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“Aalsmeer is in rep en roer”
FIQAS in halve fi nale om 
de landelijke beker!
Aalsmeer - Opnieuw een ge-
weldige promotie voor de hand-
balsport dinsdag 17 april in De 
Bloemhof. In de goed gevulde 
sporthal, met veel oud-handbal-
lers, speelde FIQAS Heren 1 de 
halve � nale om de beker tegen 
Hellas uit Den Haag. Het werd, 
net als afgelopen zaterdag, een 
spannende wedstrijd. De ploe-
gen waren redelijk aan elkaar ge-
waagd, Aalsmeer was wel duide-
lijk beter. En dat terwijl de man-
nen, volgens voorzitter Mike van 
der Laarse, op zeventig procent 
speelden. De rust werd bereikt 
met een voorsprong voor FIQAS 
van 17 punten, tegen 12 voor 
Hellas en deze stand geeft het 
krachtverschil wel aan. De twee-
de helft werd, op aandringen van 
coach Bert Bouwer, een tandje 
bijgezet door Aalsmeer en dit re-
sulteerde in een prachtige en dui-
delijke 33-20 overwinning. En dit 
betekent naar de landelijke be-
ker� nale! Deze wordt op Hemel-
vaartsdag, donderdag 10 mei, 
gespeeld in Almere. Waanzinni-
ge vreugde bij de spelers, coa-
ches, trainers en (bestuurs)leden 

van de Aalsmeerse handbalver-
eniging. En begrijpelijk, wat een 
toppers! Volgens voorzitter Mike 
van der Laarse heeft Aalsmeer 
wat de loting betreft ook wel ge-
luk had. Hellas was niet de sterk-
ste tegenstander. Trots is hij na-
tuurlijk ook. “We zijn heel goed 
bezig.” Hij heeft net als vele an-
dere handballiefhebbers zin in 
de � nale. “Heel Aalsmeer is in rep 
en roer”, vervolgt hij. “Natuurlijk 
gaan we bussen inzetten naar Al-
mere.” Aanstaande zaterdag 19 
april wacht overigens alweer de 
volgende belangrijke wedstrijd. 
FIQAS speelt om het Nederlands 
kampioenschap de eerste van 
nog drie te spelen wedstrijden. 
Tegenstander is landskampioen 
OCI Lions. 

Finale tegen Bevo
Tegenstander in de � nale wordt 
het Limburgse Herpertz Bevo. 
Deze ploeg uit Panningen won 
dezelfde dinsdagavond na een 
eveneens superspannend du-
el verrassend van OCI Lions in de 
sporthal van Sittard met 30-28.
Foto: www.kicksfotos.nl

Toelichting formateur Hans Démoed over afspraken met fracties

Beëdiging 23ste raadslid en sloop in 
Roerdomplaan in raadsvergadering

Op de agenda staan benoemin-
gen van commissievoorzitters, vi-
cevoorzitters en fractieassisten-
ten. Ook wordt gesproken over 
het raadsprogramma voor 2018 
tot 2022. Informateur Hans Dé-
moed presenteert de gezamenlij-
ke afspraken van alle fracties. De 
fracties zullen hierna een korte 
toelichting geven.

Functies verloren
Een van de behandelstukken op 
de agenda is de sloop van Roer-

domplaan 1 en 3, ofwel de oude 
gymzaal en de school die dienst 
deed als verenigingsgebouw. De 
gymzaal wordt sinds de opening 
van de sporthal aan de Dreef niet 
meer gebruikt en heeft z’n func-
tie verloren. De deur is de� nitief 
op slot gegaan in de zomer van 
2017. De voormalige, naastgele-
gen school staat sinds begin janu-
ari dit jaar leeg. De gemeente wil 
beide gebouwen nu snel slopen, 
want leegstand brengt risico’s met 
zich mee. Omdat de sloop van bei-

de leegstaande panden hoe dan 
ook niet ter discussie staat, stel-
len burgemeester en wethou-
ders voor een sloopkrediet van 
282.000 euro te verlenen. Als een 
en ander volgens planning ver-
loopt, kan medio april allereerst 
gestart worden met asbestsane-
ring en vervolgens verdere sloop. 
De oude gymzaal en het school/
verenigingsgebouw in de Horn-
meer worden gesloopt om, zoals 
bekend, ruimte te maken voor het 
in ontwikkeling zijnde woning-
bouwplan Meervalstraat en Roer-
domplaan. De vergadering van de 
gemeenteraad is openbaar (pu-
bliek is welkom), vindt plaats in de 
raadzaal in het gemeentehuis en 
begint om 20.00 uur.

Politie zoekt getuigen van 
straatroof aan de Dreef
Aalsmeer - De politie onderzoekt 
een straatroof in de Hornmeer. 
Deze is gepleegd op donderdag 
12 april tussen 22.45 en 22.50 uur 
op de Dreef, ter hoogte van Tank-
station Tango. Signalement da-
der 1: lengte 1.85 meter, leeftijd 
tussen de 16 en 18 jaar oud, een 
zwarte capuchon en donkere kle-
ding, met een buitenlands accent. 
Normaal postuur (dun). Dader 2: 
1.85 lang, leeftijd 16 á 18 jaar oud, 
had een petje op en droeg donke-
re kleding. Normaal postuur.

Toedracht: Aangever (16 jaar) 
� etste over de Dreef naar De Kwa-
kel. Ter hoogte van Tango werd hij 
door twee, lopende, knapen, die 
voor hem gingen staan van zijn 
� ets geslagen en beroofd van zijn 
portemonnee met pasjes. Hier-
na kon hij vluchten via de Vuurlijn 
naar huis. Aangever � etste op een 
zwarte heren� ets van het merk 
Cortina. Het voorlicht brandde 
en het achterlicht was kapot. Ui-
teraard wordt onderzocht of het 
tankstation camerabeelden heeft. 

Aanhouding wegens diverse overtredingen

Achtervolging politie 
eindigt in Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdagavond 13 april 
rond 23.30 uur is een achtervol-
ging door de politie beëindigd in 
Aalsmeer. De achtervolging begon 
op de A4 bij Hoofddorp. Een auto-
mobilist haalde een politieauto in 
via de vluchtstrook. Agenten heb-
ben hierop de achtervolging inge-
zet. In plaats van te stoppen op het 
teken van de politie, ging de be-
stuurder er met hoge snelheid van-
door. Hij beging in zijn vlucht nog 

diverse verkeersovertredingen. De 
Audi A3 strandde uiteindelijk op 
een grasveld aan de Jac. P. Thijssel-
aan. De verdachte sloeg lopend op 
de vlucht. De politie zette de ach-
tervolging in en kreeg hierbij hulp 
van de ingeroepen politiehelikop-
ter. De bestuurder is door de poli-
tie gevonden en aangehouden. De 
man is in de cel gezet. Er volgt nog 
een verder onderzoek.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Jacqueline Blesgraaf 
25 jaar bij de Meerbode
Aalsmeer - Gebak, bloemen en 
een speech van een van de direc-
teuren van de Nieuwe Meerbode 
afgelopen maandag 15 april. Er is 
opnieuw een jubilaris in het zon-
netje gezet. Jacqueline Blesgraaf-
Scheltens is alweer 25 jaar werk-
zaam bij de Meerbode en de aan-
verwante kranten. Net nadat de 
Meerbode zich zetelde in de Vis-
serstraat kwam Jacqueline in het 
computerbeeld. “Je hebt je ont-
wikkeld als een creatieve mede-
werker en computer- of opmaak-
problemen zijn bij jou oplosbaar. 
Je bent altijd inzetbaar, ook als 
het nodig is in de avond digitaal 
werkzaam of als extra bijbaan in 
de nacht als nachtwaker na een 
inbraakmelding bij de krant. Je 
voelt je verantwoordelijk en dat 
is een plus in deze facebook-tijd”, 
aldus Luuc van der Ouw. “Verder 
ben je al jaren inzetbaar, maar ge-
lukkig niet nodig gehad bij ons, 
als BHV-ster. Trouw elk jaar de ver-
plichte cursus afhandelend.” 

genoot Walter doet zij dat met 
veel plezier en, net als haar werk, 
met veel inzet. 

Het 25-jarig jubileum van Jacque-
line is een kleine veertien dagen 
later gevierd. Op 1 april vertelde 
zij dat het precies 25 jaar geleden 
was (in 1993) dat zij bij de Meer-
bode aan het werk was gegaan. 
Het was de directie ontgaan. “Wij 
schamen ons wel dat wijzelf niet 
aan deze datum hebben gedacht, 
het digitale tijdperk hè. Maar, we 
maken het goed”, besloot Van der 
Ouw, die Jacqueline vervolgens 
trakteerde op een groot boeket 
bloemen en bijbehorende enve-
lop namens de gehele directie en 
alle medewerkers van de inmid-
dels 130-jarige Meerbode. 
Van alle collega’s kreeg Jacque-
line hierna applaus. Zelf hield ze 
haar speech kort. “De tijd vliegt 
als je leuk werk hebt.” En daarna 
werd het stil in de kantine, het ge-
bak werd verorberd...

Privé zet Jacqueline zich al jaren 
in voor de scoutinggroep Wiol & 
Willem Barendsz en één van de 
activiteiten is het jaarlijkse kam-
peerkamp. Samen met haar echt-

Heeft u of één van uw huisgeno-
ten rond het tijdstip van de straat-
roof een persoon of personen ge-
zien die zich verdacht ophielden 
of die zich vreemd gedroegen in 
de omgeving? Zijn er bij u getui-
gen bekend die dit delict heb-
ben waargenomen? Andere in-
formatie die belangrijk kan zijn 
voor het onderzoek? Als u iets is 
opgevallen waarvan u vermoedt 

dat dit te maken heeft met de-
ze roof, neemt u dan direct con-
tact op met de politie via e-mail, 
dan de ‘Reageren’-knop of bel 
0900-8844. Alle informatie is wel-
kom, ook details waarvan u mis-
schien denkt dat ze niet belang-
rijk zijn! Als u de informatie ano-
niem wilt doorgeven kunt u bel-
len met Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000 (gratis nummer).

Controle op de 
Bosrandweg

Aalsmeer - Op zondag 15 april 
heeft de politie een voertuig-
controle gehouden op het par-
keerterrein langs de Bosrand-
weg. De nadruk lag op het in-
specteren van aanhangwa-
gens. Er zijn geen noemens-
waardige zaken aangetro� en.

Naar ziekenhuis 
na val van trap

Aalsmeer - Op donderdag 12 
april om half een in de nacht 
zijn de hulpdiensten gevraagd 
naar de Berkenlaan te gaan. 
Een 19-jarige inwoner was van 
de trap gevallen en ongeluk-
kig terecht gekomen. De jon-
gen is per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 19 april, vindt de eerste raads-
vergadering met alle (op één na) nieuwe raadsleden plaats. Het 
23ste raadslid wordt deze avond benoemd. Thirsa van der Meer is 
18 jaar geworden en mag nu dus ook raadlid worden. Het jongste 
raadslid van Nederland gaat het CDA vertegenwoordigen. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.700

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Verstandelijk gehandicapten en revalidatie

Krachtenbundeling twee 
fondsen: HandicapNL
Aalsmeer - Fonds verstande-
lijk gehandicapten en Revalida-
tiefonds bundelen hun krachten 
en heten sinds maandag 16 april: 
HandicapNL. Voortaan zal Handi-
capNL hét fonds zijn dat mensen 
met een handicap en hun naas-
ten sterker maakt om volwaardig 
mee te doen in de maatschappij. 
HandicapNL zet zich in om deze 
mensen meer regie over hun ei-
gen leven te geven en spant zich 
daarnaast in om een samenle-
ving te creëren die eerlijke kan-
sen biedt voor iedereen. 
Nederland kent ruim 2 miljoen 
mensen met een fysieke, verstan-
delijke of meervoudige beper-
king. Hoe divers de handicaps 
ook zijn, de alledaagse proble-
men vertonen veel overeenkom-
sten. Zo voelt 63 procent van de 
mensen met een handicap zich 
eenzaam, oftewel 1,5 miljoen 
mensen. En zijn ze twee keer zo 
vaak werkeloos als mensen zon-
der handicap. Andere voorbeel-
den zijn ook: weinig eigen re-
gie, overbelasting van familie en 
mantelzorgers en ingewikkelde 
regelgeving.

Heeft in eigen hand
HandicapNL wil dat mensen met 
een handicap écht volwaardig 
mee kunnen doen in de samen-
leving. Daniëlle Schutgens, direc-
teur van HandicapNL: “Wij willen 
een maatschappij waarin mensen 
met een handicap zo goed moge-
lijk in staat worden gesteld om ei-
gen keuzes te maken. We willen 
hen weerbaarder en zichtbaar-
der maken.” Daarom ondersteunt 
HandicapNL projecten die men-

sen met een handicap helpt het 
heft in eigen handen te nemen 
en zo hun eigen regie en zelfver-
trouwen vergroten, zoals rolstoel-
trainingen en woongroepen. 
Familieleden en mantelzorgers 
helpt HandicapNL middels pro-
jecten die meer balans creëren 
tussen draaglast en draagkracht. 
Nu krijgt 60 procent van de ou-
ders van een kind met een han-
dicap een burn-out. HandicapNL 
wil hen helpen met bijvoorbeeld 
logeerweekenden, het Gebaar 
van Waardering of kennisuitwis-
seling voor lotgenoten.

Eerlijke kansen 
Ook vindt het nieuwe fonds dat 
sociale contacten leggen en hou-
den makkelijker eenvoudiger en 
veiliger moet kunnen. Schutgens: 
“Veel gebouwen in Nederland, 
maar ook bijna alle overheids-
websites zijn nog steeds slecht 
toegankelijk. Ruim 9 op de 10 van 
de gemeentelijke websites is niet 
toegankelijk. Als je bedenkt dat 
veel voorzieningen voor mensen 
met een handicap op gemeen-
telijk niveau geregeld worden, 
kán dat toch niet? Ook de sociale 
toegankelijkheid van Nederland 
is nog veel te laag. Men roept 
wel ‘iedereen moet mee kun-
nen doen’. Maar het blijft veelal 
bij roepen. Echte eerlijke kansen 
en passende mogelijkheden, bij-
voorbeeld om te kunnen werken, 
sporten en uitgaan, zijn er nog 
bar weinig.” HandicapNL vraagt 
aandacht voor deze problemen 
en steunt projecten die een po-
sitieve bijdrage aan de oplossing 
bieden.

Zaterdag bij Open Hof Kerk
Kledingactie voor Centraal 
Afrikaanse Republiek
Aalsmeer - De inzamelingsactie 
van Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood in Aalsmeer vindt 
weer plaats op zaterdag 21 april 
bij de Open Hof Kerk in de Ophe-
lialaan. Gebruikte en nog bruik-
bare kleding en schoenen kun-
nen deze dag ingeleverd worden 
van 9.00 tot 12.00 uur. De net-
to-opbrengst van de ingelever-
de kleding komt ten goede aan 
het onderwijs in de crisisgebie-
den in de Centraal Afrikaanse Re-
publiek. Dit is een straatarm land 
midden in Afrika met bijna 5 mil-
joen inwoners. Het land wordt al 
jaren geteisterd door burgeroor-
logen en het is ontwricht door 
de aanhoudend geweld. Bijna 
een miljoen mensen is hun huis 
ontvlucht en leeft als vluchte-
ling. Bijna de helft van de bevol-
king heeft structureel te weinig 
voedsel, tweederde heeft geen 
toegang tot schoon drinkwater 
en gezondheidszorg. Onder de-
ze zware omstandigheden schiet 
het onderwijs tekort.

Onderwijs voor kinderen
Cordaid is in 2017 een project ge-
start waarbij 18 scholen in cri-
sisgebieden in de Centraal Afri-
kaanse Republiek ondersteund 
worden. Dit project wordt uitge-
voerd in samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs en loka-
le partners en kent een bijzonde-
re manier van financiering. Hier-
bij wordt de financiële steun af-
hankelijk gemaakt van de resul-
taten die bereikt worden. Als een 
school goed presteert stelt het 

daarmee de financiële onder-
steuning veilig. Doel van het pro-
ject is het geven van goed on-
derwijs aan kinderen van 6 tot 
14 jaar, en in het bijzonder kin-
deren die geleden hebben onder 
het geweld. Vaak zijn dit kinde-
ren die terugkeren naar hun ge-
boortegebied, nadat ze gevlucht 
zijn. Meestal hebben deze kinde-
ren al meer dan een jaar geen on-
derwijs meer kunnen volgen. Om 
het onderwijs weer op gang te 
krijgen zorgt Cordaid voor goe-
de scholen en schoolmaterialen. 
Daarnaast biedt Cordaid hulp aan 
de dorpen waar de scholen staan 
en aan het onderwijspersoneel 
van de scholen.

Jubileumcadeautje en bos bloemen
Ine Spaargaren al 40 jaar 
collectant Reumafonds
Rijsenhout - Collecteren is niet 
altijd het leukste klusje, maar 
toch was Ine Spaargaren ieder 
jaar weer van de partij. En ze 
heeft het met veel liefde en inzet 
gedaan. Voor het comité Rijsen-
hout en Burgerveen van het Reu-
mafonds heeft zij 40 jaar gecol-
lecteerd. Ze had haar vaste wijk, 
de Leimuiderdijk, waar zij altijd 
met een welgevulde bus van te-
rug kwam! Daarom werd ze deze 
week in het zonnetje gezet met 
een prachtige bos rozen. Daar-
naast ontving zij het jubileumca-

deautje van het Reumafonds: een 
mooie briefopener.
In Rijsenhout en Burgerveen lo-
pen elk jaar weer rond de 33 trou-
we collectanten voor het Reuma-
fonds en dit jaar hebben zij het 
prachtige bedrag van 1.994,91 
euro met elkaar bijeen gebracht. 
Met het collectegeld worden on-
derzoeken gefinancierd naar de 
oorzaak van reuma en verbete-
ringen in de behandelingen ge-
realiseerd. Daarom: dank voor jul-
lie inzet en Ine Spaargaren in het 
bijzonder!

Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
H.F. Kaldeway uit Wijk bij Duur-
stede.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Kloos-
terhof Viering met Nico Kui-
per. Zondag in Karmelkerk 
om 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor en om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 

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

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. A.J.O. v/d Wal uit Hoofd-
dorp. Om 19u. Ff zingen

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

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

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

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 
23 april met drs. Bert Piet. 

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Wim 
Kok. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Maaike de Jong. 
Collecte: Stichting Menno Si-
mons. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
pastor A.M. Creemer-Allard.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst. met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: A. 
Stolk. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met dhr. Frans van San-
ten uit Amsterdam. Organist: 
Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Freek van Ba-
len. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

 Zondag 22 april

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Zo-
merstop.

Gastendienst in 
Oosterkerk

Aalsmeer - De gastendienst in de 
Oosterkerk aanstaande zondag 
22 april heeft als thema: Koning 
David. Van herder tot koning, van 
koning tot vluchteling en weer 
tot koning en één van de stamva-
ders van de Here Jezus. Over hem 
meer in de gastendienst deze 
zondag in de Oosterkerk. Domi-
nee Ed-Jan Westerman zal de uit-
leg geven. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in deze dienst 
die begint om 10.00 uur. Voor de 
kinderen is er een crèche en een 
kinderdienst. Adres: Oosteinder-
weg 273. Meer informatie bij Bet-
ty Boor via 0297-321636.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip. Zoals ook gebrui-
kelijk in de oecumenische broe-
derschap van Taizé, zullen een-
voudige liederen, gebed, bijbel-
tekst en stilte elkaar afwisselen 
tijdens het Taizégebed. Karmel 
Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 
heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met el-
kaar een meditatieve viering te 
houden op vrijdag 20 april om 
20.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. 
Aardig misschien om eens mee te 
vieren! Welkom.

Collecte voor lokale activiteiten
Rode Kruis Aalsmeer 
zoekt collectanten
Aalsmeer - Met een paar uurtjes 
tijd iets betekenen voor het goe-

de doel? Word dan collectant! Tij-
dens de Rode Kruis Week van 24 
tot en met 30 juni gaan duizen-
den enthousiaste en gemotiveer-
de vrijwilligers langs de deuren 
voor het Rode Kruis.

Er wordt gecollecteerd voor loka-
le activiteiten in Aalsmeer en in 
Kudelstaart. Het Rode Kruis is on-

der meer actief op het gebied van 
sociale hulp voor ouderen en jon-
geren met een lichte handicap, 
burgerhulp, bevorderen van zelf-
redzaamheid en op het gebied 
van evenementenhulp.
Denk hierbij aan de telefooncir-
kel, het maandelijkse breicafé, de 
handwerksoos en regelmatig zijn 
vrijwilligers in beweging tijdens 
het rolstoelwandelen en het rol-
stoelfietsen.

Collectanten kunnen iets bete-
kenen voor inwoners die hulp 
en aandacht hard nodig hebben. 
Helpt u/jij ook mee? Aanmelden 
kan via jnoordam@rodekruis.nl.



19 april 2018       03

▲
19 APRIL

 Ouderen kaartsoos in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.

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

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart,14.30 tot 
16u. 

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

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

 Expositie Tobias Rothe in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. 

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

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 
19.30u.

 Superbingo in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

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

20 APRIL
 Optreden Denk aan de Buren 

in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Kudelstaart vanaf 14.30u.

 Kaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Laatste dartsavond van dit sei-
zoen bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

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

 Improvisatietoneel door De 
Rijzenspelers in de Anna’s 
Hoeve, Aalsmeerderweg, Rij-
senhout v/a 20u. Ook 21 april.

 Eerste sponsorkienavond Sup-
porting Kudelstaart in het 
Dorpshuis vanaf 20.30u.

 Rock van Raw Medicine in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 21u. 

21 APRIL
 Sam’s kledingactie voor Afrika 

in Open Hof kerk, Ophelialaan. 
Inbrengen van 9 tot 12u.

 Minidag voor jongens en 
meisjes uit groep 2/3 basis-
school bij RKDES, Wim Kand-
reef, Kudelstaart van 9.30 tot 
10.30u. Inschrijven vanaf 9u.

 Postzegel(ruil) beurs met ver-
loting en expositie bij Post-
zegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat van 9.30 
tot 15u.

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

 Presentatie boekje ‘De Joden-
boerderij’ in Crash Museum in 
fort Aalsmeer te Aalsmeerder-
brug om 13u. Iedere zaterdag 
open van 11 tot 16u.

 Concert mannenkoor Con 
Amore met Weens tintje in 
Ontmoetingskerk, Werf, Rij-
senhout, 20u.

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

  Bingoavond De Rijsenvogel in 
clubhuis SCW, Konnetlaantje, 
Rijsenhout vanaf 20.30u.

 Bandbrouwerij live in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 
21u. met diverse optredens.

 Cabaret ‘Bronst’ door Yvonne 
van den Eerenbeemt in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u

22 APRIL
 Vogelbeurs in hal De Bacca-

ra, Baccarastraat van 10 tot 
12.30u.

 Westeinderloop Atletiek ver-
eniging Aalsmeer. Start in 
Sportlaan met G-Run om 
10.15u., kidsrun om 10.30u., 5 
en 10 kilometer om 11u.

 Bloemenmozaïek voor Amb-
8route aan Herenweg vanaf 
13u.

 Kunstenaars Annette en Juke 
aanwezig tijdens expositie in 
het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 van 14 tot 17u.

 Dorpsderby voetbalwedstrijd 
Aalsmeer tegen Kudelstaart 
bij RKDES, Wim Kandreef van-
af 14u. Na a�oop loterij en mu-
ziek van JSF Sound. 

 Optreden De Klught in café 
Op de Hoek, Kudelstaart van-
af 15u.

 Bob & Gon ontvangen Cor Bak-
ker en Humphrey Campbell in 
De Arendshoeve, Aalsmeer-
derbrug vanaf 15.30u.

 Mason Rack Band uit Austra-
lië in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.

23 APRIL
 * Klaverjassen in ’t Hofplein, 

Clematisstraat 16 van 1.30 tot 
16.30u.

 Dorpsoverleg Kudelstaart in 
het Dorpshuis vanaf 20u.

 Bingoavond Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1 vanaf 20u.

24 APRIL
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

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

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

 Historische Tuin open, in-
gang Praamplein. Iedere dins-
dag tot en met zondag 10 tot 
16.30u.

 Ko�e en sjoelen in De Spil, 
aan Bilderdammerweg, Ku-
delstaart van 10 tot 12u.

 Info-punt Kudelstaart in Pla-
ce2bied, Graaf Willemlaan 1 
open. Iedere dinsdag 12.30 tot 
14.30u.

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

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

 Kaarten maken o.l.v. Klazien 
in wijkpunt Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u.

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

25 APRIL
 Multi Mediahulp voor oude-

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

 Inloop bij Oost-Inn in de Mi-
kado, Catharina Amalialaan 66 
van 9.30 tot 11.30u. Creatief 
van 19.30 tot 21.30u.

 Ko�e- en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26a van 
10 tot 12u.

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

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

 Oranje quiz voor ouderen 
in grote zaal Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a15u.

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

Zaterdag Bandbrouwerij 
live in café Joppe
Aalsmeer - Het stikt van de jonge 
muzikanten in Aalsmeer die we-
kelijks te vinden zijn in N201 waar 
ze bij de Bandbrouwerij in aller-
lei gelegenheidsbandjes muziek 
maken, zowel covers als eigen 
repertoire. Zo nu en dan wordt 
er ook buiten N201 opgetreden 
door diverse bandjes en zo ook 
aanstaande zaterdag 21 april in 
café Joppe! 
Vorig jaar resulteerde de Band-
brouwerij bij Joppe in een he-

le drukke, zinderende avond vol 
muziek en gezelligheid, dus een 
vervolg kon niet uitblijven. Meer-
dere bandjes en duo’s zullen de 
revue passeren met een reper-
toire van pop tot rock en alles 
er tussenin! Iedereen is welkom 
om een kijkje te komen nemen 
en een drankje te doen. De en-
tree is gratis en de Bandbrouwe-
rij live begint om 21.00 uur in café 
Joppe in de Weteringstraat in het 
Centrum.

Sensationele acts vrijdag en zondag

Raw Medicine en Mason 
Rack Band in The Shack
Oude Meer - Op de vrijdagavond 
en zondagmiddag kunnen de 
liefhebbers van livemuziek hun 
muzikale hart weer ophalen met 
twee energieke liveshows in The 
Shack in Oude Meer. Op vrijdag 
20 april staan er oudgedienden 
van Herman Brood, The Wild Ro-
mance en Vitesse op het podi-
um. Dirk Vermeij, Rudy Englebert 
en Arthur Bont vormen samen 
de band Raw Medicine. Deze ge-
oliede machine speelt dampende 
rock. Het gas erop, glashelder en 
retestrak, en uiteraard komen ook 
de gouwe ouwe juweeltjes voor-
bij! Vorig jaar mocht The Shack al 
genieten van dit steengoeie trio, 
en vrijdag komen ze dit nog een 
‘dunnetjes’ overdoen. Een band 
die staat als een huis. 
Zondag 22 april is ook zo’n mid-
dag waar veel mensen weer naar 
uitkijken. Mason Rack Band uit 
Australië met hun sensationele 
show is back at The Shack! Deze 
drie verbazingwekkend getalen-
teerde mannen uit Australië laten 
iedere keer een onuitwisbare in-
druk achter met hun award-win-
ning en energieke liveshow! De 
Mason Rack Band is een driemans 
band uit Queensland, Australië. 
Met hun muziek én act trekken 
ze in Australië duizenden fans, 
en waar ook ter wereld ze optre-
den, nog nooit waren de men-
sen zo onder de indruk en muzi-
kaal verrast! Zanger en songwri-
ter Mason met zijn uitzonderlijke 

supersexy stem, (met hier en daar 
een vleugje Tom Waits) is een ge-
boren entertainer. Samen met Ju-
les Keshan op de drums en Jamie 
Roberts op de bas, zal hij fantas-
tische show brengen op zondag-
middag in The Shack! 

