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MAGAZIJN
vERkOOp
BEkENdE MERkEN kLEINE pRIJZEN!
JAck & JONES / G-StAR / cARS / pME LEGENd 
ESpRIt / dIESEL / vERO MOdA / LEvI’S / LtB / ONLy
WRANGLER / pEtROL / NOIZE / pAStRy / OBJEct 

dON 25, vRIJ 26, ZAt 27 EN ZONdAG 28 ApRIL

*vOORBEELd pRIJZEN

hEEL vEEL ARtIkELEN

5,-
15,- Op=Op+ vELE ANdERE 

AANBIEdINGEN

10,-vAN
19,95*

29,95*

39,95*

vOOR »

vAN
39,95*

49,95*

59,95*

vOOR »

vAN
10,-*

14,95*

19,95*

24,95*

vOOR »

ZONdAG GEOpENd 

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

www.spoorlaan.nu

vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen

aan de spoorlaan

Telefoon: 020 543 7373Telefoon: 0297 366 029Telefoon: 0297 327145

WOONPROEVERIJ

OPEN HUIS

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Wij houden 
het hele jaar 
van oranje!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

ADVERTEREN?
IN DE

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

Volo relaxfauteuils
vanaf:

e 1.631,-
Carla de Klerk Interieur

Zijdstraat 9 • Aalsmeer
Tel. 0297-324577

www.carladeklerk.nl
www.design-woonwinkel.nl

Nu een uitzwenkbare 
of losse voetenbank

-50%

LAATSTE
WEKEN

ALLE COLBERTS, PAKKEN, 
OVERHEMDEN, POLO’S, 

PULLOVERS EN SCHOENEN

50  70% 
KORTING

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

WE KOMEN ERVOOR UIT.

WE HEBBEN GELD NODIG!

NU: NISSAN
QASHQAI Acenta

met €2200,- voordeel!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
WWW.NISSAN-NIEUWENDIJK.NL

QASHQAI

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Nieuwe N201 open, oude 
provinciale weg nu N196
Aalsmeer - Het zal nog wel een 
tijdje duren voordat de N196 ver-
trouwd in de oren klinkt bij alle in-
woners. Het is de nieuwe naam van 
de oude provinciale weg. De N201 
is de nieuwe naam van de nieuwe 
route met tunnel tussen de Fokker-
weg en de Amstel, die sinds afge-
lopen maandag offi cieel in gebruik 
is. Twee provinciale wegen met de-
zelfde naam en ook nog zo dicht bij 
elkaar, kan verwarring en vertra-
ging geven bij hulpverlening. Voor-
dat de nieuwe N201 voor al het ver-
keer open ging, werd eerst afgelo-
pen zaterdag omwonenden de ge-
legenheid gegeven om het pronk-
stuk, de tunnel onder de Ringvaart, 
van dichtbij te komen bekijken. Aan 
deze uitnodiging is massaal gehoor 
gegeven. Liefst 4.000 bezoekers 
mochten verwelkomd worden. On-
danks de drukte is de open dag pri-
ma verlopen. Er was muziek, lekkere 
hapjes en drankjes, veel animo voor 
de rondleidingen en zelfs qua par-
keren, zowel voor fi etsers als auto’s, 
was het prima geregeld. Een com-

pliment waard! Iets minder soepel 
verliep de offi ciële opening maan-
dagochtend 22 april. De sliert old-
timers was niet zo groot en het was 
proppen om alle pers en genodig-
den in de wagens te krijgen. Als of-
fi ciële handeling werd aan de cen-
trale gevraagd de hefboom te ope-
nen. Dit gebeurde in bijzijn van de 
burgemeesters Theo van Eijk van 
Aalsmeer en Theo Weterings van 
Haarlemmermeer en de Commissa-
ris van de Koningin van Noord-Hol-
land, Johan Remkes. Daarna volg-
de een ritje over de nieuwe N201. 
Twee motoragenten voorop, ge-
volgd door de oldtimer met de bur-
gemeesters en de commissaris en 
daarna de mooie brandweerwagen 
uit 1947 van de Aalsmeerse brand-
weer. Op de terugrit werd de groep 
tegemoet gereden, natuurlijk wel op 
de andere weghelften, door het eer-
ste verkeer over de N201 en door 
de Waterwolftunnel, waarvan het 
overdekte deel overigens 670 me-
ter lang is. Maar, door de nieuwe 
N201 heet de oude N201 nu dus de 

N196. ‘Het nieuwe wegnummer voor 
uw vertrouwde route’, luidt de slo-
gan van de provincie. Voor hoe lang 
nog? De gemeente is immers plan-
nen aan het maken om de burge-
meester Kasteleinweg her in te rich-
ten met onder andere een vrije bus-
baan. Toch voorlopig maar even blij-
ven herhalen: Aalsmeer wordt in 
tweeën gedeeld door de N196, de 
N196, de N196!

Door Jacqueline Kristelijn 
Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

Jura
koffiemachines uit Zwitserland

Demonstratie
a.s. zaterdag 27 april

van 11.00 t/m 17.00 uur
Kom proeven en doe uw voordeel 

met de vele aanbiedingen

Onderzoek naar 
onzedelijk gedrag

Aalsmeer - De politie doet onder-
zoek naar aanleiding van een mel-
ding van het onzedelijk lastigvallen 
door een man van twee kinderen op 
maandag 15 april in Oost. De politie 
is direct een onderzoek gestart en 
neemt deze zaak zeer serieus. Een 
team van bureau Zedenpolitie on-
derzoekt de zaak. In het belang van 
het onderzoek en de betrokkenen 
kan de politie in dit stadium geen 
nadere mededelingen doen. Even-
tuele getuigen kunnen zich melden 
bij de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Tas van brommer gegrist 
Aalsmeer - : Op woensdag 17 april 
heeft tussen twaalf en half een in 
de middag een bijzondere diefstal 
plaatsgevonden. Op het fi etspad 
naast de N201 (nu N196) wacht-
te een bromfi etsster ter hoogte van 
de Oosteinderweg bij het stoplicht. 
De vrouw reed op een zwarte brom-
mer van het merk Kimko. Naast 
haar stopte een zelfde bromfi ets 
met daarop een man. Net voor het 
licht op groen zou springen, draai-
de de man naar de vrouw toe, die 
als reactie daarop achteruit deinsde. 
De man greep zijn kans en ging er 

met hoge snelheid vandoor met de 
tas van de vrouw, die zij op de tree-
plank bij haar voeten had gezet. Het 
gaat om een blanke man van onge-
veer 1.75 meter lang. Hij droeg een 
mat zwarte helm zonder vizier en 
voor zijn mond een doek met daarop 
een doodskop. Hij droeg een zwar-
te jas met een bontkraag en op zijn 
rug stonden letters die wit omrand 
waren. Mogelijk zijn er mensen die 
deze brutale roof hebben gezien. Zij 
worden verzocht de politie te bellen 
via 0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com
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Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 mei 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse koffie-inloop in gebouw De 
Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bil-
derdammerweg. De aanvang is 10.00 
uur, iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. Koffie en thee staan 
klaar. Er zijn mogelijkheden om een 
kaartje te schrijven voor zieke men-
sen of om een gesprek van mens 
tot mens te hebben. Even bijpraten. 
Neem gerust iemand mee.

Zingen bij IKA
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer heeft 16 april met leden 
en echtgenoten(s) het jaarlijkse ui-
tje gevierd. Het was een gezellige 
avond. Gezellig zijn ook altijd de re-
petities en de optredens. Ook zin-
gen bij het Interkerkelijk Koor? Kom 
gerust een keer naar een repetitie-
avond In Het Baken in de Sportlaan 
86 op dinsdagavond vanaf 20.00 uur.

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

oud en heeft een chip. Heet Drakie.
- Hornweg: Cyperse kater, 3,5 jaar. 
- Scarlattilaantje: Zwart-witte poes met witte vlek op kop en vier witte 

poten.

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

buik, witte bef en witte poten voor en achter.
- Kudelstaartseweg: Kleine rode poes, witte bek, bef, buik en pootjes.
- Begoniastraat: Klein grijs gestreept konijn.
- Omgeving Watertoren: Verwarde zwarte poes.
- Geerland: Zwarte kat. Loopt met bandje om van Dierenbescherming.
- Legmeerdijk: Cyperse kat met witte sokjes, bef en buik.
- Bij Gamma parkeerplaats: Konijn, bruin.
- Roerdomplaan : Rood-witte kat.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Schelhaas, Zwol-
le en 16.30u. met ds. K. Muller.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag zorgcentrum Aelsmeer 10u. 
Euch. viering, L. Seeboldt. Zater-
dag om 17u. in Kloosterhof en zon-
dag om 10.30u. in Karmelkerk dien-
sten olv parochianen. Om 14u. Pool-
se dienst met Christoff. Donderdag 
2 mei 10.30u. in Karmelkerk Euch. 
viering met H. Post.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische Or-
thodoxe diensten. Zondag 16u. 
dienst met past. Jacob Spaans mmv 
Michael v/d Bergh op orgel.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsen-
hout. Zondag 10u. dienst met ds. F. 
Praamsma.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10.30u. woordcommunieviering 
met A. Blonk mmv dames- en he-
renkoor.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 29 april om 
20u. met drs. Gordon van Veelen. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Op 
dinsdag 7 mei 20u. met P.A. Slag-
ter.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Henk Bakker. 
Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Joost Vervark. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met stud. M. Bot en 16.30u. met ds. 
W.J. Plantinga.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met br. N. Eveleens. Collecte voor 
ouderenwerk. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. bediening van het H.A. en 19u. 
nabetrachting, ds. M. Krijgsman.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. T.H. 
Prins. Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
Eschbach, Amersfoort. Organist F. 
van Santen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Vroegindeweij. Organist: J. Piet.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Jan van de Vis. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan7, jongerendienst. Spreker 
Geert Balder.

Vrijwilligers en sponsors gezocht
Jubilarissen bij Zonnebloem
Aalsmeer - Tijdens de afgelo-
pen vrijwilligers vergadering van de 
Zonnebloem Aalsmeer is weer een 
jubilaris gehuldigd. Hans van de 
Harst is al 25 jaar actief. Hij gaat al 
25 jaar naar diverse gasten om lek-
ker met ze te wandelen of een spel-
letje te doen. 

