlossen-
de woorden: “Number one, the Ne-
therlands”. Tegelijkertijd lieten an-
dere Nederlandse deelnemers een 
confetti canon afgaan en de mei-
den renden naar het podium om de 
Kampioensbeker in ontvangst te ne-
men waarna het Wilhemus ten ge-
hore gebracht werd. Dit was een 
mooi en emotioneel moment. 
Totaal zijn er door Nederland deze 
dagen 12 Europese Kampioenstitels 
behaald bij verschillende twirl disci-
plines en leeftijdencategorieën. Iets 
om zeer trots op te zijn. Na de prijs-
uitreiking keerden de deelnemers 
weer naar het hotel voor een feest-
je en vertrokken rond middernacht 
weer richting huis. 
Maandagavond hadden Eefke en 
Nikkie een prachtig thuiskomen al-
waar het huis met vlaggetjes en een 
kampioensposter versierd was door 
de buren.

Nikkie (links) en Eefke met de Euro-
pees Kampioensbeker.

Atleten AVA present bij 
aftrap baanseizoen
Aalsmeer - Met 8 man/vrouw sterk 
trok AV Aalsmeer Running Team af-
gelopen vrijdagavond richting Den 
Haag voor de aftrap van het baan-
seizoen. De eerste wedstrijden van 
het seizoen zijn om te kijken hoe de 
atleten ervoor staan en waar er nog 
bijgeschaafd dient te worden. Op de 
3000 meter verschenen Corné Tim-
mer (JA), Inger van Dok (MB), Wes-
sel Heil (JB) en Gregory ‘t Hoen 
(JB) aan de start. Voor Corné werd 
het een race zonder enige tegen-
stand. Zijn tijd van de 9:16,12 minu-
ten geeft een goede indruk van hoe 
de langeafstandatleet ervoor staat. 
Wessel was erop gebrand om een 
tijd laag in de 10 minuten te lopen. 
Hij kwam helaas al vroeg in de wed-
strijd alleen te lopen. Zijn tijd van 
10:19.00 minuten betekent uiteinde-
lijk wel een verbetering van zijn per-
soonlijke record met ruim 11 secon-
den. Gregory en Inger gingen in de 
eerste helft gelijk op, waarbij Inger 
het initiatief nam. In de tweede helft 
van de wedstrijd werden de rollen 
omgedraaid en nam Gregory de lei-
ding en met een verbetering van zijn 
persoonlijke record tot 11:09,80 mi-
nuten kan hij tevreden terugblik-
ken op zijn eerste officiële 3000 me-
ter. Inger bleef helaas boven haar 
persoonlijke record steken met 
11:20,36 minuten. Na de 3000 meter 
was het de beurt aan de 800 meter 
lopers. Thijmen Alderden (JA), Mi-
lan Biesheuvel (JC) en Lotte Jansen 
(MB) gingen van start op de dub-
bele baanronde. Na een sterk cross-
seizoen betekende dit voor Thijmen 
zijn debuut op de baan, waarbij zijn 
tijd van 2:09,45 minuten veelbelo-
vend is voor de rest van het jaar. 
Milan, die na een goede 1000 me-
ter (2:53 minuten) afgelopen week 
in Veldhoven wilde laten zien dat er 
op de 800 meter veel talent in hem 
schuilt, verbrijzelde in een sterk op-
treden zijn persoonlijke record en 
kwam tot een eindtijd van 2:12,06 
minuten. Tot slot was het Lotte Jan-
sen die door een vergissing van 

de organisatie niet bij de vrouwen 
maar bij de mannen van start ging. 
Gewaagd volgde ze de groep in de 
eerst ronde waarna ze deze helaas 
moest laten gaan. Met een tijd van 
2:35,79 minuten bleef ze net boven 
haar persoonlijke record steken. 
Met een betere indeling van de race 
zit een tijd van onder de 2:30 minu-
ten er zeker in. Na dit geweld was 
het aan Graeme ‘t Hoen (JC) op de 
100 meter horden en de 1000 me-
ter. Op beide afstanden vestigde hij 
persoonlijke records: 19,42 secon-
den en 3:18,59 minuten. Naast de 
oudere junioren werd AV Aalsmeer 
vertegenwoordigd door twee talent-
volle meisjes D, Roanna Geleijn en 
Gwen Allewijnse. Op de 60 meter 
liep Gwen 9:42 seconden en op de 
1000 meter liet ze een indrukken-
de race zien met een tijd van 3:30,81 
minuten. Roanna snelde op de 60 
meter naar 9:53 seconden.

Uitslagen 3000 meter:
Corné Timmer JA 1e: 9:16,12 
Wessel Heil JB 1e: 10:19,00 (pr) 
Gregory ’t Hoen JB 2e:11:09,80 (pr)
Inger van Dok MB 1e: 11:20,36 
800 meter:
Thijmen Alderden JA 3e 2:09,45 (pr)
Milan Biesheuvel JC 5e: 2:12,06 (pr) 
Lotte Jansen MB 1e: 2:35,79

Gregory ‘t Hoen, gevolgd door Inger 
van Dok op de 3000 meter.
Foto: Erik Witpeerd

Winnaar in Gerwen, 5e in Drenthe
Eindelijk eerste zege voor 
wielrenner Owen Geleijn
Rijsenhout - Het zat er al een tijd-
je aan te komen. Na een lange reeks 
ereplaatsen mocht nieuweling-wiel-
renner Owen Geleijn uit Rijsenhout 
afgelopen maandag eindelijk plaats 
nemen op de hoogste plek van het 
erepodium van een nationale wed-
strijd. Hij vierde het al lang verwach-
te succes na afloop van de Ronde 
van Gerwen, een race door het bui-
tengebied van het Brabantse dorp 
waar de stevige wind vrij spel had. 
Geleijn kreeg op het podium gezel-
schap van Romhaar en Boven. Olav 
Kooij, dit jaar al winnaar van twee 
klassiekers, werd vierde, Enzo Leijn-
se uit Amstelveen vijfde. Tristan Ge-
leijn kwam als 48ste binnen, eerste-
jaars nieuweling Benjamin Wessels 
uit Aalsmeer als 77ste.
Dat Owen Geleijn na een honger-
kop, een week eerder, weer vol-
doende brandstof in de tank had 
toonde hij zaterdag ook in de Om-
loop door het land van Kleine Hein. 
In deze nationale topkoers over 90 
kilometer in de omgeving van Em-
men kwam hij als vijfde over de 
streep. Bodi Del Grosso won de 
race, Enzo Leijnse werd tweede. 
Door de straffe wind, een grote val-
partij kort na de start, de kou en het 

hoge tempo bereikten slechts veer-
tig van de 159 gestarte renners de 
finish. Met de ereplaats weet Owen 
Geleijn zich al verzekerd van deel-
name aan het nationaal kampioen-
schap in juli.