Sunset Travellers
Zondag 29 april is het Shack-po-
dium voor de Sunset Travellers. 
Denk aan opzwepende rhythm 
& blues en boogie uit New Orle-
ans, downhome blues uit Mis-
sissippi, en natuurlijk die mooie 
Memphis-soul. Een prácht van 
een band met klasse muzikanten 
bestaande uit: toetsenwonder en 
zanger Roel Spanjers, meestergi-
tarist en zanger Richard van Ber-
gen, bassist Nico Heilijgers en 
drummer JJ Goossens.
The Shack is vrijdag 20 april open 
om 20.30 uur. Aanvang Raw Me-
dicine is om 21.00 uur. Zondag 22 
april open om 15.00 uur. Aanvang 
Mason Rack Band is 16.00 uur. En-
tree is beide avonden10 euro. In-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  Zaterdag ‘Bronst’ in Bacchus

Cabaretavond met Yvonne 
van den Eerenbeemt
Aalsmeer - Yvonne van den Ee-
renbeemt is een begenadigd ac-
trice, veelzijdige zangeres en slim-
me cabaretier. Na het behalen van 
de �nale van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival in 2014, debu-
teerde Yvonne met ‘Sirene’, waar-
in ze avond na avond het brand-
alarm door de theaters liet loeien. 
Zo beleefde het publiek ook een 
voorstelling én ontruimingsoefe-
ning ineen en maakte op ludieke 
wijze kennis met de warmbloe-
dige Limburgse furie. Nu komt 
ze naar Bacchus met haar try-out 
‘Bronst’. Als ‘Bronst’ een natuur-
documentaire zou zijn, dan was 
Yvonne de paradijsvogel. En para-
dijsvogels maken rare sprongen, 

zeker als ze zich willen voortplan-
ten. ‘Bronst’ gaat over dierlijke 
driften. Over de beestachtigheid 
die onder deftige dasjes schuil-
gaat. ‘Bronst’ is een vileine pa-
ringsdans met het leven. Een race 
tegen de biologische klok. Met 
wanhopige betogen, �uwelen 
liedjes en weinig tact. Want het 
is eten of gegeten worden. Aan-
staande zaterdag 21 april brengt 
Yvonne ‘Bronst’ in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. De 
cabaretavond begint om 21.00 
uur en de entree bedraagt 12 eu-
ro. Kaarten voor deze voorstelling 
zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch 
na 18.00 uur via: 0297-342657.

Kudelstaart - Livemuziek van de 
Klught aanstaande zondagmid-
dag in het café van Beatle Raad-
schelders. Vanaf 15.00 uur speelt 
deze Aalsmeerse band in het 
dorpscafé Op de Hoek. Gerard, 
Jan, Dick, Wim en Wil hebben er 
veel zin in en zijn voornemens de 
bezoekers te trakteren op een ge-
varieerd scala aan bekende hits 
uit de jaren zeventig, tachtig en 

negentig. “Het gaat zeker gezel-
lig worden”, aldus het vijftal van 
de Klught. “Natuurlijk is iedereen 
van harte welkom. Dus misschien 
wordt het: Tot zondag.” Adres is 
Kudelstaartseweg 295 en de toe-
gang is gratis.
Alvast noteren: Donderdag 26 
april viert café Op de Hoek-
Kingsnight met de zingende dj 
Dennis vanaf 20.30 uur.

Cor Bakker ontvangt Humphrey Campbell

Bob & Gon zondag te gast 
in de Arendshoeve
Aalsmeerderbrug - Bob en Gon 
ontvangen aanstaande zondag 
22 april pianist Cor Bakker samen 
met zanger Humphrey Camp-
bell en deze keer niet in The Club 
van het Crown Theater Aalsmeer, 
maar in Het Tuintheater in de 
Arendshoeve in Aalsmeerder-
brug. Dat Nederland gezegend is 
met een aantal hele goede zan-
geressen weet iedereen. Goeie 
mannelijke vocalisten zijn daar-
entegen wat moeilijker te vinden. 
Maar Nederland heeft één fan-
tastische vertolker van jazz, soul, 
funk en latin music: Humphrey 
Campbell. En laat het nou deze 
sympathieke zanger zijn, die sa-
men met het geweldige trio van 
pianist en entertainer Cor Bakker 
een speciaal zondagmiddagcon-
cert geeft bij Bob en Gon. Lekke-
re luistermuziek van Nat King Co-

le, Marvin Gaye, Wim Sonneveld 
en van Stevie Wonder tot Antonio 
Jobim: Sweet soul en funky latin. 
Songs in the Key of Life! 
Bereid u voor op een afwisse-
lende muzikale zondagmiddag, 
met een kopje thee, of biertje en 
wijn en lekkere tapas in de tropi-
sche sfeer van Het Tuintheater in 
de Arendshoeve. Aanvang 15.30 
uur. Het Tuintheater is open vanaf 
14.45 uur. Adres: Aalsmeerderdijk 
438 (langs de Ringvaart).
Kaarten à 21,50 euro zijn verkrijg-
baar bij Wittebol Wijnen in de Op-
helialaan of aan de kassa op de 
dag zelf. Reserveren kan door 
een mail te sturen naar: tickets@
crowntheateraalsmeer.nl. Deze 
middag is een gezamenlijke pro-
ductie van het Crown Theater en 
De Arendshoeve. Voor meer info: 
www.crowntheateraalsmeer.nl

Vrijdag en zaterdag weer in Anna’s Hoeve

Verrassend improvisatie- 
toneel van Rijzenspelers
Rijsenhout - Het afgelopen 
weekend speelde toneelvereni-
ging de Rijzenspelers improvisa-
tietoneel in de Anna’s Hoeve in 
Rijsenhout. Een grote uitdaging 
voor de spelers; Brigitte Mes, Je-
roen Rinkel, Maarten van Kes-
sel, Mariska van Leeuwen, Remco 
Brandt en Robert Arendse. De af-
gelopen maanden hebben zij on-
der de enthousiaste begeleiding 
van Petra Daalman hard gewerkt 
om zich de verschillende spelvor-
men eigen te maken en te dur-
ven improviseren. Niets staat na-
melijk van tevoren vast, er is geen 
houvast van ingestudeerde tek-
sten. De spelers moeten het heb-
ben van hun eigen ingevingen, 
moeten vertrouwen op hun me-
despelers en er samen een goe-
de scene van maken. De Rijzen-
spelers brachten verschillende 
nieuwe spelvormen uit de thea-
tersport en ze namen het publiek 
mee in verschillende langere scè-
nes, naar het gelijknamige tv-pro-

gramma: ‘De Vloer Op’. Het pu-
bliek werd uitgenodigd om sug-
gesties te geven, die de spelers in 
hun spel moesten verwerken. Het 
werden zeer gevarieerde avon-
den improvisatietoneel. In allerlei 
verschillende emoties kwam van 
alles voorbij, onder andere gro-
te levensvragen, romances, een 
kikkervisjesredster, inbrekers, be-
jaarden. Er werd veel gelachen en 
er was veel bewondering voor het 
snelle schakelen van de spelers 
en voor de knappe wijze waarop 
zij de suggesties en aangeboden 
voorwerpen in hun spel verwerk-
ten. De sfeervolle ambiance van 
de Anna’s Hoeve werkt zeker ook 
mee aan dit heerlijk avondje to-
neel! Ben je nog niet geweest of 
wil je nog een keer genieten, elke 
avond is immers anders, dan kan 
dat op vrijdag 20 en zaterdag 21 
april in de Anna’s Hoeve in Rijsen-
hout, aanvang 20.00 uur. Meer in-
fo: www.rijzenspelers.nl of bel 
0297-327840.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Elektrische gitaar ‘SX’ 
(telecaster) € 185,-

Gitaarstatief  ‘Stagg’
van €15,90  voor € 10,95

Marktkraam vol met
percussie-instrumenten

Bloemetjes ukelele
‘CLX’ € 31,90

NIEUW:

TIP:KOOPJE:

AANBIEDING:

Zondagmiddag livemuziek
De Klught in Op de Hoek







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhou-
ding 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

Ahmed Mohammed Yahya  06-01-2014 09-04-2018
Amir Mohammed Yahya  31-10-2017 09-04-2018
Hussain Z. 01-07-1989 09-04-2018
Obeidi A. 21-08-1994 09-04-2018
Santos Concepcion R.C. 21-07-1993 09-04-2018
Soja J.W. 02-01-1986 09-04-2018
Al Assadi R. 26-06-1975 09-04-2018
Al Rawwi A.S.A. 11-12-1979 09-04-2018

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 burger-
zaken 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.

KENNISGEVING ONTWERPSANERINGSPROGRAMMA 
WEGVERKEERSLAWAAI WET GELUIDHINDER

Het college van de gemeente Aalsmeer is voornemens om 
op grond van artikel 90 lid 3 van de Wet geluidhinder bij het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek in te 
dienen om voor de bestaande woningen aan de Oosteinder-
weg een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege 
het wegverkeer vast te stellen. Daarvoor is in opdracht van 
de gemeente door een akoestisch adviesbureau de geluidbe-
lasting op deze woningen vastgesteld die wordt veroorzaakt 
door het verkeer op de omliggende wegen.

Het ontwerpsaneringsprogramma, bestaande uit het aan-
vraagformulier, het akoestisch rapport nummer 17.001, ver-
sie 00, d.d. 18 januari 2017 en de woninglijst, ligt conform af-
deling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder 
ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2018 in het gemeentehuis 
van Aalsmeer bij de burgerzaken Aalsmeer (balie 5 / receptie) 
en op het gemeentehuis van Amstelveen. 

In Aalsmeer kunnen de stukken alleen op afspraak worden 
ingezien, telefoon 0297-387575. De openingstijden van het 
gemeentehuis Amstelveen: van ma t/m wo 08.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 en vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder t/m 31 mei 
2018 schriftelijk worden ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, t.a.v. de 
afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 4, 1180 BA Amstel-
veen. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoe-
ken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde 
termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen 
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp 
van het besluit. Voor een mondelinge zienswijze kan contact 
worden opgenomen met de heer K. Tsolakidis (tel: 020-540 
4325). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt 
een verslag gemaakt. 

Na het verwerken van de eventueel ingediende zienswijzen 
zal het saneringsprogramma samen met het verzoek om de 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op deze woningen 
vast te stellen naar het ministerie worden gestuurd. Het be-
sluit van het ministerie zal ook weer ter inzage worden ge-
legd. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Mijnsherenweg 24A1 en 24A2, 1433 AS (Z18-001390), het 

afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verhuren 
van de ruimten

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure, 
de beslistermijn is verlengd met 6 weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Machineweg 175, 1432 ER (Z-2018/010865), het uitbrei-

den van de 1e verdieping van de woning. 
- Aalsmeerderweg 283-21, 1432 CN (Z-2018/007371), het 

samenvoegen van 2 bedrijfsruimten tot 1 bedrijfsruimte 
d.m.v. een interne constructieve wijziging. 

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

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

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

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

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

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met 
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het be-
stuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester 
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in 
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger 
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers 
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering kan een burger het 
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering 
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de 
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van 
de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2017/060980), het oprichten 

van een woonhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 
april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
bouwen van het gemeentehuis. 

- Nabij Machineweg 208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 
EV (Z-2017/055448), het oprichten van een woonhuis. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 20 april 2018 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

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 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 165, 1432 CK (Z-2018/011071), het 

plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 13-4-2018

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 443, 1432 BJ (Z-2018/010429), het legali-

seren van de bestaande binnenwanden op de schuurzol-
der en de verdiepingstrap. Verzonden: 10-04-2018

- F.A. Wentstraat 7, 1432 KZ (Z-2018/011607), het legalise-
ren van de tussenvloer en trap in het bedrijfspand en het 
wijzigen van de gevel. Verzonden: 10-4-2018

- Schweitzerstraat 3, 1433 AC (Z-2018/011768), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 12-04-2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig 
vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle om-
gevingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. 
Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht 
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Donderdag 26 april 
is het gemeentehuis geopend van 08.30-09.30 uur. 
Dit is i.v.m. de jaarlijkse Lintjesregen. 

Vrijdag 27 april is het gemeentehuis gesloten 
vanwege Koningsdag.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.   Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet 
meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres 
niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-
ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Cannavacciuolo M. 19-07-1969 12-04-2018
Cannavacciuolo D. 25-11-1995 12-04-2018
Oe N. 05-07-1974 11-04-2018
Oe R. 18-01-2007 11-04-2018
Oe Y. 08-11-2009 11-04-2018
Oe S. 02-02-2012 11-04-2018
Oe T. 14-07-1972 11-04-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben 
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen 
en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 



O�ciële Mededelingen
19 april 2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z18-000990) Hippiemarkt op 27 

juli 2018, ontvangen 21 maart 2018

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Zwarteweg 77 (Z18-001217), Open dag Brandweer op 30 

juni 2018, melding akkoord 16 april 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

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

(NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbehorende stukken)
t/m 27-04-18 De omgevingsvergunning, de daarbij be-

horende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken in afwijking van het bestemmingsplan 
Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10, 
logiesvoorziening arbeidsmigranten deel-
gebied 9 Japanlaan

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

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

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

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

t/m 17-05-18 Aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarden en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
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ken in afwijking van het bestemmingsplan 
Uiterweg – Plasoevers 2005 - Kudelstaartse-
weg 60 (Z-2016/055626)

t/m 17-05-18 Liggen de vastgestelde bestemmingsplan-
nen met bijbehorende stukken bestem-
mingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning 
en woonarken’ voorziet in de herinrichting 
van het perceel Uiterweg 401-403 (inmid-
dels hernummerd tot 401).

t/m 24-05-18 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Oost-
einde - Machineweg’ 

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

t/m 01-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten 
van een woonhuis, Herenweg 91, 1433 GX 
(Z-2017/060980),

t/m 01-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken m.b.t. het oprich-
ten van een woonhuis nabij Machineweg 
208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 EV (Z-
2017/055448).

Position Paper Schiphol aan de orde
Wethouder in Den Haag 
voor rondetafelgesprek
Aalsmeer - Op woensdag 18 april 
heeft de vaste commissie voor In-
frastructuur en Waterstaat van de 
Tweede Kamer een rondetafelge-
sprek over de Governance-struc-
tuur luchtvaart gehouden. In dit 
gesprek kunnen verschillende 
partijen aangeven hoe zij denken 
dat besluitvorming over Schiphol 
het beste georganiseerd kan wor-
den. 
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn van Schipholzaken in 
Aalsmeer was als enige gemeen-
tebestuurder uitgenodigd om 
deel te nemen aan het ronde-
tafelgesprek. Ter voorbereiding 
hebben de partijen die uitgeno-
digd zijn een position paper ge-
maakt met hun standpunten.

Het paper van Aalsmeer is in lijn 
met het position paper ‘De men-
sen achter de Cijfers’, het pleidooi 
van de gemeente Aalsmeer om 
rechtstreeks te worden betrokken 
bij de besluitvorming over Schip-
hol en de inwoners als direct be-
langhebbenden een stem te ge-
ven over Schiphol-aangelegen-
heden die hen rechtstreeks raken. 
De hoorzitting vond plaats in het 
gebouw van de Tweede Kamer in 
Den Haag. Over hoe het gesprek 
is verlopen volgende week meer. 
Mocht het in uw/jouw buurt op 
dit moment rustiger zijn met 
vliegtuigen. Dit is (nog) niet dank-
zij de wethouder, de Polderbaan 
is na enkele weken groot onder-
houd weer in gebruik...

 Wethouder Robbert-Jan van Duijn tijdens de presentatie van de ‘Position 
Paper’ van Aalsmeer in januari in het gemeentehuis.

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

Greenport Aalsmeer
Op maandag 23 april wordt de af-
scheidsreceptie van wethouder 
Ad Verburg gehouden. Verburg 
is in 2000 gekozen tot lid van de 
gemeenteraad en is vanaf 2010, 
totaal acht jaar, wethouder ge-
weest. Ook verlaat de wethou-
der van Economische Zaken de 
stuurgroep Greenport Aalsmeer. 
Greenport laat weten dit stuur-
groep-lid, met een warm hart 

voor de sierteelt, te zullen gaan 
missen. Sinds 2010 zat Verburg 
in de stuurgroep. Eerst als trekker 
voor onderwijs en de laatste tijd 
als trekker van kennis en innova-
tie. Een leuk interview met Ver-
burg over zijn inzet voor Green-
port Aalsmeer is te lezen op de 
website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. 

Acht en vier jaar
Gertjan van der Hoeven en Jop 
Kluis houden gezamenlijk hun 
afscheidsreceptie. Deze is ge-
pland op donderdag 26 april. 
Gertjan van der Hoeven heeft 
zich eveneens acht jaar ingezet 
voor Aalsmeer als wethouder. Jop 
Kluis heeft deze taak vier jaar ver-
vuld. 
De recepties op maandag 23 en 
donderdag 26 april zijn beiden 
van 16.00 tot 18.30 uur en vin-
den plaats in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Uiteraard is ie-
dereen, die de wethouders per-
soonlijk de hand wil schudden, 
welkom. 

Gevarieerd ‘gevleugeld’ 
concert Bindingkoor
Aalsmeer - Muziek van compo-
nisten van verschillende pluima-
ge, bracht het Bindingkoor af-
gelopen zaterdag 14 april in de 
Doopsgezinde kerk. Het concert 
was een kleine, maar heel geva-
rieerde afspiegeling van alles wat 
op het thema ‘vogels’ door de 
eeuwen heen is gecomponeerd. 
Verschillende ‘gevleugelde’ lied-
jes, van mooie ballads tot swin-
gende beathits in de Engelse en 
enkele in de Nederlandse taal, 
werden vol enthousiasme ten ge-
hore gebracht door het koor, door 
Henk Trommel op orgel en piano 
en voor de muzikale intermezzo’s 
droeg trompettist Emile Meuffels 

zorg. Het Bindingkoor bestaat uit 
een groep van 36 enthousiaste in-
woners met binnen de ‘club’ zowel 
sopranen, alten, tenoren en bas-
sen. Henk Trommel is sinds 2003 
dirigent van het Bindingkoor. 
Het koor repeteert iedere don-
derdag van 19.45 tot 21.15 uur in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. De eerstvolgende activiteit 
is 7 juni. Vanaf 19.30 uur wordt 
een concert gegeven voor de ou-
deren in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Kijk voor meer informatie op 
www.debinding.nl, stuur een mail 
naar bindingkoor@gmail.com of 
neem contact op met Coby Jore 
via 0297-328649.

Veel animo voor opening 
seizoen Historische Tuin
Aalsmeer - Met verkoop van 
(bloeiende) planten en een vei-
ling op de tribune is afgelopen 
zaterdag 14 april het nieuwe sei-
zoen geopend in de Historische 
Tuin. Het was mooi weer en deze 
prachtige dag bracht veel bezoe-
kers op de been. Het was gezellig 
druk en menigeen ging met een 
aankoop weer weg over de brug 
naar het Praamplein. Er zijn vele 
planten verkocht, maar de Tuin 
heeft nog diverse leuke struiken 
staan die andermans tuin mogen 
gaan opsieren. Alleen een kijk-
je gaan nemen in het Tuinbouw-
museum kan en mag natuurlijk 
ook. Kennis maken met de rijke 
tuinbouwhistorie van Aalsmeer 
kan, met uitzondering van maan-
dag (en Koningsdag), dagelijks 

van 10.00 tot 16.30 uur. Op zater-
dag 28 april wordt weer een vei-
ling gehouden en mag publiek 
bloemen en planten kopen op de 
klok. Kijk voor meer informatie op 
www.historischetuinaalsmeer.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Rabobank Regio 
Schiphol heeft onlangs de verlen-
ging ondertekend van het spon-
sorcontract met handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer.
Na de wedstrijd in de Bloemhof 
werd dit nog eens extra onder-
streept toen zowel bestuur als 
spelers van Heren 1 lieten weten 
hier zeer enthousiast over te zijn.
Ron Leegwater, Ard van Berkel en 
Mart Pfeiffer (v.l.n.r. op de foto in 
het doel) van de lokale Rabobank 
gingen dan ook trots op de foto 
met de spelers. De bank is al ja-

ren lang trouwe sponsor en heeft 
de intentie dit nog lang te blij-
ven. Het gaat super goed met de 
Aalsmeerse handbalclub en dat 
is niet alleen voor de spelers en 
fans geweldig, maar ook voor de 
sponsors. Medewerkers van de 
Rabobank zijn daarom ook regel-
matig te vinden bij de verschillen-
de wedstrijden. “Zo kunnen we 
echt van dichtbij meemaken wat 
voor feestje het steeds weer is in 
de Bloemhof”, aldus Ron Leegwa-
ter, marketing en communicatie 
bij Rabobank Regio Schiphol.

Rabobank Regio Schiphol en FIQAS
Sponsorcontract verlengd

Dag van je Leven zoekt 
boten voor bootjesdag
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni, tra-
ditioneel de dag voor vaderdag, 
organiseert Stichting Dag van je 
Leven weer haar jaarlijkse boot-
jesdag. Ieder jaar is het weer een 
feestje op het water en in de jacht-
haven van Kempers Watersport. 
Meer dan 300 mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking gaan die dag het water 
op aan boord van vele soorten bo-
ten. Van sloepen en speedboten 
tot aan zeilboten of luxe moter-
jachten, alles kan mee varen. Ieder-
een die een boot heeft en het leuk 
vindt om deze bijzondere mensen 
met hun begeleiding of familie te 
laten genieten van de mooie West-
einderplassen in Aalsmeer is uit-
genodigd om te varen. De boot-
jesdag is al jaren een succes, maar 
de organisatie is wel afhankelijk 
van booteigenaren. In samenwer-

king met Stichting Ons Tweede 
Thuis worden mensen met een be-
perking uitgenodigd en ieder jaar 
worden dat er meer. Daarom is de 
organisatie hard op zoek naar boo-
teigenaren die tussen 10.00 uur en 
14.00 uur een rondje willen varen. 
Vertrek- en eindpunt is bij jacht-
haven Kempers bij Leimuiden, al-
waar er in de loods muziek en op-
tredens zijn. De ervaring leert dat 
er heel wat gedanst wordt en po-
lonaises worden gelopen.

Meedoen?
Wilt u zelf ook een fantastische 
dag hebben? Schrijf snel in door 
het invullen van het inschrijffor-
mulier op de website www.dag-
vanjeleven.org of stuur een mail 
naar info@dagvanjeleven.org met 
uw gegevens, type boot en hoe-
veel personen u mee kunt nemen. 
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Aalsmeer/Rijsenhout – Om sa-
men in André Rieu sferen te ko-
men geeft Mannenkoor Con 
Amore uit Aalsmeer op zater-
dag 21 april een concert met een 
Weens tintje in de Ontmoetings-
kerk in Rijsenhout. Con Amore, 
alom bekend om haar enthou-
siaste en muzikaal hoogwaardi-
ge optredens, heeft ook meege-
werkt aan de succesvolle  Toren-
CD, voor de totstandkoming van 
de Rijsenhoutse kerktoren.

Operette, musical en film
Dit jaar bestaat Con Amore 60 
jaar en om dit jaar dit feeste-
lijk te vieren organiseert zij twee 
concerten. Het eerste optreden 
is op 21 april en het thema zal 
zijn operette, musical en film-
muziek met Weense allure. Mu-
zikale medewerking zal worden 
verleend door Hellen van Rooij-
en (sopraan), Dries van der He-
ijden (eerste tenor), Ronald Wil-
lemsen (bariton),  Oksana Polman 
(piano) en dit alles onder begelei-
ding van Theo van den Hoorn (di-
rigent).
Uiteraard biedt het programma 
vele bekende nummers, waaron-
der de twaalf rovers, Conquest 
of Paradise, Don’t cry for me Ar-
gentina, Im Prater Bluh’n wie-
der, Im weissen Rossl en nog veel 
meer bekende nummers van Ro-
bert Stolz. Ook liedjes uit musi-
cals  van Miss Saigon, Phantom of 
the Opera, Sound of Music staan 

op het programa, evenals veel 
bekende filmmuziek waaronder 
Muss i denn uit de bekende film 
Wooden hHeart van Elvis Presley.

Grote loterij
Na afloop van het concert wordt 
een grote loterij gehouden met 
als hoofdprijs een transportfiets 
en nog veel meer mooi prijzen, 
zoals een kleurentelevisie.  Loten 
kosten twee euro per stuk. Wie 
zes loten koopt, betaalt tien eu-
ro. De loterij is ten gunste van het 
Aalsmeers mannenkoor. Graag 
zien de heren uw komst tege-
moet en zij hopen samen met u 
een heerlijke muzikale avond te 
mogen beleven met zang en ge-
zelligheid!
Het concert begint 21 april om 
20.00 uur (zaal open om 19.00 
uur) in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf 2 te Rijsenhout. De toe-
gang is 12,50 euro per persoon en 
dit bedrag is inclusief een drank-
je (koffie, thee of frisdrank).  Er 
liggen intekenlijsten in de ont-
vangstruimten van de Ontmoe-
tingskerk voor het reserveren 
van kaarten. Verkoopadressen 
zijn het Boekhuis in de Zijdstraat 
12 in Aalsmeer en By Ed schoen-
reparaties in winkelcentrum 
Toolenburg in Hoofddorp, Ook 
kunt u terecht bij het secretariaat 
van Con Amore via 06-27430540 
of 0172–509674 of per email 
aan: janvanderwal@outlook.com  
p_de_heij@casema.nl.

Hellen en Dries, twee van de solisten tijdens het concert van Con Amore.