Hans vindt dat heel leuk om te doen. 
Zelf werkt Hans bij de stichting Ons 
Tweede Thuis in de nachtdienst. 
Hij werd in het zonnetje gezet door 
voorzitter Rob Langelaan met een 
speldje en een oorkonde. Ook is Ria 
Eling, die al 10 jaar in het bestuur 

zit en heel veel activiteiten regelt, 
verwend met een mooie bos bloe-
men. Ook dit jaar komen er nog di-
verse activiteiten aan. Elke gast die 
zich aan heeft gemeld kan hiervoor 
worden uitgenodigd. En daar heeft 
de Zonnebloem natuurlijk ook vrij-
willigers bij nodig en dit alles moet 
bekostigd worden. Met sponso-
ring van het bedrijfsleven kunnen 
de activiteiten blijven plaatsvinden. 
Voelt u zich geroepen voor iets? Ga 
dan naar de site voor meer infor-
matie, bel het secretariaat via 020-
6419109 of naar mail zonnebloem-
aalsmeer@hotmail.com 

Ontmoeting 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdagochtend 1 
mei van 9.30 tot11.30 uur is er gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting onder 
het genot van koffie en/of thee. Even 
gezellig napraten over de dag van giste-
ren bij de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413.

Oud Papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 27 april zul-
len de leden van Drumfanfare Melo-
manie en HBV Target weer het oud 
papier ophalen. Ondanks de weg-
werkzaamheden in het dorp zullen de 
chauffeurs met hun vrachtauto hun 
uiterste best doen om overal te ko-
men. De lopers hopen natuurlijk weer 
op uw aller medewerking door het 
papier in tilbare dozen aan de rand 
van de weg te plaatsen, daar waar 
de oud papier wagens komen kun-
nen. Iedereen wordt weer vriendelijk 
bedankt voor zijn/haar medewerking.

Waar is Banjer?
Aalsmeer - De cyperse kater Ban-
jer wordt vermist. De 3,5 jaar oude 
kater woont op de Hornweg. Wie 
het dier heeft gezien, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming afd. Noord-Holland 
Zuid via 0297-343618.

3.000 euro voor 
Hartstichting

Kudelstaart - De opbrengst van de 
collecte van de Hartstichting heeft in 
Kudelstaart het mooie bedrag opgele-
verd van 3.002,60 euro. De Hartstich-
ting bedankt alle collectanten voor 
hun inzet tijdens De Hartweek en ui-
teraard alle gevers voor hun bijdragen.

Zangavond met Zaans 
Mannenkoor in Dorpskerk
Aalsmeer - Op woensdagavond 
1 mei om 20.00 uur is er een gro-
te zangavond in de Dorpskerk met 
het bekende Zaans Mannenkoor 
onder leiding van Martin Mans en 
aan het orgel de befaamde organist 
Dirk Out. Het koor is internationaal 
bekend en Martin Mans is regelma-
tig te zien op televisie. Over enkele 
weken gaat hij concerten geven in 
Parijs. Ook Dirk Out heeft veel op-
tredens gedaan in het buitenland en 
bevindt zich in de top van de orga-
nisten. Het is een avond met koor 
en samenzang en de toegang is vrij 

met een collecte. Het is een groot 
koor, dus worden er veel mensen 
verwacht. Parkeren op het Praam-
plein is aan te bevelen. Iedereen is 
welkom.

Fietsmiddag 
OVAK

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
25 april, is de tweede fietsmiddag-
tocht van de OVAK-Pedaalridders. 
De tocht is ongeveer 25 kilometer 
en gaat dit keer richting Amster-
damse Bos. Vertrek vanaf de par-
keerplaats bij de Waterlelie aan de 
Dreef om 13.30 uur.

2 Fietsen uit 
schuur gestolen

Kudelstaart - In de nacht van Zon-
dag 21 op maandag 22 april zijn twee 
fietsen uit een schuur in de Anne 
Frankstraat gestolen. Het betreft een 
herenfiets van het merk Giant en grijs 
van kleur. Het serienummer eindigt 
op 48. De fiets is voorzien van een 
beugel voor fietstassen. Het andere 
gestolen rijwiel is een damesfiets van 
het merk Koga Miyata en zwart van 
kleur. Het serienummer eindigt op 8. 
Op de damesfiets zitten twee grijze 
fietstassen. Wie meer weet, kan con-
tact opnemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Snel reserveren!
Professioneel advies voor 
interieur bij Decorette
Aalsmeer - Decorette Piet organi-
seert zaterdag 4 mei professioneel 
interieuradvies. U kunt deze dag te-
recht voor een persoonlijk interieur-
advies. Het advies wordt verzorgd 
door woonstyliste Winnie Helmes 
van beroepsvereniging Crisp. 
Met welk soort vragen kan ik te-
recht?
- Ga je binnenkort verhuizen en heb 
je vragen over de nieuwe indeling?
- Ga je verbouwen en zou je wel wat 
meer eenheid en rust in huis willen?
- Ben je op zoek naar mooie gor-
dijnen, behang en accessoires die 
passen bij je interieur?
- Ben je toe aan een interieurmeta-
morfose of restyling waardoor je in-
terieur meer sfeer en warmte krijgt?
- Wil je advies over materialen en 
kleuren die passen bij je favoriete 
woonstijl?
- Wil je je huis graag snel verkopen 
en heb je behoefte aan verkoopsty-
ling tips waardoor je vastgoedpre-
sentaties op funda.nl, jaap.nl en tij-

dens een NVM open huizen dag 
worden geoptimaliseerd?
- Ben je benieuwd hoe je je huis meer 
ruimte en licht geeft door styling?
Hoe gaat de styliste te werk? Neem 
een foto of tekening mee van de ka-
mer of het woongedeelte waar je 
advies over wilt. Tevens is het han-
dig alvast wat knipsels mee te ne-
men uit(woon)bladen of zo. De styl-
ste kan dan een klein beetje een 
beeld krijgen van de stijl die u aan-
spreekt. Vervolgens gaat ze aan de 
slag om samen met u tot een ver-
nieuwend resultaat te komen. Laat 
u verrassen onder het genot van een 
kopje koffie of thee met iets lekkers.
De kosten van dit advies zijn 49 eu-
ro. Maar, het advies van ongeveer 
een uur is gratis! indien u voor mi-
nimaal 100 euro koopt bij Decorette 
Piet. Vindt u dit een leuk idee? Re-
serveer dan snel een plekje, want 
het aantal plaatsen is beperkt. Tele-
fonisch via 0297-324353 of mail naar 
info@decorettepiet.nl.

Nieuwe richtlijn voor Europees 
rijbewijs voor (vracht)auto’s
Aalsmeer - Vanaf 19 januari is de 
nieuwe Europese rijbewijs richtlijn 
in gegaan. Dit houdt concreet in dat 
er voor de motor nu drie rijbewijs 
categorieën zijn. Voor de lichtste ca-
tegorie (A1) heeft Het VerkeersCol-
lege nu ook een nieuwe motorfiets 
(125 cc) aan het voertuigpark toe-
gevoegd. Op deze motorfiets mag 
je vanaf je zeventiende gaan lessen 
(18 jaar examen). Op de midden ca-
tegorie (A2) mag je vanaf 1-1-2014 
gaan lessen als je 20 jaar bent en 
op de zware categorie (A) mag je 
lessen vanaf je 24e. Voor de auto 
geldt nog steeds dat je vanaf 16,5 
jaar mag gaan lessen en met 17 jaar 
mag afrijden. En voor de bromfiets 
mag je op je 15e beginnen met de 
theorie en met 16 jaar afrijden. Door 
de nieuwe wetgeving is er voor de 
vrachtauto ook een nieuwe catego-
rie bij gekomen waar u met 18 jaar 
op mag gaan lessen. Het C1 rijbe-
wijs is een beperkt vrachtauto rijbe-
wijs en hiermee mag u bijvoorbeeld 
een camper of vrachtauto tot 7.500 
kg (tmm) besturen. De lessen vin-
den niet plaats op de grote vracht-
auto met 16 versnellingen, maar op 
een kleiner model met 6 versnellin-
gen. Deze rijlessen zijn vanaf heden 

ook te volgen vanuit Mijdrecht en 
Aalsmeer. Voor het normale vracht-
auto rijbewijs (C) moet u tegen-
woordig 21 jaar zijn. Het vrachtau-
to- en bus-rijbewijs is nog maar 5 
jaar geldig (de overige 10 jaar) en 
voor deze categorieën zult u eerst 
een medische keuring moeten on-
dergaan voordat u het rijbewijs kunt 
verlengen. Deze keuring is ook ver-
plicht voor alle rijbewijs bezitters 
van 70 jaar of ouder. Vanaf 1 januari 
2014 zal deze leeftijdgrens verhoogd 
worden naar 75 jaar. Het Verkeers-
College verzorgt elke eerste woens-
dag van de maand Rijbewijskeurin-
gen vanuit de locatie in Mijdrecht. 
Voor iedereen die een motorboot wil 
gaan besturen, die harder kan dan 
20 kilometer per uur, is Vaarbewijs 
1 verplicht. (vanaf 18 jaar). De boot-
jes gaan momenteel weer het wa-
ter in, dus zorg voor de juiste papie-
ren. Dit voorjaar (start 14 mei) ver-
zorgt Het VerkeersCollege ook weer 
de cursus vaarbewijs in 6 avonden. 
Meer informatie over de nieuwe rij-
bewijzen en het vaarbewijs zijn te-
rug te vinden op de website van Het 
VerkeersCollege: www.verkeerscol-
lege.com of bezoek de open dag op 
25 mei van 10.00 tot 15.00 uur.



Muziek/theater/film
Vrijdag 26 april:
* Toneel ‘Ik huil mijn vaders tranen’ 
in Open Hofkerk, ingang Sportlaan. 
Aanvang: 20.15u.
* Partynight met dj Henkie met dj in 
café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 27 april:
* Meezingen met Volendam in het 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* 10 Jaar band Lemon Curry. Optre-
den in The Beach, Oosteinderweg 
247a. Open vanaf 20.30u.
* Gastdj vanaf 16u. in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Oranje Dance 
Edition met dj Nista & friends.
* Jubileumfeest 5jr. Djembikkels v/a 
14u. met workshops en ‘s avonds 
optredens in Oude Veiling, Markt-
straat.
* Feest voor jongeren tot 18jr: Njoy 
in N201, Zwarteweg, 21.30-03u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u. Open: 21u.
Zondag 28 april:
* Band Sixteen an d the Sidewinders 
in The Shack, Schipholdijk 253b v/a 
16u. Ook 30 april open.
* Theater ‘Terug naar de kust’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Maandag 29 april:
* Project Beatrix met Q-music The 
Party, Starkoo, Eddy Walsh, Ronald 
Engel en pubquiz v/a 21.30u. in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
* The Last Queen Night in de Praam, 
Zijdstraat met dj Marco v/a 22u.
Dinsdag 30 april:
* Koninginnedagfeest v/a 16.30u. 
met dj Kees Markman, Ruby van 
Urk, Glenn Palm en Danny Terp in/
bij de Praam, Zijdstraat.
Woensdag 1 mei:
* Zangavond met Zaans mannen-
koor en organist in Dorpskerk, Ka-
naalstraat v/a 20u.