Ardennen
Bijna twee weken geleden waren 
het de kasseiklimmetjes in de Ron-
de van Vlaanderen, afgelopen za-
terdag maakte belofte Nils Eekhoff 
(19) kennis met de heuvels van de 
Ardennen. In Luik-Bastenaken-Luik 
voor renners jonger dan 23 jaar fi-
nishte de renner van talententeam 
Sunweb als 74ste, bijna tien minu-
ten na winnaar Björn Lambrecht uit 
Belgie. De finale van de selectie-
ve wedstrijd volgde in grote lijnen 
het parcours van Luik-Bastenaken-
Luik voor fullprofs met in de slotfa-
se onder meer de beklimmingen van 
La Redoute, Roche aux Faucons en 
Saint Nicolas. Slechts 91 van de 180 
gestartte renners reden de 177 kilo-
meter lange wedstrijd uit.
De Aalsmeerse junior Leon Buijs 
werd maandag 33ste in de Rode van 
Gelderland. De wedstrijd ging over 
120 kilometer en werd gewonnen 
door Quinten Veling.

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren winnaar 
vlucht vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Zaterdag 15 april werd 
de tweede vlucht vervlogen vanuit 
het Belgische Asse-Zellik. De ge-
middelde afstand was 154 kilome-
ter en er stonden 524 duiven in con-
cours. Vanwege het slechte weer op 
de vlieglijn moest er gewacht wor-
den tot 14.00 uur, voordat de dui-
ven met een WZW wind de vrijheid 
kregen om huiswaarts te keren. Om 
15.57.30 uur landde de 15-603 bij 
John van Duren aan de van Hattem-
weg op het hok en deze duif maak-
te een gemiddelde snelheid van 
1356,085 meter per minuut, en was 
de snelste van het concours. Twee-
de werd Gerard en Lies v.d. Ber-
gen en derde Cees van Vliet uit Ku-
delstaart. De uitslag is als volgt:
1.  J.H. van Duren Amstelveen
2.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart

3.  Cees van Vliet Kudelstaart
4.  P. v.d. Meijeden Aalsmeerderbrug
5.  J. Vijfhuizen De Kwakel
6.  Comb. Baas & Berg De Kwakel
7.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
8.  Darek Jachowski Mijdrecht
9.  A.J. van Belzen Kudelstaart
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. A.M. Duivenvoorde De Hoef
12. W. Wijfje De Kwakel
13. L. v.d. Sluis Uithoorn
14. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
 Aalsmeer
15. E. Wiersma Amstelveen
16. Th. v.d. Wie Aalsmeer
17. D. Baars Kudelstaart
18. D. Klerk Nieuw Vennep
19. M. de Block Aalsmeer
20. J.A. van Dijk Aalsmeer
21. Tim Rewijk Aalsmeer

Daniël Giacon wint zilver 
op NK schermen
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vonden in Almere de Nederland-
se Kampioenschappen schermen 
plaats. Daniël Giacon uit Aalsmeer 
deed mee op het wapen floret. Da-
niël had een vrijstelling voor de 
voorrondes en trad op zondag aan 
bij de beste zestien floretschermers. 
De eliminaties werden allemaal ge-
wonnen. 
In de finale werd de 16-jarige 
Aalsmeerder door een clubgenoot 
van Schermcentrum Amsterdam 

(SCA) verslagen en kon er een zil-
veren medaille aan de indrukwek-
kende collectie worden toegevoegd. 
Daniël zal dit jaar nog meedoen 
aan de Nederlandse Jeugdkampi-
oenschappen en heeft zich als eer-
ste Nederlandse floretschermer ge-
plaatst voor het WK schermen in 
Leipzig. Hiervoor is hij nog op zoek 
naar financiële middelen en daarom 
is hij een crowdfundingsactie ge-
start op Talentboek. Meer informatie 
is te vinden op www.danielgiacon.nl.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 26 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het kaarten op 
12 april is gewonnen door Leie van 
Klink met 5709 punten. Op twee 
Wim Reuling met 5706, op drie An-
ton van de Polder met 5477 en op 
vier Thea van Aalst met 5392 pun-
ten.

ZABO ronde 12 
in De Bloemhof

Aalsmeer - Aankomende zaterdag-
avond 22 april wordt de ZABO com-
petitie voortgezet met de twaalf-
de speelronde. Het zaalvoetbalpro-
gramma vindt plaats in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. Om 
19.00 uur begint Polonia Aalsmeer 
tegen LEMO. Om 19.45 uur speelt 
Atlas Lions tegen Met & Co. Om 
20.30 uur start IBH Aalsmeer tegen 
Amsec Piller en om 21.15 uur ten-
slotte Sportcafé de Midi’s tegen Ko-
ning Nieuwendijk.
Stand vooraf: Sportcafé de Mi-
di’s 11-30, Polonia Aalsmeer 11-
28, Met & Co 11-16, Atlas Lions 11-
15, Koning Nieuwendijk 11-13, IBH 
Aalsmeer 11-10, LEMO 11-9, Am-
sec Piller 11-8. De toegang is gra-
tis bij de ZABO.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 22 april:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – D.T.S. Ede 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Breukelen 2 11.45 u
Zaanlandia 4 - F.C.A. 6 13.30 u
Waterwijk 3 - F.C.A. 7 14.30 u 
F.C.A. 8 – A.M.V.J. 5 14.30 u
Vrouwen
V.V.G.A. V1 - F.C.A. V1 11.30 u
Sp.Martinus V1 - F.C.A. V2 13.15 u
S.C.W. 
U.N.O. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
V.E.W. 2 - S.C.W. 3 12.00 u 
A.F.C. 45+1 - S.C.W 45+1 14.45 u 

Zondag 23 april:
F.C. AALSMEER
Stompwijk 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Pancratius 4 11.30 u
Velsen 6 - F.C.A. 3 12.45 u

R.K.D.E.S.
A.S.W. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
RKDES 3 – Legm.vogels 3 12.00 u

P. Harting wint 
op soosmiddag

Aalsmeer - Na een gezellige don-
derdagmiddag op 13 april kregen 
alle deelnemers aan de kaartsoos in 
het Middelpunt te horen aan wie er 
prijzen uitgereikt gingen worden. Bij 
het klaverjassen is P. Harting eer-
ste geworden met 5407 punten, ge-
volgd door J. Bakker met 5116 pun-
ten en op drie E. de Koter met 4995 
punten. De poedelprijs was voor B. 
Stokman met 3461 punten. Bij het 
rummikubben is de grootste be-
ker uitgereikt aan L. Valentijn met 
34 punten. Op twee A. Doeve met 
55 punten en op drie is G. Millenaar 
geëindigd met 85 punten. De poe-
delprijs was voor J. de Vries met 125 
punten. In verband met Konings-
dag is er op donderdag 27 april 
geen soos. De volgende en tevens 
de laatste is op donderdagmiddag 4 
mei. Het nieuwe seizoen begint dan 
weer op 7 september om half twee.