Mannenkoor bestaat 60 jaar
Concert met Weens tintje 
door Con Amore

Toneelvereniging Kudelstaart
Geslaagde première van 
voorstelling ‘Familie’ 
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 14 april was het na maan-
den van repeteren dan eindelijk 
zo ver: het doek ging open van 
het Dorpshuis in Kudelstaart voor 
een prachtige voorstelling: ‘Fami-
lie’, geschreven door Maria Goos. 
Gespannen gezichten bij de spe-
lers in de kleedkamer, maar een-
maal op het podium was ieder-
een gelijk in zijn rol en kwamen 
de personages tot leven. De zaal 
was goed gevuld en sfeervol aan-
gekleed met kaarsjes op tafel en 
tissues, voor het geval dat… 
Het stuk is namelijk verrassend 
anders dan anders; niet enkel 
grappen en komische verwikke-
lingen maar een indrukwekkend 
verhaal met rouwe, zwarte hu-
mor. Het publiek was met gro-
te getalen op deze eerste voor-
stelling afgekomen en heeft ge-
noten. 
Behalve dat er gelach klonk van-
af de stoelen leefde men mee 
met de bijzondere familie die nog 
één keer met elkaar op vakantie 
wilde gaan. Althans dat was het 
idee van Vader Jan (Jos de Jong) 
die voor zijn vrouw (Tiny Maas) en 
twee volwassen kinderen, zoon 
Nico (Jitse Krenn) en dochter Bibi 
(Liesbeth Zeldenthuis) een chalet 
in Zwitserland had gehuurd. Het 
had een fijne ‘nu het nog kan reis’ 
moeten worden, maar in plaats 
daarvan vonden de kinderen en 
hun aanhang, Nico’s babbelgra-
ge vrouw Sandra (Rianne Middel-
koop) en Bibi’s alcoholische part-
ner Von (Elisa Engel) dat er be-
paalde zaken uit het verleden uit-
gepraat moesten worden. Teleur-
stellingen, onverwerkt verdriet 
en ruzies zijn het gevolg. En dat 
terwijl moeder zo’n mooie verras-
sing had. Regisseuse Iris de Rooij 
heeft het voor elkaar gekregen 
om dit verhaal, bekend uit de lan-

delijke theaters, ook in het eigen 
Kudelstaart prachtig neer te zet-
ten. De reacties van afloop waren 
lovend: “Super goed en heel ge-
loofwaardig gespeeld”, klonk het, 
maar ook geluiden als: “Heftig en 
enorm pakkend” tot “Herkenbaar 
en indrukwekkend.”

Familiekiek bij entree
Om de première net even wat 
meer glans te geven had de To-
neelvereniging een leuke actie 
bedacht: bij de entree kon men 
op de foto in een fraaie lijst on-
der de noemer ‘een gezellig fami-
liekiekje’. Hier werd goed gebruik 
van gemaakt en de resultaten zijn 
terug te zien op facebook/toneel-
verenigingkudelstaart. Enkel nog 
afdrukken, in een lijstje thuis op 
de schouw zetten en zo heeft u 
een mooie herinnering aan deze 
avond! 

Voorstellingen 21 en 28 april 
Deze indrukwekkende voorstel-
ling gemist? Geen nood. Ook de 
zaterdagen 21 en 28 april wordt 
deze tragikomedie nog opge-
voerd en er zijn nog enkele kaar-
ten beschikbaar à 12,50 euro bij 
Bakkerij Vooges in de Zijdstraat 
en bij Gall & Gall te Kudelstaart. 
De locatie is het Dorpshuis van 
Kudelstaart waar de deuren om 
19.30 uur open gaan en het doek 
omhoog gaat om 20.15 uur. Wie 
weet gaat u wel naar huis met 
één van de hoofdprijzen uit de 
vertrouwde loterij die gehouden 
wordt en waarvoor u in de pau-
ze loten kunt kopen. Laat u mee 
voeren naar de Zwitserse ber-
gen om mee te genieten van za-
ken die in de beste families voor 
komen. Waarschijnlijk gaat u naar 
huis met een gevoel van ‘bij ons 
thuis is het allemaal zo slecht nog 
niet...’

Nieuwe, modernere tent 
voor Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - De feesttent op het 
Praamplein krijgt een moderne-
re uitstraling. Hoogte en breedte 
van de tent, als ook de nooduit-
gangen, krijgen een andere vorm. 
Stichting Feestweek Aalsmeer 
is een driejarige samenwerking 
aangegaan met Maessen Tenten 
uit Voorhout. Bestuursleden Da-
ve Strampel en Ruben Piet, ver-
antwoordelijk voor de faciliteiten 
van de Feestweek, en Roderick 
van den Hoek van Maessen Ten-
ten, hebben hiervoor woensdag 
in Het Tuinhuis de overeenkomst 
formeel ondertekend.

Verder professionaliseren
Met deze nieuwe samenwerking, 
wil het bestuur van de Feestweek 
Aalsmeer verder professionalise-
ren op het gebied van faciliteiten 
en (brand)veiligheid. Sinds kort is 
de ‘algemene maatregel van be-
stuur brandveiligheid en basis-
hulpverlening overige plaatsen’ 
(Bgbob) van kracht. De nieuwe 
feesttent voldoet aan alle eisen 
die hiermee gepaard gaan, waar-
mee Feestweek Aalsmeer voorop 
loopt als het gaat om (brand)vei-
ligheid.   
Maessen Tenten heeft jarenlange 
ervaring op het gebied van maat-
werk tenten en het leveren aan di-
verse grote evenementen en fes-
tivals. Het bedrijf is gehuisvest in 

Voorhout. Dat heeft tot voordeel, 
dat de tentenbouwer binnen een 
halfuur in Aalsmeer kan zijn. Bij-
na twee uur sneller dan de vorige 
leverancier. Het bestuur van de 
Feestweek hoopt dan ook op een 
snellere bouw van de tent, die al-
tijd op de donderdag en vrijdag 
voorafgaand aan de Feestweek 
plaatsvindt.

Opstelling nagenoeg hetzelfde
De vertrouwde opstelling van de 
feesttent op het Praamplein blijft 
nagenoeg hetzelfde als voor-
gaande jaren. Enkele veranderin-
gen zijn de hoogte en breedte 
van de hoofdtent, de uitvoering 
van de nooduitgangen en de mo-
dernere uitstraling.  
Afsluiten van het Praamplein en 
aanvoer van de materialen zal 
dit jaar starten op woensdag-
avond 29 augustus om zeven uur. 
De feesttent wordt gebouwd op 
donderdag 30 en vrijdag 31 au-
gustus, terwijl het inrichten van 
de verschillende ruimten staat 
gepland op zaterdag 1 septem-
ber.
Zondag 2 september gaat de 
Feestweek van start met de ‘Tent-
dienst’. Daarna staat de week als 
vanouds bol van activiteiten. Kijk 
voor meer informatie over de ko-
mende Feestweek op www.feest-
week.nl.

Van links naar rechts: Ruben Piet, Roderick van den Hoek en Dave Stram-
pel op het terras van Het Tuinhuis. Foto: www.kicksfotos.nl

Expositie in het Oude Raadhuis
‘Engelenvleugels’ keuze 
van suppoost Marijke
Aalsmeer - De keramiste Annet-
te van den Bergh en beeldend 
kunstenaar Juke Hudig zijn neer-

circa 200 porseleinen vleugels 
gemaakt door Annette van den 
Bergh. Annette zegt over dit spe-
cifieke kunstwerk dat ze het al 
drie jaar in haar hoofd had om te 
maken. Bijna tot haar eigen ver-
rassing kon ze het nu realiseren 
in Aalsmeer. De vleugels zijn flin-
terdun en hangen aan bijna on-
zichtbare draadjes aan het pla-
fond. Het kunstwerk hangt in de 
Grote Zaal en het is de bedoeling 
dat bezoekers er ook tussendoor 
lopen zodat de vleugels ook gaan 
bewegen en soms ook een licht 
tinkelend geluid voortbrengen.

Kwetsbaar en breekbaar
“Ik vind het iets lichts en hemels 
hebben. En ja, met vleugels kun je 
vliegen”, vertelt Marijke enthousi-
ast. “Tegelijkertijd vind ik het the-
atraal en ook museaal. Waarom? 
Omdat dit een kunstwerk is dat 
je nooit zelf in je huis krijgt. Er zit 
beweging in en tegelijkertijd is 
het kwetsbaar en breekbaar. Het 
is mooi opgehangen alsof het 
een soort wolk is. Dat is ook het 
mooie van het Oude Raadhuis. 
Het is laagdrempelig, er is veel 
variatie en het verrijkt mijn leven. 

Daarom moet het Oude Raadhuis 
gewoon open blijven.”

Keramiek met humor
Dat fragiele zit in al het werk van 
de keramiste en ook een tikje hu-
mor zoals bij de witte porseleinen 
kelken die net wat scheef op het 
voetje zijn gezet. De schaaltjes 
die ze maakt zijn wit met prach-
tige kleurtonen. Teer en fragiel te-
gelijk. Het is subtiel en sober ke-
ramiek met een poëtisch accent-
je dat er zijn mag.

Kunstenaars aanwezig
Aanstaande zondag 22 april zijn 
beide kunstenaars aanwezig in 
het Oude Raadhuis om over hun 
werk te vertellen. Het werk van 
beide kunstenaars komt in het 
Oude Raadhuis heel goed tot uit-
drukking. De beeldende kunst-
commissie van Stichting KCA 
heeft ook deze een tot de ver-
beelding sprekende en toegan-
kelijke expositie binnen haar mu-
ren weten te halen. De exposi-
tie is nog te zien tot en met zon-
dag 29 april, elke donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

Laatste Voice-kandidaat in 
Let’s Go op radio Aalsmeer
Aalsmeer - Esther Sparnaaij heeft 
het vandaag, donderdag 19 april, 
in ‘Echt Esther’ over leven met 
ADHD op Radio Aalsmeer. Ruud 
en Wilma Klijn schuiven aan om 
te vertellen over het leven met 
ADHD. Wat betekent het om al-
le dagen heel druk in je hoofd te 
zijn? Vragen voor Ruud en Wilma 
mogen vooraf gemaild worden 
naar esther@radioaalsmeer.nl.

Herdenking op 4 mei
Deze week is alweer de laatste 
The Voice of Let’s Go kandidaat. 
Vorige week draaiden Jonas en 
Kim hun stoelen voor Amber en 
Pim. Samen zongen zij ‘Oma die 
Vlogt’ van Kinderen voor Kinde-
ren. Deze week laat Lotte haar 
zangtalent horen. Verder is Tessa 
Westerhof te gast in Let’s Go, zij 
is tienerwerkster bij De Binding 
en is opzoek naar jonge dichters. 
Zij organiseert voor kinderen een 
workshop gedichten schrijven. 
Degene met de mooiste gedich-
ten mogen deze voordragen tij-
dens de herdenking op 4 mei in 
Aalsmeer Oost. Voor de speciale 
uitzending van Let’s Go op 4 mei 
zijn Kim en Jonas op zoek naar 
het antwoord op de vraag ‘Wat 
is voor jou Vrijheid?’ Je verhaal 
doorgeven door dit zelf op te ne-

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 22 april 
organiseert de Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken weer 
een grootse vogelbeurs in zaal 
de Baccara aan de Baccarastraat 
1. De beurs is open van 10.00 tot 
12.30 uur. 
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, 
te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over de hobby vo-
gels, voedsel en huisvesting. De 
entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen. 
Tevens maken bezoekers met 
hun entreebewijs kans op een 

leuke attentie. Verkoop van uw 
eigen vogels is gratis, zowel voor 
leden als bezoekers. Aanwezig 
zijn diverse soorten vogels, zo-
als; tropische vogels, kanaries en 
kromsnavels. Ook worden zaden, 
zaadmengsels en vogelkooien te 
koop aangeboden. 
De vogelvrienden van Aalsmeer 
bezitten het keurmerk van de Ne-
derlandse bond van vogellief-
hebbers, voor het diervriende-
lijk behandelen van vogels met 
in acht neming van de milieu-ei-
sen die tot heden van kracht zijn. 
Voor inlichtingen: 06- 10666878.

Henk de Vries maandag te gast in 
‘De Top 10 van...

men, met bijvoorbeeld een tele-
foon, of schrijf het op papier en 
dan vertellen Kim en Jonas jouw 
verhaal. De verhalen kunnen wor-
den ingestuurd naar letsgo@ra-
dioaalsmeer.nl. Natuurlijk mag er 
ook als klas gezamenlijk een ver-
haal ingestuurd worden.

Paralympiër Gerda Stokkel 
Op maandag 16 april was John 
de Niet de 208e gast in de talk-
show ‘Door de Mangel’. De fan 
van de 24-uur van Le Mans is ge-
trouwd met zijn buurmeisje en 
runt tegenwoordig samen met 
zijn broer en zwager het Warmte 
Technisch bedrijf van zijn vader. 
“Ik kwam op 19-jarige leeftijd in 
het bedrijf terecht en inmiddels 
werken we met 20 vaste krach-
ten en 9 inleenkrachten”, aldus 
de 62-jarige Aalsmeerder. Auto’s 
spelen een grote rol in zijn leven 
en De Niet is dan ook de trotse ei-
genaar van zijn jeugddroom: een 
Alfa 155. De autoliefhebber is ook 
opzoek gegaan naar een nieuwe 
gast. Hij koos voor een van zijn 
werknemers: Gerda Stokkel-Lam-
pers. Zij kwam in 1988, 1992 en 
1996 voor Nederland uit op de 
Paralympische Spelen en won 2 
zilveren en 1 bronzen medaille. 
Gerda is getrouwd met ‘die ande-
re paralympiër’ Joop Stokkel. “Ik 
heb enorme bewondering voor 
haar doorzettingsvermogen. Ik 
wil graag dat ze eens uitlegt hoe 
ze dit voor elkaar krijgt”. Deze en 
nog vele andere vragen zullen 
presentatoren Mylène en Elbert 
Huijts maandag 23 april voorleg-
gen aan de administratief mede-
werkster. Mocht u als luisteraar 
een vraag hebben voor Gerda 
Stokkel, mail deze dan naar info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio. Luister 
komende maandag vanaf 19.00 
uur naar ‘Door de Mangel’. 

De Top 10 van...
Daarna de radio niet uitzetten, 

want er volgt nog een heel leuk 
programma. Henk de Vries komt 
deze maandag 23 april naar de ra-
diostudio voor zijn muzikale top 
10. Ook benieuwd naar de smaak 
van de CEO van Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw? Luister dan 
tussen 20.00 en 21.00 uur naar 
De Top 10 van.. De presentatie is 
in handen van Frank van Klinge-
ren en Rinus van Itterzon verzorgt 
de techniek.” Radio Aalsmeer is 
de lokale omroep van Aalsmeer 
en omgeving en is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter  en Facebook.

gestreken in het Oude Raad-
huis voor de allerjongste expo-
sitie in dit monumentje aan de 
Dorpsstraat. KCA houdt deze lo-
kale galerie draaiende met de in-
zet van een grote groep vrijwilli-
gers. Aanleiding om zo nu en dan 
een van deze vrijwilligers aan het 
woord te laten en te vragen naar 
het favoriete kunstwerk van de 
actuele expositie. Deze keer de 
favoriet van suppoost Marijke Ha-
remaker.

Flinterdun
Precies weten doet ze het niet 
maar het is zeker een jaar of 
twaalf dat Marijke Haremaker 
suppoost is in het Oude Raad-
huis. Ze vindt het in allereerste 
instantie lastig om een keuze te 
maken, maar als ze dat dan doet 
gaat dat wel met overtuiging. Ze 
kiest voor de installatie van de 
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Ritje in Maarse & Kroon bus 
tijdens Historisch Bovenkerk
Bovenkerk - Op zaterdag 9 ju-
ni, tijdens de Historische dag van 
Bovenkerk, rijdt er een bus van 
Maarse en kroon een rondje Bo-
venkerk. Deze bus is echt uniek 
en rijdt maar af en toe met pas-
sagiers. De stichting Veteranen 
autobussen voorheen Maarse en 
Kroon plaatst op deze dag een 
bushalte voor het Noorddamcen-
trum. Vanaf half twaalf rijdt er re-
gelmatig een bus een rondje Bo-
venkerk. De vertrektijden staan 
op de bushalte vermeld. De prijs 
is twee euro, kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis een ritje mee. De 
opbrengst gaat gebruikt worden 
om de nostalgische bussen rij-
dend te houden, te stallen en te 
restaureren. Het gaat deze dag 

vooral om de beleving. Een rond-
je in deze bus brengt de passa-
giers vele jaren terug in de tijd. En 
ze krijgen nog een echt buskaart-
je ook! Meer over de Historische 
dag van Bovenkerk is te vinden 
op de website en in het Noord-
damcentrum.

Laatste van dit winterseizoen
Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Voor verzamelaars uit 
Aalsmeer en omstreken gaan op 
zaterdag 21 april de deuren van 
Het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat om 09.30 uur open voor 
alweer de laatste postzegel(ruil)
beurs van dit winterseizoen. De 
entree is gratis. Ook kunnen be-
zoekers heerlijk snuffelen in de 
ruim 115 stockboeken met daar-
in vijf eurocent zegels welke op 
de verenigingstafel te vinden zijn. 
Neem stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee om te ruilen, ook 
dat kan hier. Van de vele ruiltafels 
wordt veel gebruik gemaakt. Cor 
van Meurs, ruilbeursleider, heeft 
een mooie presentatie over ‘Roof-

dieren’. De verenigingsavond op 9 
april gemist? Het restant veiling-
kavels is op de ruilbeurs nog te 
koop, maar nu wel met de beken-
de opcenten. Uiteraard is er ook 
nu weer een verloting met vele 
prachtige planten. De ruilbeurs 
sluit om 15.00 uur haar deuren. 
Voor meer informatie kan de-
ze dag ook gebeld worden naar 
Cor via 0297-343885 of Gerboud 
via 0297-345231. Meer informatie 
is ook te vinden op www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl. 
De eerstvolgende ruilbeurs is op 
zaterdag 15 september en de 
volgende verenigingsavond op 
maandag 7 mei. 

Shoppen en sponsorlopen scholen
Diverse acties Roparun 
Team Hollander 
Aalsmeer - Op vrijdag 13 april 
kon er geshopt worden voor 
het goede doel bij Shoeby in 
Aalsmeer. Klanten kregen 10% 
korting en deze korting werd 
door Shoeby gedoneerd aan 
Roparun Team Hollander. Over 
vier weken vertrekt Team Hol-
lander met een team van familie 
en vrienden naar Hamburg om 
daar op zaterdag 19 mei te star-
ten aan de Roparun: ‘een avon-
tuur voor het leven’. De Roparun 
is een estafetteloop van meer 
dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam waar-
bij mensen in teamverband, een 
sportieve prestatie leveren om 
die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Shoeby wil-
de graag een steentje bijdra-
gen aan dit goede doel en heeft 
op vrijdag 13 april een speciaal 
sponsorevent georganiseerd. Het 
werd een gezellige avond. Onder 
het genot van een glaasje bub-
bels en lekkere hapjes ontvingen 
de klanten van Shoeby een per-
soonlijk stylingadvies. En er was 
een loterij met mooie prijzen, be-
schikbaar gesteld door winkeliers 
uit de buurt. Zo werd vrijdag de 
dertiende voor sommige klan-
ten zelfs een geluksdag in plaats 
van een ongeluksdag. Aan het 
einde van de avond werd de op-
brengst bekend gemaakt. Er kan 
maar liefst 355 euro gedoneerd 

worden aan Team Hollander. Een 
prachtig bedrag! Team Hollander 
is heel blij met deze steun van 
Shoeby Aalsmeer en de andere 
winkeliers. Het geld gaat naar al-
lerlei kleine en grote doelen die 
zich inzetten om het leven van 
kankerpatiënten en hun familie 
een heel klein beetje beter te ma-
ken. Ook naar doelen hier in de 
buurt. Zo heeft het Spaarne Zie-
kenhuis onlangs een mooie do-
natie gekregen voor een speciaal 
beweeg programma. En is er ook 
een donatie gedaan aan het in-
loopatelier voor kankerpatiënten 
in Amstelveen. 

Graankorrel en Samen Een
Op vrijdag 20 april organiseert 
Team Hollander een sponsorloop 
bij basisschool De Graankorrel in 
Kudelstaart en op woensdag 25 
april bij basisschool Samen Een 
in Aalsmeer. Tijdens deze mini 
Roparuns gaan de leerlingen van 
de scholen zoveel mogelijk rond-
jes rennen om hiermee ook geld 
in te zamelen voor de Roparun. 
Voorafgaand aan deze sponsorlo-
pen krijgen de kinderen voorlich-
ting in de klassen over de Ropa-
run en de goede doelen van de 
Roparun. Ook wordt een hard-
loopclinic tijdens de gymles ge-
geven. Beide sponsorlopen be-
ginnen om 10.30 uur en duren tot 
11.45 uur.

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni
Doe mee met jaarlijkse 
Open Tuinen Weekend
Aalsmeer - Zaterdag 9 en zon-
dag 10 juni organiseert Groei & 
Bloei weer het jaarlijkse Open 
Tuinen Weekend. Dit jaar wor-
den tuinen in Aalsmeer en Rijsen-
hout bezocht. Heeft u een tuin 
waar u trots op bent, of een tuin 
met bijzondere planten? Stel dan 
uw tuin één weekend open voor 
bezoekers en maak bovendien 
kans op een leuke prijs. Het the-
ma van de Nationale Tuinweek 

is dit jaar ‘Moestuinen’, dus naast 
de bloementuinen hoopt Groei & 
Bloei ook moestuinen in de rou-
te te mogen opnemen. Geef u 
op per mail: groeienbloeiopen-
tuinen@gmail.com of telefonisch 
via 06 47304966. Na ontvangst 
van uw bericht wordt door leden 
van Groei & Bloei een afspraak 
gemaakt om langs te komen en 
wordt het verloop van het week-
end besproken.

Vanaf zondag te zien aan Herenweg
Bloemenmozaïek voor 
Amb8route Kudelstaart
Kudelstaart - Vanaf komende 
zondag is een groots bloemen-
mozaïek te zien aan de Heren-
weg. Bij zeepatelier Uzepia wordt 
in het kader van de Amb8route 
een jaarlijks bloemenmozaïek ge-
toond! Voorgaande jaren was het 
reuze mozaïek te zien bij bloem-
bollenkweker Kees Coster voor 
de deur. Ieder jaar wordt één van 
de ambachten van de Amb8route 
uitgebeeld. Dit jaar dus het zeep-
atelier!
De voorbereiding worden deze 

week getroffen in de werkschuur 
van kweker Kees Coster. Met be-
hulp van alle amb8route deelne-
mers wordt de mozaïek gereali-
seerd met duizenden bloemen, 
beschikbaar gesteld door kweke-
rij Coster uit Kudelstaart. Een he-
le klus maar het resultaat mag er 
zijn! Het bloemenmozaïek is een 
samenwerking tussen alle leden 
van de Amb8route en is vanaf 
zondag 22 april 13.00 uur te be-
wonderen bij zeepatelier Uzepia 
aan de Herenweg in Kudelstaart.

24 Design-woningen in 
Polderzoom verkocht
Aalsmeer - Alle 24 rijwoningen in 
het woningbouwproject Garden 
Village in de wijk Polderzoom zijn 
verkocht. Hier worden binnen-
kort onder architectuur ontwor-
pen design-woningen gebouwd 
die stuk voor stuk zijn uitgekozen 
door de toekomstige bewoners 
zelf. De woningen worden gere-
aliseerd door WeBuildHomes in 
samenwerking met de Gemeen-
te Aalsmeer en projectontwikke-
laar Bohemen.
 
Uniek straatbeeld
Het woonproject Garden Village 
wordt gerealiseerd aan de noord-
zijde van Polderzoom. De toe-
komstige bewoners konden hun 
woning kiezen uit een uitgebrei-
de woningbouwbibliotheek van 
bijna 70 verschillende design-wo-
ningen, ontworpen door beken-

de Nederlandse architecten, zo-
als onder andere Henk Korteweg, 
de Architekten CIE en Joost Glis-
senaar. Iedere woning is anders 
en dat zorgt voor een gevarieerd, 
uniek en opvallend straatbeeld in 
Polderzoom. WeBuildHomes ver-
wacht de woningen in het eerste 
kwartaal van 2019 op te kunnen 
leveren.
 
De Tuinen van Aalsmeer
Polderzoom is onderdeel van het 
project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ 
waarbij Bohemen in samenwer-
king met de Gemeente nieuwe 
woonbuurten met een dorps ka-
rakter ontwikkelt in het gebied 
rond de oude N201 (Burgemees-
ter Kasteleinweg). In totaal wor-
den er meer dan 300 woningen 
ontwikkelt in verschillende koop- 
en huursegmenten.

Zeilfort en bouwplannen
Dorpsoverleg Kudelstaart 
over BeterBuren en meer
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt belangstellende 
inwoners van Kudelstaart uit voor 
het Dorpsoverleg op maandag 23 
april vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis. De aanwezigen kunnen ken-
nis maken met BeterBuren, een 
organisatie die helpt bij het be-
spreekbaar maken van proble-
men in de buurt. Verder krijgen 
de aanwezigen informatie over 
het Zeilfort Kudelstaart en de 

ontwikkelingen bij de bouwplan-
nen Westeinderhage en Hoofd-
weg-Zuid staan op de agenda. 
En, hoe staat het met de renova-
tie van de speelplaatsjes? Na de 
pauze is er alle ruimte voor vra-
gen en suggesties. Het bestuur 
van de Dorpsraad Kudelstaart re-
kent weer op veel betrokkenheid 
bij het wel en wee in het mooie 
dorp Kudelstaart. U/jij komt toch 
ook?

Project Speaking Minds in Aalsmeer
Leerlingen onderzoeken 
armoede onder jongeren
Aalsmeer - Leerlingen van ROC 
Amstelland onderzochten de 
afgelopen weken in het pro-
ject Speaking Minds het the-
ma armoede onder jongeren in 
Aalsmeer. Ze gingen onder meer 
langs bij de Voedselbank en spra-
ken uitvoerig met medewerkers 
van de gemeente.

App en bijeenkomsten
De leerlingen van het ROC Am-
stelland gaven aanbevelingen 
mee aan de gemeente Aalsmeer 
om jongeren die met armoede te 
maken hebben nog beter te kun-
nen bereiken en te helpen. Zo ga-
ven zij aan dat het handig zou zijn 
als er een app was voor de mobie-
le telefoon, zodat jongeren 24 uur 
per dag hun vragen over armoe-
de kwijt kunnen bij de gemeente. 
Speciale bijeenkomsten over ar-
moede onder jongeren voor be-
geleiders op scholen, sportclubs 
en andere organisaties die dage-
lijks met jongeren te maken heb-
ben kunnen helpen. Een ande-
re aanbeveling was een goede 
voorlichtingsvideo, die jongeren 
te zien krijgen als ze toegang wil-
len tot de Wifi. En ook: een speci-
aal puntensysteem waarmee jon-
geren (in armoede) door mee te 
doen aan activiteiten als Help Je 
Buurt en workshops, punten kun-
nen ‘sparen’ voor uitjes en ande-
re zaken. 

Beleid aanpassen
In Speaking Minds geven jonge-
ren die in hun omgeving te ma-
ken kunnen krijgen met armoe-
de, advies aan de gemeente over 
waar ze in het dagelijks leven te-
genaan lopen. Aalsmeer stelde de 
jongeren de vraag: ‘Wat hebben 
jongeren in armoede nodig en 

hoe kan de gemeente Aalsmeer 
die jongeren nog beter bereiken?’ 
Op maandag 16 april presenteer-
den de jongeren tijdens een slot-
bijeenkomst hun adviezen aan 
de gemeente. Wethouder Ad Ver-
burg nam de adviezen in ont-
vangst. Wethouder Verburg: ”Het 
was heel goed om dit project te 
doen. We hebben dus echt aan de 
doelgroep gevraagd wat ze no-
dig hebben. Door direct contact 
met de jongeren, die onderzoek 
deden, kunnen de medewerkers 
van de gemeente zich beter voor-
stellen hoe het is. En het beleid 
en de werkwijze daarop aanpas-
sen. We gaan kijken welke aanbe-
velingen we gaan overnemen.”