Exposities
25 t/m 27 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Exposante is Didi 
van der Velde. T/m 30 april.
Zaterdag 27 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug open, 11 tot 16u.
27 en 28 april:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. Zaterdag 15u. veiling.
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 

Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen leerlingen 
bassischolen.
Tot en met 11 mei
* Schilderijen van Caroline Rul-
lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in 
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 25 april:
* OVAK-fietsmiddag. Vertrek 13.30u. 
bij Waterlelie, Dreef.
* Kaartavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Feestavond sjoelclub Rijsenhout in 
De Reede v/a 20u.
25 en 26 april:
* Koningsspelen op basisscholen 
met sportieve activiteiten.
Vrijdag 26 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Kaarten bij DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
Zaterdag 27 april:
* Koppeltoernooi dartclub Poel’s Eye 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 28 april:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Dinsdag 30 april:
* Kroningsdag met diverse activitei-
ten voor kinderen op Raadhuisplein, 
vrijmarkt Zijdstraat en feesten rond 
Het Middelpunt in Oosteinde, rond 
het Dorpshuis in Kudelstaart en 
rond De Reede in Rijsenhout.
Woensdag 1 mei:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* Koffie in de Spil, Bilderdammer-
weg vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bijeenkomst PvdA met Maarten 
van Rossum in Oude Veiling, Markt-
straat v/a 20u.
Donderdag 2 mei:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 3 mei:
* Familielezing over oorlog door 
Theodore van Houten in bibliotheek 
in Marktstraat, 19.30 tot 21.15u.

Vergaderingen
Donderdag 25 april:
* Informatief Beraad over ‘Rooie 
Dorp’ Machineweg in raadskelder, 
gemeentehuis. Aanvang: 19.30u.
* Vergaderingen Beraad en Raad in 
gemeentehuis v/a 20.30u.
Zaterdag 27 april:
* Op de thee bij fractie AB in Oude 
Veiling, Marktstraat, 15-17u.
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Maak muziek voor het nieuwe koningspaar

Oranje kazoo
€ 1,70

Oranje gitaarband
€ 5,95

Oranje shaking 
egg  € 2,40

Oranje trompet
€ 15,95

Naar de film in meivakantie
Nieuw in Crown Cinema: 
Actiefilm ‘Iron Man 3’
Aalsmeer - Sinds gisteren, woens-
dag 24 april, kan in Crown Cinema 
de nieuwe film ‘Iron Man 3’ beke-
ken worden. In Marvel’s Iron man 
3 staat de briljante technicus Tony 
Stark/Iron man (gespeeld door Ro-
bert Downey Jr.) tegenover een vij-
and met grenzeloze macht. Wan-
neer Stark erachter komt dat zijn 
persoonlijke wereld is vernietigd, 
begint hij aan een heldhaftige reis 
opzoek naar degenen die er verant-
woordelijk voor zijn. Deze reis zal 
ook een grote test voor hem zijn. 
Met zijn rug tegen de muur moet hij 
proberen te overleven door gebruik 
te maken van zijn eigen techniek en 
te rekenen op zijn creativiteit en in-
stinct om zijn naasten te kunnen be-
schermen. Tijdens zijn reis ontdekt 
Stark het antwoord op een vraag, 
een vraag die hem al een tijdje ach-
terna zit: maakt de man zijn harnas 
of maakt het harnas de man? Deze 
actiefilm duurt 90 minuten en is in 
3D. Vanavond, donderdag 25 april, 

is ‘Iron Man 3’ te zien om 20.00 uur 
en maandag, het is meivakantie, om 
15.45 uur. 
In Crown Cinema kan vrijdag geno-
ten worden van ‘De Croods 3D’ om 
16.00 uur, ‘G.I. Joe: Retaliation’ om 
18.30 uur en ‘Iron Man 3’ om 20.45 
uur. Zaterdag en zondag wordt de 
bioscoopzaal weer omgetoverd tot 
theater, maar maandag kan weer 
plaatsgenomen worden met pop-
corn om 11.45 uur voor ‘Nijntje de 
film’, om 13.45 uur voor ‘De Croods 
3D’, om 15.45 uur voor ‘Iron Man 3’, 
om 18.30 uur voor ‘G.I. Joe: Retali-
ation’ en tot slot om 20.45 uur op-
nieuw voor ‘Iron Man 3’. 
In verband met de meivakantie 
wordt deze week een gevarieerd 
filmaanbod gepresenteerd. Kijk voor 
het complete programma en voor 
het reserveren van kaarten op www.
crowncinema.nl. Toegangskaarten 
bestellen kan ook via 0297-753700 
of door een mailtje te sturen naar 
info@crowncinema.nl. 

Dansvloer op voor Rietveld
Aalsmeer - De Rietveldband ver-
zorgde afgelopen zondag 21 april 
een optreden in restaurant De Zotte 
Wilg en ondanks het zonnige weer 
trok het muziekfeestje veel belang-
stellenden. Natuurlijk werd op het 
terras buiten genoten van het zon-
netje, maar als de muzikanten de in-
strumenten weer ter hand namen, 
druppelden de bezoekers in groep-

jes naar binnen. En er werd ze-
ker niet alleen gekeken en geluis-
terd, er werd volop gedanst. De op-
zwepende mix van Irish folk, coun-
try and western, maar ook rock and 
roll werd duidelijk gewaardeerd. Net 
als de bezoekers kijken de bandle-
den Hans, Ron, Piet, Gerrit, Dick en 
Leen op een heel gezellig en suc-
cesvol optreden.

Zondag Sixteen and the 
Sidewinders in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 28 
april back to the fifties and six-
ties in The Shack met de hot roc-
kabilly klanken van de band Sixteen 
and the Sidewinders. Het is het eni-
ge optreden in Nederland van deze 
Europese tour! Deze Britse jongens 
hebben met diversen grote namen 
in de studio gewerkt en menig tent 
plat gespeeld. Sixteen’s wild guitar, 
de powerhouse slapbass van Jayson 
Reed en de aanstekelijke rhythm 
drums van Jonny zorgen voor een 
raw en raunchy rockabilly act! We-
derom dus een rock and roll in feest 
in The Shack! Sinds maandag 22 

april is The Shack beter te bereiken 
dan ooit door de opening van de 
nieuwe N201 en de Waterwolftunnel 
en de Bosrandbrug! Voor de agen-
da: Dinsdag 30 april is The Shack 
open vanaf 13.00 uur.En woensdag 
8 mei, de avond vóór Hemelvaarts-
dag, speelt Hucksters The Shack is 
zondag 28 april vanaf 15.00 uur ge-
opend en Sixteen and the Sidewin-
ders begint om 16.00 uur. De entree 
is 7,50 euro per persoon. Ook zater-
dag 27 april is The Shack open van-
af 15.00 uur. Voor het programma: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Oranjekoorts in de Praam
Aalsmeer - Op donderdag 18 april 
is in café de Praam een zeer ge-
slaagde bingo georganiseerd door 
Selena van der Schilden. De op-
komst op deze avond was uiterma-
te goed en met name erg gezellig! 
De afgelopen vrijdagmiddagbor-
rel was eveneens heel gezellig en ‘s 
avonds heeft DJ Joost er een spet-
terende avond van gemaakt! De za-
terdagmiddag is ingeluid met de es-
tafette gast DJ’s Arnaud en Pieter! 
Deze heren stonden de gehele mid-
dag voor het Kika fonds achter de 
draaitafel! Dankzij de opkomst van 
vele gasten is er een paar honderd 
euro opgehaald mede door de ver-
koop van Aalsmeerse kaarsjes, cu-
pecakes en lege statiegeld flessen 
en natuurlijk donering in de collec-
tebus! Het weekend is in aantocht 
en deze start vanavond, donderdag 
25 april, al met de donderdagavond-
borrel! Op 26 april staat de vrijdag-
middag borrel weer klaar en om de 
oranje koorts alvast op te laten lo-
pen start vanaf 22.00 uur de Praam’s 
Orange Partynight met DJ Henkie. 
Wees op tijd, want vol is vol! Zater-
dagmiddag 27 april belooft een ge-
zellige en drukke middag te wor-
den! Estaffette gast DJ’s Joey van de 
Poppe en Jordi Nelis zullen hier deel 
van uitmaken, samen met een gast 
optreden van Mark Fledderman! De 
middag zal van 16.30 tot 19.30 uur 
zeker op zijn kop staan! Jong en oud 
is welkom. Zaterdagavond vanaf 
22.00 start onder leiding van DJ Nis-
ta the Orange Dance Edition! Op de 
laatste Koninginnenacht, maandag 
29 april, gaat de Praam vanaf 21.30 
uur open. Mis dit afsluitfeest niet en 

maak er een geweldige avond van 
met DJ Marco Kroon die de oran-
je slingers deze avond aan de wand 
zal hangen! De deur wordt om 02.00 
uur gesloten en het feest gaat tot 
in de vroege uurtjes door! Tevens 
wordt deze avond een verloting ge-
houden onder de jasnummertje. Op 
Koninginnedag, dinsdag 30 april, is 
het al vroeg gezellig bij danscafé de 
Praam. Het terras en de bar zijn van-
af 13.00 uur geopend! Tussen 14.00 
en 15.30 uur is op de televisiescher-
men de inhuldiging van koning Wil-
lem Alexander te zien. Het Oranje-
feest wordt vanaf 15.30 uur opge-
luisterd met DJ Kees Markman en 
optredens van Glenn Palm, Danny 
Terp en natuurlijk Ruby van Urk live 
on stage. Geadviseerd wordt om op 
tijd aanwezig te zijn.