Franklin Dolk 1e 
bij het darten

Aalsmeer - De darters waren af-
gelopen dinsdag behoorlijk in vorm, 
dit was onder andere te zien bij de 
hoge uitgooien. Zo had Ben van 
Dam er een van 108, Peter Bakker 
een van 105 en Franklin Dolk, iets 
minder, een van 82. Toch werd hij 
eerste, zijn broer Sebastiaan werd 
tweede, derde werd Peter Bakker. 
Kees de Lange kwam op een uit-
gooi van 58, en dat lukte hem dan 
ook. Hij werd vierde, net Ben van 
Dam, die genoegen moest nemen 
met plaats vijf. Hans Dolk werd de-
ze keer zesde. Hij kwam de hele 
avond niet echt in z’n spel, hij liet 
het vooral bij de dubbels afweten. 
Er is iedere dinsdagavond darten 
in ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. De competitie begint om 
acht uur, de zaal is vanaf half acht 
open. Deelname kost 2,50 euro per 
persoon, de leeftijd is vanaf 16 jaar. Paaswedstrijd bij Target 

druk bezocht
Aalsmeer - Donderdag 13 april 
werd bij handboogvereniging Target 
de jaarlijkse paaswedstrijd georga-
niseerd. Na het aflopen van de be-
ginnerscursus was het een behoor-
lijk druk evenement. Voor de meeste 
beginners was dit hun eerste wed-
strijd in clubverband. Weliswaar een 
funwedstrijd maar toch eentje waar 
de geleerde techniek serieus in de 
praktijk  moest worden gebracht. 
Er werd geschoten op hangen-
de kunstof eitjes in paastakken en 
doordat deze eitjes niet op de vas-
te achterwand waren bevestigd was 

het zelfs voor de geoefende schut-
ters een moeilijke zaak de nodige 
punten bij elkaar te sprokkelen. Hoe 
kleiner de eitjes, hoe hoger de pun-
ten. De uiteindelijke winnaars in de 
verschillende klassen konden reke-
nen op eetbare prijzen in de vorm 
van paaseitje en chocolade paas-
haasjes. De door wedstrijdleider Pe-
ter Bouwmeester georganiseerde 
wedstrijd werd met een daverend 
applaus beloond door de aanwezi-
ge schutters. Meer informatie over 
handboogschieten bij Target via 
www.hbvtarget.nl

Winst voor Loes 
en Trudy op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma en nieuwe kaarters, vooral joke-
raars, zijn van harte welkom. Loop 

eens binnen. Kom kijken of doe gelijk 
mee. Op donderdag 13 april is het jo-
keren gewonnen door Trudy Knol met 
234 punten, op twee Henny de Wit 
met 249 punten en op drie is Gerard 
de Wit geëindigd met 256 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week Loes 
Versteeg de beste met 5274 punten, 
gevolgd door Jan Weij met 5207 pun-
ten en Alie van Weerdenburg met 
4967 punten. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.
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Wedstrijdzeilen op de Westeinderplassen

Team Jan Bakker overall 
winnaar Prix d’Aalsmeer
Aalsmeer - De Paasdagen brach-
ten uiteindelijk goed zeilweer. De 
overwegend noordelijke wind voer-
de weliswaar geen warme lucht aan 
met vooral op zaterdag veel wind, 
maar die nam de volgende dagen 
stelselmatig af. Zo konden er elke 
dag drie goede races worden ver-

zeild. In het tussenklassement stond 
het Belgische team van Ben van 
Cauwenbergh (BEL80) nog boven-
aan en het zou een hele klus worden 
voor het Aalsmeerse team van Jan 
Bakker (NED422) om de door hem 
vorig jaar gewonnen Cor Groot-wis-
seltrofee uit 1939 in handen te hou-

den. Veel grote winddraaiingen over 
de Grote Poel van de Westeinder 
zorgden voor wisselende uitslagen 
in de top. Bakker had na zondag de 
beste kansen, nadat zowel Van Cau-
wenbergh als ook het team van Jo-
nathan Brown (GBR770) wat terug-
viel. Ook het team van Dimitry Bon-

Schaakclub AAS
Veteranenkampioenschap 
nadert ontknoping
Aalsmeer - In de D-groep deed 
Rob van Haaften goede zaken door 
weer te winnen, nu van Gerard Blok.
Een overwinning zal Rob de over-
winning brengen, bij remise wordt 
het rekenen voor de wedstrijd-
leiding. Ook in de C-groep een 
Aalsmeerder in de kopgroep. Hans 
Pot won van Danny Lindhout en 
moet nu met wit tegen de koploper 
Garth Sybling, Hans moet winnen 
om eerste te worden. Jan van Wil-
ligen draait ook goed mee door met 
zwart te winnen van Martin Stein-
hart. Clemens Koster kwam met de 
fiets uit Aalsmeer naar IJburg en 
had kennelijk daarmee de krachten 
verbruikt, want een nederlaag met 
wit tegen Bram van de Vegt was zijn 
deel. In de B-groep bleef Ferry We-
verling helaas steken op remise met 

wit tegen Carel Dietze. Maar Ferry 
heeft nog alles in eigen hand want 
in de laatste ronde moet hij tegen 
de koploper Fonds Vermeulen. Fer-
ry moet ook winnen om eerste te 
worden. In de A-groep hoeft Ben de 
Leur zich in ieder geval niet druk te 
maken om de eerste plaats. Meer 
dan 50% is het bescheiden streven 
geworden. In een Konings Indische 
partij wist Ben de theorie niet meer 
en Eric van Rijkom helaas wel. Ge-
confronteerd met een mindere stel-
ling en materiaal achter schakelde 
Ben maar over op Schwindelstand 
en dat werkte. Eric dacht nog even 
een stuk te kunnen mee pakken, 
maar kreeg hierdoor een herhaling 
van zetten voorgeschoteld. Zo wa-
ren beide spelers niet tevreden met 
het resultaat. Door Ben de Leur

Laatste competitieavond 
Sjoelclub in Dorpshuis
Aalsmeer - Op donderdag 13 april 
is de voorlaatste competitiewed-
strijd gesjoeld van dit seizoen. In het 
Dorpshuis in Kudelstaart konden de 
sjoelers nog één keer in competitie-
verband oefenen voor het NK Indi-
vidueel van zaterdag 15 april in Bar-
neveld. Er werden geen persoonlij-
ke records verbroken, maar er werd 
wel hard voor de laatste broodnodi-
ge punten gestreden, die een plek 
bij de eerste drie per klasse veilig 
konden stellen. Opvallend in elke 
klasse in de top 3 is dat het bijna al-
lemaal sjoelers zijn die naar het NK 
in Barneveld gaan.