Zelf stem geven
Het project Speaking Minds 
draaide eerder succesvol in on-
der meer Utrecht, Kerkrade, Al-
melo, Kampen en Rotterdam. Het 
is erop gericht om jongeren uit 
de doelgroep zelf een stem te ge-
ven in het armoedebeleid van ge-
meenten, door ze direct in con-
tact te brengen met de betrok-
ken medewerkers van die ge-
meente. Speaking Minds is op-
gezet door Save the Children, 
Defence for Children en Stimu-
lansz; zij begeleiden de gemeen-
te en de jongeren in het onderlin-
ge contact. “In Nederland krijgen 
bijna 300.000 kinderen en jonge-
ren te maken met armoede. In de 
praktijk blijkt dat gemeenten en 
jongeren elkaar vaak moeilijk we-
ten te vinden en dat beleid niet 
altijd aansluit bij wat de jongeren 
nodig hebben”, zegt projectleider 
Marinke Ros van Save the Child-
ren. “Terwijl ze vaak juist een heel 
sterke mening hebben over wat 
er anders zou kunnen.”

Vrijmarkt en straattekenen  
in Oost op Koningsdag
Aalsmeer - Na enkele jaren van 
geen doorgang, is er aanstaande 
Koningsdag 27 mei weer een vrij-
markt in Oosteinde. Bij en op het 
grasveld in de Irenestraat wordt 
van 8.00 tot 13.00 uur een vrij-
markt voor kinderen. Handelaren 
mogen niet deelnemen. Alleen 
jeugdige inwoners die hun spul-
letjes te koop mogen aanbieden 
op het ‘marktplein’ met tafels en 
kleedjes. 
De vrijmarkt wordt van 10.00 tot 
11.00 uur muzikaal opgeluisterd 
door het harmonieorkest van 
Sursum Corda. Door De Binding 
wordt een straattekenwedstrijd 
georganiseerd en hier zijn leuke 
prijzen mee te winnen.
 
In het Centrum
Op Koningsdag wordt ook de 
Zijdstraat in het Centrum het do-
mein voor kinderen. Zij mogen 
hun speelgoed en andere artike-
len aan de man/vrouw proberen 
te brengen. Ieder jaar weer een 
gezellig treffen met ook diverse 
slimme jeugdige ondernemers 

die gaan voor een extra zakcentje 
middels muziek maken, spelletjes 
en grappige acts. Ook wordt het 
Raadhuisplein weer omgetoverd 
tot feestterrein met allerlei attrac-
ties voor kinderen. Deze activi-
teit wordt georganiseerd door de 
Stichting Oranjecomité Aalsmeer. 
De groep is nog op zoek naar en-
kele vrijwilligers die de helpende 
hand willen bieden bij de spring-
kussens, het ballen gooien, het 
eendjes vissen, etc. Aanmelden 
kan via iris@aalsmeeroranje.nl.  

In Kudelstaart
In Kudelstaart valt op Koningsdag 
eveneens van alles te doen en te 
beleven. Vanaf 15.00 uur wordt 
het feest met een hoofdletter in 
en rond het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg. Voor de kinderen 
wordt een stormbaan neergezet 
en twee springkussens. Clown 
Hoky Poky is uitgenodigd en hij 
vouwt ballonnen in de mooiste 
vormen. Voor hun ouders en alle 
andere feestvierders komt zanger 
Michael Agterberg optreden. 





12 19 april 2018

Sfeer proeven, meedraaien en vragen stellen

De Brug houdt open dag
zich het afgelopen jaar, onder lei-
ding van een nieuwe directeur, 
volop ontwikkeld op gebied van 
onderwijs waarin ook de laatste 
innovatieve ontwikkelingen zijn 
meegenomen. Tegelijkertijd ken-
merkt de school zich door klein-
schaligheid en daarmee korte lij-
nen. De ouders en leerlingen er-

varen de school als positief met 
een open sfeer. Iedereen is en 
voelt zich welkom. Nieuwsgierig 
geworden? Kom dan vooral een 
kijkje nemen op woensdag 25 
april. Mocht deze dag u niet uit-
komen, dan is er ook op vrijdag 
18 mei een open ochtend. Uiter-
aard bent u ook van harte wel-

Ik Toon-maand komt er weer aan
‘Amazing Amateurs in de 
etalage’ in het Centrum
Aalsmeer - Na het succes van 
‘Kunst in de Etalage’ van Cultuur-
punt Aalsmeer en ‘Amazing Ama-
teurs’ van Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer bundelen beide 
organisaties dit jaar hun krach-
ten. Tijdens de landelijke Ik Toon 
maand in juni zal onder de noe-
mer ‘Amazing Amateurs in de eta-
lage’ de hele maand beelden-
de kunst van verschillende ama-
teurkunstenaars te bewonderen 
zijn in diverse etalages van win-
kelpanden in het centrum van 
Aalsmeer. Een ieder die in de vrije 
tijd graag schildert, beeldhouwt, 
fotografeert of op een andere 
manier creatief bezig is, kan zich 
vanaf nu opgeven voor deze ex-
positie.
Optredens van muziekvereni-
gingen, kleurwedstrijden, work-
shops: Nederland staat in ju-
ni weer in het teken van kunst 
voor iedereen. Vorig jaar werd 
de ‘Week van de Amateurkunst’ 
voor het eerst vervangen door 
de ‘Ik Toon maand’. En met suc-
ces! Op meer dan duizend loca-
ties in meer dan 150 gemeen-
ten vonden voorstellingen, work-
shops, exposities, shows, kunst-
markten, openbare repetities en 
open dagen bij culturele organi-
saties plaats. 

Geef je op en win!
Redenen om mee te doen aan 
Amazing Amateurs in de etalage 
kunnen heel divers zijn. De één 
vindt het gewoon leuk om één 
of twee keer per jaar naar buiten 

te treden met een hobby. Ande-
ren nemen het weer een stuk se-
rieuzer en zien het als een kans 
om voor het voetlicht te treden. 
De één schildert herinneringen 
of doet dat van foto’s en de ander 
hakt in steen tot het af is. Zeker is 
dat alle amateurkunstenaars met 
plezier en een zekere gedreven-
heid al korter of langer met de 
‘kunsten’ bezig zijn. Deelnemen-
de kunstenaars zijn volledig vrij 
in keuze welke kunstwerken zij 
willen laten zien. Er is geen thema 
en er is geen ballotage. De ope-
ning vindt plaats op vrijdag 1 ju-
ni om 17.00 uur.

Publieks- en Vakjuryprijs
Iedere deelnemer maakt twee 
keer kans in de prijzen te vallen. 
Er is een Publieksprijs en een Vak-
juryprijs. Het publiek mag van 
zich laten horen en stemmen op 
het fraaiste kunstwerk. De maker 
van het kunstwerk met de mees-
te stemmen krijgt voor één jaar 
de Gouden Penseel. De vakjury 
gaat de ingebrachte kunstwer-
ken beoordelen op basis van vier 
criteria: kwaliteit, kleurgebruik, 
techniek en originaliteit. De vak-
jury heeft drie prijzen te verge-
ven. Op zaterdagmiddag 30 ju-
ni wordt de winnaar bekend ge-
maakt tijdens het slotconcert 
van de Ik Toon maand in het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Opge-
ven kan via het deelnameformu-
lier op de website van KCA, www.
kunstencultuuraalsmeer.nl vóór 
maandag 14 mei.

Aalsmeer - In slechts twee jaar 
tijd dat Zaai, het coachtraject 
voor startende ondernemers, be-
staat in Aalsmeer is het succes zo 
groot dat maar eens aan Kirsten 
Verhoef - project organisator 
- gevraagd is naar het geheim 
van dit succes. Het Zaai coacht-
raject voor startende onderne-
mers is zes jaar geleden bedacht 
door de Haydee Op ’t Veld, werk-
zaam bij de gemeente Amstel-
veen. Haar opzet in eigen werk-
gemeente slaagde uitstekend en 
er lagen mogelijkheden voor uit-
breiding. Wethouder Ad Verburg, 
met economie in zijn portefeuil-
le, zag veel in het plan. Ook Mike 
Multi werd in de plannen ge-
kend en van hem kwam het ad-
vies: “Zoek contact met Kirsten 
Verhoef.” Het advies van Mike van 
der Laarse (Mike Multi) bleek een 
ijzersterke, want Kirsten wist in 
een paar maanden tijd een en-
thousiasmerende campagne op 
te zetten waardoor voldoende 
startende ondernemers zich aan-
meldden. Het was even fl ink aan-
poten, maar het resultaat was er 
naar. In september 2016 - tegelijk 
met de ondernemer van het jaar 
verkiezing - was de kick-off  van 
Zaai Aalsmeer voor de startende 
ondernemers en daaruit werden 
uiteindelijk tien Zaailingen gese-
lecteerd. 

De vrije hand
Kirsten Verhoef: “Ik vond het zo’n 
leuk project dat ik samen met 
Haydee en Anja de Die (Zaai- 
coach) direct ben begonnen met 
het bedenken van een plan. Later 
heb ik dat verder kunnen uitwer-
ken. Ik kreeg de vrije hand en heb 
er de gevestigde ondernemers 
bij betrokken. Studio Aalsmeer, 
Waterdrinker, Celieplant en ook 
Loogman met Jumpstart.nl zocht 
contact. De Gemeente Aalsmeer 
die voor het benodigde bud-
get zorgde, de fi nanciële bijdra-
ge van Rabobank Regio Schip-
hol en de ondersteuning van On-
dernemend Aalsmeer. Al direct 
in het eerste jaar zagen wij wat 
Zaai voor de starters betekende. 
Bij de eerste coachsessie was ie-
dereen nog onzeker, maar al bij 
de eerste masterclass was er zo-
veel groei zichtbaar. Ook het con-
tact onderling liep vlekkeloos. Bij 
het slot-event zag ik Zaailingen 
die stevig in hun schoenen staan, 
weten waar zij mee bezig zijn en 
welke doelen zij willen bereiken. 
Met de meesten van hen heb ik 
een goed contact gehouden en 
het is mooi om te zien hoe zij blij-
ven doorgroeien. Er zijn nieuwe 
cliënten binnen gehaald, sommi-
gen hebben het bedrijf kunnen 
uitbreiden en personeel in dienst 
genomen.” 

Basis ligt bij Zaai
Kirsten vervolgt: “De basis ligt bij 
ZAAI. De verschillende master-
classes zoals: Sales en Social Me-
dia, de intervisie avonden, de in-
dividuele en plenaire coachses-

sies, de mentor-panelavond heb-
ben bijgedragen tot het succes. 
Het is geweldig hoe bijvoorbeeld 
de ondernemers Mike Multi, Ju-
dith Keessen, Peter Janmaat, John 
Celie, Ger Loogman , John Jansen 
en Tom de Vries hun daadwerke-
lijke medewerking verlenen. Hun 
tijd vrij maken om de starters op 
weg te helpen met hun ideeën. Er 
wordt een handvat en structuur 
aangereikt waarmee de Zaailin-
gen hard aan de slag gaan. Zaai 
is niet leeftijd gebonden en het 
is leuk om te volgen hoe goed 
de combi van de verschillende 
leeftijden werkt. Iedereen leert 
van elkaar. Dat zie je goed bij de 
intervisie avonden. De zaailin-
gen worden zo ingedeeld dat er 
groepen ontstaan waarin men-
sen voor elkaar wat kunnen be-
tekenen. Iemand met veel erva-
ring bij iemand met wat minder 
ervaring, dat levert veel eff ectivi-
teit op. Onderling ontstaat er een 
vertrouwensband die veel verder 
reikt dan Zaai en je weet van el-
kaar dat al het besprokene bin-
nen de vier muren blijft. Waar ik 
ook heel blij mee ben is de op-
gebouwde loyaliteit en de gun 
factor. Men schuift elkaar klan-
ten toe als dat mogelijk is. Zaai 
kan werkelijk tot voorbeeld die-
nen voor een gezond Aalsmeers 
ondernemingsklimaat. Niet bang 
zijn voor concurrentie, maar juist 
samenwerken en verbinden.’

Olievlek
Inmiddels hebben ook andere 
gemeentes in de regio het Zaai 
project overgenomen. Uithoorn, 
Diemen, De Ronde Venen en de 
Haarlemmermeer. De gemeentes 
worden vertegenwoordigd door 
een ambtenaar. Voor Aalsmeer is 
dat Wendy Masselink - account 
manager bedrijven. In een hele 
korte periode is er veel bereikt en 
dat in een tijd dat het land er eco-
nomisch niet bijster rooskleurig 
voorstond. Het succes van Zaai is 
inmiddels zo ingebed dat er een 
structureel budget in de jaar be-
groting is opgenomen. 

Tijd is er rijp voor
Aan de hand van de ingevul-
de evaluatieformulieren wordt 
bij Zaai bekeken hoe er verder 
kan worden uitgebouwd. Er zal 
nog meer worden ingegaan op 
de vragen van startende onder-
nemers. Wat Kirsten betreft: “Ge-
noeg ideeën en plannen. Zaai 
houdt niet op na de training van 
zes maanden. De oud Zaailingen 
kunnen ook in de toekomst de 
masterclasses blijven volgen, uit 
de gesprekken blijkt wel dat nie-
mand de structuur en de raadge-
ving van Zaai wil missen. Ik ben 
er trots op dat de werkwijze van 
Zaai het ondernemersklimaat in 
Aalsmeer ten goede is gekomen. 
Ik zou het fantastisch vinden als 
alle ondernemers ook zo gaan 
denken. De tijd is er rijp voor.”

Janna van Zon 

Kirsten Verhoef over coachtraject:
“Gun factor en loyaliteit 
door Zaai gestegen”

Voorjaarsmarkt bij Ceres
Uithoorn - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres ook nieuwe ar-
tikelen. Vaak nog in de origine-
le verpakking. Ceres wil deze ar-
tikelen uiteraard ook graag ver-
kopen. Daarom wordt op zater-
dag 21 april van 10.00 tot 16.00 
uur een voorjaarsmarkt georga-
niseerd. Hier worden dan alleen 
nieuwe artikelen aangeboden. 
Uiteraard is de winkel ook open 
om artikelen te kopen die zo 
goed als nieuw zijn. Via deze 
voorjaarsmarkt probeert Stich-

Meer groengas door goede scheiding GFT

Recordjaar voor groene 
Energiefabriek
Rijsenhout - De verwerking van 
GFT van huishoudens en be-
drijven in de Groene Energiefa-
briek van Meerlanden in Rijsen-
hout heeft in 2017 een record-
opbrengst aan groengas opgele-
verd. Uit de 55.000 ton verwerk-
te GFT werd 2,6 miljoen kuub 
groengas gehaald. Een equiva-
lent van 38 miljoen autokilome-
ters of het gemiddeld jaarlijks 
gasverbruik van bijna 1800 huis-
houdens.
Gert-Jan Klaasse Bos, manager 
Vergisting en Compostering bij 
Meerlanden, is trots op zijn team 
en op de fabriek: “De hoeveel-
heid en kwaliteit van het groenaf-
val dat we in de regio inzamelden 
was het afgelopen jaar erg goed. 
Vooral de kliekjes en etensresten 
leverden veel energie op. Daar-
naast kende de fabriek een goe-
de performance in 2017 met erg 
weinig storingen. Toch gaan mijn 
team en ik samen met de bewo-
ners en bedrijven de uitdaging 
aan om dit record het komend 
jaar te verbreken!”

Waardevol
Naast groengas haalt Meerlan-

den ook andere waardevolle pro-
ducten uit het GFT van huishou-
dens en bedrijven. Bekend is de 
compost, dat onder de naam 
Meer Compost, zijn weg vindt 
naar sier- en moestuinen en bol-
lenkwekers in de regio. 
Daarnaast wekt de fabriek ook 
CO2, warmte en water op. CO2 is 
een groeibevorderaar in de tuin-
bouw. Met de warmte worden 
kassen en bedrijven in de omge-
ving verwarmd. Het water, dat 
ontstaat bij de warmtelevering, 
gebruikt Meerlanden bij het be-
strijden van gladheid in de win-
ter, in de veegmachines die de 
straten schoonhouden en bij het 
gifvrij bestrijden van onkruid.

Circulaire economie
De Groene Energiefabriek in Rij-
senhout laat zien dat Meerlan-
den samen met partners werkt 
aan een regionale circulaire eco-
nomie. 
Met bedrijven, onderzoeksinstel-
lingen en gemeenten kijkt Meer-
landen constant naar nieuwe mo-
gelijkheden om stromen uit GFT 
als grondstof te gebruiken voor 
nieuwe producten.

Aalsmeer - Voor veel ouders een 
belangrijk moment: welke ba-
sisschool kies je voor je zoon of 
dochter? Een keuze die bepalend 
is voor een periode van acht jaar. 
Om ouders kennis te laten maken 
met één van de basisscholen in 
Nieuw-Oosteinde opent De Brug 
op woensdag 25 april van 9.00 
tot 10.30 uur haar deuren. De 
Brug wil hiermee een laagdrem-

pelige manier bieden waarop ou-
ders met hun kind een kijkje in de 
school kunnen nemen. De dage-
lijkse sfeer kan geproefd worden 
en uw kind mag zelfs even mee-
draaien in een groep als hij of zij 
dat leuk vindt. 
Daarnaast is er de mogelijkheid 
om vragen te stellen aan zowel 
leerkrachten, leerlingen als di-
rectie. Basisschool De Brug heeft 

Beginnende boeren en permacultuur
‘Op Scheppen’ tweede 
boek Sandra Alderden
Aalsmeer - Geboren worden en 
opgroeien in Aalsmeer betekent 
vaak ook opgevoed worden met 
bloem en groen. En in sommi-
ge gevallen zelfs met het kwe-
kers-gen als je wieg in een serin-
genkwekerij stond of bij een tuin-
der. Sandra Alderden heeft met 
een opa als seringenkweker en 
een vader als bloemen-exporteur 
veel van dat groen meegekregen, 
maar haar talent voor kweken 
kwam pas veel later tot bloei. Na 
een dynamisch level als student, 
wereldreiziger, zakenvrouw en 
boeddhistisch non (waarover ze 
in 2015 het boek ‘Levensreis naar 
Frankrijk’ schreef ) heeft zij samen 
met haar man Santi de passie ge-
vonden in permacultuur, een re-
generende manier van tuinieren 
die samenwerkt met de natuur. 
En wat blijkt? Tuinieren en een 
mindfull leven zijn prachtig te 
combineren. Je kleren worden er 
alleen wat viezer van. Haar twee-
de boek ‘Op Scheppen’ is door-
spekt met humoristische verha-
len over het leven als beginnen-
de boeren en hun experimenten 
met permacultuur technieken op 
hun boerderij in Frankrijk. Sandra 
beschikt over een schrijfstijl die je 
letterlijk meeneemt naar de boer-
derij. Zo is er een anekdote waar 
ze uitgebreid beschrijft hoe ze 
net voordat ze vertrekken voor 
een familie etentje naar Antwer-
pen (Santi kan geen overhemd 
vinden) nog een varkentje moet 
verleiden weer terug in het hok 

te komen zonder zelf onder de 
blubberspetters te eindigen. 
Naast tuinbroek en mindfullness 
combineren Sandra en Santi ook 
moeiteloos het leven op het Fran-
se platteland met culinaire uitjes 
op niveau. Sandra en Santi wo-
nen sinds 2009 op hun boerderij 
in Zuid West Frankrijk waar ze een 
ecologische glamping runnen en 
de non-profi t organisatie Simply 
Permaculture hebben opgezet: 
een demonstratietuin vol perma-
cultuurtechnieken op vijf hecta-
cre grond en toegankelijk voor 
het publiek . andra’s nieuwe boek 
‘Op Scheppen’ telt 199 pagina’s, 
is gepubliceerd via Anoda Pu-
blishing en is voor 24,95 euro te 
koop bij het Boekhuis in de Zijd-
straat en bij André Ridder, koffi  e 
& tabak, in de Ophelialaan.

ting Ceres extra geld te genere-
ren voor de goede doelen die zij 
ondersteunt. Er wordt van deze 
21e april een gezellige dag ge-
maakt. Voor iedereen staat een 
kop koffi  e of thee klaar. Tevens 
ontvangt iedereen die een arti-
kel afrekent bij de kassa een fl eu-
rige attentie. De nieuwe artikelen 
worden niet alleen ingebracht bij 
het magazijn van Stichting Ce-
res aan de Industrieweg 33 in Uit-
hoorn, maar ook bij boedel rui-
mingen worden vaak nieuwe arti-
kelen aangetroff en. Stichting Ce-
res nodigt belangstellenden van 
harte uit om op aanstaande za-
terdag 21 april de winkel te be-
zoeken. Voor de nieuwe artikelen, 
voor de zo goed als nieuw artike-
len of gewoon voor een heerlijk 
kopje koffi  e of thee. 

kom om op een ander moment 
een persoonlijk kennismakings-
gesprek en rondleiding te plan-
nen met de directeur. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.pcbs-brug.nl.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

OranjeQuiz in Zorgcentrum 
Aelsmeer.
Om alvast in de oranje 
stemming te komen organi-
seren we een OranjeQuiz op 
woensdag 25 april om 15.00 
uur in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer. 
U bent van harte welkom om 
mee te doen. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 25 april, een 
heerlijk 3-gangen diner met 
o.a. een bospaddenstoelen 
soep, Italiaanse runderstoof-
potje, rijst met garnituur, 
doperwten met spek en 
ui, tomaten salade en een 
chocolade fantasie voor maar 
€12,- Voor reserveringen tel.  
0297-820979.

Thema -avond in Voor Elkaer
Iedere laatste vrijdag van 
de maand is er een “thema 
avonddiner”. Er wordt dan 
gekookt volgens de culinaire 
keuken van een land of thema. 
Deze maand staat in het 
teken van het koninklijk huis, 
het thema is dan ook een  
Koninklijk diner! 

Bekijk hieronder het heerlijke
 3-gangen diner voor deze 
avond + wijntip! Op vrijdag 
27 april  kunt u genieten 
van een heerlijk koninklijk 
3-gangen diner bestaande 
uit: pompoensoep met kokos, 
stokbrood en oranje boter, kip 
met sinaasappel, honing en 
sinaasappelsaus, gestoofde 
'vergeten groente’, kroket 
aardappelen, aspergesalade 
met gemengde sla, spekjes en 
ei. Afsluitend een 'rood-wit- 
blauw’ dessert met slagroom 
naar keus voor € 15,- (excl. 
drankjes). Wijntip: Domaine 
de Séailles Côtes de Gascogne 
IGP Blanc Presto. Voor reser-
veringen tel. 0297-820979. 
Reserveer snel van vol = vol.

Kaarten maken
Op dinsdag 24 april is er 
kaarten maken in wijkpunt 
Voor Elkaer, o.l.v. Klazien met 
verschillende 
kniptechnieken. Kosten: € 3,-
voor de materialen, 
consumpties zijn voor eigen 
rekening. U bent van 14.30 - 
16.30 uur van harte welkom.

Activiteiten overzicht
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Avondrondleiding over 
begraafplaats Zorgvlied
Amstelveen - Op woensdag 25 
april geven Marcel Bergen en Ir-
ma Clement (auteurs Wandelen 
over Zorgvlied) een avondrond-
leiding over begraafplaats Zorg-
vlied. De rondleiding gaat langs 
een groot aantal bijzondere his-
torische en moderne graven die 
op Zorgvlied te vinden zijn.
De auteurs geven uitleg bij de 
uitbundige funeraire symboliek 
uit de negentiende eeuw die is 
aangebracht op de rijksmonu-
menten van onder andere Oscar 
Carré (1891), Sophia Knoll (1890) 
en Adrianus Hartog van Banda 
(1873). Maar ook bij graven van 
bekende overledenen wordt stil 

gestaan. Daarnaast vertellen zij 
meer over de tuin- en parkaan-
leg en de monumentale bomen 
op de begraafplaats. Ook komen 
moderne aspecten van Zorgvlied 
aan de orde, waaronder het on-
dergrondse grafkeldercomplex 
’t Lalibellum en het Crematori-
on. De rondleiding start om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Verzamelen bij de witte kan-
toorvilla, aan de Amsteldijk 273 in 
Amstelveen
Deelname 10 euro per persoon 
(inclusief koffie of thee). Reserve-
ren bij Zorgvlied kan telefonisch 
via 020-5404927 of stuur een mail 
naar: zorgvlied@amstelveen.nl

Inloop, handwerken en 
literaire avond Oost-Inn 
Aalsmeer - Op woensdag 25 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting in de Oost-
Inn. Tevens kan meegedaan wor-
den met het quilten of een ander 
handwerk onder het genot van 
koffie en thee. Van 19.30 tot 21.30 
uur wordt een literaire avond ge-
houden. Het boek ‘De overgave’ 
van Arthur Japin wordt bespro-
ken: 
Texas 1836, een groep jonge Co-
manche-indianen overvalt het 
fort van de pioniersfamilie Par-
ker. Granny, de moeder van het 

gezin, moet toezien hoe haar kin-
deren en kleinkinderen worden 
ontvoerd. De vrouw overleeft het 
ondraaglijke op pure wilskracht. 
Voortaan kent haar leven nog 
maar één doel: de ontvoerde kin-
deren terugvinden. Een roman 
van hoop, wraak en nietsontzien-
de liefde. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Eerste werkbezoek na verkiezingen
CDA bij Camperhuren.nl
Aalsmeer - Het eerste werkbe-
zoek van de fractie van het CDA 
Aalsmeer Kudelstaart na de ver-
kiezingen van 21 maart heeft al-
weer plaatsgevonden. Het CDA 
vindt het bezoeken van bedrij-
ven, instellingen en verenigin-
gen heel belangrijk. Niet alleen 
in verkiezingstijd, maar gedu-
rende de gehele vier jaar gaat de 
fractie van het CDA Aalsmeer Ku-
delstaart regelmatig op stap. Dit 
is de enige manier om goed zicht 
te krijgen op wat er leeft binnen 
de gemeente Aalsmeer.
Dit keer werd een bezoek ge-
bracht aan Camperhuren.nl, sinds 
kort gevestigd in Aalsmeer aan 
de Turfstekerstraat 26. Dit be-
drijf houdt zich bezig met ver-
huur, verkoop en bemiddeling 
van nieuwe of zo goed als nieu-
we campers. Het bedrijf was voor-
heen gevestigd in Amstelveen, 
maar zocht door de groei een 
nieuwe locatie met meer binnen- 
en buitenruimte. Gelukkig koos 
directeur Ernst Rauwenhoff met 
zijn team voor een mooie plek in 
de gemeente Aalsmeer.
Het bedrijf van Ernst Rauwenhoff 
bestaat ondertussen alweer 10 
jaar. Samen met zijn enthousias-
te ‘vaste team’ ,bestaande uit Ro-
gier Faber en Bernadette Out, be-
schikt Camperhuren.nl momen-
teel over maar liefst 35 moder-

ne en goed verzorgde campers. 
En bij Camperhuren.nl kan (bijna) 
alles. Het op vakantie gaan met 
een camper is hot. Steeds meer 
mensen willen de vrijheid en het 
avontuur beleven. Ernst Rauwen-
hoff hierover: “We richten ons bij 
Camperhuren.nl extra op de wen-
sen van de klanten. Service en be-
geleiding zijn heel belangrijk. En 
wij bieden die in ruime mate.”
Camperhuren.nl is een modern 
bedrijf die ook duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft staan. 
Rogier Faber van Camperhuren.
nl licht toe: “Toen wij dit pand 
betrokken hebben wij direct het 
dak vol gelegd met zonnepane-
len. We hebben nu maar liefst 340 
zonnepanelen op het dak liggen.” 
Faber vervolgt: “Helaas zijn er 
momenteel nog geen elektrische 
campers. Dit staat nog in de kin-
derschoenen. Maar Camperhu-
ren.nl houdt de ontwikkelingen 
uiteraard zeer goed in de gaten.”
De fractie van het CDA Aalsmeer 
Kudelstaart was onder de indruk 
van dit nieuwe bedrijf binnen 
de gemeentegrenzen. Niet al-
leen door het enthousiasme, de 
professionaliteit en de kwaliteit. 
Maar zeker ook door de enorme 
beleving voor de natuur. Duur-
zaamheid staat bij Camperhuren.
nl voorop, net zoals voor het CDA 
Aalsmeer Kudelstaart.