Njoy is de nieuwe naam van de zaterdag feestavond in de N201 met achter de 
draaitafels wekelijks andere (bekende) dj’s. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Voor jeugd 14 tot en met 18 jaar
Njoy in N201 in oranje sfeer
Aalsmeer - Njoy is de nieuwe naam 
van de wekelijkse zaterdag feest-
avond in de N201 waar jongeren 
voortaan terecht kunnen voor gezel-
ligheid, leuke mensen en de beste 
hits van nu! Het team van de N201 
doet er alles aan om van het cen-
trum aan de Zwarteweg een leuke 
nieuwe feestlocatie te maken voor 
jongeren onder de 18 jaar en staat 
altijd open voor ideeën en feedback 
om het iedereen nog beter naar de 
zin te maken. Aanstaande zater-
dag 27 april is Njoy in N201 alvast in 
oranje sfeer, dus kom je koningsdag 
outfit alvast testen en feest alvast 

even in voor het echte werk volgen-
de week! Het feest begint om 21.30 
uur en duurt tot 3.00 uur. Na 1.30 
uur worden geen bezoekers meer 
binnen gelaten. De minimumleef-
tijd is 14 jaar en legitimatie is ver-
plicht. De entree bedraagt 2 euro. Er 
zijn diverse promotors die kaartjes 
verspreiden op scholen waarmee je 
gratis binnen kunt komen. Er wordt 
alleen alcohol geschonken vanaf 16 
jaar en als je dat wil kun je hiervoor 
een polsbandje krijgen aan de deur. 
Personen die stevig hebben inge-
dronken worden geweigerd. Meer 
over het programma: www.n201.nl.

Zaterdag 27 april in Crown Theater
Mon Amour en Sailing home 
in Meezingen met Volendam
Aalsmeer - Na het enorme suc-
ces van Volendam, de Musical komt 
De Graaf & Cornelissen Producties 
met een groots meezingspektakel 
naar het theater; Meezingen met 
Volendam. In deze productie zijn 
Job Bovelander, Rick Sessink, Bar-
ry de Gooijer, Kick Spijkerman en Yl-
va Wichers Schreur te zien. Job en 
Rick speelden eerder al de hoofd-
rollen in de Volendam-musical. On-
der begeleiding van een live orkest 
brengen deze jonge toptalenten de 
bekendste en mooiste Volendamse 

hits, die iedere liefhebber kan mee-
zingen. Meezingen met Volendam 
staat garant voor een feestelijke en 
herkenbare avond met hitsongs als 
Kijk omhoog, Mon amour, Ik hou 
van jou, Sailing home, Als de mor-
gen is gekomen en Rosanne. 
Aanstaande zaterdag 27 april is dit 
meezingspektakel te zien in het 
Crown Theater Aalsmeer. Aanvang: 
20.00 uur. Kaarten kosten via sprint-
prijzen 17,50 euro per stuk en zijn 
te bestellen via www.crowntheate-
raalsmeer of bel 0900-1353.

Jubileumfeest zaterdag
Lemon Curry in Beach
Aalsmeer - Dit voorjaar is het tien 
jaar geleden dat door enkele muzi-
kanten uit de regio Aalsmeer en Uit-
hoorn de band Lemon Curry werd 
opgericht. Dit jubileum wordt zater-
dag 27 april gevierd met een optre-
den in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Het repertoire van de 
band is een bloemlezing uit de pop-
muziek van de afgelopen 40 jaar. De 
band heeft in de loop der jaren van-
uit haar thuisbasis Aalsmeer zowel 
binnen als buiten de regio de no-
dige optredens verzorgd en daarbij 

keer op keer bewezen elk feest tot 
een echt feest te kunnen maken en 
het publiek, van jong tot oud, het
plezier laten beleven zij zelf in het 
spelen heeft. Lemon Curry bestaat 
uit de zangeressen Mandy en Marjo 
van Wijngaarden, de gitaristen Mar-
tijn Vogelaar en Nick van der Schil-
den, pianist Ed Elting, drummer Tom 
Boot en bassist Marcel Besselink.
De deur van The Beach gaat open 
om 20.30 uur en de toegang is gra-
tis. Het voorprogramma wordt ver-
zorgd de band door Le Fou Imprévu.

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

Ook staat er een fantastisch, niet 
te mogen missen, optreden op het 
programma van niemand minder 
dan Lies Beijerinck, Didge Mother 
of Holland! En tot slot vanaf 21.00 
uur een spetterend optreden van 
de Afrikaanse percussieband ‘Rof-
fa Foli’ uit Rotterdam met aanslui-
tend een swingend dansfeest. Voor 
deelname aan de workshop kan ge-
maild worden naar info@djembik-
kels.nl of neem telefonisch contact 
op met Kelsie Ruis via 06-21430219. 
De toegang is gratis, maar een gift 
is welkom!

Vier bands naar finale Popprijs
Wie wordt beste band 
van Amstelland 2013?
Aalsmeer - De finalisten van de 
Popprijs 2013 zijn op vrijdag 12 
april jongstleden bekend gemaakt. 
De bands Goldsick Monkey, Back 
Morton House, Where is Waldo? en 
Deep Fried staan op 3 mei in P60 te 
Amstelveen. 
Zij zullen met elkaar de strijd aan-
gaan voor een prijzenpakket en na-
tuurlijk de titel en de eeuwige roem: 
beste band van Amstelland. De af-
gelopen weken gingen twaalf bands 
met elkaar de strijd aan verdeeld 
over vier voorrondes. Na vloeien van 
bloed, zweet en tranen in lokale po-
dia The Mix en N201 werden de fi-
nalisten vrijdag 12 april bekend ge-
maakt. Juryleden Axe Hessel en 
Frank Hopman konden de winnaars 
feliciteren. De Popprijs van Amstel-
land is een wedstrijd voor bands uit 

de omgeving Amstelland. Het biedt 
jong talent een plek om meer podi-
um ervaring op te doen en hun ta-
lenten verder te ontwikkelen. Dit 
jaar werd de bandcompetitie voor 
de veertiende keer gehouden.

Film in Bacchus 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
27 april ziet café Bacchus zich ge-
noodzaakt om bezoekers los te ruk-
ken van de festiviteiten rond het ko-
ningshuis. Dit wordt gedaan door 
middel van een film. Bacchus in de 
Gerberastraat gaat open om 20.30 
uur en de film begint om 21.00 uur. 
De toegang is 3,50 euro per per-
soon.
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Ambachtsheerweg (nabij), het plaatsen van beschoeiing;
- Machineweg, het renoveren van het ketelhuis;
- Machineweg, afwijken bestemmingsplan tbv opslag bouw-

materiaal en materieel;
- Marktstraat 17, het kappen van 3 bomen;
- Mr. Jac. Takkade 3, het plaatsen van een afdak op een 

verplaatsbare stelling;
- Mr. Jac. Takkade 15a, het bouwen van 6 paardenstallen.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw;
- Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen;
- Rozenhof 5, het wijzigen van de voorgevel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 25 april 2013.   

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

HW 87-23
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van 
de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wet-
houders bekend dat zij hebben besloten met toepassing van 
art. 2.31 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht aan de bestaande omgevingsvergunning van 29 
oktober 1987 (nr. HW 87-23)) van Biemond Tankservice B.V. 
voor het tankstation, gelegen lakenblekerstraat 9a te Aals-
meer, ambtshalve een nieuw voorschrift toe te voegen dat de 
bevoorrading van LPG uitsluitend mag plaatsvinden op werk-
dagen tussen 19.00-24.00 uur. 

Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 
26 april t/m 7 juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis bij 
de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De openingstijden 
van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 
uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook wor-
den ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren 
een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 020-5404154). 
Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbe-
sluit.

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de ge-
adresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend 
belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van 

een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht ver-
schuldigd. 

Aalsmeer, 23 april 2013

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 0297-
387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 
weken.

evenementenvergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 van 

12.30-20.00 uur
- Plaatsen springkussen op Weteringstraat 27 op 30 april 

van 15.00-23.00 uur
- Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30 april 2013 

van 10.00-19.00 uur.
Datum verzending vergunning 23 april 2013

ter inZage biJ de aFdeling dienstverlening, 
balie 5

t/m 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; Em-
mastraat 24, het kappen van drie bomen; Jas-
mijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant en het 
realiseren van een dakterras op de bestaande 
aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108, 
het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek 
Burg. Kasteleinweg, het kappen van een boom; 
Uiterweg 84 (bouwen van een vrijstaande wo-
ning).

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

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

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Koningstraat 7, het aanleggen 
van kabels en leidingen; Korianderhof-Venkelhof, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Midden-
weg (gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 
bomen (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het 
verbreden van de weg en het kappen van bo-
men); Ringvaartzijde 52, het kappen van twee 
bomen; Hornweg 178, bouwen van een woon-
huis.

t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorkant; Kerkweg 25, het 
vernieuwen en vergroten van de kap; Kerkweg 
25a, het vernieuwen en vergroten van de kap; 
Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van 
een woonhuis en het aanleggen van een uitrit; 
Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bou-
wen van een woonhuis; Wilgenlaan 5, ontvangen 
op 31 januari 2013 (verdagen beslistermijn met 
ten hoogste zes weken); Stommeerweg 72H, het 
brandveilig in gebruik nemen van een logiesge-
bouw.

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

t/m 15-05 Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren en 
Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 uur 
(evenementenvergunning); Zomerbraderie rond-
om het winkelcentrum Kudelstaart op 19 juni 
2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementenver-
gunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m 14 

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
25 april 2013

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstiJden balie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverlening balie bouWen & 
vergunningen uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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

aFspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

september 2013 (evenementenvergunning)
t/m 16-05 Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel; 

Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van 
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

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

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

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

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

t/m 04-06 Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw; 
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozen-
hof 5, het wijzigen van de voorgevel.

t/m 06-06 Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation, 
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van 
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen 
tussen 19.00-24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 
van 12.30-20.00 uur; Plaatsen springkussen op 
Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-23.00 
uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30 
april 2013 van 10.00-19.00 uur.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen 
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en 
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project 
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan 
199, het plaatsen van een dakopbouw en een 
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonne-
dauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelge-
maal.