Hoofdklasse: 1. Albert Geleijn, 2. 
Cock Tukker en 3. Paul van den 
Berg. A-Klasse: 1. Marry Verhoeven, 
2. Sjaak Siebeling en 3. Jacob van 
‘t Hof. B-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. 
Kees Verbruggen en 3. Henk Brozi-
us. C-Klasse: 1. Gazi Orscek, 2. Her-
man Berkhout en 3. Mirjam van den 
Berg. De laatste competitieavond 
is vanavond, donderdag 20 april, in 
het Dorpshuis in Kudelstaart, waar-
na de acht slechtste resultaten af-
getrokken worden en de einduitslag 
bekend is voor de prijsuitreiking in 
mei. Voor informatie en uitslagen zie 
ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Biljart Vereniging Aalsmeer
Anne Ensing winnaar van 
de middagcompetitie
Aalsmeer - Tijdens de afgelopen 
drie donderdagen zijn er bij de Bil-
jart Vereniging PK voorrondes ge-
speeld met 22 deelnemers van de 
diverse middagen om uit te maken 
wie zich er op de laatste Donder-
dagmiddag Kampioen van de club 
mag noemen. Elke deelnemer heeft 
zes wedstrijden gespeeld en de 
twee finalisten zijn: Leo v/d Laan en 
Anne Ensing. Anne Ensing maakte 
een serie van 16 in de tweede beurt, 
Leo v/d Laan antwoordde in beurt 
vijf met 13. Daarna was het voor bei-
de finalisten sprokkelen. Met beide 
nog een serie van 11 in de eindfase 
was het Anne Ensing die met de eer 
ging strijken en de Wisselbeker en 
de bokaal van de hoogste serie (33) 
in ontvangst mocht nemen. Leo v/d 
Laan werd tweede met een klein te 
kort aan caramboles. Arnold Heu-
zen ontving de beker voor de der-
de plaats. Henk Bos nam de beker 
voor de kortste partij in ontvangst. 
Piet van Leeuwen kreeg uit han-
den van medeorganisator Wil Piet 
de Poedelprijs uitgereikt. De Dag-
competitie is uitgespeeld de stan-
den zijn bekend: Het Aalsmeer A 
Team Wil Piet is als tweede geëin-
digd. Team B Arnold Heuzen als ne-

gende en Team C Harry Batenburg 
als derde. Geen slecht seizoen voor 
de Biljart Vereniging, 
Het team van Wil Piet staat nog voor 
een zware opgave. Het team dat in 
de eerste helft van competitie kam-
pioen is geworden gaat zich voor-
bereiden op een gewestelijke finale 
bij BV Jacobswoude in Woubrugge.

Avondcompetitie
Met nog één thuiswedstrijd te gaan 
op 24 april tegen BV De Heul staat 
het team van Hans Spaargaren stijf 
boven aan de ranglijst en bereid het 
team zich voor op de kruisfinales om 
zo een plaats af te dwingen voor de 
gewestelijke finale. Ook staan deze 
avond de twee Aalsmeerse teams 
van Jan Plasmeijer en van Henk v/d 
Sluis tegen over elkaar. Team Plas-
meijer staat op plaats twee met 4 
punten achterstand op lijstaanvoer-
der Jacobswoude 47 en Team Henk 
v/d Sluis staat op plaats tien.
Eerder deze competitie is de tegen-
stander van het C1 team van Wim 
Besselse niet komen opdagen en 
heeft zonder te spelen 30 punten 
gekregen, waardoor het team is ge-
stegen van plaats 12 naar plaats 8. 
Piet Maarsen

Basketbalcompetitie
Mannen U18 kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15 
april reisde U18 van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer naar de Apol-
lohal in Amsterdam om de kampi-
oenswedstrijd te spelen. De week 
ervoor hadden de Aalsmeerse bas-
ketballers in de Proosdijhal ‘On-
ze Gezellen’ uit Haarlem verslagen. 
Bij winst toen zouden ‘Onze Gezel-
len’ het kampioenschap hebben be-
reikt, getuige de spandoeken die ze 
hadden meegenomen, maar helaas 
voor hen waren de Mannen U18 van 
BV Aalsmeer te sterk. De wedstrijd 
tegen Apollo moest gewonnen wor-
den, want bij gelijke stand of ver-
lies zou Volendam er met de beker 
en bloemen vandoor gaan. Gelukkig 
wisten de mannen wat hen te doen 
stond: winnen. De wedstrijd kwam 
maar niet op gang. Er werd belab-
berd geschoten, de verdediging 
liet steken vallen en het zag er niet 
uit. En al zeker niet als een kam-
pioenswedstrijd. Het eerste kwart 
bleef steken op een stand van 13-
14 in het voordeel van BVA en in het 
tweede kwart werd het al niet be-
ter. Weliswaar scoorde Apollo in dat 
kwart slechts één keer tegen vier 

keer door BVA waardoor de stand 
kwam op 15-22 voor Aalsmeer. Re-
den voor coach Bram Buskermolen 
om de mannen in de rust op andere 
gedachten te brengen. Aan het be-
gin van het tweede kwart leek het 
even beter te gaan en lukten meer 
doelkansen. Gelukkig kwam Aaron 
weer een beetje op stoom. Hij had in 
de vorige wedstrijden altijd geweldi-
ge scores gemaakt, maar die lukten 
deze wedstrijd zelden. Ook begon-
nen de andere jongens de basket 
weer te vinden. Apollo vocht even-
eens voor wat ze waard waren, om-
dat zij in eigen huis nog niet had-
den verloren.
BVA stond in het laatste kwart eerst 
nog 10 punten voor, maar die slon-
ken snel. Op het juiste moment her-
pakten de jongens zich en brachten 
uiteindelijk de eindstand op 32-40 
winst. Verdiend kampioen! De be-
ker kregen de spelers uit handen 
van een vertegenwoordiger van de 
Basketbalbond en ze mochten bloe-
men van het bestuur in ontvangst 
nemen. Een geweldig mooi succes 
en motiverend voor het volgende 
seizoen.

Bal (links) en Ronald (rechts) naast de winnaars Perry met Michael.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Perry en Michael koppel-
koningen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was het weer tijd voor het jaarlijks 
Paas Koppel toernooi bij de dartclub 
Poel’s Eye. Er waren 23 koppels, of-
tewel 46 deelnemers. Na de poules 
en de eerste knock out ronden ble-
ven er acht koppels over in zowel 
de winnaar als verliezerronde. Rene 
van Veen met Tim van de Meer, die 
knap het sterke koppel Tibor Ho-
gervorst met Danny de Hartog uit 
de winnaarronde hielden, bereik-
ten knap de kwartfinales van de 
winnaarronde. Arno Knol met Koen 
Knol waren echter de verassing van 
de dag, zij stonden knap in de hal-
ve finale, net als het sterke koppel 
Nick Dekker met William Hunitetu. 
De finale ging echter tussen Ronald 
Baars met Bak tegen Perry Noorder-
meer met Michael Groenenwoud. 
Ronald met Bak wonnen de afge-
lopen twee jaar het Koppel Toer-
nooi, voor Bak kon het zijn tweede 
trilogie (na 2003/4/5) worden. Per-
ry met Michael bleken echter taaie 
tegenstanders, ondanks een 180-
er van Ronald wonnen zij de eer-
ste leg. Bij de tweede leg waren 
een hoop fraaie krullen zichtbaar 
op het scorebord (scores van 100 of 
meer), Ronald met Bak wisten pre-
cies 701 punten te gooien in 20 pij-
len (105 gemiddeld per beurt). Per-
ry met Michael trokken zich er ech-
ter niets van aan en met goed spel 
kwamen zij in de derde leg weer op 
voorsprong. In de vierde leg misten 
zij echter zes pijlen op de dubbels, 
maar Bak kon vanaf 42 niet profite-
ren; 3 – 1. In de vijfde leg werd nog-
maals duidelijk dat, ondanks dap-
pere tegenstand, met name Perry de 