Zaterdag in het Crash Museum
Presentatie boekje 
‘De Jodenboerderij’
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
21 april wordt in het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-
‘45 het nieuwe boekje ‘De Joden-
boerderij’ gepresenteerd. Het ver-
haal van Metje Bogaard, dochter 
van Hannis Bogaard, opgeschre-
ven door haar dochter Annie van 
den Bosch. Ze heeft de verhalen 
van haar moeder samengebracht 
en met uniek fotomateriaal geïl-
lustreerd.

‘Burcht van verzet’
Het verzet, onderduiken en de Jo-
denboerderij van de familie Bo-
gaard aan de Rijnlanderweg, des-
tijds Sloterweg,  in Nieuw Vennep 
in de Tweede Wereldoorlog werd 
terecht gezien als een ‘burcht 
van verzet’,  waarbij hulp aan de 
medemens hoog in het vaan-
del stond. Een schuilplaats in de 
Haarlemmermeer, voor korte of 
langere tijd, voor velen. Het was 
uiteindelijk zo bekend buiten de 
Haarlemmermeer, dat de mensen 
op de bus stapten en er uit gin-
gen bij de Jodenboerderij. Metje 
Bogaard,  heeft een grote rol ver-
vuld met haar hulp aan de onder-
duikers en werk op de boerderij. 
Haar dochter Annie heeft,  als eer-
betoon en belofte aan haar moe-
der, een boekje samengesteld.

Eerste exemplaar
Op zaterdag 21 april om 13.00 uur 

is de presentatie het boek ‘De Jo-
denboerderij’ in het Crash mu-
seum. Annie van den Bosch zal 
het eerste exemplaar overhandi-
gen aan voorzitter Peter de Raaf 
van Crash. Een zeer toepasselijke 
locatie want sinds oktober 1999 
wordt het verhaal van de Bo-
gaards, als onderdeel van het ver-
zet in de polder, in het museum 
verteld met in het middelpunt 
een waarheidsgetrouwe maquet-
te van de boerderij in de oorlogs-
jaren. 
Aansluitend is het boekje ver-
krijgbaar in het museum voor de 
speciale introductieprijs van € 
12.95 en kan het gesigneerd wor-
den door de schrijfster. Hierna is 
het verkrijgbaar voor de winkel-
prijs € 14.95 in het Crash muse-
um en bij het Historisch Museum 
in Hoofddorp.

Iedere zaterdag open
Entree voor het museum kost 
€ 3,50 voor volwassenen, €1,50 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor kinderen tot 6 jaar is de toe-
gang gratis. Het museum, dat ge-
vestigd is in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug, is iedere za-
terdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van Crash op de website, of de fa-
cebookpagina.

Nu ook op social media
Aftellen is begonnen voor 
Kudelstaartse veiling
Kudelstaart - Het aftellen is be-
gonnen. De formulieren zijn in-
geleverd. Deze week worden de 
spandoeken opgehangen aan de 
randen van Kudelstaart. De ka-
vels voor de veiling worden sa-
mengesteld. Minder dan een 
maand nog tot aan de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart. Heel 
het dorp is op 12 mei vanaf 20.00 
uur van harte welkom in het ge-
zellige dorpshuis ‘t Podium. In 
de krant kunt u de voorbereidin-
gen volgen, maar ook op website 
van de stichting Kudelstaart voor 
Kudelstaart. En dit jaar voor het 
eerst ook op social media als fa-
cebook en instagram.

Achttiende keer
De Kudelstaartse veiling vindt 
dit jaar voor de achttiende keer 
plaats. Tijdens die veilingen is bij 
elkaar al meer dan 300.000 euro 
opgehaald. Jaarlijks worden de 
bijeengebrachte bedragen ver-
deeld over Kudelstaartse clubs 
en verenigingen die een financi-
eel steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken. 

Zelfs Sint Nicolaas werkt mee aan 
de Kudelstaartse veiling.

Ook dit jaar kunnen zij weer pro-
jecten voorstellen waarbij ze voor 
een donatie in aanmerking willen 
komen. Dat kan via een formulier 
op de website www.veilingku-
delstaart.nl. Op de facebookpa-
gina staan bijvoorbeeld filmpjes 
van clubs die hun project, mede 
dankzij de veiling, konden reali-
seren. Vandaar ook de naam van 
de veiling: Kudelstaart voor Ku-
delstaart.

Gecombineerde kavels
Met inmiddels minder dan een 
maand te gaan tot de veiling, zijn 
vrijwilligers van de stichting Ku-
delstaart voor Kudelstaart al be-
gonnen met het vormen van ka-
vels. Daarbij worden leuke combi-
naties gevormd van zeer uiteen-
lopende goederen en diensten. 
Met name die persoonlijke dien-
sten van burgers of bedrijven zijn 
zeer gewild. Zo stelt Van der Laan 
een dag een touringcar beschik-
baar met als chauffeur Aad van 
der Hoorn. Er zit een golf clinic bij 
en het Dorpshuis stelt weer een 
avond de grote zaal beschikbaar 
inclusief 100 consumpties, plus 
geluid met Richard van der Broek.

Veel boeketten
Zodra de kavellijst eind april, be-
gin mei klaar is, wordt die op de 
website van de veiling genum-
merd weergegeven. Dan kunnen 
dorpsgenoten vast kijken waar 
hun voorkeur op zaterdagavond 
12 mei naar uitgaat. Het belooft 
in Dorpshuis ‘t Podium weer een 
gezellige drukte voor jong en oud 
en nieuw Kudelstaart te worden. 
Met traditioneel veel prachtige 
boeketten. Die vinden de avond 
voor moederdag gretig aftrek op 
de veiling. Ook u bent van harte 
welkom. De toegang is gratis.

De heer Schijf nog helder van geest
Zonnebloem Kudelstaart 
op stap met 100-jarige

Levensgenieter
Verder is de heer Schijf een ech-
te levensgenieter en gek op voet-
bal. Wie er ook bij hem op visite is, 
de voetbalwedstrijd blijft hij kij-
ken. Met mooi weer stapt hij op 
zijn scootmobiel voor een rondje 
Poel en stopt onderweg om bij Re-
kelhof of Eveleens paling te kopen, 
waar hij vervolgens thuis heerlijk 
van geniet. Zelf zegt hij: “Jullie den-
ken misschien dat ik mij verveel, 
maar jullie moesten eens weten 
hoe druk ik het heb.” Bij de gezel-
lige middagen die de Zonnebloem 
in het Dorpshuis organiseert, is de 
heer Schijf altijd aanwezig en ge-
niet daar volop van een spelletje 
en een praatje met de andere gas-
ten. Een dag met de bus op stap is 
echter te vermoeiend voor hem.

Door de bollenvelden
Toch vonden de vrijwilligers dat 
er een klein uitje voor de 100-jari-
ge inwoner georganiseerd moest 
worden. Om elf uur hebben zij de 
heer Schijf met de auto opgehaald 
en hebben een rit gemaakt door 
de bollenvelden, waar hij erg van 
genot. Al die mooie kleuren van de 

hyacinten, de tulpen stonden nog 
niet in bloei, de werktuigen waar-
mee werd gewerkt, hij heeft zijn 
ogen uitgekeken. Onderweg is het 
viertal gestopt voor koffie met ap-
pelgebak, erg lekker. Na de koffie 
zijn ze via een toeristische route 
naar de Venneper Lodge gereden 
voor een pannenkoek naar keuze. 
De heer Schijf koos voor een pan-
nenkoek met spek, verrukkelijk 
vond hij. Na het eten zijn de vier 
weer richting huis gegaan en al-
len hebben genoten van deze dag. 
In het bijzonder de heer Schijf, die 
het erg waardeerde dat dit uitje 
speciaal voor hem was georgani-
seerd.

Kudelstaart - Dinsdag 10 april 
zijn twee bestuursleden en één 
oud vrijwilliger op stap geweest 
met de heer Schijf. De heer Schijf 
is op 28 maart 100 jaar gewor-
den. Hoe mooi is het als je op 
zo’n respectabele leeftijd nog zo 
helder van geest bent en zelf-
standig woont. Alleen zijn be-

nen doen het niet goed meer, iets 
wat de heer Schijf heel vervelend 
vindt. Aan enkele doctoren heeft 
hij dan ook gevraagd of zij hem 
geen andere benen kunnen ge-
ven. Als hij dan hoort dat dit bij 
de ouderdom hoort en dit onge-
mak zal moeten accepteren  is hij 
daar niet altijd blij mee.

Wandelen langs kunstwerken (18)
Het andere land in fortbocht
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en verras-
sende plekken zijn geplaatst. De 
wandeling langs al deze kunst-
werken duurt voort. De wande-
ling begon in het Centrum, ging 
over het Stokkeland en via het 
Seringenpark door Zuid naar de 
Hornmeer. Van de heksenkring 
van het Wellant College op het 
recreatie-eiland nu op naar Ku-
delstaart. Kunstwerk nummer 18.

Het andere land (2001)
In de fortbocht, bij het oude sluis-
je, staat ‘Het andere land’ van 
Hank Beelenkamp. Een beeld van 
Belgisch hardsteen en geplaatst 
na restauratie van het fortsluisje 
in 2014. Het fortsluisje is in 1891 
gebouwd om in geval van oorlog 
water via de sluis in de polders 
van Amsterdam te laten lopen en 
zo de vijand tegen te houden.
Geïnspireerd door de schoon-
heid van de Westeinderplas-
sen maakte beeldhouwer Hank 
Beelenkamp speciaal voor deze 
plek een beeld. Hij hakte en bei-
telde, schuurde en polijstte en 
bracht aan weerszijden een teke-

ning aan van een vrouw en een 
man omgeven door rietkragen. 
Het verhaal achter dit mysterieu-
ze liefdespaar blijft natuurlijk een 
vraagteken voor de kijker. Omge-
ven door water en weidse wol-
kenluchten kun je hier wegdro-
men over ‘het andere land’. Het 
is een beeld over hartstocht en 
aardse realiteit.
De in het werk aangebrachte 
dichtregel geldt als een verwij-
zing naar het achterliggende riet-
landschap: Het riet, de oeverrand 
fluist’ren te allen tijde beloften in 
het land ginds aan de overzijde. 
Een strofe uit het gedicht ‘het an-
dere land’ van Ida Gerhardt.

Droom weg of kijk rond
Neem plaats op het bij het kunst-
werk geplaatste bankje en droom 
weg of kijk eens rustig rond. Het 
oog valt vast ook op het prachti-
ge fort Kudelstaart dat omgeto-
verd gaat worden tot Zeilfort en 
de in de jaren negentig gerestau-
reerde fortwachterswoning. 

Volgende week gaat de wande-
ling verder Kudelstaart in. Op 
naar kunstwerk nummer 19. Voor 
nu: Veel wandel- of fietsplezier.
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505 
Bekeuringen na 

controles
Aalsmeer - Tijdens de och-
tenddienst op maandag 16 
april heeft de politie samen 
met het Verkeershandhavings-
team Amsterdam (VHT) op ver-
schillende locaties in Aalsmeer, 
Uithoorn en Kudelstaart snel-
heidscontroles gehouden. In 
totaal zijn er 505 bekeurin-
gen uitgeschreven voor het 
overschrijden van de maxima-
le snelheid. Het handhavings-
team heeft op de N196, N201 
en Legmeerdijk (Aalsmeer) met 
de radarbus gestaan. Er zijn 
4.682 passanten gelaserd. De 
hoogst gemeten snelheid be-
droeg 131 kilometer per uur 
daar waar 60 kilometer is toe-
gestaan. Agenten van het ba-
sisteam Aalsmeer Uithoorn 
hebben samen met collega’s 
van het VHT ook binnen de be-
bouwde kom gecontroleerd op 
snelheid. De hoogst gemeten 
snelheid binnen de bebouw-
de kom was 103 kilometer daar 
waar 50 kilometer is toege-
staan. 

Chauffeur 
overleden

Aalsmeer - Op zondag 15 
april om drie uur in de nacht 
zijn de hulpdiensten gealar-
meerd voor een onwel ge-
worden chauffeur op het ter-
rein van de veiling aan de Leg-
meerdijk. Een 65-jarige man 
uit Duitsland had ontzetten-
de pijn in zijn hoofd gekregen 
en was neergevallen. De politie 
en de ambulancedienst waren 
snel ter plaatse. De man is met 
spoed vervoerd naar een zie-
kenhuis, waar hij later helaas is 
overleden.

Bedrijfsbus leeg 
gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 
12 april is tussen half drie en 
vier uur in de nacht ingebro-
ken in een bedrijfsbus. Deze 
stond geparkeerd in de Men-
delstraat. De dieven hebben 
de wagen geheel leeg gehaald. 
Alle gereedschappen, veelal in 
kisten, zijn meegenomen. Er 
loopt een onderzoek door de 
politie. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.

Bloemrijke dijk dankzij Rijnland en Wellant College
Stommeerkade deels ingezaaid met 
mengsel van bloemrijk grasland
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
11 april hebben studenten van 
het Wellant College in Aalsmeer 
een deel van de berm langs de 
Stommeerkade ingezaaid met 
een mengsel voor bloemrijk gras-
land. De verwachting is dat er al 
deze zomer diverse insecten- en 
bloemensoorten te zien zullen 
zijn. De studenten gaan de ont-
wikkelingen van de bloemrijke 
dijk na het inzaaien op de voet 
volgen. 

Bewonersinitiatief
Het initiatief is afkomstig van een 
bewoner van de Stommeerka-
de en wordt in opdracht van het 
hoogheemraadschap van Rijn-
land uitgevoerd door aannemer 
Van Rijn. Het perceel, dat is in-
gezaaid met een speciaal ecolo-
gisch zaadmengsel, ligt naast het 
Spoorlijnpad. 
Het zaadmengsel is zo samen-
gesteld dat de planten rijk bloei-

en en er daardoor veel insecten 
worden aangetrokken, zoals ho-
ningbijen, hommels, wilde bij-
en en vlinders. Om te zorgen dat 
de bloei jaarlijks terugkomt zijn 
er in het mengsel zo’n 18 soorten 
meerjarige planten verwerkt. 
Het maaibeheer van het terrein 
wordt ook aangepast: de begroei-
ing wordt niet meer ‘geklepeld’ 
(vermalen), maar afgesneden en 
na enige tijd wordt het maaisel 
afgevoerd. Deze vorm van be-
heer versterkt het ecologische 
karakter van het bloemenmeng-
sel en zal nog meer een bijdrage 
leveren aan de biodiversiteit. Als 
er meer insecten zijn, zullen ook 
meer insectenetende vogels in de 
buurt zijn. 

Biodiverse bermen
Grote delen van de dijken be-
staan uit ‘zachte, groene bekle-
dingen’. Een zachte bekleding is 
opgebouwd uit een kleilaag en 

begroeiing, meestal grasland. 
Dit zorgt voor een verbetering 
van de erosiebestendigheid en 
draagt daarmee bij aan de ver-
sterking van een dijk, en dus aan 
de preventie tegen overstroming. 
Het inzaaien met een bloemrijk 
zaadmengsel levert niet alleen 
een bloemrijke en biodiverse 
berm op, maar zorgt er ook voor 
dat de dijkgraslanden veerkrach-
tiger en sterker worden. 
Door bij te dragen aan een betere 
leefomgeving voor bestuivende 
insecten (zoals bijen, vlinders en 
zweefvliegen) laat Rijnland zien 
dat het naast zijn kerntaken ook 
serieus omgaat met zijn maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid met betrekking tot natuur 
en milieu. Rijnland is sinds 1993 
actief met ecologisch groenbe-
heer en draagt via diverse initia-
tieven bij aan bijvriendelijkheid, 
onder andere door de aanleg van 
bijvriendelijke oevers. Langs de 

Stommeerkade werkt het hoog-
heemraadschap aan het verbe-
teren van de dijk. De dijk voldeed 
hier niet aan de normen, de bin-
nenstabiliteit moest worden ver-
beterd. De werkzaamheden zijn 
eind 2017 gestart; de afronding 
vindt naar verwachting eind april 
plaats.

Droge voeten
De zorg voor ‘droge voeten’ is de 
eerste prioriteit van het hoog-
heemraadschap van Rijnland. In 
het westen van Nederland be-
schermen dijken en kades de la-
gergelegen gebieden tegen over-
stroming. Deze regionale kerin-
gen moeten berekend zijn op 
de gevolgen van het verander-
de klimaat en op bodemdaling. 
Rijnland voert de komende jaren 
waar nodig werkzaamheden uit 
aan oevers en kaden, zodat de-
ze voldoen aan nieuwe, strengere 
veiligheidsnormen die nodig zijn 
om Nederland te beschermen. 
Dit project bij de Stommeerka-
de maakt onderdeel uit van het 
programma Dijkverbetering Re-
gionale Keringen van het hoog-
heemraadschap van Rijnland.

“Eén van de vier meiden werd van mij”
Echtpaar Zandvliet 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Nadat Cornelis The-
odorus Zandvliet en Harmiena 
Margaretha Catharina Daggers na 
zes jaar verkering in ondertrouw 
gingen, werd er voor de wet op 24 
december 1957 getrouwd. Kees 
en Miny Zandvliet vieren ech-
ter jaarlijks de dag dat zij voor de 
kerk trouwden en dat is 16 april 
1958. Vanwege hun zestigjarig 
huwelijk bracht burgemeester Je-
roen Nobel hen afgelopen maan-
dag dan ook een bezoek. Met een 
groot fleurig boeket bloemen en 
een kopie van de trouwakte wer-
den zij door de burgemeester ge-
feliciteerd in het ruime apparte-
ment op de eerste verdieping van 
Driekolommenplein met uitzicht 
op de Karmelkerk, waar het stel 
elkaar het jaarwoord gaf. Twee 
van de vier zoons, Stephan en Ot-
to, zijn bij het bezoek aanwezig 

en schenken koffie met daarbij 
lekkere vlaai. Overige zoons, Niek 
en Frank, zullen verschijnen op 
het feest dat aanstaande zater-
dag plaatsvindt in de Serre te Rij-
senhout. Er werden in totaal drie 
kleinkinderen geboren. 

Verhuizingen
Op de vraag hoe ze elkaar ont-
moet hebben vertelt meneer: “Ik 
ben geboren in Vrouwentroost. 
Mijn vrouw komt hier helemaal 
niet vandaan. Ze is geboren in 
Ubbergen, maar door het werk 
van haar vader erg vaak verhuisd. 
Van Sittard, naar Emmer-Com-
pascuum en van Berg en Dal naar 
Ter Apel (niet speciaal in die volg-
orde, red.) Toen mijn aanstaan-
de schoonvader als standplaats 
Hoofddorp kreeg kwam het ge-
zin met onder andere vier blon-

de dochters in de Primulastraat 
te wonen. En één van die meiden 
werd van mij!” Tot haar trouwen 
werkte ze bij Maarse & Kroon. 
“Wat ik daar deed? Nou ik was 
geen buschauffeur hoor.” Zegt 
mevrouw Zandvliet lachend. “Ik 
deed kantoorwerk.” Ook heeft 
ze in diverse kledingwinkels ge-
werkt. “Tja en als je vroeger 
trouwde dan hield dat werken op. 
Ik heb wel veel aan handwerken 
gedaan; breien, haken en úren 
achter de naaimachine.” 
Meneer Zandvliet haalt vol trots 
een zelfgemaakt handwerkje van 
zijn vrouw tevoorschijn. Zelf zijn 
ze ook diverse keren verhuisd. 
“Begonnen in de Gloxiniastraat, 
toen naar de Sieboldlaan, het 
langst op de Zwarteweg en nu al 
zes jaar hier.” Aldus Kees Zandvliet 
die in zijn werkende leven opge-

klommen is van jongste bedien-
de bij de tuinbouwbank tot ac-
countant met een eigen boek-
houdkantoor. Mevrouw moest 
erg wennen aan een huis zon-
der tuin, maar heeft inmiddels 
haar draai gevonden. Ze zit rus-
tig te luisteren naar hoe haar man 
honderduit vertelt aan de burge-
meester. Zelf gaat ze drie keer in 
de week naar gebouw Irene voor 
wat handwerken, gymnastiek en 
gezellig klessebessen. 

Negentig worden
Jarenlang zat Kees Zandvliet in 
het bestuur van Zorgcentrum 
‘t Kloosterhof. “Dat is begonnen 
met Gezinszorg, zo heette dat, 
maar werd daarna ‘t Klooster-
hof en ik bleef. Ik heb er zelfs een 
lintje voor gekregen in 1996. Een 
paar weken geleden ben ik er ei-
genlijk pas officieel mee gestopt. 
Ik deed ook werk voor de OVAK 
en voor de kerk. Die dingen gin-
gen vanzelf.” 
Veertig jaar lang was hij ook lid 
van de trimclub in het Amster-
damse bos. “Daar ben ik drie jaar 
geleden mee opgehouden. Er 
waren vier groepen. En op het 
eind zat ik in de traagste groep.” 

Compliment voor Thuiszorg
Twee keer per dag komt de thuis-
zorg voor zijn vrouw. Hierover 
wil meneer graag een compli-
ment maken: “Die meiden doen 
het goed hoor. Ze geven zelfs 
kledingadvies aan mij en mijn 
vrouw. Hij wijst naar de fleurige 
outfit van zijn Miny en ook zijn 
blauwe overhemd met bijpas-
sende das heeft hij op hun advies 
aangetrokken. 
“Natuurlijk wel zelf gestropt. Dat 
lukt nog prima. We hebben trou-
wens nog één doel en dat is ne-
gentig worden.” De zes- en zeven-
tachtigjarigen zijn hard op weg, 
dus ook dat moet lukken. 
Namens de Nieuwe Meerbode; 
Van harte gefeliciteerd en een ge-
zellig feest gewenst zaterdag! 
Door Miranda Gommans 

Centrum stukje groener!
Aalsmeer - De riolerings- en be-
stratingswerkzaamheden in de 
Gedempte Sloot, het deel van de 
Weteringstraat naar de Zijdstraat 
en de kruising met de Markt- en 
Schoolstraat zijn al enige weken 
afgerond. Het is netjes gewor-
den en her en der zijn extra plant-
soentjes gecreëerd. Deze groene 
‘hoekjes’ zijn nu voorzien van bo-
men en struikjes. Ook aan het ein-
de van de Gedempte sloot, bij de 
toegang (voor fietsers en voet-
gangers) naar het steegje tus-
sen de School- en de Zijdstraat, 
is een nieuw stukje groen gerea-
liseerd. Lange tijd bleef het stukje 
leeg en dat kwam natuurlijk door 
de kou, maar nu de lente haar in-
trede heeft gedaan is deze plek 
eveneens voorzien van struikjes 
en boompjes. Het Dorp weer een 
stukje groener en hopelijk vanaf 

Brandweer Aalsmeer: 
3e prijs en 100e uitruk
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 14 april heeft de wedstrijd-
ploeg van Brandweer Aalsmeer 
deelgenomen aan de hoofdklas-
se brandweerwedstrijden in Mui-
den. Het team wist de derde prijs 
in de wacht te slepen en dankzij 
dit brons is de ploeg door naar 
de volgende ronde. Deze gaat 
plaatsvinden in De Rijp. Succes 
mannen!

Loos alarm
Terwijl deze heren het vaan-
del van de Aalsmeerse brand-
weer hoog aan het houden wa-
ren, stonden hun collega’s in 
Aalsmeer paraat om direct uit te 
kunnen rukken bij een melding. 
Zaterdag was een rustige dag, 
maar zondag 15 april klonk maar 

liefst drie keer het alarm. Eerst 
werd gesneld naar een brandmel-
ding in de Studio’s, maar dit bleek 
loos alarm. Daarna naar Flora Hol-
land waar assistentie is verleend 
bij een reanimatie.

Drukke ‘baan’
De derde uitruk bleek uiteindelijk 
een speciale te zijn. Rond kwart 
over vijf was er een melding van 
een brand in de Lakenbleker-
straat. Er was geen sprake van 
brand, ook loos alarm dus, maar 
het was wel de honderdste uit-
ruk dit jaar. 
Speciaal dus. Een best druk-
ke ‘baan’ voor de dames en he-
ren van dit vrijwillige korps. Hul-
de en dank voor jullie inzet voor 
Aalsmeer!

De wedstrijdploeg van Brandweer Aalsmeer (eigen foto).

Werken in Weteringstraat
Het werk aan het riool is overigens 
nog niet helemaal voltooid. Nog 
een kleine maand wordt gewerkt 
aan het gedeelte van de Wetering-
straat vanaf de Samen Een school 
tot na de Seringenstraat.

april ook kleuriger, met opnieuw 
her en der in de straten fleurige 
geranium-bakken. 
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Oosteinder, Triade Zuid en Hornmeer
Leerlingen herdenken 
Tweede Wereldoorlog
Aalsmeer - Leerlingen van RKBS 
De Oosteinder en Triade Zuid en 
Triade Hornmeer hebben afgelo-
pen maandag 16 april de Tweede 
Wereldoorlog bij het adoptiemo-
nument in het gemeentehuis her-
dacht. Dit deden de leerlingen uit 
de groepen 8 van deze drie basis-
scholen samen met burgemees-
ter Jeroen Nobel. Aan het einde 
van de herdenking legden de kin-
deren bloemen neer bij het adop-
tiemonument in de gevel van het 
gemeentehuis. Dit monument 
draagt de namen van Aalsmeer-
ders die de oorlog niet hebben 
overleefd, omdat zij de moed 
hadden zich te verzetten tegen 

de Duitsers. Voorafgaand aan de 
herdenking bij het monument 
was een bijeenkomst voor de kin-
deren in de raadskelder. Ze beke-
ken met de burgemeester de bij-
zondere documentaire over de 
oorlog in Aalsmeer, waarin oud-
wethouder Nico Borgman ver-
telt hoe hij als jongetje de oorlog 
heeft beleefd. Daarna waren de 
kinderen aan de beurt. Zijn had-
den gedichten, voordachten, to-
neelstukjes en filmpjes gemaakt 
over het thema ‘vrijheid geef je 
door’. Een aantal leerlingen gaat 
hun gedicht voordragen bij de 
herdenkingsbijeenkomst voor 
het gemeentehuis op 4 mei. 