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

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

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

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Gerrit en Nellie 60 jaar een paar!
Aalsmeer - In de toen nog klei-
ne gemeente Eemnes gaven Ger-
rit van Essen en Nellie Jongerden 
op 16 april in 1953 elkaar het ja-
woord. Hij 23 jaar en zij 24 jaar en 
met toestemming van hun ouders, 
zo bevestigde de officiële trouw-
akte, waarvan burgemeester Theo 
van Eijk een kopie had laten ma-
ken en deze overhandigde tijdens 
zijn bezoek afgelopen maandag 22 
april. Het stel zat al bij elkaar op 

de lagere school en ging op latere 
leeftijd gezamenlijk met vrienden 
en vriendinnen uit. Opeens ‘liepen’ 
ze met elkaar. En na 3,5 jaar ver-
kering werd besloten in het huwe-
lijksbootje te stappen. Er was in die 
tijd behoorlijke woningnood, maar 
Gerrit had, dankzij zijn werk maz-
zel. Hij werkte bij de Provinciale 
Waterstaten en op het moment dat 
de Weteringbrug afgebouwd was, 
kwam de ark van de opzichter vrij. 

Gerrit mocht er met zijn kersverse 
bruid Nellie in gaan wonen, maar 
voor de ark moest wel een ande-
re locatie gevonden worden. Het 
werd Aalsmeer, langs de N201, na-
bij de brug. Het echtpaar van Es-
sen viert dit jaar dus nog een ju-
bileum: Ze wonen ook 60 jaar in 
Aalsmeer. Na 3,5 jaar moest de ark 
op last van de toenmalige burge-
meester weg en kregen ze een du-
plexwoning in de Ophelialaan. Blij 
waren ze hier overigens niet mee. 
Het was een stuk kleiner dan ze 
gewend waren. Meer ruimte kre-
gen ze weer 3,5 jaar later toen een 
huis betrokken mocht worden in 
de Hugo de Vriesstraat. En toen in 
1971 de nieuwbouw in de Horn-
meer klaar was, werd een huis ge-
kocht in de Saturnusstraat. “Fijn 
wonen hier”, zegt het echtpaar. Van 
het blok van vijf huizen, wonen vier 
stellen er al net zo lang. 
Ze helpen elkaar, lopen de deur 
niet plat, zoals Nellie benadrukt, 
maar zijn er voor hulp en een luis-
terend oor. Het stel heeft twee 
pleegzonen mogen opvoeden. Een 
is helaas op jonge leeftijd overle-
den, maar de ander woont vlak-
bij in Amstelveen en dankzij hem 
hebben Gerrit en Nellie drie klein-
kinderen van alweer 24, 22 en 20 
jaar. 

De wereld in
Na de pensionering van Gerrit ging 
het echtpaar de wereld in. Jaarlijks 
met een groep van de Christelij-
ke Caravan Club reizen door Euro-
pa, meestal vier, soms wel zes we-
ken. Ze zijn in Italië en Frankrijk, 
geweest, ook in Polen en Honga-
rije en de Scandinavische landen. 
Met veel plezier kijken ze terug op 
hun vijftien reislustige jaren. 
En ze hebben er vrienden voor het 
leven mee gevonden, want nog 
steeds zijn de contacten warm en 
worden bezoeken aan elkaar ge-
bracht. Het verklaart de enorme 
hoeveelheid kaarten in huis. Ruim 
tachtig, waaronder natuurlijk ook 
een felicitatie van de Koningin en 
1 van de Commissaris van de Ko-
ningin. 

Met bloemen is het 60 jaar ge-
trouwde echtpaar eveneens veel in 
het zonnetje gezet. Voor het boe-
ket van de gemeente was het zoe-
ken van een vaas een klusje voor 
later. Gerrit en Nellie zijn blij nog 
zelfstandig te kunnen wonen in 
hun vertrouwde buurtje. Met hulp 
van derden lukt het de 83 en 84 ja-
rige nog prima om samen te ge-
nieten van de oude dag. Ook na-
mens de Nieuwe Meerbode nog 
vele gezonde jaren gewenst en na-
tuurlijk nog hartelijk gefeliciteerd 
met het diamanten huwelijk! 

Door Jacqueline Kristelijn

Navigatiesysteem en radio 
uit auto’s gestolen
Aalsmeer - Er zijn afgelopen week 
liefst vier inbraken in auto’s ge-
pleegd. Twee in Kudelstaart en 
twee in Nieuw-Oosteinde. In de 
nacht van donderdag 18 op vrij-
dag 19 april is een raam geforceerd 
van een in de Korfstraat geparkeer-
de auto. 
De dief is er vandoor gegaan met 
het navigatiesysteem. Dezelfde 
nacht is in Nieuw-Oosteinde, ge-
tracht in te breken in een in de Ko-
ningsstraat geparkeerde auto. Het 
slot van de wagen is geforceerd. De 
dieven hebben de auto niet open 

gekregen. Op zaterdag 20 april is 
tussen half een ‘s nachts en kwart 
over acht in de ochtend ingebro-
ken in een in de Brasemstraat ge-
parkeerde auto. Er is een ruit inge-
slagen. De buit was fors. De dieven 
hebben een mobiele telefoon ge-
stolen en een portefeuille met rij-
bewijs, bank- en sportpassen. In 
de nacht van zondag 21 op maan-
dag 22 april is ingebroken in een 
aan Burggraaf Ambacht geparkeer-
de auto. Aan de achterzijde is een 
ruit ingeslagen. De dieven hebben 
de radio meegenomen.

Vanavond Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
25 april, komen burgemeester, wet-
houders en raadsleden bijeen voor 
een vergaderavond van het Beraad 
en de Raad. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur 
in der raadskelder met een infor-
meel Beraad over de nota van uit-
gangspunten voor het Rooie Dorp 
aan de Machineweg. Om 20.30 uur 
begint vervolgens in de raadzaal 
het Beraad met op de agenda het 

bestemmingsplan Hornmeer, het 
aanwijzen van gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten en het 
vaststellen van de verordening Star-
terslening. Na een pauze wordt tot 
slot rond 22.00 uur weer in het plu-
che plaatsgenomen voor de Raad 
met als enige ondererp de verwer-
king van huishoudelijk restafval. 

De vergaderavond in het gemeente-
huis, ingang Raadhuisplein, is open-
baar, geïnteresseerden zijn welkom.
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Sonority valt in de smaak
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond gaf popkoor Sonority een 
speels concert met het thema ‘Ode 
aan…’. Een ode werd gegeven aan 
dromen, vrouwen, Ramses, het le-
ven en de liefde. Per thema werden 
drie of vier nummers gezongen. Met 
name de medley van Ramses Shaf-
fy en het nummer ‘ik Heb je lief’ van 
Paul de Leeuw als afsluiting kreeg 

veel applaus. Ruim 150 mensen wa-
ren te gast in de Open Hof Kerk. Tij-
dens de pauze en na afloop van het 
optreden ontving het koor veel po-
sitieve reacties. Ook de gastoptre-
dens van Zai Gezunt met een ode 
aan klezmer muziek en vooral van 
het Aalsmeerse DuYoBras R’Co met 
een ode aan het chanson werden 
zeer enthousiast ontvangen.

Spetterende muzikale reis 
Flora door Amerika!
Aalsmeer - Muziekvereniging Flora 
nam afgelopen zaterdag in De Spil 
een groot publiek mee op een mu-
zikale reis door Amerika. Het orkest, 
onder leiding van Dick-Jan Veer-
beek, ging als een wervelwind van 
start met een snelle mars, de wel-
bekende Stars and Stripes van John 
Philip Sousa. Als volgende nummer 
stond Cry of the Falcon op het pro-
gramma, dit was één van de stuk-
ken die Flora heeft gespeeld op 
het concours in Zaandam afgelo-
pen november. Geheel ongebruike-
lijk nam de dirigent het woord na de 
slotaccoorden van dit werk, hij ver-
telde dat de muzikanten net een 
nòg mooiere uitvoering hebben la-
ten horen dan op het concours, wat 
niet wegneemt dat er in Zaandam 
toch een eerste prijs met recht op 
promotie, de derde op rij, mee werd 
verdiend. Als complete verrassing 
overhandigde Dick-Jan het eredi-
ploma van de KNFM aan voorzit-
ter Ton Hol, want het blijkt dat Flora 
van alle deelnemende orkesten, uit-
komend in de 3e divisie in 2012, het 
hoogst aantal punten heeft behaald. 
Een topprestatie! Na dit intermez-
zo werd het concert vervolgd met 
One Moment in Time, waarna het 
de beurt was aan Jessica, Marcel, 
Nathalie, Franka, Mare en Tim. Deze 
jonge trompet-sectie, waar Flora su-
per trots op is, zette een voortreffe-
lijk uitgevoerd Tricky Trumpets neer. 
Het jeugdorkest betrad na Grease 
het podium om hun aandeel aan het 
concert te geven. Deze enthousiaste 
groep jongens en meisjes speelde 
de sterren uit de Amerikaanse vlag 

met Take it Easy, A Western Suite, 
een selectie uit Pocahontas en als 
uitsmijter voor de pauze The Best 
of the Blues Brothers. Met Dances 
with Wolves, inclusief prachtige bij-
passende filmbeelden, startte het 
programma na de pauze, gevolgd 
door een swingende Glenn Miller 
Parade. Presentator Jaap van Leeu-
wen leidde na het bekende What a 
Wonderful World Dixieland Jambo-
ree in, waarin de volgende solisten 
voor het voetlicht traden: Iida op so-
praansaxofoon, Else op tenorsaxo-
foon, Jessica op trompet, Kees op 
trombone en Wilco op sousafoon. 
Na dit, vol passie uitgevoerde mu-
ziekstuk, namen de jeugdleden ook 
weer plaats op het podium om, sa-
men met het grote orkest, de avond 
af te sluiten met Looney Tunes en I 
Will Follow Him. Dirigent Dick-Jan 
Veerbeek heeft met Flora een spet-
terende muzikale reis verzorgd door 
Amerika, deskundig en humoris-
tisch aan elkaar gepraat door Jaap 
van Leeuwen en van beeld voor-
zien door Kees Meekel, die allen 
door het publiek werden beloond 
met een spontane staande ovatie! 
Nieuwe leden, jong of oud, ervaren 
of onervaren, zijn van harte welkom 
tijdens een repetitie van Flora in het 
clubgebouw aan de Wim Kandreef 
in Kudelstaart op maandagavond. 
Het jeugdorkest repeteert van 19.00 
tot 19.45 uur en het grote orkest van 
20.00 tot 22.15 uur. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met het secretariaat: 0297-
341972, of kijk op de website www.
muziekverenigingflora.nl.