triples wel heel makkelijk vond. Mi-
chael bleek ook nog eens een uit-
stekende afmaker, hij gooide drie 
van de vier benodigde dubbels, 
waardoor zij uiteindelijk de terechte 
winnaars werden van het Paas Kop-
pel Toernooi. 
In de verliezerronde verloren de ‘ti-
telverdedigers’ Lenny Vork met Luc 
van de Meer in de kwartfinale van 
het sterke koppel Tibor met Danny. 
In de halve finale troffen Tibor met 
Danny echter Jeroen van den Hel-
der met Huib Gootjes, die precies 
in deze wedstrijd wisten te pieken, 
zodat zij uiteindelijk naar de fina-
le gingen. Ook Jan van Zanten met 
Peter Bakker bereikten knap de hal-
ve finale, maar Yuri Beringel met Pe-
ter Hulscher waren de verassen-
de finalisten. Jeroen met Huib lie-
ten zich echter niet meer verassen 
zodat zij met een reuze paasei naar 
huis konden. De prijs voor de bes-
te wegzetter ging naar William Hu-
nitetu, hij liet een restscore van 120 
over, waarna Nick Dekker dit knap 
uitgooide. Twee jaar geleden waren 
de rollen omgekeerd, terwijl William 
vorig jaar ook nog eens de hoogste 
uitgooi had. 
De volgende speelavond is door 
omstandigheden (bezet Dorpshuis) 
niet morgen, maar pas over twee 
weken op 5 mei. Iedereen staat er 
dan weer alleen voor. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Van te voren opgeven 
is niet nodig, u bent van harte wel-
kom. Op de website www.poelseye.
nl is meer informatie over de dart-
club Poel’s Eye te lezen. 

darenko (GBR422) mengde zich na-
drukkelijk voorin met onder meer 
twee eerste plaatsen, evenals Ro-
nald Pfeiffer (NED1). 
In het laatste kruisrak van de eerste 
race op maandag stelde Bakker zijn 
eindoverwinning uiteindelijk vei-
lig. Een vrij grote winddraaiing door 
wat eerste wind van zee benutte hij 
volledig om daarmee Brown van de 
eerste plaats te zeilen en hem naar 
de finish onder controle te houden. 
Met nog weer een derde en vierde 
plaats won Bakker zowel het week-
endklassement als de gehele Grand 
Prix d’Aalsmeer serie. 

Over de serie werd Van Cauwen-
bergh fraai tweede, voor Brown. 
Vooral de vele winddraaiingen ga-
ven het comité op het water veel 
werk met boeiverleggingen, maar 
wedstrijdleider Herman van der 
Meyden kon na afloop hiervoor veel 
complimenten van de zeilers note-
ren. De wedstrijden werden georga-
niseerd door Westeinder Zeilwed-
strijden vanaf de haven van de W.V. 
Aalsmeer. Kijk op www.westeinder-
zeilwedstrijden.nl voor fraaie beel-
den van de Draken, een schitterend 
hedendaags ontwerp uit 1929.

Theo van Mierlo
Foto: Jan Jongkind

Mirjam van den Berg (groen shirt) pakte zilver in Open Toernooi.

NK Sjoelen individueel
Drie prijzen Aalsmeerse 
sjoelers in Barneveld
Aalsmeer - Zaterdag 15 april vond 
in Barneveld het Nederlands Kampi-
oenschap Sjoelen Individueel plaats. 
In de Veluwehal streden 238 deel-
nemers om de nationale titel, zowel 
bij de dames, jeugd als bij de he-
ren. Naast het NK konden sjoelers 
die niet geplaatst waren voor het 
kampioenschap deelnemen aan het 
Open Toernooi. 
In de heren A deden twee deel-
nemers mee namens Sjoelclub 
Aalsmeer. Patrick Haring werd 14e 
met 142,20 gemiddeld en Cock Tuk-
ker 19e met 140,50. Dick Eijlers, vo-
rig jaar Nederlands kampioen, stond 
na de eerste ronde (er worden 2 
x 10 bakken gesjoeld) op de 2e 
plaats, maar door een slechte twee-
de serie zakte hij naar plek 5. Kam-
pioen werd Siem Oostenbrink, die 
met 1476 in de eerste ronde al een 
optie op de titel genomen had. Met 
een gemiddelde van 146,80 sleep-
te hij zijn 17e (!) Nederlandse titel 
binnen voor Ronald Polman en Jan 
Drent. Bij de Heren B, werd Hans 
van Leeuwen 19e met 136,30. 
Bij de Dames werd Petra Houwe-
ling 6e met 139,25 gemiddeld. De ti-
telstrijd was bijzonder spannend en 
werd beslist door 1 punt meer over 
10 bakken in het voordeel van San-
dra Stoelhorst uit Almere. Zij werd 
voor de eerste keer Nederlands 
kampioene voor Elly Mensen (kam-
pioene 2016) en Hetty Kleine. 

In de C-Klasse was er wel een kam-
pioenschap voor Aalsmeer. Kees 
Kuijpers (uit Waddinxveen) gooi-
de twee constante series van 1410 
en werd dus Nederlands kampi-
oen. Een prijs die hij opdroeg aan 
zijn pas overleden broer en tevens 
Aalsmeer sjoeler Rob. Marry Veer-
hoeven werd 8e, Paul van den Berg 
10e en Wim Eijlers 19e. De D-Klas-
se kende twee deelnemers namens 
Sjoelclub Aalsmeer. Karin Geleijn 
werd 7e en Sjaak Siebeling 24e. De 
E-Klasse kende de meeste deelne-
mers en leverde ook een podium-
plek op voor Kees Verbruggen uit 
Vinkeveen namens de Aalsmeer-
se deelnemers. Hij werd 2e met een 
mooi gemiddelde van 130,00. Henk 
Brozius werd 8e, zoon Thijs Brozius 
18e, Wijnand Springin’tVeld 19e en 
Jacob van ’t Hof 23e. 
In het Open Toernooi twee deel-
neemsters. Elisa Houweling (C-
Klasse) werd 9e en Mirjam van den 
Berg stond na de eerste ronde op 
plaats 7, maar door de beste serie in 
ronde 2 (1211), klom zij op naar zil-
ver met 118,75 gemiddeld.
Het sjoelseizoen zit er al weer bij-
na op. Resteert alleen nog de laat-
ste competitieavond op donderdag 
20 april, de slotavond van de Inter-
club op 28 april en de prijsuitreiking 
van het seizoen op 5 mei. Kijk voor 
meer informatie, foto’s en uitslagen 
op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Kees Kuijpers op plaats 1 in de C-Klasse.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 25 april 
houdt Ons Genoegen weer een 
kaartavond. Aanvang is 19.30 uur. 
De zaal gaat open om 19.00 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. De 
toegangsprijs is 3 euro per persoon.
Er wordt gekaart in de nieuwe loca-
tie, het Hofplein, aan de Clematis-
straat, ingang van het Kloosterhof. 
Iedereen is van harte welkom. De 
laatste speelavond was het gezellig 

druk met weer enkele nieuwe ge-
zichten. Het klaverjassen is gewon-
nen door Essy van Es met 5536 pun-
ten, op twee Piet Voorn met 5157 
punten en op drie Wil ter Horst met 
5303 punten. De poedelprijs was 
voor Riet Hoekman met 3427 pun-
ten. Bij het rummicuppen was Jan-
ny Flameling met 50 punten de win-
naar en Rita Wiebes met 135 pun-
ten was goed voor de poedelprijs. 
De volgende avond zullen de pun-
ten voor het laatst weer mee tellen 
voor het overall klassement zowel 
voor het klaverjassen als het rum-
micuppen. 