Project Cultuurpunt op blaasinstrument

Groep 5 De Brug ontdekt 
muzikaal talent
Aalsmeer - Onder grote belang-
stelling van (groot)ouders en me-
deleerlingen hebben de leerlin-
gen van groep 5 van basisschool 
De Brug afgelopen vrijdag hun 
vorderingen gepresenteerd op 
een aantal blaasinstrumenten als 
afsluiting van het project Ontdek 
je talent op een blaasinstrument. 
Gedurende vijf weken zijn de 
leerlingen op ontdekkingstocht 
geweest naar hun muzikaal talent 
op een blaasinstrument. 
Bij dit project, georganiseerd 
door Cultuurpunt Aalsmeer, kre-
gen de leerlingen de kans om te 
ervaren hoe is het is om zelf een 
blaasinstrument te bespelen. 
Ze konden kiezen voor de fluit, 
de saxonette en de trompet: in-
strumenten die ook in gebruik 
zijn bij de vele blaasorkesten uit 

Aalsmeer en Kudelstaart. De les-
sen werden met veel enthousias-
me en geduld gegeven door fluit-
docente Judith Glasbeek en vrij-
willigers van de Aalsmeerse mu-
ziekvereniging Sursum Corda. 
Ook kregen de kinderen infor-
matie over de mogelijkheden om 
hun muzikale carrière te vervol-
gen bij docenten en muziekver-
enigingen in de buurt. 
Doel van het project is om kinde-
ren kennis te laten maken met en 
enthousiast te maken voor blaas-
instrumenten. De betrokken par-
tijen hopen dat het aanzet tot het 
leren bespelen van een blaasin-
strument, en op de wat langere 
termijn tot een lidmaatschap bij 
het Aalsmeers Jeugdorkest of één 
van de muziekverenigingen die 
Aalsmeer en Kudelstaart rijk zijn.

Antoniusschool Kudelstaart
Spektakel voor leerlingen 
tijdens zeepkistenrace
Kudelstaart - Onlangs was het 
ongewoon druk op het fietspad 
in Kudelstaart ter hoogte van de 
Kudelstaartseweg (bij de Ford ga-
rage) richting de kruising met de 
Zonnedouwlaan, aangezien dat 
enigszins hellend afloopt. Al da-
gen waagden de meest vreem-
de voertuigen zich aan een test-
ritje naar beneden om te zien hoe 
de wegligging was van hun zelf-
gebouwde wagen en of het stuur 
wel soepeltjes de bochten door 
draaide. In veel gevallen werden 
zij begeleid door hulptroepen of 
ouders die de creatie weer om-
hoog duwden of het nietsver-
moedende verkeer tegen hiel-
den. Maar dit alles was niet zo-
maar, er stond iets spectaculairs 
te gebeuren. 

Gespannen gezichten
Op dinsdag 10 april organiseerde 
de Antonuisschool voor hun leer-
lingen een heuse zeepkistenrace! 
Het was alweer 5 jaar geleden dat 
de vorige editie gehouden was 
en dus hoog tijd voor een nieu-
we ronde. Leerlingen die het leuk 
vonden hadden zich weken van 
te voren aangemeld en waren 
vervolgens thuis met elkaar aan 
de klus gegaan. De meest prach-
tige creaties zijn daardoor ont-
staan. In de vroege ochtend wer-
den de 24 wagens op de daar-
voor speciaal aangegeven par-
keerplaatsen voor de school ge-
parkeerd, zodat alle leerlingen 
konden keuren en oordelen wel-
ke zeepkist de mooiste was! Na 
de lunch werden de spierballen 
van groep 8 gebruikt om alle wa-
gens boven aan de heuvel te krij-
gen richting de startlijn. Alle leer-
lingen en belangstellenden ston-

den langs het parcours om de 
helden die het aandurfden aan 
te moedigen. Het zonnetje was er 
ook bij en dat alles bij elkaar zorg-
de voor een bijzondere sfeer. Na 
een klein diepte interview zoefde 
één voor één de karren naar be-
neden met als eindbestemming 
het schoolplein. Uiteraard werd 
gemeten wie de hoogste snelheid 
wist te behalen en welke wagen 
het verst kwam. Ook was er een 
prijs voor de grootste pechvogel. 
Van alles zoefde voorbij: heldhaf-
tige haaien, M&M chocolade, ra-
cende DJ’s en zelfs een formule 
1 auto waar Max Verstappen ja-
loers op zou worden. De ooooo’s 
en aaaa’s klonken dan ook veel-
vuldig; zeker wanneer het span-
nend werd als een wagen met 
twee wielen door de bocht stunt-
te. De gespannen snoetjes van 
de coureurs veranderde gaande-
weg in blije jongens en meiden 
wanneer de eindbestemming ge-
haald was. 

Meester Peter en You Tubers
Uiteindelijk nam onder luid ge-
joel van de leerlingen Meester 
Peter zelf nog even plaats in de 
wagen van de You Tubers, die het 
verst was gekomen, om te zien 
of hij het kunstje ook kon. Ook 
hij legde het parcours goed af en 
parkeerde de zeepkist voor zijn 
eigen werkplek. 
Hopelijk krijgt dit leuke evene-
ment snel een vervolg want het 
was zichtbaar dat niet alleen die 
bewuste middag heel veel ple-
zier beleefd is, maar ook in de ve-
le klusuurtjes die er aan vooraf 
zijn gegaan. Hulde aan de orga-
nisatie! 
Foto’s: Foto-Atlas fotografie

Feestelijk programma op 101 jarige school

De Brug viert Brugdag
Aalsmeer - Op 5 april vierde ba-
sisschool De Brug haar verjaar-
dag. De school werd 101 jaar en 
had een feestelijk programma. 
Hoewel de dag wat regenach-
tig begon mocht dat de feestpret 
niet drukken. De kinderen open-
den op het plein met de dans be-
horend bij het lied ‘Feest’ van Kin-
deren voor Kinderen. Vervolgens 
kregen alle groepen een work-
shop op gebied van muziek en 

theater. Deze workshops samen 
leverden een prachtige muzikale 
opvoering voor ouders en ande-
re familie op.
In de middag stond er een cir-
cuit van verjaardagsspellen in de 
school op het programma. Dit cir-
cuit werd onderbroken voor een 
heerlijk ijsje. Zowel de leerlingen 
als de juffen konden op deze ma-
nier de dag feestelijk en smakelijk 
afsluiten!

Kinderburgemeester Derek 
zoekt opvolger (m/j)
Aalsmeer - Afgelopen week is 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven op bezoek geweest bij di-
verse scholen in Aalsmeer. Dit 
deed hij samen met kinderburge-
meester Derek Buikema, want de-
ze jeugdige eerste burger zoekt 
een opvolger. Zijn jaar als kinder-
burgemeester loopt af en de ge-
meente wil graag deze ‘baan’ in 
stand houden.
Onder andere op de Jozefschool 
vertelde Derek uitvoerig over 
wat het inhoudt om kinderbur-
gemeester te zijn en waar hij zich 
afgelopen jaar vooral voor inge-
zet heeft. Derek heeft campagne 
gevoerd voor rookvrije sportver-
enigingen en schoolpleinen. En 

met succes, bij de Atletiekvereni-
ging mag niet meer gerookt wor-
den en de schoolpleinen van De 
Graankorrel, de Jozefschool en 
solidoe de Dolfijn zijn al voorzien 
van rookverbod-borden.
Woon jij in de gemeente Aals-
meer, zit je in groep 6 of 7 en lijkt 
het je leuk om je in te zetten voor 
leeftijdsgenootjes? Dan is kinder-
burgemeester worden echt iets 
voor jou! Je wordt dan de vierde 
kinderburgemeester, Derek was 
nummer drie. Vince en Sophie 
gingen hem voor. Zowel jongens 
als meisjes (m/j) kunnen ‘sollicite-
ren’. Opgeven kan tot 8 mei via de 
website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl.

Wethouder Gertjan van der Hoeven met kinderburgemeester Derek Bui-
kema op bezoek bij de Jozefschool (foto: gemeente Aalsmeer).

Workshop voor kinderen 6 t/m 12 jaar
Maak iets moois van oud 
speelgoed in bibliotheek

Schroevendraaiers 
Er is deze dag heel veel oud speel-
goed in de bibliotheek om uit el-
kaar te schroeven en om weer 
wat moois van te maken. Een 
alarm voor op hun kamer, een 
mooie raceauto, een bewegen-
de libelle of ze bouwen hun favo-
riete machines uit hun lievelings-
boeken na. Je kunt het zo gek niet 
bedenken. De kinderen gaan aan 
de slag met schroevendraaiers en 
lijmpistolen en lopen de biblio-
theek uit met hun eigen creatie. 
Niet alleen hartstikke leuk om te 
doen, het recyclen van speelgoed 
is ook nog eens goed voor het mi-
lieu.
Zaterdag 21 april van 11.15 tot 
12.30 uur (ochtend sessie) en van 
13.15 tot 14.30 uur (middag ses-
sie) in Bibliotheek Stadsplein Am-
stelveen. Kosten: €6 (leden) en 
€12 (niet-leden). Leeftijd 6 tot en 
met 12 jaar

Amstelveen – Creativiteit en 
duurzaamheid. Daar draait het 
om in de workshop van Techniki 
op zaterdag 21 april. Hier maken 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
kennis met de mogelijkheden 
van creatieve techniek en worden 

ze gestimuleerd om hun verbeel-
dingskracht te gebruiken én op-
lossingsgericht na te denken. Ze 
leren hoe je oud speelgoed kunt 
repareren én hoe je van de onder-
delen weer iets nieuws kunt ma-
ken.
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Verrassing voor alle deelnemers
Amstel-Meer aan de slag 
voor Ladies Rally
Aalsmeer - Op zondag 6 mei 
vindt alweer de tweede  Ladies 
Rally plaats. De opbrengsten van 
deze dag gaan ook dit jaar naar 
Ons Tweede Thuis. De cliënten en 
medewerkers  van Woon- en Dag-
centrum Amstel-Meer zijn weer 
heel blij met dit initiatief. 
Met de opbrengst  van vorig jaar 
zijn alle tuinen van de groepen 
aangepakt en daar genieten alle 
cliënten nu nog steeds van. 
Dit jaar zal met opbrengsten een 
fiets worden aangeschaft speci-
aal voor cliënten die in een rol-
stoel zitten. Op deze manier kun-
nen zij met het mooie weer ook 
genieten van een fijne fietsrit 
door Aalsmeer. 

Om alle deelnemers extra in het 
zonnetje te zetten wordt er door 
de cliënten op het dagcentrum 
een leuke goodiebag gemaakt. 
Op groep Rood is er de afgelopen 
weken hard gewerkt aan mooie 
keramieke sterren. 
Waarvoor deze sterren zijn, dat 
houden ze nog liever even ge-
heim zodat het een verrassing is 
voor de deelnemers.  
De rally start op 6 mei bij Golfcen-
trum Amsteldijk en de finish is bij 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. 
Bij de finish zullen er ook cliën-
ten en medewerkers van Amstel-
Meer aanwezig om alle deelne-
mers feestelijk te onthalen. 

Monsterrit langs pittoreske plaatsjes
Feestje op de brommer!
Aalsmeer - Met heel veel en-
thousiasme is afgelopen zon-
dag 15 april de monstertocht van 
het Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap gereden. Via het altijd pit-
toreske Amstelveen werd snel de 
route gezocht naar de hoofdstad. 
Nog één keer zonder ontheffing 
door het prachtige Amsterdam. 
Over de Schellingwoudebrug 
richting Durgerdam, Uitdam, 
Monnickendam en Ilpendam. De 
eerste tussenstop was in Water-
land. Daarna weer verder door 
het prachtige, waterrijke gebied. 
Tijd voor een wat langere stop 
was het midden op de Zaanse 
Schans. Wat een belevenis. Heel 
veel toeristen kwamen vol be-
wondering naar de oude brom-
mers ‘kieken’. Het geluid en de au-
thentieke geur werden door me-
nigeen zeer gewaardeerd. Voor 
sommige van de ruim 60 deelne-
mers was de Zaanse Schans met 
haar prachtige huisjes en molens 
een feest van herkenning om hier 
weer eens te zijn, andere hadden 
dit culturele erfgoed nog nooit 
meegemaakt.
Na een kopje koffie ging de tocht 
verder. Drukke wegen werden 
vermeden, de klinkerwegge-
tjes begonnen niet mee te wer-
ken met de billen van menigeen. 
Ook viel de eerste oude brom-
mer uit. 130 Kilometer is dan 
ook voor mens en het oude ma-

terieel geen eenvoudige opga-
ve. Gelukkig was de meerijden-
de technische commissie handig 
en heel hulpvaardig. Na het eer-
ste pontje, welke twee keer heen 
en weer moest om iedereen over 
te zetten, werd de volgende snel 
gevonden. Het IJ over, terug aan 
de zuidkant van het grote water. 
Opnieuw langs prachtige verge-
zichten in het mooie Holland. Het 
laatst langs de Westeinderplas-
sen om toch te kijken of de water-
toren deze zondag niet stiekem 
was weggehaald. Moe, maar vol-
daan en zonder brokken weer te-
rug in Aalsmeer. Het vele publiek 
stroomde toe om na de vroe-
ge morgen nogmaals brommers 
te komen ‘kieken’ bij café Joppe 
in het Centrum. Stoere verhalen 
werden verteld en met een rozig 
gevoel werd menig bank opge-
zocht voor een avonddutje. Het 
was een top dag! 

Nog meer uitjes
Het Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap organiseert nog meer uit-
jes op de brommer dit jaar. Op 
zondag 3 juni staat de zomerrit 
van 70 kilometer op het program-
ma, van 6 tot en met 8 juli wordt 
voor de tweede keer het week-
endje weg gehouden. En op za-
terdag 15 september wacht weer 
een mooie avondrit van 45 kilo-
meter.

Na 130 kilometer langs prachtige landschappen en zonder brokken weer 
zicht op de watertoren in Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Supporting Kudelstaart in Dorpshuis
Sponsorkienavond voor 
verenigingen vrijdag
Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dag 20 april organiseert de Stich-
ting Supporting Kudelstaart een 
sponsorkienavond voor vereni-
gingen. Op deze speciale kien-
avond kopen bezoekers voor 20 
euro een kienboekje. Van deze 20 
euro mogen zij 15 euro schenken 
aan een vereniging of instelling 
in Kudelstaart of Aalsmeer naar 
keuze. Er worden zes ronden ge-
speeld en S.S.K. draagt zorg voor 
een fantastische volle prijzen ta-
fel. D.J. Ronald Wegbrands zal zor-
gen voor de spannende toon. Het 
Show en Jachthoornkorps Ku-
delstaart gaat de bezoekers ver-
welkomen met een spetterend 
muzikaal optreden én is één van 
de deelnemende verenigingen 
die hoopt op uw/jouw (financiê-

Bingoavond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 23 april 
organiseert Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in het nieu-
we buurthuis in de Hornmeer aan 
de Dreef 1. De traditionele bin-

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zater-
dag 21 april weer een gezellige 
bingoavond. Deze vindt plaats in 
het gebouw van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje 
in Rijsenhout. Op deze avond zul-
len er drie rondes bingo worden 
gespeeld en tussendoor wordt 
een grote loterij gehouden. De 
avond begint om 20.30 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. De 
toegang is gratis.

Geweldige promotie handbalsport
FIQAS wint ‘thriller’ van 
Kras Volendam
Regio - Een geweldige promo-
tie voor de handbalsport was de 
wedstrijd FIQAS Aalsmeer tegen 
Kras Volendam afgelopen zater-
dag 14 april. In deze strijd om 
de Nederlandse titel zijn de vier 
kanshebbers behoorlijk aan el-
kaar gewaagd. En dat was tijdens 
dit treffen ook duidelijk te zien.
De stand ging gelijk op, om en 
om werd er gescoord. De rust 
gingen de teams in met 16-17. 
Een puntje meer dus voor Volen-
dam, maar Aalsmeer was vast van 
plan om het tij te keren en deed 
dit in de tweede helft. Het team 
kwam op voorsprong, maar Vo-
lendam scoorde mee en wist zelfs 
weer op gelijke hoogte te komen. 
Wat een ‘thriller’! Pas in de laatste 
minuten wist Aalsmeer een gat te 
slaan en gaf deze winst niet meer 
uit handen. Eindstand 34-29 voor 
Aalsmeer. Juichende spelers, coa-
ches, trainers en bestuursleden 
in De Bloemhof en natuurlijk ap-
plaus van het publiek.

Aalsmeer nu op twee
Door deze winst heeft FIQAS 
Aalsmeer de Volendammers van 
de tweede plaats gestoten. Op 
één in de competitie staat OCI 
Lions, op twee dus nu Aalsmeer, 
Volendam op drie en op vier Be-
vo. Volgende week zaterdag 21 
april wacht Aalsmeer de uitwed-
strijd tegen koploper OCI Lions 
en die week er na, op zaterdag 28 
april, is Bevo de tegenstander van 
FIQAS. Ook dit is een uitwedstrijd, 
net als de strijd (opnieuw) tegen 
Volendam op 5 mei.

Naar bekerfinale
En afgelopen dinsdag 17 april 

wachtte FIQAS de halve wed-
strijd om de landelijke beker. Hel-
las uit Den Haag kwam voor de-
ze halve finale naar de Bloem-
hof. Het werd opnieuw een heel 
spannende wedstrijd. De rust 
gingen de ploegen in met 17-12 
voor Aalsmeer. Ook de tweede 
helft was FIQAS de betere ploeg 
en wist uiteindelijk overtuigend 
te winnen met 33-20 en dit be-
tekent de bekerfinale spelen om 
de landelijke titel. Geweldig! Her-
pertz Bevo wordt de tegenstan-
der op Hemelvaartsdag, don-
derdag 10 mei, in Almere. Deze 
ploeg uit Panningen wist OCI Li-
ons in Sittard deze zelfde dins-
dagavond te verslaan met 30-28.

Ook jeugd wint van Volendam
Overdag op zaterdag 14 april 
vonden bij de Bloemhof ook di-
verse handbalwedstrijden plaats. 
De jeugd kwam in actie en met 
succes. Zowel de D1 als de E1 van 
FIQAS hadden Volendam op be-
zoek. De D1 van Aalsmeer won 
met liefst 40-13 en ook de E1 wist 
de winst in Aalsmeer te houden!

NK in Amsterdam
Voor wie van nog meer tophand-
bal wil genieten: Aanstaande za-
terdag 21 april neemt de B1 van 
FIQAS deel aan het NK. De strijd 
om de Nederlandse titel wordt 
gespeeld in de sporthallen Zuid 
in Amsterdam. Om 10.15 uur 
speelt Aalsmeer tegen Bevo, om 
11.45 uur is Snelwiek de tegen-
stander en om 13.15 uur gaat de 
B1 de strijd aan tegen Volendam.  
Uiteraard is publiek ter aanmoe-
diging van harte welkom. 
Foto: www.kicksfotos.nl

le) steun. Vooralsnog doen ook 
RKDES, VZOD, Tennisvereniging 
Kudelstaart, De Pretpeurders, SV 
Omnia 2000 en muziekvereni-
ging Flora mee aan deze eerste 
Kudelstaartse verenigingskien-
avond. 

Wie geen enkele binding heeft 
met een vereniging of instelling 
in Kudelstaart of Aalsmeer is na-
tuurlijk ook van harte welkom 
op deze avond. Kom uw/jouw 
vereniging of instelling sponso-
ren en maak tegelijkertijd kans 
op een mooie prijs. Neem buren, 
vrienden en familieleden mee 
naar dorpshuis ‘t Podium aan de 
Kudelstaartseweg. De sponsor-
kienavond begint om 20.30 uur, 
zaal open vanaf 19.45 uur.

RKDES JO8-1 tegen Pancratius JO8-2
Dankzij boterhammen met 
pindakaas 10-2 winst?
Kudelstaart - Als je in vroege-
re tijd (de tijd van de ouders van 
RKDES 08-1) goed speelde dan 
kwam dat door de boterham-
men met pindakaas, hoewel je 
toen van boterhammen met pin-
dakaas vaak niet zo goed kon 
voetballen maar juist verdomd 
hart kon schaatsen. Nu viel het 
me laatst op dat de pindakaas 
wel erg hard ging bij de plaatse-
lijke supermarkt, dus ik verdenk 
de spelers van J08-1 er toch van 
dat ze dat gegeten hebben afge-
lopen week.
Want wat hebben ze allemaal 
weer hard gewerkt en goed ge-
speeld, de voetballers van RK-
DES JO8-1. Er bleef geen koppie 
hangen. “One team one goal”. Al-
le omstandigheden waren goed. 
Team compleet, thuis spelen en 
het weer was goed. In het achter-
hoofd het verhaal dat ze verloren 
tegen Pancratius O8-1 tijdens een 
bekerwedstrijd was de grote mo-
tivator. 
De wedstrijd tegen nu Pancrati-
us JO8-2 was nog niet begonnen 
of de eerste boterhammen met 
pindakaas leverde al een doel-
punt op door een mooi schot van 
Youri. Montasar (Monta voor inti-
mi) die bijna vloog over het veld 
maar de bal volledig onder con-
trole hield, scoorde punt nummer 
twee. Toen ik Montasar vroeg of 
hij met zijn snelheid niet bang is 
om op te stijgen als een vliegtuig 
keek hij me verbaasd aan. Waar-
schijnlijk dacht hij dat dit vast niet 
kon door al die boterhammen 
met pindakaas die hij gegeten 
had. Milan die niet snel een kans 
laat liggen en waar wilde hebben 
voor zijn boterhammen met pin-
dakaas, scoorde het derde en het 
vierde doelpunt. 
En toen sloeg het heel even om. 
Pancratius rook kansen en scoor-
de hun eerste punt. Dat smaakte 

bij die jongens naar meer en ze 
kregen nog een paar mooie doel-
kansen. Echter stond bij RKDES 
pindakaasmonster Stan op doel 
en bleef het bij 1 tegendoelpunt 
tot de rust.
Na de rust was er een peptalk ge-
houden in de kleedkamer want 
net zo spetterend als de eerste 
helft begon, zo spetterend be-
gonnen de mannen van RKDES 
ook de tweede helft. Nu met You-
ri op het doel werd er direct na de 
aftrap door Milan gescoord in het 
hoekje onderin. De zeer goede 
keeper van Pancratius was kans-
loos.
Montasar deed nog een poging 
tot opstijgen en rende zijn tegen-
stander er moeiteloos uit en be-
loonde zichzelf, zijn team en het 
publiek met een mooie goal. Gijs 
die een keer zonder zijn moeder 
maar met zijn vader bij de wed-
strijd verscheen, dacht, ik zal mijn 
vader even laten zien dat pinda-
kaas werkt. Niets was hem te gek. 
Gijs ging als solist op het doel af 
en ook hij beloonde zichzelf maar 
ook zijn vader met een prachtig 
doelpunt. Direct daarna deed hij 
dat nog een keer alsof het nor-
maal was. Toen Dirk ook met een 
mooi schot op doel een punt 
scoorde was het Gijs die er voor 
zorgde, mocht de bal er om on-
verklaarbare reden uitspringen, 
dat dit zeker niet zou gebeuren. 
Montasar die zijn skills nog niet 
helemaal op verbruikt had scoor-
de het laatste punt voor RKDES 
met een mooi lopje. Ook Panctra-
tius pakte nog een puntje mee. 
Maar zonder de onvermoeibare 
kracht Jesse, die vast ook de pin-
dakaas niet had laten staan, was 
die 10-2 zeker niet mogelijk. Wat 
voorkomt dit mannetje toch veel 
tegendoelpunten. Of het de pin-
dakaas was, geen idee. Misschien 
wel gewoon spinazie of...