KCA Klassiek concert een 
muzikaal lentefeest
Aalsmeer - Was het zondag 14 
april eindelijk lekker warm, bezorg-
de Haarlem Voices, een kamerkoor 
bestaande uit 16 zangers en zan-
geressen en voortreffelijk begeleidt 
door Sarah Barrett, de bezoekers 
van het KCA klassieke concert de 
toehoorders weer kippenvel. Zo lijkt 
het ook nooit goed te zijn, maar het 
tegendeel is waar, want iedereen 
had er graag kippenvel voor over. 
In de goed gevulde Oud Katholieke 
kerk aan de Oosteindeweg kon men 
intens genieten van goed geschool-
de zangers en zangeressen, die voor 
een groot deel afkomstig zijn van de 
Haarlemse Koorschool St Bavo. KCA 
sloot het seizoen dan ook met gran-
deur af! Vooral het Totus tuus van de 
Poolse componist Henryk Górecki 
(1933-2010) werd prachtig gezon-

gen. Hetgeen eveneens telde voor 
het Lux Aurumque van de Britse 
componist Eric Whiteacre (1970) Na 
het sacrale programma van voor de 
pauze was het even een overgang 
naar het wat lichtere genre, maar 
De Haarlem Voices gaven daar-
mee wel aan waartoe zij allemaal 
in staat zijn. Van lyriek tot roman-
tiek met als prachtige uitsmijter het 
Geographical Fugue van Ernst Toch 
(1887-1964). Het leek wel alsof de 
blaadjes aan de wilg in de tuin van 
de Oud katholieke Kerk meegeno-
ten van deze mooie concertmiddag, 
in een paar uur tijd waren zij zon-
der gezichtsbedrog groener en gro-
ter geworden. Zo werd het binnen 
en buiten een mooie lentemiddag. 

Janna van Zon

recensie

Vissersvrouwenkoor Haring 
met Ui treedt drie maal op
Aalsmeer - Zaterdag 27 april is het 
vissersvrouwenkoor Haring met Ui 
te zien en te horen tijdens een op-
treden in de foyer van het Crown 
Theater in Aalsmeer. Op die avond 
kan het publiek meezingen met Vo-
lendam, een groots meezingspek-
takel. Om het publiek al vast in de 
sfeer te laten komen zal het Vis-
sersvrouwenkoor in de Foyer al een 
voorproefje geven. Op zaterdag 20 
april zal dit koor ook twee optredens 
verzorgen bij de Volendammer vis-
winkel Smit & Bond in de Zijdstraat 
47 in het centrum. Aanvang is rond 
11.30 uur en om 12.30 uur. Het vis-
sersvrouwenkoor Haring met Ui is 
in 2011 opgericht door de dirigente 

Marja Spaans en de accordeoniste 
Louise Prins en geniet nu al regio-
nale bekendheid. De meiden zingen 
over het ruwe vissersleven, het lan-
ge wachten en het harde bestaan. 

Maar ook over de saamhorigheid, 
de humor en de vrolijkheid. Oude 
of recente zeemansliederen, tries-
te tranentrekkers, vertalingen of be-
kende meezingers. Solisten, duet-
ten of gewoon met zijn allen. Alles 
kunt u van het koor verwachten, als 
het maar over de zee gaat. Het vis-
sersvrouwenkoor Haring met Ui be-
staat uit circa twintig vrouwen uit 
Aalsmeer en omgeving. Voor meer 
informatie: www.haringmetui.nl.

Expositie maandje langer
Liefde in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met 23 ju-
ni is de bijzondere tentoonstelling 
‘Trouwen in het Oude Raadhuis’ te 
zien is. Eén van de deelnemers is 
de beeldhouwster Miep Maarsse. 
Zij verbindt zich in haar kunst heel 
sterk met dieren. Op een groot pla-
teau zitten, spelen en luieren haar 
nijlpaarden en beren. Niets men-
selijks is hen vreemd. Je vraagt je 
steeds af, zijn het dieren of zijn het 
mensen? De beelden zijn met veel 
vakmanschap, maar vooral ook met 
veel liefde gemaakt. Miep laat zien 
hoe de dieren haar ontroeren. Met 
grote aandacht heeft ze gekeken 
hoe ze zich bewegen. In haar beel-
den gaan de dierlijke vormen en ei-
genaardigheden naadloos over in 
menselijke hoedanigheden. Op een 
sofa zie je het echtpaar Nijlpaard, 
een gezapig ouder stel. De vrouw 
half liggend op een sofa, de man 
trots ernaast. Ze zijn duidelijk tevre-
den met zichzelf en wat ze van het 
leven gemaakt hebben. En dan de 
beertjes die elkaar omhelzen en de 
moederberen die met kinderen op 
hun rug spelen en rollebollen. De 
kleine beelden worden soms in op-
dracht gemaakt voor speciale ge-
beurtenissen in families. Als cadeau 
ter gelegenheid van veeljarige hu-
welijksfeesten bijvoorbeeld, waarbij 
dan het aantal kinderen de hoeveel-
heid babybeertjes bepaalt. En zo is 
de cirkel rond en is het huwelijks-
feest weer het onderwerp. In de vi-
trine in de kleine voorkamer van het 
Oude Raadhuis staat een prachtige 
trouwfoto van de ouders van Miep. 
Ze worden omringd door de mooie 
werken van hun dochter. Dit is een 
zeer fraaie vitrine geworden. In de 
onderste lagen zie je oude attribu-
ten, witte handschoentjes en een 
hoge hoed van meer dan 100 jaar 
oud , het was de hoed van bruide-

gom Jan Alderden. De Liefde voor 
de gestorvenen, is een groot goed, 
vooral op deze tentoonstelling. Want 
eigenlijk is deze expositie van al die 
oude trouwfoto’s aan wanden en in 
vitrines één groot eerbetoon aan de 
gestorvenen. Van al die paren schij-
nen er nog maar een tiental in leven 
te zijn. De overigen zijn niet meer in 
leven, maar zijn weer een paar we-
ken aanwezig in het Oude Raadhuis, 
ze horen er gewoon nog bij. In de vi-
trine in de bureaukamer van het Ou-
de Raadhuis liggen sterfmedaillons, 
het zijn herinneringsmedaillons. In 
de 19e eeuw was het gewoon om 
dergelijke sterfmedaillons te maken 
en te dragen. In zo’n medaillon zie 
je een portret of miniatuurtje van de 
overledene met daarnaast een haar-
lok. En de sterfdatum is erin gegra-
veerd. De vormgeving van het me-
daillon en de ketting zijn ontwor-
pen in de sfeer van degene die her-
innerd en geëerd wordt. Terug naar 
de kleine voorkamer van het Oude 
Raadhuis. Daar komt die gelukza-
ligheid van de liefde, al of niet ver-
pakt in een huwelijkscontract, ruim-
schoots aan de orde. De schilderij-
en van Paul Hugo Ten Hoopen dra-
gen als titels ‘Geliefden in maan-
licht’, ‘Liefde op de dijk’, ‘de kus’, 
‘het half verborgen naakt’. Je denkt 
aan Matisse bij dit werk, het is zeer 
schilderachtig met mooie decoratie-
ve kleurvlakken, het vrouwelijk li-
chaam, fruit, bladeren, bloemen, dit 
alles en deze manier van schilderen, 
spreekt voor zich en behoeft geen 
verdere uitleg of verhaal. De exposi-
tie ‘Trouwen in het Oude Raadhuis’ 
is verlengd en nog tot en met 23 juni 
te zien in de gemeentelijke exposi-
tie in de Dorpsstraat iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur.
Door Henny Weima

Nostalgisch filmfestival in 
Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - Liefhebbers van oude 
filmopnamen van Aalsmeer, kunnen 
in de komende Feestweek hun hart 
ophalen. Op dinsdag 10 september 
vindt in de feesttent op het Praam-
plein een nostalgisch filmfestival 
plaats. Vorig jaar was de belang-
stelling voor de eerste nostalgische 
filmavond zo groot (de 700 beschik-
bare plaatsen bleek veel te weinig), 
dat nu ook een nostalgische film-
middag wordt gehouden. Het pro-
gramma voor beide voorstellingen is 
echter hetzelfde. Er zullen films wor-
den vertoond uit de periode 1930-
1995, waaronder nooit eerder ver-
toond materiaal. Onder meer (kleu-
ren-) opnamen van op en rond het 
Molenpad (1958); de Koninginne-
dagoptocht door het dorp van de El-

thetoschool naar ‘Rustoord’ (1981); 
Sinterklaasintocht aan de Van 
Cleeffkade en bezoek van de Sint 
aan de kleuterschool van de Colum-
biaschool in Zuid (1958); schaat-
sen in en rond de zwembaden VI-
BA en Blauwe Beugel (1963); ijs-
brekers vast in de Ringvaart (1963); 
Wilhelminafeesten in Oost (1952); 
veilingfeest met prins Claus (1982) 
en tv-show rond het 850-jarig be-
staan van Aalsmeer in De Oude Vei-
ling. Voorts zijn schitterende opna-
men van Aalsmeer te zien in films 
uit de jaren 1930 tot 1942. Tegen de 
tijd dat de kaartverkoop start, zal het 
complete programma – samenge-
steld en gepresenteerd door journa-
list Dick Piet - bekend worden ge-
maakt. 

Op het Nostalgisch Filmfestival wordt een samenvatting vertoond van het 
showprogramma dat rond het 850-jarig bestaan van Aalsmeer in De Oude 
Veiling door de NCRV werd opgenomen. Samen met de zaal zingen Mie-
ke Telkamp en het Cocktail Trio onder meer een speciaal Aalsmeer 850-lied. 

Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 27 april is er 
weer een veiling op de Historische 
Tuin. Om 15.00 uur gaat Dirk Ousso-
ren, oud veilingmeester van de CAV, 
weer veilen op de oude Bloemen-
lustklok. Voor de laatste keer dit sei-
zoen zullen er seringen geveild wor-
den. Voor liefhebbers staan verder 
diverse tuinplanten te koop. Ook zij 
er eventueel nog fruitbomen in pot 
verkrijgbaar. De kassen staan mo-
menteel nog vol met perkgoed. Van-
wege het late voorjaar zijn juist nu 
de perkplanten en de magnolia’s op 
zijn mooist. Ook de peren beginnen 

langzaam in bloei te komen. Dus is 
een wandeling over de Tuin nu juist 
de moeite waard. 

De volgende veiling is op 25 mei. 
Zaterdag gaat de Tuin om 13.30 
uur open en de veilingklok gaat om 
15.00 uur draaien. U kunt de Tuin 
bezoeken van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur en 
op zaterdag en zondag van 13.30 tot 
16.30 uur. Entree via de brug op het 
Praamplein. Verdere informatie via 
www.historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.