Drie handbalteams FIQAS Aalsmeer kampioen

18e Jac. Stammestoernooi: 
Wat een happening!
Aalsmeer - Wow, wat was het weer 
een waanzinnige happening! We 
hebben het natuurlijk over het 18e 
Jac. Stammes toernooi dat afge-
lopen weekend met Pasen is ver-
speeld met maar liefst 72 deel-
nemende jeugdhandbalteams, 
die streden om de Jac. Stammes 
Cup. Op 4 verschillende locaties 
(De Bloemhof, De Proosdijhal, De 
Emergohal en De Nieuwe Bankras-
hal) zijn maar liefst dik 200 poule-
wedstrijden gespeeld die op zon-
dagavond werden afgesloten met 
zeven prachtige finalewedstrijden 
in een bomvolle Bloemhof. Hand-
balvereniging Quintus, al jaren met 
zeer sterke damesteams aanwezig, 
was het vaakst vertegenwoordigd in 
de finales en werd maar liefst drie 
maal kampioen. FIQAS Aalsmeer 
was ook zeer succesvol en werd 
kampioen bij de jongens C-jeugd 
en meiden A-jeugd. En wie fysiek 
niet aanwezig kon zijn, had nog al-
tijd de mogelijkheid om het toernooi 
via livestreams te volgen (maar liefst 
3500 kijkers) of te genieten van de 
honderden foto’s die via Facebook 
viral gingen. De zaterdag staat tra-
ditiegetrouw in het teken van de 
poulewedstrijden en exact om 9.00 
uur klonk in alle locaties het start-
signaal. Bij de jongens hadden zich 
24 teams ingeschreven, bij de meis-
jes maar liefst 36 en dan was er ook 
nog een poule van 12 teams van 11- 
en 12-jarigen waarbij met gemeng-
de teams werd gespeeld. In vele 
poules was het verloop ongekend 
spannend, want één doelpunt meer 
of minder kon beslissend zijn voor 
plaatsing in de winnaars- of ver-

liezerpoule. Op de zaterdagavond 
werd er ook nog een wedstrijd ge-
speeld in de nacompetitie eredivi-
sie: FIQAS Aalsmeer 2 won overtui-
gend van Alphadeuren/Houten en is 
goed op weg om degradatie te ont-
lopen. Daarna werd er onder leiding 
van verenigings-DJ’s Kees Mark-
man en Marcel Wilkes, een spette-
rend feest in De Bloemhof gevierd 
en steeg de temperatuur in de kan-
tine letterlijk en figuurlijk tot gro-
te hoogtes! Rond middernacht zou 
het laatste nummer gedraaid wor-
den, maar de stemming zat er zo 
goed in, dus werd het tweemaal een 
Aalsmeers kwartiertje later… Rond 
half één gingen de lichten aan en 
werd de polonaise ingezet; de da-
mes richting hal 1 en de heren rich-
ting hal 2. De zondag was de dag 
van de winnaarspoules, midden-
poules, verliezerspoules en finale-
wedstrijden. Om 6.45 uur ging het 
licht in beide hallen aan en moest 
men stevig aan de bak, want om 
9.00 uur begon de eerste wedstrijd-
ronde. Bij veel teams waren de ver-
wachtingen hoog gespannen en in 
vier winnaarspoules speelde een 
jeugdteam van FIQAS Aalsmeer. 
Zou het mogelijk zijn om de finale 
te halen? Door de resultaten op de 
zaterdag, waren de wedstrijden nu 
meer gelijkwaardig en werd er met 
veel beleving gespeeld. Uiteinde-
lijk wisten twee Aalsmeerse teams 
zich te plaatsen voor een finale: de 
jongens C- en de meiden A-jeugd! 
Ook Quintus deed weer goede za-
ken; met maar liefst vier teams was 
de groen-witte brigade uit het West-
land hofleverancier! De finales be-

gonnen stipt om 18.00 uur en zijn 
een belevenis op zich. De lichten in 
de zaal worden gedoofd en alle spe-
lers worden letterlijk in de spotlights 
gezet als zij ‘oplopen’ onder een zelf 
gekozen muziekje. Daar kun je als 
jeugdspeler natuurlijk best zenuw-
achtig door worden, of je wordt ge-
inspireerd om een topprestatie neer 
te zetten! Bij de D-jeugd werd het 
spits afgebeten door Quintus en 
Westfriesland/SEW. Het offensie-
ve verdedigen (een nieuwe spelre-
gel bij de D-jeugd) bleek Quintus 
het best onder de knie te hebben en 
vanaf het begin liepen zij direct uit. 
Het krachtsverschil was duidelijk: 
eindstand 12-9 en Quintus kampi-
oen! Bij de meisjes C werden de de-
gens gekruist door Quintus en Klink 
Nijland/Kwiek en Kwiek was zo on-
gelofelijk blij dat ze in de finale ston-
den. Deze vereniging is vaste klant 
met meestal vier teams, maar had 
nog nooit in een finale gestaan. Ze 
kwamen zelfs op voorsprong, maar 
uiteindelijk bleek Quintus net iets 
te sterk: eindstand 17-13 en Quin-
tus wederom kampioen! Bij de jon-
gens C stonden FIQAS Aalsmeer 
en Handbalschool Brabant tegen-
over elkaar. Aalsmeer was onge-
twijfeld tot op het bot gemotiveerd, 
want in de poulewedstrijd werd on-
verwacht met 12-9 van Brabant ver-
loren; een goede wake-up call zul-
len we maar zeggen. Met name Ar-
mando en Stan scoorden en lus-
tig op los en Aalsmeer liep uit naar 
9-5. Daarna kregen Jeromy, Lesley 
en Mark het op hun heupen: eind-
stand 19-7 en Aalsmeer kampioen! 
Wat een ontlading: de trotse coa-