Zaalvoetbal
Polonia ZABO kampioen!
Aalsmeer - Polonia Aalsmeer is 
vorig week kampioen geworden 
van de ZABO zaalvoetbalcompeti-
tie. De ploeg won zelf de compe-
titie wedstrijd tegen LEMO terwijl 
titelconcurrent Met & Co tegen 
een nederlaag opliep. Het verschil 
tussen de nummers één en twee 
van de Zabo-ranglijst bedraagt nu 
zeven punten en dus is de koplo-
per met nog twee wedstrijdavon-
den op het programma niet meer 
in te halen.  Polonia Aalsmeer doet 
al enige jaren mee met de plaatse-
lijke competitie en dit is de eerste 
keer dat de zaalvoetbalploeg de 
Zabo-titel heeft weten te verove-
ren. Proficiat! De twaalfde speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vond  plaats in sport-
hal de Bloemhof en de uitslagen 
waren als volgt: Polonia Aalsmeer 
tegen LEMO 5-3. Football Fana-
tics tegen Met & Co 8-4. Amsec Pil-
ler tegen IBH Aalsmeer 6-1 en Ko-

ning Nieuwendijk tegen Bolas Un-
derwear 3-9. De ranglijst ziet er 
nu als volgt uit: Polonia Aalsmeer 
12-32, Met & Co 12-25, Bolas Un-
derwear 12-24, Football Fanatics 
12-18, LEMO 12-15, Amsec Piller 
12-10, IBH Aalsmeer 12-7, Koning 
Nieuwendijk 12-7. De dertiende 
speelronde volgt zaterdagavond 
28 april in sporthal de Bloemhof. 
Meer informatie is te vinden op:  
www.zaboaalsmeer.nl

goavond staat weer op het pro-
gramma. Gezelligheid voert de 
boventoon, maar er zijn ook ve-
le mooie prijzen te winnen. En dit 
is toch extra meegenomen. Ieder-
een is welkom om prijzen te ko-
men scoren. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd en de penning-
meester van Viva Aquaria wordt 
hier gelukkig van. Komt allen en 

neem familie, vrienden en kennis-
sen mee. De bingoavond begint 
om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854.
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Meidenvoetbal 
FCA MO15-1 pakt na rust 
de winst tegen SDZ
Aalsmeer - De FC Aalsmeer mei-
den MO15-1 speelden zaterdag 
14 april uit tegen de meiden van 
SDZ MO15-1 in Amsterdam. De 
wedstrijd begon laat in de mid-
dag om kwart voor vijf in een 
heerlijk zonnetje.
De eerste helft golfde het spel 
heen en weer, echt gevaarlijke 
aanvallen waren er niet, zodat de 
rust met een 0 - 0 stand in ging. 
Na de rust een fel startend FCA en 
in de 5e minuut na rust resulteer-
de dit in een prachtig FCA doel-
punt gescoord door Melissa: 0-1. 
In de 18e minuut een super snel-
le FCA aanval opgezet door de 
snelle vleugelspeelsters Daisy en 
Maud. Maud knalde de strakke 
voorzet van Daisy kiezelhard in 
het SDZ doel: 0-2. Vijf minuten la-

ter vloerde FCA verdedigster De-
wi een SDZ aanvalster in het straf-
schopgebied: penalty. De SDZ 
speelster schoot de bal onhoud-
baar binnen: 1-2. 
Tien minuten later gebeurde het 
zelfde aan de andere kant. FCA 
aanvalster Ricky werd onderuit 
geschoffeld: penalty. FCA spits 
Inge wist hier wel raad mee, zij 
gaf de SDZ keepster geen schijn 
van kans: 1-3. SDZ probeerde 
nog met diverse wissels en lange 
ballen op hun vleugel speelsters 
voor gevaar te zorgen, maar de 
FCA achterhoede, met rots in de 
branding stopper Fleur, gaf geen 
krimp meer. Een mooi behaalde 
overwinning voor de Aalsmeer-
se meiden!
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA verdedigster Eamey komt als winnares uit een pittig duel.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 21 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1  - W.V.-H.E.D.W. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Buitenveldert  2 11.45 u
F.C.A. 3 - Hoofddorp 3 14.30 u
F.C.A. 4 - O.S.V. 3 14.00 u
F.C.A. 5 - Swift. 4 16.00 u
F.C.A. 6 – U.N.O. 2 14.00 u
Zaandijk 3 -  F.C.A. 7  14.30 u
F.C.A. 8  - C.S.W. 5 16.00 u
FCA 45+1 - VVZ49 45+1 14.00 u
Vrouwen
Sp.Martinus V1 - F.C.A. V1 12.15 u
F.C.A. V2 - R.A.P. VR1 12.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
D.Z.S. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
S.C.W. 
A.F.C.  4  - S.C.W. 2 14.45 u

Overbos 3 - S.C.W. 3 14.30 u 
S.C.W. 4 – Legm.vogels 5 14.00 u
V.V.C. 7 - S.C.W. 5 15.00 u 
Buiksloot 45+ -SCW 45+ 14.30 u
A.G.B. 35+  - S.C.W. 35 +     14.30 u
 
Zondag 22 april:
F.C.AALSMEER
R.K.D.E.S. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Zaanlandia 2 11.30 u
F.C.A. 3 – Hoofddorp 7 11.30 u
F.C.A. 4 - D.I.O.S. 4 11.30 u
D.C.G. 7 - F.C.A. 5 11.30 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – F.C.A. 1 14.00 u 
Sp.Martinus 2 - RKDES 2 11.30 u 
R.K.D.E.S. 4 – Nieuw West United 
4                                             12.00 u
Hoofddorp 12 - RKDES 6 11.00 u

Voetbal: FCA verlies en 
gelijk, winst RKDES
Aalsmeer - Wisselende succes-
sen dit weekend voor de voet-
ballers van FC Aalsmeer en RK-
DES Kudelstaart. FCA zaterdag 
speelde 14 april tegen Xersxes 
DZB. In de derde minuut kwam 
Aalsmeer thuis aan de Beetho-
venlaan via een penalty op 1-0 
winst. Een mooie start, maar de-
ze winst wist Aalsmeer niet te be-
houden. Het werd een rommelige 
wedstrijd met enkele vervelen-
de opstootjes en drie rode kaar-
ten. Aalsmeer verloor uiteindelijk 
met 1-2.

Winst damesteams
De eerste damesteams van FCA 
en RKDES speelden deze zater-
dag eveneens thuis en beide 
ploegen konden juichend het 
veld af. De dames van FCA won-
nen met 3-2 van IJmuiden en 
de dames van RKDES bereikten 
eveneens deze winnende eind-
stand tegen Roda’23.

FCA gelijk, RKDES winst
Op zondag 15 april wachtte FC 
Aalsmeer de uitwedstrijd tegen 

Altior in Langeraar en ging RK-
DES op bezoek bij SJZ in Leiden. 
Aalsmeer tegen Altior eindigde 
in het gelijke 2-2. RKDES wist wel 
de volle winst mee terug naar Ku-
delstaart te nemen. Gewonnen 
met 5-2!

Zondag dorpsduel
Aanstaande zaterdag 21 april 
speelt FC Aalsmeer opnieuw 
thuis. Dit keer is WV Hedw de te-
genstander en de wedstrijd aan 
de Beethovenlaan begint om 
14.30 uur. Op zondag 22 april 
wordt het vast heel druk aan de 
Wim Kandreef in Kudelstaart. Mis-
schien wel de leukste wedstrijd 
van het jaar staat op het pro-
gramma: RKDES tegen FCA. Wie 
gaat dit dorpsduel winnen? No-
teren in de agenda, want wat de 
eindstand ook wordt, er volgt so-
wieso een gezellige derde helft in 
de kantine van de Kudelstaarters 
met onder andere dj Kees Mark-
man, rad van fortuin, de uitslag 
van de RKDES-loterij en diverse 
hapjes en drankjes. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur.

FC Aalsmeer zaterdag scoort met penalty. Foto: www.kicksfotos.nl

Team FCA pakt wint in Ouderkerk
Promotie voor walking 
football op televisie
Aalsmeer - Het walking foot-
ball team van FC Aalsmeer heeft 
woensdag 11 april bij SV Ouder-
kerk een demonstratie-wedstrijd 
gespeeld tegen Zuidoost United.
De wedstrijd vond plaats onder 
het toeziend oog van bondscoach 
Sjaak Swart, die volgende maand 
met Oranje in Engeland meedoet 

aan het WK. De Aalsmeerders wis-
ten met liefst 9-2 te winnen. Een 
reportageteam van SBS 6 ‘Hart 
van Nederland’ maakte beelden 
van de wedstrijd en interviewde 
ook spelers van beide teams. Het 
verslag hiervan is terug te kijken 
op televisie via  ‘Uitzending ge-
mist’.

Sjoelclub Aalsmeer
Laatste competitieavond 
om kampioenschap 
Aalsmeer - De voorlaatste com-
petitieavond voor de leden van 
Sjoelclub Aalsmeer is gespeeld. 
Cock Tukker (2x) en Patrick Haring 
(1x) gooiden 152 punten. De laat-
ste competitieavond moet uit-
sluitsel geven in de diverse klas-
sen. Petra Houweling is al zeker 
van de overwinning in de Hoofd-
klasse. Daarachter staan Albert 
Geleijn en Hans van Leeuwen 
op gelijke hoogte. Elisa Houwe-
ling staat één punt voor op Ma-
riëtte van der Vlugt om de over-
winning in de A-Klasse. In de B-
Klasse is het verschil vijf punten 
in het voordeel van Thijs Brozius 
op Kees Verbruggen. De C-Klas-
se lijkt een prooi te worden voor 
Mirjam van den Berg, met 18 pun-
ten voorsprong op Pieter de Lief-
de. Donderdag 26 april valt de be-
slissing om het kampioenschap.
De uitslag in de Hoofdklasse: 1. 
Tiny Amsing, 2. Petra Houweling 
en 3. Cock Tukker. In de A-klasse: 
1. Mariëtte van der Vlugt, 2. Elisa 
Houweling en 3. Karin Dijkstra-
Geleijn. In de B-klasse: 1. Kees Ver-
bruggen, 2. Margriet de Vries en 
3. Dirk Mol. In de C-klasse: 1. Mah-
jan Yari, 2. Pleun van Verseveld en 
3. Marjam van den Berg..
De laatste competitieavond is op 
donderdag 26 april in het Dorps-
huis in Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Voor informatie zie www.
sjoelclub-aalsmeer.nl. Het nieu-
we seizoen begint op donderdag 
6 september.

Koppelen en interclub
Op zaterdag 7 april is er gekop-
peld in Zaanstad. In de A-Klasse 
was er winst voor Leo van Tiem 
en Marcel Eickhoff met een ge-
middelde van 113,53. Sjaak Sie-
beling en Hans van Leeuwen wer-
den derde met 107,00 gemid-
deld en Joke Schagen en Mar-
ja Springin’tVeld vierde (104,23). 
Wijnand Springin’tVeld en vas-
te koppelmaat Marcel Oostrom 
werden vierde in de B-Klasse met 

92,07 gemiddeld. Vrijdag 13 april 
is de slotavond en prijsuitreiking 
van de Interclubcompetitie ge-
houden in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Vele planten stonden 
op het podium die bij de loterij 
gewonnen konden worden. 22 
Koppels streden om de overwin-
ning, wat tot de volgende uitslag 
leidde.
Uitslag Trio Koppelen Interclub
A-Klasse: 1e Petra en Elisa Hou-
weling en Marry Verhoeven, 2e 
Albert en Karin Geleijn en Tiny 
Amsing. B-Klasse: 2e Marja Sprin-
gin’tVeld, Joke de Haan en San-
dra Oostrom. 3e Wijnand Sprin-
gin’tVeld, Joke Schagen en Marcel 
Oostrom. C-Klasse: 1e Hans van 
Leeuwen, Theo van Leijden en 
Mirjam van den Berg. 3e Thijs Bro-
zius, Kees de Haas en Bert Hou-
weling. D-Klasse: 2e Walter, Sjaak 
en Martha Siebeling.
Eindstand Interclub: A-Klasse 1. 
Zaanstad 1, 2. Zaanstad 2 en 3. 
Aalsmeer 2 met Walter Siebe-
ling, Cock Tukker, Thijs Brozius 
en Marja Springin’tVeld. B-Klasse: 
1. Aalsmeer 4 (Hans en Wim van 
Leeuwen, Karin Dijkstra en Sjaak 
Siebeling). Gemiddeld werd er 
123,15 gegooid.

Nederlands kampioenschap
Zaterdag 21 april volgt nog de 
belangrijkste wedstrijd voor de 
Nederlandse sjoelers, het Neder-
lands Kampioenschap in de Ve-
luwehal in Barneveld. Aanvang is 
10.30 uur. De Aalsmeerse afvaar-
diging is dit jaar minder groot, te 
weten 8 geplaatste sjoelers en 3 
deelnemers aan het Open Toer-
nooi. Geplaatst zijn: Petra Houwe-
ling, Patrick Haring, Karin Dijkstra, 
Elisa Houweling, Jacob van ’t Hof, 
Thijs Brozius, Kees Verbruggen en 
Mirjam van den Berg. Daarnaast 
heeft ook Joke Schagen zich ge-
plaatst (ex-lid). Marry Verhoeven, 
Mariëtte en Cock van der Vlugt 
zullen Aalsmeer vertegenwoordi-
gen in de Open Klasse. 

Winnaars B-Klasse Interclubseizoen. Van links naar rechts: Sjaak Siebe-
ling, Karin Dijkstra Geleijn, Wim en Hans van Leeuwen

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren wint 
vlucht vanuit Duffel
Aalsmeer - Zaterdag 14 april 
werd de tweede vlucht tellend 
voor de Vitesse (korte afstan-
den) vervlogen. Door mist en al-
gehele bewolking in de morgen, 
duurde het tot 12.30 uur eer de 
duiven in vrijheid konden wor-
den gesteld. De wind was zwak 
zuid west, en in totaal werden er 
15.587 duiven tegelijk gelost. De 
gemiddelde afstand was 128 kilo-
meter. Om13.59.21 uur landde de 
17-598 bij John van Duren in Am-
stelveen aan de Van Hattumweg 
op de antenne, en met 1479,592 
meter per minuut was dat ruim 
voldoende voor de overwinning. 
Piet v.d. Meijden uit Aalsmeerder-
brug werd tweede en Wim Wijf-
je uit De Kwakel werd derde. Op 
afdelingsniveau werden ook ver-
rassende resultaten neergezet, 
want normaal is een ZW wind een 
nadeel voor de voorhand, maar 
nu bleek dat niet zo te zijn. John 
werd in de afdeling waar 15.587 
duiven mee waren derde, elfde 
en dertiende, en eerste in rayon 

5b, Piet werd vijftiende en twee-
de in rayon 5. Wim werd twintig-
ste en achtste in rayon 5b. Dirk 
Baas uit Kudelstaart werd der-
tigste in de afdeling en zesde in 
rayon 4. De uitslag van de vlucht 
Duffel met 475 duiven en 17 deel-
nemers:
1.  J.H. van Duren Amstelveen
2. P. v.d. Meijden 

Aalsmeerderbrug
3.  W. Wij�e De Kwakel
4.  D. Baars Kudelstaart
5.  Gerard & Lies v.d. Bergen 

Kudelstaart
6.  C. van Vliet Kudelstaart
7.  L. v.d. Sluis Uithoorn
8.  Comb. v. Leeuwen & v. 

Grieken Aalsmeer
9.  M. de Block Aalsmeer
10. Comb. van Ackooy Hoofddorp
11. A.J. van Belzen Kudelstaart
12. Comb. Baas & Berg De Kwakel
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Darek Jachowski Mijdrecht
15. J.A. van Dijk Aalsmeer
16. Tim Rewijk De Kwakel
17. Th. v.d. Wie Aalsmeer

Tafeltenniscompetitie
Degradatie een feit voor 
Bloemenlust 1 en 3
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
het als hekkensluiter en degra-
dant opnemen tegen aanko-
mend kampioen en dus toekom-
stige 2de klasse-team Rapidity 5. 
Dus met ingang van volgend sei-
zoen zitten er 2 klassen verschil 
tussen de spelers, maar in de indi-
viduele wedstrijden was het ver-
schil vaak niet zo groot. Ed Cou-
wenberg forceerde zijn eerste te-
genstander tot een uiterste in-
spanning voordat hij zich gewon-
nen gaf (11-13, 11-3, 10-12, 12-14) 
en in zijn tweede partij dwong hij 
zelfs een beslissende vijfde game 
af. Ook Bart Spaargaren maak-
te het een tegenstander behoor-
lijk moeilijk en Johan Berk wist de 
kampioenen zelfs een punt af te 
snoepen. Door het dubbelspel 
knap te winnen scoorden Bart 
en Johan nog een tweede punt, 
maar verder dan 2-8 kwam Bloe-
menlust 1 niet. Hiermee is degra-
datie naar de 4de klasse een feit.

Bloemenlust 2 tweede
Door met 9-1 te winnen van GSV 
Heemstede 2 verstevigde Bloe-
menlust 2 zijn tweede plaats ach-
ter de al onbereikbare kampioen 
Patrios 2. Jan Spaargaren eiste 
zijn speeltijd op en won twee par-
tijen in de maximale vijf games en 
vervolgens zijn laatste wat over-
tuigender in drie games. Ook Dirk 
Biesheuvel won alle drie zijn en-
kelspelen en samen met Jan ook 
het dubbelspel. Philippe Monnier 
zorgde heel knap voor de overige 
2 punten. Bloemenlust 3 speel-
de uit tegen Nootwheer 11. Peter 
Velleman en Horst Krassen won-
nen allebei 1 enkel partij en sa-
men wonnen ze het dubbel. Irene 
Gerritsma verloor al haar partijen. 
De enige partij over vijf games 
werd door Peter verloren. Einduit-
slag: 7-3. Door dit resultaat is met 
nog één wedstrijd te spelen Bloe-
menlust 3 helaas gedegradeerd 
naar de 5de klasse.

Vincent Beukman eerste 
bij darten in Middelpunt
Aalsmeer - Dat Vincent Beuk-
man een aardig dartje kan gooi-
en en het hem steeds beter afgaat, 
is te merken bij de dartscompeti-
tie in het Middelpunt. Hij heeft in 
een korte tijd dat hij darts speelt in 
teamverband al menig hoge score 
laten zien en wist afgelopen dins-
dag de eerste plaats te veroveren. 
De tweede plaats was voor Peter 
Bakker, die een prima spel liet zien. 
Derde werd Ben van Dam, en de 
vierde plaats was voor Jacco Piet. 
In de verliezersronde werd Sebas-
tiaan Dolk eerste. Hij had best wel 
een hoge score van 50 uit, maar 
liet het af weten bij de dubbels uit-
gooien. De tweede plaats was voor 
z’n broer Franklin, ook met hoge 
score en uitgooi van 68, maar de-
zelfde handicap. Het dubbel uit-

gooien lukte niet. Derde werd Kees 
de Lange die in het begin van de 
avond best in vorm was, maar op 
een gegeven moment zijn concen-
tratie even kwijt was en zijn vorm 
niet meer kon hervatten. Vierde 
werd Hans Dolk die de hele avond 
een wisselend spel liet zien, zelfs 
een 120 en 100 score had, maar 
daarna ging het helemaal mis. Er 
is iedere dinsdagavond darten. 
Ben je 16 jaar en wil je ook eens 
de sfeer proeven hoe het is bij de 
dartscompetitie? Kom het dan 
eens proberen. Je hoef niet gelijk 
zelf een dartsset te hebben, er is 
een oefenset aanwezig. Deelname 
kost 2,50 euro per keer. De zaal is 
vanaf half acht open, de competi-
tie begint om acht uur in ’t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 55.

Onder Ons: Geen 
verrassingen

Aalsmeer - Op de laatste compe-
titieavond van Bridgeclub Onder 
Ons vielen weinig verrassingen te 
noteren. Wie zou gaan promove-
ren of degraderen stond praktisch 
in alle lijnen al vast. Ook waren er 
nauwelijks verrassende spellen. De 
uitslag: In de A-lijn: 1e Bep Heijtel 

en Anita Martens met 63.75%, 2e 
Ria Slagboom en Kees Brockhoff 
met 63.33% en 3e Trees de Jong en 
Hans Pothuizen met 59.58%. In de 
B-lijn: 1e Tiny Brander en Hanneke 
van Dorp met 61.11%, 2e Wil Jong-
kind en Agneet van der Goot met 
58.85% en 3e Anneke en André 
Lanser met 54.69%. In de C-lijn: 1e 
Annie van Buijten en Thea Wijnen 
met 61.11%, 2e Jelly en Jan Breet-
velt met 57.64% en 3e Willy en Piet 
van Leeuwen met 52.78%.





‘Wielerclash’ in Alblasserwaard
Buskermolen en Eekhoff 
concurrenten in toprace
Aalsmeer - Voor de eerste keer 
staan ze samen aan de start van 
een wielerwedstrijd, Jordy Bus-
kermolen (26) uit Kudelstaart en 
Nils Eekhoff (20) uit Rijsenhout. 
Ze treffen elkaar komende za-
terdag 21 april in de Arno Wal-
laard Memorial, een categorie 
twee wedstrijd op de internati-
onale profkalender. Buskermo-
len vertegenwoordigt Team Mon-
key Town, Nils Eekhof fietst in de 
kleuren van Opleidingsteam Sun-
web. De 185 kilometer lange race 
wordt verreden in de Alblasser-
waard met start (14.30 uur) en fi-
nish (rond 18.30 uur) in Meerkerk. 
De koers is live te volgen op de si-
te Wielerflits.nl. Jordy Buskermo-
len start met rugnummer 72, Nils 
Eekhoff spelt een 11 op. Eekhoff 
hoopt zaterdag weer op volle 
kracht te kunnen fietsen na soms 
opspelende knieproblemen, ver-
oorzaakt door verkeerd afgestel-
de schoenplaatjes. De afgelopen 
weken moest hij zich daardoor 
beperken tot duurtrainingen. De 
Wallaard Memorial is voor hem 

een opstap naar de zeven etap-
pes tellende Ronde van Bretag-
ne, die komende woensdag van 
start gaat.

Owen Geleijn vierde
Afgelopen zaterdag was er voor 
Owen Geleijn net geen plaats op 
het podium na afloop van de Zui-
derzeeronde. De eerstejaars juni-
or uit Rijsenhout sprintte in Dron-
ten in een kopgroepje van zeven 
renners naar plek vier. De leiders 
hadden enkele seconden voor-
sprong op een eerste achtervol-
gende groep. De nationale klas-
sieker in de Flevopolder werd ge-
wonnen door Olav Kooij. Voor de 
Amstelveense vereniging De Am-
stel  was de 125 kilometer lange 
race ook collectief een succes; be-
halve Geleijn eindigden nog vier 
renners bij de beste 21. De ove-
rige resultaten van het afgelo-
pen weekeinde zijn: eliterenner 
Jordy Buskermolen (Kudelstaart) 
33ste in Lexmond, eliterenner Le-
on Buys (Aalsmeer) veertiende in 
Sloten.

Wielrenner Nils Eekhoff had afgelopen weekend geen wedstrijd in zijn 
agenda staan. Wel leverde hij vorige week een bijdrage aan een workshop 
wielrennen van zijn Team Sunweb. Zeven renners en rensters leerden op 
het Tom Dumoulin Bike Park in Geleen schoolkinderen en toerrijders de 
kneepjes van het vak. Uit de profploeg van Sunweb waren Roy Curvers en 
Mike Teunissen aanwezig. Op de foto heeft Eekhoff gezelschap van Euro-
pees kampioene tijdrijden Ellen van Dijk. “Heel gaaf om te doen”, oordeel-
de Eekhoff over het sportieve zijstapje..
Foto: @Team Subweb
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6 x Goud en 2 x zilver voor 
twirlsters in Zevenhoven
Aalsmeer - Op zondag 15 april 
hebben vijf twirlsters van SV Om-
nia 2000 deelgenomen aan een 
wedstrijd in Zevenhoven. Buiten 
was het al een zonnige dag, maar 
ook binnen werd er gestraald. 
Zo heeft peewee Isa Spanbroek 
voor het eerst meegedaan met 
het onderdeel 1 baton en behaal-
de een mooie score van 62,8 pun-
ten.  Ook Mayke Dobbe en Rianne 
Kempenaar hebben mooie pun-
ten behaald bij het onderdeel 1 
baton. In de categorie Pre-teen 
beginner wist Mayke een gou-
den medaille te behalen met 69,5 
punten en Rianne zilver met 66,7 
punten. Eveline Minnee (senior 
beginner) mocht ook een zilve-
ren medaille ontvangen met 70,3 
punten. Met haar dance routine 
viel ze in de intermediate buiten 
de medailles met 70,3 punten. 
Voor Mayke werd de dag steeds 
mooier. Met het onderdeel 2 ba-

ton werd zij wederom eerste met 
75,4 punten en is hiermee gepro-
moveerd naar de Intermediate.
Zo ook met haar dance routine, 
waarbij eerste werd (73,4 punten) 
en wederom een promotie. Met 
haar duomaatje Rianne wisten ze 
samen nog een gouden plak bin-
nen te halen met 68,4 punten. Isa 
kreeg zowel voor haar kidstwirl 
(8,5 punten) als met solo dance 
(64,4 punten) een gouden me-
daille. Lianne kreeg een mooie 
7 voor haar kidstwirl. Voor haar 
dance (60,5 punten) ontving ook 
zij goud. 
Al met al was het ook binnen een 
zonnige dag met zes gouden me-
dailles, twee zilveren medailles en 
heel veel plezier.  
Voor informatie over twirlen bij 
SV Omnia 2000 kan een mail ge-
stuurd worden naar twirlen@
svomnia.nl.
Door Eveline Minnee

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Laatste dartsavond, alle 
darters verzamelen!
Kudelstaart - Morgen, vrijdag 20 
april, is de laatste speelavond van 
het seizoen in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het darten bij Poel’s 
Eye is geschikt voor alle niveaus 
en is niet besloten (er is geen op-
gave vooraf of lidmaatschap no-
dig). Alle darters worden door el-
kaar gehusseld en verdeeld over 
poules, maar toch zijn er op het 
eind van de avond vier finales op 
vier niveaus, zodat de avonden 
voor alle niveaus uiterst geschikt 
zijn. Hoewel de avonden uitste-
kend los te bezoeken zijn (zo won 
‘eenmalige’ deelnemer Arnaud de 
Graaf het derde niveau), wordt 
er een stand bijgehouden voor 
de regelmatige deelnemers. De 
strijd om het kampioenschap, de 
podiumplaatsen en de Top Tien 
noteringen steeg de afgelopen 
speelavond naar het kookpunt. 
Christopher Brouwer (tweede) 
liep, door de speelavond te win-
nen, in op regerend kampioen 
Erik Jan Geelkerken. Toch zal Chris 
een klein wonder nodig hebben 
om nog kampioen te worden. 
Martin Bax consolideerde, door 
het tweede niveau te winnen, 
zijn podium plaats (derde), maar 
voelt de hete adem van Tibor Ho-
gervorst in zijn nek. Het gat tus-
sen beide sympathieke darters is 
slechts twee punten. In theorie 
zou Martin echter ook nog twee-
de kunnen worden, maar die kans 
lijkt klein. Hoewel er binnen de 
Top Tien nog wel veranderingen 
kunnen plaats vinden, zijn Ronald 
Baars, Danny de Hartog, Gilbert 
van Eijk en John Guldemond vrij 
zeker van een Top Tien notering. 
Hoewel Ilona van Emden hier nog 
niet van verzekerd is, deed zij de 
afgelopen speelavond uitsteken-
de zaken door de halve finale van 
het hoogste niveau te halen, net 

als Peter van de Laarse. Hij steeg 
met stip van de twaalfde naar de 
tiende plaats. Huib Gootjes heeft 
echter precies even veel punten, 
maar zijn gemiddelde is lager. Tot 
slot naderde ook Remco Maarse 
de Top Tien door de finale van het 
hoogste niveau te bereiken. Hij 
heeft slechts twee punten achter-
stand op de tiende plaats. De laat-
ste speelavond belooft dus nog 
spannend te worden, maar vooral 
extra gezellig door de prijsuitrei-
king, de extra hapjes en natuur-
lijk het befaamde vier niveau sy-
steem. Alle darters uit Aalsmeer 
en omgeving zijn vrijdag 20 april 
van harte welkom in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op de web-
site www.poelseye.nl. is aller-
lei informatie over de dartclub 
Poel’s Eye terug te vinden. Jong, 
oud, man en of vrouw, iedereen is 
welkom. Vier nieuwe ronden, vier 
nieuwe kansen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft een 
zogenaamd open deuren beleid; 
lidmaatschap of van te voren op-
geven is niet nodig.

Top Tien speler Gilbert van Eijk 
(links) had de hoogste uitgooi, 
‘gastspeler’ Arnaud won een finale.