De Brulboeien bij Dagcentrum 
Aalsmeer - Frits was jarig, maan-
dag 22 april en daarbij hoorde een 
optreden van De Brulboeien, vond 
hij. ‘s Morgens om half elf was het 
zo ver. De voorzitter van het koor 
feliciteerde de jarige, een cadeau-
tje werd overhandigd en toen klonk 
het Lang zal hij leven. Het was het 
begin van een soort zeemanslied-
jesfestival. Hoewel het zeemans-
leven niet altijd over rozen gaat, is 
het toch verwonderlijk hoeveel vro-
lijke liedjes er over bestaan. Maar 
of het nu het vroege tijdstip of de 
maandagmorgen was: reeds bij het 
tweede nummer, het Noordzee-
strand, liep de samenwerking tus-
sen zang en muziek uit zijn koers. 
Gelukkig was ondertussen gecon-
stateerd dat vanuit het publiek ook 
Hans op zijn mondharmonica het 
koor muzikaal begeleidde. Nadat hij 
zich ter versterking bij de accorde-
onisten had gevoegd, was het lek 
boven. Het samenspel tussen koor 
en muziek vertoonde geen barsten 
meer. De stemming kwam er steeds 
beter in. De bekende refreinen wer-
den volmondig meegezongen en al 
snel gingen de voetjes van de vloer. 
Ook de jarige liet zich niet onbe-
tuigd en (alvast) getooid met een 
oranje kroningspet zwierde hij vro-

lijk in het rond. Geïnspireerd door de 
feestelijke sfeer werd door het koor 
het ene na het andere zeemanslied 
ten gehore gebracht. Na de dochter 
van de klipperkapitein John Brown 
werd de bark Santa Fé bezongen, 
waarbij door de koorleden een va-
tje rum soldaat werd gemaakt. Bij 
Haallijntje, boeilijntje werd op het 
ritme van het lied een demonstra-
tie touwtrekken gegeven, zoals dat 
vroeger op de oude clippers en bar-
ken ook gebeurde. En na de Zuider-
zeeballade werd het einde van de-
ze reis van de zeeman feestelijk af-
gesloten in Het kleine café aan de 
haven. Dank zij het zeer enthousi-
aste publiek was het voor iedereen 
en zeker voor de jarige een vrolijke 
en feestelijke opening van de week 
in dagcentrum Ons Tweede Thuis. 
Ondertussen zijn De Brulboeien nog 
steeds op zoek naar versterking van 
het vaste accordeon-duo Gon en 
Ben. Dus als je accordeon speelt 
of ooit accordeon hebt gespeeld 
en het schippersklavier weer eens 
uit de kast wilt halen, en muzikale 
begeleiding van een klein gezellig 
zeemanskoor lijkt je wat: bel 0297-
327738, Niek van de Merbel. Wil je 
eerst wat meer algemene informa-
tie? Kijk op Brulboeien.nl. 

Nationaal MS Fonds zoekt 
coördinator voor collecte
Aalsmeer - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt in Aalsmeer een coör-
dinator voor de MS collecte in no-
vember. Voor de huidige coördina-
tor, die in Kudelstaart woont, is de 
organisatie van de collecte in de he-
le gemeente een te grote kluif. Zij 
wil graag hulp in Aalsmeer. Is het 
coördineren van de collecte, veel 
werk of ingewikkeld? “Welnee, dat 
valt enorm mee!”, zegt Pamela Zaat 
van het MS Fonds. “Als je van rege-
len en organiseren houdt, je sociaal 
bent en je een paar uur tijd hebt in 
november, dan kun je aan de slag!” 
De coördinator is het aanspreek-

punt voor de collectanten, bestelt de 
collectematerialen, maakt een wijk-
indeling, is verantwoordelijk voor de 
administratie en voor het tellen van 
de collectebussen. De coördina-
tor ontvangt een uitgebreide hand-
leiding en wordt ondersteund door 
Pamela. De collecteweek is van 18 
tot en met 23 november. Kom in ac-
tie en neem contact op met Pame-
la Zaat via 010-5919839 of via pa-
mela@nationaalmsfonds.nl. Kijk 
op www.nationaalmsfonds.nl voor 
meer informatie.
Nieuwe collectanten zijn overigens 
ook meer dan welkom!
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Deelname Oceanus en SV Omnia
Lokale helden verzamelen 
met 45-jarige Hoogvliet
Aalsmeer - Op zaterdag 11 mei 
viert Hoogvliet haar 45ste verjaar-
dag. De supermarktketen viert dit 
jubileum met haar klanten en wat 
is een betere manier dan het spa-
ren van plaatjes met ‘lokale helden’. 
Sporters van lokale sportclubs ko-
men op een plaatje dat vervolgens 
in een spaaralbum kan worden ge-
plakt. Iedereen kan dus zomaar een 
buurmeisje of een klasgenootje op 
een plaatje zien staan! Alle Hoog-
vliet supermarkten doen mee met 
de actie, elk met eigen lokale clubs.
De actieperiode waarin de plaatjes 
worden uitgegeven is van woens-
dag 24 april tot en met dinsdag 28 

mei. Op woensdag 24 april vindt de 
feestelijke aftrap van de actie plaats 
en op woensdag 29 mei wordt de 
actie afgesloten met een ruilmid-
dag. In totaal doen in Nederland 
100 verenigingen mee. In Aalsmeer 
zijn zwemvereniging Oceanus en 
sportvereniging SV Omnia 2000 van 
de partij. Iedere club krijgt zijn ei-
gen verzamelalbum. Er kan dus voor 
verschillende clubs gespaard wor-
den. Aan de kassa kan de klant kie-
zen voor welke club hij/zij plaatjes 
spaart. Bij elke 10 euro aan bood-
schappen (en wekelijks bij diverse 
actieaanbiedingen) krijgt de klant 
een pakje met plaatjes.

Taartactie brood- en banketbakkerij
Lekker en mooi cadeau 
voor moeder met Vooges
Aalsmeer - Een leuke en lekke-
re moederdag actie houdt brood en 
banketbakkerij Vooges, namelijk een 
eigen taart voor moeder maken. Al-
le kinderen worden uitgenodigd een 
gekke, leuke, lieve of mooie tekening 
te maken en deze op te sturen naar: 
info@bakkerijvooges.nl. De banket-
bakkers gaan de slag met de teke-

ningen en maken er een mooie Moe-
derdag taart van. De Moederdag 
taart wordt gevuld met de lekker-
ste slagroom, vruchtjes en banket-
bakkers room. Bovenop de prachti-
ge taart komt dan jouw tekening op 
eetbaar papier. Wil je mama echt ver-
rassen? Dan is dit echt het mooiste, 
maar ook het lekkerste cadeau!

Geraniummarkt en braderie 
op 11 mei in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 11 mei 
vindt in het Centrum weer de jaar-
lijkse geraniumjaarmarkt plaats. Op 
het Raadhuisplein staat de gerani-
ummarkt en in de Zijdstraat vindt 
een braderie plaats. De geranium-
markt en de braderie duren van 9.00 
tot 17.00 uur. Woont u in Aalsmeer 
dan kunt u op de fiets komen, want 
de bakfietsbezorgdienst van Ki-
ka brengt uw aankopen tegen een 
kleine vergoeding thuis. Vanwe-
ge een verbouwing in het gemeen-
tehuis is de indeling van de Gera-
niummarkt dit jaar iets anders dan 
gebruikelijk. Onder het toezicht oog 
van het beeld van Flora, godin van 
de lente en de bloemen dat op een 
tien meter hoge sokkel staat voor 
het gemeentehuis, wordt op het ge-
hele Raadhuisplein de Geranium-
markt georganiseerd door de afde-
ling Aalsmeer van de KMTP. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden diver-
se producten aan voor de tuin, zo-
als verschillende eenjarige en vas-
te planten, siergrassen en knollen. 
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt 
voor al uw teveel gezaaide planten 
bij de stand van de KMTP. Ook de 
Historische Tuin is natuurlijk aan-
wezig met hun prachtige planten 
die aangevoerd worden per praam. 
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers 
Harmonie rond 12.00 uur het tradi-

tionele concert tijdens de Gerani-
ummarkt. Voor inlichtingen over de 
Geraniummarkt: tel. 06-29550604. 
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat, Punter-
straat en op het Molenplein. Op de 
markt vindt u onder andere kleding, 
sieraden, kralen, horloges, porte-
monnees, boeken, snoep en ander 
lekkers. Naast de vele standwerkers 
zijn ook winkeliers en verenigingen 
vertegenwoordigd met een kraam. 
Bij de diverse horecazaken in het 
centrum zijn voldoende mogelijk-
heden voor een drankje en allerlei 
lekkernijen. Om 13.30 uur verzorgt 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re een concert op het plein voor de 
Doopsgezinde kerk. 

Steun Kika fonds!
Woont u in het Aalsmeer Centrum, 
Zuid of in de Hornmeer? Kom dan 
op de fiets en laat uw aankopen te-
gen een kleine vergoeding thuisbe-
zorgen door Kika. De vier Kika-bak-
fietsers rijden de hele dag rond om 
aankopen thuis of naar uw auto te 
brengen. U vindt de Kika-stand op 
de Geraniummarkt. Alle opbrengs-
ten zijn voor het Kika Kinderkanker-
fonds. 