ches Mark en Jeffrey gingen met 
Cody, Jeromy, Thijs, Lesley, Wes-
sel, Stan, Armando, Maik, Matt, Pim 
en Luca helemaal uit hun dak! Bij 
de meisjes B waren het Quintus en 
Maedilon/VZV die in de finale ston-
den. De teams waren zeer aan el-
kaar gewaagd; VZV kwam twee-
maal op voorsprong, maar uitein-
delijk trok Quintus aan het langste 
eind: eindstand 6-5 en Quintus we-
derom kampioen! Bij de finale van 
de jongens B tussen Hellas en Leid-
sche Rijn waren het de keepers die 
zich konden onderscheiden; het 
spel golfde op en neer, met veel 
breaks en dus veel kansen, over en 
weer. Onder luide aanmoedigingen 
van de supportersschare van Hellas 
werd de wedstrijd afgesloten met 
een fantastische vlieger: eindstand 
11-5 en Hellas kampioen! De finale 
bij de meiden A was een replica van 
de finale in 2016: tussen Aalsmeer 
en Quintus en het werd wederom 
een spannende pot! Quintus kwam 
op voorsprong, miste twee strafwor-
pen en Aalsmeer kwam terug tot 
5-5. Daarna liep Aalsmeer iets uit en 
onder meeslepende aanmoedigin-
gen werd het uiteindelijk 11-10 voor 
FIQAS Aalsmeer. Pfff, wat een ze-
nuwenwerk; de coaches Marja, Li-
anne, Marjolein en Erik hadden het 
niet meer, maar konden met Feli-
ne, Riejanne, Marit, Demi, Mira, An-
ne, Mandy, Roos, Lynn (topscoorder 
met 3 doelpunten), Celine, Gwen en 
Sanne aan een vreugdedans begin-
nen! Weer kampioen, net als in 2015 
en 2016; wat is handbal toch leuk! 

Het toernooi werd afgesloten met 
de finale bij de heren A tussen Hel-
las en AES Arnhem, want FIQAS 
Aalsmeer kwam twee doelpunten 
tekort in de winnaarspoule. Stevige 
jongens en tot 6-6 waren de teams 
zeer aan elkaar gewaagd. Hellas 
rondde de kansen net iets beter af 
en onder luid gejuich van de talrij-
ke supporters haalde men de buit 
binnen: eindstand 11-7 en Hellas 
kampioen! Een prachtige afsluiting 

In de eredivisie moesten de Heren 2 van FIQAS twee keer aantreden afgelo-
pen weekend. De wedstrijden vonden zowel zaterdag 15 als maandag 17 april 
plaats in de ‘eigen’ Bloemhof. Zaterdag was Houten de tegenstander en van 
deze ploeg werd met mooie cijfers gewonnen: 32-24. Maandag kwam OCI Li-
ons op bezoek en deze ploeg is eveneens met een nederlaag naar huis ge-
stuurd. FIQAS wist met duidelijke cijfers te winnen: 37-24.
Foto: www.kicksfotos.nl

Nacompetitie handbal
Steun FIQAS in kruisfinales!
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer hebben zich ge-
plaatst voor de kruisfinales om de 
landstitel. Kras/Volendam is daar-
in de tegenstander en onze man-
nen spelen op zondag 23 april om 
15.00 uur eerst thuis in de Bloem-
hof en de return is op zaterdag 29 
april om 19.00 uur in Volendam. Le-
den van FIQAS Aalsmeer hebben 
op 23 april gratis toegang, suppor-
ters kunnen nu alvast kaartjes be-
stellen voor de thuiswedstrijd en er 
zo zeker van zijn dat ze deze fan-
tastische kraker niet missen. Re-
serveren kan door een mail te stu-
ren aan bij Petra Rooyakkers: petra-
rooyakkershvaalsmeer@kpnmail.nl. 
Vermeld hierin je naam en het aan-
tal kaarten. Je ontvangt een mail te-
rug met de bevestiging van het aan-
tal kaarten en de betalingsinstruc-
ties. De kaarten worden pas defini-
tief voor je gereserveerd nadat de 
betaling is ontvangen. De toegangs-
prijzen zijn 10 euro voor volwassen 
niet-leden van FIQAS Aalsmeer en 
5 euro voor niet-leden tot 16 jaar en 
65+. Voor de supporters van Kras/
Volendam zijn 200 kaarten gereser-
veerd. Deze kunnen alleen worden 
besteld via Betty Zwarthoed: kas-
sa@handbalvolendam.nl. Met hier-
bij het uitdrukkelijke verzoek aan 
hen om uitsluitend bij Betty kaar-
ten reserveren en dit niet te doen 

via FIQAS Aalsmeer! Gereserveerde 
kaarten worden tot 20 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd vastge-
houden en gaan daarna de vrije ver-
koop in. De gereserveerde kaarten 
moeten betaald worden bij de kas-
sa van FIQAS Aalsmeer, op de dag 
van de wedstrijd. Er zullen dus mo-
gelijk nog wat kaarten via de kas-
sa worden verkocht, maar vol is vol! 
Reserveer daarom je kaarten tijdig. 
Voor de uitwedstrijd bij Kras/Volen-
dam op 29 april geldt dat er voor 
de leden/supporters van FIQAS 
Aalsmeer 200 kaarten zijn gereser-
veerd. Deze kaarten kunnen alleen 
worden besteld bij Petra Rooyak-
kers (petrarooyakkershvaalsmeer@
kpnmail.nl). De betaling dient op de 
dag zelf bij Kras/Volendam te wor-
den gedaan. Ook hier het uitdrukke-
lijke verzoek om de kaarten niet via 
Kras/Volendam te reserveren. Ge-
reserveerde kaarten worden tot 20 
minuten voor aanvang van de wed-
strijd vast gehouden en gaan dan 
de vrije verkoop in. De toegangsprij-
zen in Volendam zijn hetzelfde als in 
Aalsmeer en ook hier geldt dat er 
mogelijk aan de kassa nog kaarten 
te koop zijn (en vol is vol). 
Programma kruisfinales:
Zondag 23 april, 15.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer – Kras/Volendam 
Zaterdag 29 april, 19.00 uur: Kras/
Volendam – FIQAS Aalsmeer 

Jongens C1 eerste bij Jac. Stammestoernooi. Foto: www.kicksfotos.nl

Zaalhandbal
Jongens C FIQAS naar NK
Aalsmeer - Na het succesvolle Jac. 
Stammes toernooi staat alweer het 
volgende belangrijke evenement op 
de kalender voor de jongens C1 van 
FIQAS Aalsmeer, namelijk de Ne-
derlandse Kampioenschappen zaal-
handbal op zaterdag 22 april aan-
staande in de Sporthallen-Zuid in 
Amsterdam. De nummers 1 tot en 
met 4 van de eindrangschikking in 
de landelijke jeugddivisie hebben 
zich hiervoor gekwalificeerd en spe-
len play-off wedstrijden: zaalkampi-
oen Targos/Bevo neemt het op te-
gen Hellas (nummer 4) en FIQAS/