Korfbal: Winst 20-11 op Oranje Nassau
VZOD/FIQAS verzaakt niet 
tegen hekkensluiter 
Kudelstaart - De korfballers uit 
Kudelstaart speelden afgelo-
pen weekend tegen Oranje Nas-
sau, dat dit seizoen met nul pun-
ten steevast onderaan de tweede 
klasse staat. VZOD/FIQAS kan bij 
een overwinning stijgen naar de 
vijfde plaats en daarmee ADOS, 
Woudenberg en Oranje Nassau 
voorlopig achter zich laten, waar-
mee een goede stap richting lijfs-
behoud wordt gezet. Men moest 
echter waken voor onderschat-
ting tegen deze hekkensluiter, 
want een kat in het nauw maakt 
rare sprongen. De wedstrijd, die 
zich met een heerlijk zonnetje 
voor eigen publiek afspeelde, be-
gon matig.  Beide teams leken in 
de beginfase niet in staat om het 
initiatief te nemen, waardoor het 
qua scoreverloop ook aardig ge-
lijk opging: 3-3. Hoewel de da-
mes van Oranje Nassau ongeveer 
even groot waren als de langste 
heren, was VZOD/FIQAS opper-
machtig onder de paal en dat re-
sulteerde dan ook in een kleine 
voorsprong van 5-3. Net nadat de 
thuisploeg lekker in de wedstrijd 
begon te komen zorgde een ge-
frustreerde heer van de tegen-
partij voor een opmerkelijk (en 
bijna hilarisch) moment door zijn 

vak over te steken en de scheids-
rechter verbaal aan te vallen. Nie-
mand leek te begrijpen waarom 
hij dat deed, en de scheidsrech-
ter evenmin, die hem kort daarna 
trakteerde op een gele prent. Na 
een solide eerste helft met een 
ruststand van 8-4 begon VZOD/
FIQAS vol goede moed aan het 
tweede bedrijf.  Hoewel het be-
gin wederom slordig was, zagen 
de Kudelstaartse aanvallen er na 
tien minuten steeds verzorgder 
uit en dat weerspiegelde zich, 
mede dankzij een falende Oranje 
Nassau, ook op het scorebord: 14-
6. De thuisploeg speelde de wed-
strijd volwassen uit en pakt daar-
mee zijn achtste punt van dit sei-
zoen door Oranje Nassau met 20-
11 te verslaan.
VZOD/FIQAS speelt komend 
weekend om 15.30 uur uit tegen 
Woudenberg in misschien wel de 
belangrijkste wedstrijd van dit 
seizoen. Woudenberg staat na-
melijk voorlaatste met vier pun-
ten, en aangezien alleen de laat-
ste twee teams van de competi-
tie degraderen, zou een overwin-
ning betekenen dat VZOD/FIQAS 
naar alle waarschijnlijkheid in de 
tweede klasse mag blijven korf-
ballen.

Het ‘molentje’ van VZOD/FIQAS draait op volle toeren.

Drakenzeilers vieren 
Belgisch feestje
Aalsmeer - Het tweede weekend 
van de Grand Prix d’ Aalsmeer 
voor de internationale draken-
klasse werd evenals het eerste 
met weinig wind verzeild. Zater-
dag kon de wedstrijdleiders Her-
man van der Meyden en Hans 
Tijsma nog twee fraaie races aan-
bieden voor een fraai veld van 24 
schepen. De laatste races moest 
echter bij het wegvallen van de 
wind worden afgelast, maar kon 
zondag nog worden ingehaald. 
Per saldo een fijn zeilweekend  en 
natuurlijk weer met de uitdagin-
gen van de veranderlijke wind, 
die de Grote Poel van de Westein-
der zo typeert. Opmerkelijk ge-
noeg wisten de Belgische teams 
daar wat beter mee overweg 
dan onder meer de Aalsmeerse 
thuishavenzeilers. Ben van Cau-
wenberg (Royal Yacht Club Bel-
gie) wist zijn BEL80 met een serie 
van 3,9,8,3 en 3 en een totaal van 
17.0 punten naar de eerste to-
taalplaats te sturen. Dat was voor 
Alex Helsen (eveneens RYCB) met 
zijn BEL 79; hij kwam met een se-
rie van 1,3,2,14 en 14 tot 20.00 
punten. Dat was weliswaar even-
veel als het Aalsmeerse team van 
Jan Bakker (WV Aalsmeer), maar 
die had een did nof finish in de 
laatste wedstrijd die dan bepa-
lend is. André du Pon (WV Nieu-
we Meer) zeilde in de laatste race 
naar een keurige eerste plek door 

al bij de start gebruik te maken 
van de betere benedenboei en 
de wind uit Kudelstaart bij een 
stuurboordkoers naar de eerste 
boei en klom zo naar de vierde to-
taalplaats. De Belgische zeilvrien-
den hadden terug aan de wal nog 
een leuke sessie in de aanbieding. 
Xavier Vanneste (Royal North Sea 
Yacht Club) doopte aan de jol-
lensteiger van Watersport Veren-
ging Aalsmeer zijn splinternieu-
we Draak, de BEL82, een heden-
daagse schoonheid waarbij het 
nauwelijks te bevatten is, dat het 
een ontwerp uit 1929 is. Natuur-
lijk ontbrak daarbij het Belgische 
bier niet, heerlijk koel gehouden 
in een Optimist als jeugdboot-
je tot de rand gevuld met ijs. Met 
een gevarieerde deelname uit 
Nederland, België en Duitsland 
mag de Drakenklasse zich ver-
heugen  op toenemend enthou-
siasme voor evenementen op de 
Westeinderplassen. De totaal-
score gaat over drie weekends 
en de uiteindelijke winnaar ont-
vangt de Cor Groot-wisseltrofee 
uit 1937. Alle details en foto’s zijn 
te zien op Drakenclub.nl. 
In de eveneens zeilende Soling-
klasse won Bram van Soedhoudt 
met zijn NED30 na een fraaie serie 
van 1,1,2,1,1 en 2 voor Rudy den 
Outer met de NED 33 (2,2,1,2,2 
en 6).
Theo van Mierlo

Route deels langs Westeinderplassen
Zondag Westeinderloop!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
22 april organiseert Atletiekver-
eniging Aalsmeer (AVA) de jaar-
lijkse Westeinderloop. De hoofd-
afstand is een loop over 10 kilo-
meter. Ook wordt er een 5 kilo-
meter loop uitgezet. De route 
van beide afstanden is gelijk aan 
die van vorig jaar. Dit parcours 
gaat voor een groot deel langs 
de Westeinderplassen. Vanwege 
groot succes staat ook de 1 kilo-
meter kidsrun weer op het pro-
gramma. En in samenwerking 
met Ons Tweede Thuis heeft de 
Atletiekvereniging een 1 kilome-
ter G-run nieuw toegevoegd.

G-run en kidsloop
De start en finish van alle afstan-
den is op de AVA atletiekbaan aan 
de Sportlaan 43. De start voor de 
10 en 5 kilometer is om 11.00 uur. 
Daarvoor start om 10.15 uur de 1 
kilometer G-run en om 10.30 uur 
de 1 kilometer kidsloop.
Douche, kleedgelegenheid en 
EHBO zijn aanwezig. Na afloop 

ontvangt iedere deelnemer van 
de 10 en 5 kilometer tegen inle-
vering van het startnummer een 
leuke attentie. Deelnemers aan 
de 1 kilometer ontvangen een 
medaille. Verder zijn er bekers te 
verdienen voor de nummers 1, 2 
en 3 in diverse categorieën. De 
organisatie heeft er alle vertrou-
wen in om voor de lopers weer 
een goede wedstrijd neer te zet-
ten. Online inschrijven kan nog 
tot en met vrijdag 20 april via de 
website www.avaalsmeer.nl. Bij 
het menu ‘Wedstrijden’ – ‘West-
einderloop’ staat de link naar de 
online inschrijving en ook alle in-
formatie over de loop. Op de dag 
zelf kunnen late beslissers zich 
ook nog inschrijven, zelfs tot 20 
minuten voor aanvang van de 
loop in AVA kantine.
Tijdens het evenement zal JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) 
water workshops geven, fruit ver-
zorgen voor de jeugd en water 
ter beschikking stellen met diver-
se kruiden.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 
april is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Honrmeer in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Iedereen is 
van harte welkom. Aanvang is 20.00 
uur. Zaal open voor koffie, thee en 
inschrijving vanaf 19.30 uur. Het kla-
verjassen op 13 april is gewonnen 
door Paolo met 5370 punten, op 
twee Rijk van Egdom met 5313 pun-
ten en op drie Krijna Verhoef met 
5275 punten. De poedelprijs was 
voor Tonny Favie met 3478 punten.

Ria wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 25 april 

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub de Geluksvogels op de 
woensdagavond in het Dorpshuis 
te Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Op 11 april is Jan Ramp eerste ge-
worden met 5176 punten, Marry 
Akse tweede met 4962 punten en 
Carl Riechelman derde met 4878 
punten. De poedelprijs was de-
ze week voor Marga da Silva met 
3662 punten.

vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het kaarten op 
11 april is gewonnen door Ria Pie-
terse met 5542 punten, gevolgd 
door Engeltje Jongkind met 5286 
punten, Ruud Bartels met 5217 
punten en Rudolf met 5214 punten. 
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Sportvereniging Omnia 2000
Twirlster Selina 3 keer 
in top 3 op het WK
Aalsmeer - Dinsdag 27 maart 
vertrokken 71 twirlsters uit Ne-
derland richting Noorwegen. Eén 
van hen was Selina en haar coach 
Valerie van Sportvereniging Om-
nia 2000. In Lillehammer vond 
van 28 maart tot en met 1 april 
het WK twirlen plaats. Totaal 683 
twirlers uit 18 verschillende lan-
den kwamen op de vloer en lie-
ten prachtige optredens zien. 
Eerst waren er kwalificatie ron-
des. Hier kon een plekje voor de 
finale, top 10, verdiend worden. 
Selina van SV Omnia liet bij so-
lo 1-baton en solo 2-baton goe-
de optredens zien, maar had iets 
teveel aftrek waardoor ze op een 
mooie 14e en 16e plek eindigde. 
Met de senior small teams wist 
Selina zich te plaatsen voor de fi-
nales. 
Op zaterdag liet het twirlteam 
zien finale waardig te zijn. Ze lie-

ten een sterk optreden zien. Door 
een fout bij het tellen werd de 
verkeerde uitslag bekend ge-
maakt tijdens de prijsuitreiking. 
Het team kwam helemaal niet 
voor in de top 3. Gelukkig is de-
ze fout uiteindelijk hersteld. Met 
trots kan gemeld worden dat dit 
team zilver heeft gewonnen. 
Op zondag stond de finale van 
het danceteam, met als thema 
huiselijk geweld, op het program-
ma. Dit team wist achter Noorwe-
gen en Amerika een derde plaats 
te behalen. Het Largeteam Syner-
gy bestaande uit 44 twirlsters van 
vier verschillende verenigingen 
uit Nederland wist de jury te im-
poneren met een krachtige cho-
reografie en mocht het brons in 
ontvangst nemen. 
Voor Selina was het een hele 
mooie ervaring. Ze is drie keer in 
de top drie geëindigd. 

Wedstrijdturnen
Fleur en Isa van Omnia 
regiokampioenen
Aalsmeer - Bij de regiokampi-
oenschappen toestelturnen, die 
op 14 en 15 april in Wervershoof 
gehouden werden, mocht SV 
Omnia 2000 met achttien turn-
sters deelnemen, verdeeld over 
7 wedstrijden.  Alle turnsters  on-
der leiding van Anneke Nap, Ma-
riët Tas en Erica Belandi hadden 
zich hiervoor geplaatst via voor-
wedstrijden. Dus is het al een he-
le knappe prestatie als je aan de-
ze regiokampioenschappen mag 
deelnemen. Trainsters Ilse Sandi-
fort en Mariët Tas hebben enkele 
wedstrijden gejureerd. 

Op zaterdag werd de voorge-
schreven oefenstof geturnd in de 
niveaus D1 en D2. Bij elke wed-
strijd turnden 28 meisjes. In de 
categorie instap D2 turnde Jet 
Snoek een goede wedstrijd. Bij 
de sprong werd ze derde en in 
het eindklassement eindigde ze 
op de elfde plaats. Jet mag door 
deze prestatie deelnemen aan de 
Districtsfinale. In de categorie in-
stap D1 turnden Nency van Noor-
denne en Jinte van Leeuwen. 
Nency had als beste prestatie een 
tiende plaats bij de sprong. Jinte 
wist zelfs weer eerste te worden 
op sprong. In het eindklassement 
eindigde Nency op de 18e plaats 
en Jinte op de 13e plaats. Jinte 
mag door naar de districtsfinale.  
In de categorie pupil 1 D2 turn-
de Noa Verbeek zich naar de 21e 
plaats en in de categorie pupil 1 
D1 eindigde Ranya Hnassay op de 
12e plaats. Ranya mag door naar 
de districtsfinale.
In de categorie pupil 2 D1 turn-
den Nada Hnassay en Roosmarijn 
de Rond da Silva Futre. Ze wer-
den respectievelijk 24e en 25e. In 
de laatste wedstrijd op zaterdag 
eindigde Ayanna Hardjoprajitno 
in de categorie jeugd 1 – D2 op 
de 11e plaats en mag door deze 
prestatie naar de districtsfinale.  
Op zondag werd de keuze-oefen-
stof geturnd door de jeugd, juni-
oren en senioren in de 4e en 5e 
divisie. Voor SV Omnia turnden in 
de categorie jeugd 5e divisie drie 
turnsters, te weten Maud San-
ders, Britt Beelen en Jet van Koot-
en. Van de 35 turnsters eindigde 
Maud op de 27e plaats, Britt op 
de 9e plaats. Jet van Kooten wist 
op de sprong de eerste plaats te 
behalen en op de brug de twee-
de plaats. In het eindklassement 
eindigde Jet op de vierde plaats, 
waarmee ze een medaille won. 
Jet en Britt mogen door naar de 
districtsfinale.
In de categorie junioren 5e divi-
sie turnden vier Omnia-turnsters. 

Danielle Lohuis behaalde op de 
brug een mooie tweede plaats. In 
het eindklassement eindigde ze 
op de 20e plaats van de 31 deel-
neemsters. Guylaine Piet behaal-
de de 9e plaats. Elaine van Bakel 
en Fleur Snoek turnden een uit-
stekende wedstrijd. Op het on-
derdeel vloer behaalden ze alle-
bei met 11.00 punten de eerste 
plaats. In het eindklassement ein-
digde Elaine op de tweede plaats; 
Fleur behaalde de eerste plaats 
en werd dus regiokampioene. 
Fleur, Elaine en Guylaine mogen 
door naar de districtsfinale. In de 
categorie junioren 4e divisie turn-
de Isa Verzeilberg. Isa turnde een 
vrij constante wedstrijd en ein-
digde op de eerste plaats van de 
30 deelneemsters. Dus nog een 
regiokampioene voor SV Omnia.  
Ook Isa mag door naar de dis-
trictsfinale. In de categorie senio-
ren 5e divisie turnde Tanya Karoui 
zich naar de 23e plaats van de 30 
turnsters en in de categorie seni-
oren 4e divisie eindigde Jasmin 
Aileen op de 31e plaats van de 34 
turnsters. Zowel Tanya als Jasmin 
hadden wat pech op de brug en 
mogen helaas niet door naar de 
districtsfinale.

Onderlinge competitie
De trainsters en turnsters van SV 
Omnia kunnen terugkijken op 
een geslaagd regiokampioen-
schap. Van de achttien turnsters 
mogen er tien door naar de dis-
trictsfinale. Maar eerst gaan de 
turnsters nog de onderlinge 
strijd aan tijdens de finale van 
de onderlinge competitie, die op 
maandag 23 april gehouden zal 
worden in Sportcentrum De Wa-
terlelie. Van 16.00 tot 18.00 uur de 
jongste turnsters en van 18.00 tot 
20.00 uur de junioren en senio-
ren. Publiek is van harte welkom.

Fleur Snoek (links) en Isa Verzeil-
berg van SV Omnia regiokampioe-
nen.

Aalsmeer zo goed als zeker tweede
Winst en verlies voor 
basketballers Heren 1
Aalsmeer - De heren van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer won-
nen vorige week hun thuiswed-
strijd tegen het lastig te bespelen 
Windmills uit Zaandam. Dit keer 
waren het opvallend genoeg de 
spelers die van de bank kwamen 
(Dennis Zijlstra en de gebroe-
ders Kees en Bram Buskermo-
len) die de doorslag gaven in de 
uitlooppogingen van Aalsmeer. 
Een prettige gedachte natuurlijk 
voor het gehele team dat zeker in 
de breedte sterker is geworden. 
Windmills werd dan ook met 60-
44 verslagen.
Afgelopen zondag speelde het 
team een uitwedstrijd in Heiloo 
tegen het plaatselijke Flashing. 
Toeval of niet, maar juist boven-
genoemde drietal was om ver-
schillende redenen verhinderd 
en Aalsmeer kon op een korte 
opleving in de tweede periode 
na geen stempel op de wedstrijd 
drukken. Flashing Heiloo, toch 
laag geklasseerd, kon gemak-
kelijk bijblijven. Na 10 minuten 
stond Heiloo op een kleine voor-
sprong: 19-15. Ook in de tweede 

helft oogde het Aalsmeerse spel 
traag en slap. Een sterke periode 
van Tijs Buskermolen (8 punten 
op rij) maakte dat Aalsmeer kon 
rusten met een voordelige stand 
van 34-32. In de tweede helft ble-
ven beide teams om en om sco-
ren. Bij 57-50 leek de wedstrijd 
door Heiloo beslist, maar kon 
Aalsmeer na een time-out zowaar 
met een goede krachtsinspan-
ning terug komen en werd het 
verlengen bij 62-62. 
Opnieuw nam Flashing een snel-
le voorsprong (67-62) en dit keer 
wist het die wel vast te houden. 
Ondanks het verlies van deze 
wedstrijd (75-69) zal Aalsmeer op 
een mooie tweede plaats eindi-
gen waarbij kampioen The Chal-
lengers twee keer te sterk is ge-
bleken.

U 18 kampioen
De U 18 speelt met de week be-
ter en stevent rechtstreeks op het 
kampioenschap af. Dit keer werd 
BV Amsterdam in eigen huis met 
63-37 verslagen. Omdat concur-
rent Lisse verrassend verloor van 

Zwemloop de Waterlelie groot succes
Eerste clubwedstrijd voor 
triatleten van Oceanus
Aalsmeer - Het triatlon seizoen 
is weer losgebarsten! Afgelopen 
zaterdag waren er om 7.30 uur in 
de ochtend alle jeugdleden met 
hun ouders present, al dan niet 
met een slaaphoofd, voor de eer-
ste clubwedstrijd van 2018. Na 
een gedegen briefing ging ieder-
een op zijn of haar manier zich 
voorbereiden en inzwemmen. Al-
le ouders namen als vanzelfspre-
kend plaats als begeleider bij het 
lopen, banen teller waarvoor hul-
de. Om 8.25 uur klonk het start-
schot en gingen de atleten van 
start in het zwembad voor res-
pectievelijk 250 of 400 meter 
zwemmen. In de diverse banen 
bleef het veld goed dicht bij el-
kaar. Binnen 4 tot 7 minuten werd 
de afstand afgelegd en kwam de 
wissel eraan. Met natte voeten in 
je loopschoenen blijft een uitda-
ging om dit snel te doen, maar de 
vele trainingen op dit onderdeel 
zorgden ervoor dat iedereen bin-
nen 14 tot 20 seconden aan het 
lopen begon. 
 
Scherpst van de snede
Het lopen ging over 2,5 kilome-
ter voor de jeugd en de junioren 
konden aan de bak voor 4 kilo-
meter. Bij zowel de jeugd als de 
junioren werd de strijd op het 
scherpst van de snede uitgevoch-
ten. Suset Weerdenburg en Vigo 
Jongkind, de benjamins, liepen 
de gehele 2.5 kilometer gelijk op 
en kwamen gezamenlijk in een 
sprint over de finish. Bij de jeugd 
mannen was het Finn Jacques die 
de voorsprong bij het zwemmen 
niet meer uit handen gaf en als 
eerste de finish passeerde. Job Al-
derden versloeg in een duel zijn 
maatje Gijs weerdenburg in de 
laatste ronde om als tweede over 
de meet te komen. Mauritz hui-
singa, een van de para-atleten, 
werd knap vierde in zijn allereer-

ste wedstrijd. Het vrienden trio 
Kevin Nederveld, Daniel Spooren 
en Danny Jongkind werd respec-
tievelijk vijfde, zesde en zevende 
in mooie tijden

Op karakter
Bij de Junioren waren er twee 
mannen de hele week al geveld 
door griep en keelpijn, maar ze 
stonden wel aan de start. Dat 
het lichaam dan anders doet dan 
dat je zelf wil, hebben ze onder-
vonden, maar op karakter lie-
pen Justin Heijsteeg en Job van 
der Luit toch een sterke race. Van 
de tien mannen was Davy Heijs-
teeg de sterkste van het veld op 
de voet gevolgd door Ian Pen-
nekamp en Vincent van Dijk wel-
ke de totale race onder de 20 mi-
nuten voltooiden. Het midden-
veld was sterk vertegenwoordigd 
met Niels Lekkerkerk, Leendert 
Liefers, Justin Heijsteeg, Joren Ol-
denhof, Job van der Luit en Tho-
mas de Haas en eindigde in deze 
volgorde binnen twee minuten 
van elkaar over de meet.
 
Groot gat
Bij de dames was het Danique 
Pannekoek degene die bij het 
zwemmen een groot gat trok 
naar de rest van het veld. Met 
een achterstand van 30 en meer 
seconden zette Thara Kleijberg, 
Floortje Krijtenberg, Liv van der 
Kraan en Yara Sleeuwenhoek de 
achtervolging in. Lang wist Da-
nique voor te blijven maar uitein-
delijk was het Thara die als eerste 
over de streep ging met Floortje 
en Liv vlak op haar hielen. Dani-
que en Yara volgenden kort daar-
op. 
Wil jij nou ook eens kijken of tri-
atlon wat voor jou is? Kom dan 
naar de kennismakingsdag op 
29 april. Meld je aan via Jeugd@ 
oceanustriathlonteam.nl

Sloeproeiers pakken 4e 
plek in grachten Utrecht
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond de eerste wedstrijd van de 
Grachtencup plaats in Utrecht. 
De Grachtencup is een apart klas-
sement bij het sloeproeien en 
wordt bepaald over de wedstrij-
den van Leeuwarden, Utrecht, 
Zwolle en Amsterdam. Al deze 
wedstrijden gaan door de grach-
ten van de betreffende plaat-
sen, waar het neerkomt op goe-
de stuurmanskunsten. De beste 
drie resultaten tellen uiteindelijk 
mee voor het eindklassement in 
de Grachtencup. 
Het roeien door de grachten ver-
eist ook andere kwaliteiten van 
de roeiers. Bij iedere brug of ver-
smalling dient de sloep na het 
passeren weer op snelheid ge-
bracht te worden. En ook het in-
halen van andere sloepen vergt 
veel van de roeiers. Door de smal-
le ruimte dient het inhalen iedere 
keer met een lange sprint uitge-
voerd te worden en maakt deze 
wedstrijden zeer apart. Uiteraard 
is het daarbij een zeer mooi ge-
zicht en prachtig gevoel om met 
ruim 9 kilometer per uur door de 
grachten heen te roeien. 
Het Westeinder Sloeproei Team 
uit Aalsmeer ging met vier nieu-
we roeiers naar Utrecht. Deze 

roeiers trainen nu een paar maan-
den mee op de donderdagavond 
en Utrecht was de vuurdoop voor 
deze trainingsuren. De sloep was 
in Bunnik te water gelaten, alwaar 
de start van de race is. Vanuit 
Bunnik wordt de Kromme Rijn ge-
volgd naar Utrecht. Met een lich-
te stroming mee, duikt het hele 
veld met 50 sloepen de grachten 
van Utrecht in. In totaal worden 
er 29 bruggen gepasseerd, waar-
bij de roeiers de riemen moeten 
laten lopen langs de boot. Roei-
end kunnen deze bruggen niet 
gepasseerd worden. Voor de brug 
wordt de snelheid dan ook om-
hoog gebracht en nadat de brug 
gepasseerd is moet er weer vol 
aangezet worden om de sloep op 
snelheid te krijgen. 
Na 1 uur, 41 minuten en 55 se-
conden kwam het team over de 
finish in Utrecht. Een mooie eer-
ste wedstrijd voor de nieuwko-
mers en werd beloond met een 
mooie vierde plaats in het klas-
sement. Een goed uitgangspunt 
voor de komende wedstrijden 
van de Grachtencup. De volgen-
de Hoofdklasse wedstrijd vindt 
plaats op 28 april in Grou, Fries-
land en betreft een wedstrijd van 
bijna 21 kilometer.

Maple Leaves kan het kampioen-
schap aanstaande zondag tegen 
hekkensluiter Onze Gezellen wor-
den veiliggesteld. Een uitsteken-
de prestatie van een hecht col-
lectief.

Debacle
De U 16 speelde een thuiswed-
strijd tegen koploper Christofoor. 

Het team moest het doen zon-
der vaste krachten Cristian Jour-
dan en Jelle Hoogervorst, maar 
wist het de Zwanenburgers knap 
lastig te maken. Bij een ruststand 
van 29-29 leek er nog van alles 
mogelijk maar een flinke dip in 
de derde periode (naar 35-51) 
was achteraf beslissend. Toen ook 
center Jorre van Beek nog met 5 

fouten naar de kant moest, leek 
de wedstrijd op een debacle uit 
te lopen. Wonderlijk genoeg wist 
het team zich op te richten en een 
dusdanige veerkracht op te bren-
gen dat Christofoor het nog even 
benauwd kreeg. Met een neder-
laag van 51-61 mocht Aalsmeer 
gezien het vertoonde spel zeker 
tevreden zijn.

De U 14 won de thuiswedstrijd te-
gen Novo Stars met 32-21, maar 
daarna bleek Akrides met 57-16 
toch nog een maat te groot. Toch 
heeft de U 14 van alle Aalsmeerse 
teams de grootste progressie ge-
boekt en de thuiswedstrijd tegen 
Windmills van zondag zal een 
waardig besluit van het seizoen 
gaan betekenen.

Bets en Marga 
winnen soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we spelers, zowel bij het jokeren 
als het klaverjassen, zijn van har-
te welkom. Kom eens kijken of 
gelijk meespelen. Op donderdag 
12 april is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 242 pun-
ten, op twee is Gerard de Wit ge-
eindigd met 250 punten en plaats 
drie was voor de Trudy Knol met 
253 punten. Bij het klaverjassen 
was deze week Marga da Silva 
met 5212 punten de beste, ge-
volgd door Gerrit van der Geest 
met 5182 punten en Nico de Ron 
met 5155 punten. De poedel-
plaats deze week is voor Coby van 
Weerdenburg met 3414 punten
Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar mevrouw R. Pothui-
zen: 0297-340776.

Ouderensoos in 
het Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
12 april was er weer de ouderen-
soos voor 55+  in het Middelpunt. 
Om half twee stonden de koffie 
en thee klaar en ging men aan de 
spelletjes beginnen, waaronder 
klaverjassen en rummicuppen.  Bij 
het klaverjassen is Jan Alderden 
eerste geworden met 5385 pun-
ten. Op twee An Verkerk met 4782 
punten en op drie is Emmy de Ko-
ter geëindigd met 4671 punten. 
De poedelprijs was voor Lies Ag-
tersloot met 3724 punten. Bij het 
rummicuppen was de hoogste eer 
voor Lijcke Valentijn met 41 pun-
ten, gevolgd door Theo van Klink 
met 55 en Bep Verhoef met 126 
punten. De poedelprijs was voor 
Anthonia van der Voort met 189 
punten. De volgende ouderen-
soos is op 26 april en begint weer 
om half twee in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55.