Aalsmeer (nummer 2) neemt het op 
tegen Kras/Volendam (nummer 3). 
Deze wedstrijden worden om 13.00 
uur gespeeld in hal 1. Vervolgens 
zullen de twee winnaars om 15.15 
uur strijden voor de titel Nederlands 
kampioen. De verliezers spelen voor 
plaats drie en vier op hetzelfde tijd-
stip. De wedstrijden duren 2 x 25 
minuten en de prijsuitreiking is rond 
17.30 uur. Na het spelen voor een 
volle tribune tijdens de Jac. Stam-
mes finale hopen de jongens nu ook 
op veel publiek! Dus, kom zaterdag 
naar Amsterdam!

van de finalewedstrijden om de Jac. 
Stammes Cup 2017! 
En dan denk je er te zijn. Nou, ver-
geet het maar. De prijsuitreiking 
moet dan nog worden gehouden, 
maar met de snelheid van het licht 
geschiedde dit binnen vijf minuten 
na het laatste eindsignaal. De ta-
fel met de fraaie prijzen stond op 
de ‘middenstip’ gereed en voorzit-
ter Mike en vicevoorzitter Marius 
konden de ‘slotceremonie’ aan el-
kaar te praten. Marius bedankte de 
nodige sleutelvrijwilligers, die alle-
maal een prachtig boeket kregen 
overhandigd en met name Margôt 
kreeg extra complimenten en waar-
dering voor al het voorbereidende 
werk en de centrale rol die zij tij-
dens het toernooi had vervuld. Ge-
heel in traditie met vele voorgaan-

de jaren, was de burgemeester van 
Aalsmeer uitgenodigd om de daad-
werkelijke prijsuitreiking voor zijn 
rekening te nemen en dus was het 
voor de handbalvereniging een bij-
zondere eer om het woord te geven 
aan zijn vervanger, locoburgemees-
ter Ad Verburg. Ad had notabene 
zelf de nodige livestreams gevolgd 
en was dus goed op de hoogte en 
met flair en zichtbaar plezier reikte 
hij de prijzen uit in de verschillende 
handbalcategorieën. Voor de win-
naars van de oudste jeugd stond de 
Kees Jan Koster wisselbokaal klaar. 
Op deze wijze werd het Jac. Stam-
mes toernooi op een memorabe-
le manier afgesloten. Het was een 
prachtig handbalweekend.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Veldkorfbalcompetitie
Ondanks matige wedstrijd 
nipte winst voor VZOD
Aalsmeer - De korfballers van 
VZOD/FIQAS kregen afgelopen za-
terdag bezoek van het op de vijfde 
plaats staande NEXUS uit Schie-
dam. De uitwedstrijd in Schiedam 
werd door VZOD nipt met 15-16 ge-
wonnen. Geen gemakkelijke tegen-
stander dus. En dat bleek ook wel, 
zeker in de eerste helft. De bezoe-
kers namen brutaal het initiatief en 
de thuisploeg liet dat enigszins ge-
laten gebeuren. Natuurlijk stond er 
een stevige wind over het sport-
park aan de Wim Kan dreef en had 
VZOD er voor gekozen om de eer-
ste helft tegen wind te spelen. Maar 
het zou te gemakkelijk zijn om de 
wind de schuld te geven. Er werd 
niet met overtuiging gespeeld en er 
werden onnodige plaats fouten ge-
maakt aan Kudelstaartse kant. Via 
2-2 stond er halverwege de eer-
ste helft een 2-5 stand op het sco-
rebord. Doelpunten waren schaars 
deze middag. Langzaam kwamen 
de blauw/zwarten wat beter in de 
wedstrijd en werd de achterstand 
iets kleiner. Via een afstandsschot 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 3 verslaat 
Heemstede 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 verloor 
met 3-7 van Amsterdam ‘78 8, dat 
aantrad met een Zweed, een Rus en 
een Turkse speler. Maar zoals vaker 
dit seizoen was de uitslag wat ge-
flatteerd. Van de zeven verloren par-
tijen gingen er vijf in vier games en 
een partij van Ed Couwenberg werd 
pas beslist na een beslissende vijf-
de game. Bart Spaargaren speel-
de sterk en wist twee overwinnin-
gen te boeken. Johan Berk wist in 
zijn laatste wedstrijd een 0-2 ach-
terstand om te buigen naar 2-2 en 
een vijfde game af te dwingen. Ook 

daarin moest hij zich van een ach-
terstand terug knokken om de par-
tij alsnog te winnend af te sluiten 
(9-11, 9-11, 11-7, 13-11, 12-10). In 
het dubbelspel redde Bart en Jo-
han het net niet. Bloemenlust 2 ver-
loor met 7-3 de uitwedstrijd tegen 
Het Nootwheer 12. Een sterke inval-
ler bij de tegenstander won al zijn 
partijen. Horst Krassen won een en-
kelspel evenals invaller Dirk Bies-
heuvel. Ook het dubbelspel werd 
in Aalsmeers voordeel beslist door 
Horst samen met Peter Velleman.
Tegen Heemstede 1 boekte Bloe-

bepaalde Thomas van der Zwaard 
de ruststand op 5-6. Na de rust ei-
genlijk hetzelfde spelbeeld, kansen 
aan beide kanten zonder dat deze 
afgemaakt werden. Hierdoor bleef 
de stand lange tijd een 7-8. Coach 
Cor Loef liet ‘good-old’ Martijn Ver-
vark al geruime tijd warm lopen, 
met de bedoeling hem in de aanval 
in te zetten na het vallen van de ge-
lijkmaker. Het liep anders: NEXUS 
bracht de marge op twee punten: 
7-9. Waarna Vervark als nog werd 
ingezet voor Eric Spaargaren. Ver-
vark drukte direct zijn stempel op 
de wedstijd door binnen vijf mi-
nuten twee keer de korf te vinden. 
VZOD drukte daarna door en trok 
het initiatief naar zich toe. Via doel-
punten van onder andere Jessica 
Zijerveld en Chiel van Leeuwen was 
de stand nog vijf minuten later 12-
9 in het voordeel van de thuisploeg. 
In deze tien minuten liet VZOD/FI-
QAS zien waarom het op de twee-
de plaats staat. Daarna dacht men 
de buit binnen te hebben en werd 
er weer een tandje terug gescha-
keld. Hier door kreeg de wedstrijd 
nog een spannend slot. Bij een 13-
12 stand maakte de sterk spelende 
Chiel van Leeuwen in de laatste mi-
nuut aan alle twijfel een einde, door 
een toegekende strafworp te benut-
ten: 14-12. 
Volgens coach Cor Loef na afloop: 
“Een nuttige, maar zeker geen goe-
de overwinning.” De volgende wed-
strijd is op zaterdag 6 mei tegen 
Madjoe in Rijnsburg.

menlust 3 een goede 4-6 zege, door 
overwinningen van Jan Spaarga-
ren (2x), Dirk Biesheuvel (2x) en Ire-
ne Gerritsma (1x). Eén tegenstan-
der bleek voor allemaal net iets te 
sterk. Het zesde punt werd door Jan 
en Dirk binnengehaald door in een 
zeer spannende wedstrijd het dub-
belspel te winnen (11-9, 9-11, 11-3, 
6-11, 10-12). 
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