Familie Leegwater winnaar 
ketelbingo Kreeft & van Wissen 
Aalsmeer - Op 23 maart heeft bij 
Kreeft & van Wissen in de Dorps-
straat de ketelbingo plaats gevon-
den. Om hier aan deel te kunnen 
nemen kon men zich eind vorig jaar 
via de website van Instalcenter of 
middels een in de showroom te ver-
krijgen formulier aanmelden door 
de gasmeterstand op te geven. Na 
de sluitingsdatum werd bekend ge-
maakt welke 10 Instalcenter vesti-
gingen in aanmerking kwamen voor 
een Nefit C.V. ketel die tijdens de 
ketelbingo gewonnen kon worden. 
Kreeft & van Wissen was één van 
deze tien vestigingen. Door de gro-
te drukte tijdens de afgelopen win-
terse periode was men niet eerder in 
de gelegenheid om de ketelbingo te 
organiseren, maar op 23 maart was 
het dan toch zo ver. De vijftien per-
sonen die zich aangemeld hadden 
waren middels een e-mail of een 
brief uitgenodigd om op deze zater-
dag om 13.00 uur in de showroom 
aanwezig te zijn teneinde de ke-

telbingo te kunnen spelen. Hoewel 
er van de vijftien genodigden maar 
drie kwamen opdagen, was het er 
niet minder spannend om. De me-
terstanden waren overgebracht op 
bingoformulieren en zodanig met 
nullen aangevuld dat elk formulier 
6 cijfers had. 
Voor elk getrokken nummer mocht 
men één cijfer doorstrepen, dus 
sommige cijfers moesten meer-
dere malen getrokken worden als 
men dubbele cijfers had. Nadat 
er ongeveer twintig nummers ge-
trokken waren bleken de geluk-
kige winnaars de familie Leegwa-
ter uit Aalsmeer te zijn. Zij ontvin-
gen uit handen van de bedrijfslei-
der E. van Brinkom een cheque voor 
de nieuwe ketel en een mooie bos 
bloemen. De winnaars waren hele-
maal beduusd omdat volgens me-
vrouw Leegwater zij nooit iets ge-
wonnen hadden. Hopelijk hebben 
zij jarenlang plezier van hun nieu-
we C.V. ketel.

Inloopmiddag Nederlandse 
kunst een groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
er een kunst-inloop middag bij Lu-
diek inLijsten aan de Zwarteweg 
133f. Iedereen die een (Nederlands) 
schilderij, prent, tekening of iets der-
gelijks had, kon het voorleggen aan 
een kunsthistoricus, die speciaal voor 
deze gelegenheid was uitgenodigd. 
De middag begon om 13.00 uur en al 
gauw was het een drukte van belang. 
Sommige mensen moesten helaas 
even wachten, maar men was het on-
verdeeld eens dat het de moeite van 
het wachten waard was. Dit kon trou-
wens onder het genot van een kop-

je koffie of thee. Er waren verrassen-
de werken bij, zoals een prachtig uit-
gewerkte zeventiende eeuwse sepia 
uit de school van Rembrandt, schil-
derijen van onder andere Heinecke, 
v.d.Worp en Stobbaerts. En daarnaast 
natuurlijk ook stukken van minder 
bekende, maar toch zeer verdienste-
lijke kunstenaars. Uiteraard kwam 
het ook voor dat er schilderijen bij 
waren die qua waarde niet veel om 
het lijf hadden. Maar, zo zegt Petra 
van Lammeren: “Als u er met plezier 
naar kijkt, dan verdient het sowieso 
een plekje aan de wand!“

Nissan Leaf nu bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Van de Nissan Leaf zijn 
sinds zijn introductie in 2011 meer 
dan 50.000 exemplaren verkocht. 
Hij is uitgeroepen tot Auto van het 
Jaar en veroverde ook de titel World 
Car of the Year. Het maakt duidelijk 
dat de markt rijp is voor elektrisch 
aangedreven auto’s die de voer-
tuigemissie aanzienlijk reduceren. 
De Nissan Leaf is nu ook bij Nis-
san Nieuwendijk in Uithoorn ver-
krijgbaar. De Leaf is een vierdeurs 
hatchback, die uitblinkt door zijn 
hoge kwaliteit en buitengewoon 
goede betrouwbaarheid. Hij biedt 
evenveel ruimte, gebruiksgemak en 
prestaties als elke andere auto van 
dit formaat. Er is echter één duidelijk 
verschil: de puur elektrische aan-
drijving, dus geen uitlaatgassen en 
lage gebruikskosten. De elektromo-
tor is een compacte krachtbron, die 

voorin is geplaatst en de voorwielen 
aandrijft. De topsnelheid bedraagt 
145 kilometer per uur en met volle 
accu is een actieradius mogelijk van 
175 kilometer. De Nissan Leaf heeft 
een uitgebreide uitrusting. Het stan-
daard aanwezige navigatiesysteem 
is voorzien van Carwings, Nissans 
unieke telematicasysteem waar-
mee met behulp van een smartpho-
ne verwarming, airconditioning en 
laadproces op afstand zijn in te stel-
len en te controleren. Standaard zijn 
ook de achteruitrijcamera, de snel-
laadvoorziening, Intelligent Key, led-
koplampen en Bluetooth. De Le-
af heeft vijf sterren gescoord in de 
Euro NCAP-crashtest. Ga voor meer 
informatie naar Nissan Nieuwendijk 
aan de Zijdelweg in Uithoorn, bel 
0297- 563044 of kijk op www.nis-
san-nieuwendijk.nl. 

Klompenrace ter promotie 
‘Meezingen met Volendam’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag om 
twaalf uur was er in het centrum een 
leuk schouwspel ter promotie van 
een theatervoorstelling in het Crown 
Theater Aalsmeer. Vrouwenkoor ‘Ha-
ring met Ui’ stond volop te zingen en 
te spelen. Ze maakten er echt een 
feestje van, met dans en zelfs toneel. 
Hans Busscher, medewerker van 
het theater, probeerde voorbijgan-
gers te porren voor een ware klom-
penrace midden in de Zijdstraat. 
Ondanks dat het zonnetje scheen, 
was er helaas weinig animo voor de 
race, sterker nog, zeer weinig pu-
bliek nam zelfs de tijd om even stil 
te staan. Toch konden er vrijkaart-
jes gewonnen worden voor de voor-
stelling ‘Meezingen met Volendam’ 
die aanstaande zaterdag 27 april 
om acht uur in het Crown Theater 
zal worden gespeeld. Drie zangers 
(van musical ‘de Jantjes’), een zan-
geres en een fantastische liveband 
zullen alle Palingsound nummers ten 
gehore brengen. Er zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar! Volendammer Vis-
handel Smit en Bond deed ook mee 
aan de actie. Bij iedere twintig eu-
ro aan aangeschaft waar kreeg een 
ieder een tweede kaartje gratis. Te-
rug naar de klompenrace: Gelukkig 

zetten de vrouwen van het koor hun 
beste beentje voor in de veel te gro-
te klompen en liepen de race. Uitein-
delijk mocht Magalie, een meisje dat 
haar eigen klompjes thuis had opge-
haald, de finale rennen tegen Heidi 
en won de klompenrace. Zij kreeg 
drie kaartjes aangeboden en zal za-
terdag met onder andere haar trot-
se moeder de voorstelling bijwonen. 
Ook zal Smit en Bond met een viskar 
aanwezig zijn en het enthousiaste 
vrouwenkoor ‘Haring met Ui’ zal de 
muzikale omlijsting wederom verzor-
gen in de lobby, wat de gezelligheid 
zeker garandeert! Kaarten en infor-
matie: www.crowntheateraalsmeer.nl 

Door Miranda Gommans

Zomervoorproefje Wittebol
‘Kroningswijnproeverij’
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was het volop ‘zomers’ genieten op 
de voorjaarsproeverij van Wittebol 
Wijn. De avond stond in het teken 
van de kroning op 30 april, oftewel 
een echte ‘Kroningswijnproeverij’. 
In het kader van dit bijzondere the-
ma kregen de ruim 150 gasten dan 
ook een overheerlijk glas La Gioiosa 
Frizzante bij binnenkomst, een zo-
merse ‘Kroningstopper’! De sfeervol-
le showroom van Bruinsma Hydro-
kultuur in De Kwakel stond gevuld 
met 9 proeftafels en ruim 100 wij-
nen. Op de proeftafels stonden hier 
en daar wat oude bekenden met een 
nieuw jaargang, maar ook weer vele 
nieuwkomers uit diverse landen. Na-
mens RegioVers.nl, die voor de over-
heerlijke hapjes zorgden, waren An-
dré Dijt Vers, Kaashandel De Osdor-
per en Volendammer Vishandel Smit 
& Bond aanwezig.

Wijn van de Maand
Op tafel 1 stonden een aantal ou-
de bekenden, waaronder de ‘Wijnen 
van de Maand April en Mei’: Tarani 
en Kiwi Cuvée. Voortreffelijke terras-
wijnen voor een zomerse dag. Tafel 2 
had vele nieuwe wijnen. Een zomer-
se verrassing is de Ice Pamploon Ro-
sé met duidelijke grapefruitaroma’s. 
Deze is tevens in mousserende uit-
voering verkrijgbaar. De Portuge-
se wijnen van UDACA vonden ook 
gretig aftrek. Hier was Tesouro da Sé 
Private Collection het paradepaard-
je, een prachtig glas wijn.Tafel 3 had 
een serie Argentijnse toppers van 
het wijnhuis El Esteco, zeer de moei-
te waard, gevolgd door wat mooie 
wijnen uit Italië, waaronder een he-
le mooie Rosso di Montepulcia-
no. Tafel 4 stond onder leiding van 
Dhr. Antal met wijnen uit Hongarije 
en Oostenrijk. Als afsluiter stond er 
van Weingut Setzer een fraaie des-
sertwijn op tafel: de ‘Süss’! Voor de 
liefhebber een verrijking. Op Tafel 5 
vonden de gasten wijnen die de af-
gelopen periode zeer succesvol zijn 
geweest in de winkel van Wittebol 
Wijn. Een mooie Ventoux, een heer-
lijke Verdejo van het wijnhuis Naire, 
en de toppers van de maand maart: 
Sarmientos de Tárapaca Chardon-
nay en Merlot.

Aspergewijn
De asperges zijn weer volop ver-
krijgbaar; zo ook de aspergewijn! 

De Picpoul de Pinet van Domaine 
Montredon is ook dit jaar weer van 
hoogwaardige kwaliteit. Perfect in 
combinatie met de Hollandse asper-
ge. Dit jaar is er ook weer erg veel 
interesse in de Provence rosés. Op 
tafel 7 was er vooral veel aandacht 
voor de speciale Carte Noir rosé. Ab-
soluut het proberen waard. Ook op 
deze tafel lekkers uit Californië. De 
mooie wijnen van Mirassou en de 
Apothic Red , een blend van Syrah, 
Zinfandel, Merlot en Cabernet Sau-
vignon. Tafel 8 had een verrassende 
Italiaan, de Pinot Grigio Blush, een 
mooie licht stijl rosé. Ook dé cocktail 
van 2013 was hier te proeven; een 
kant en klare Spritzz van Rosanti! 
Op de laatste tafel waren de wijnen 
van Domaine Begude een groot suc-
ces. Ook was Paco Santa te gast om 
zijn wijnen van het Spaanse wijnhuis 
Castaño te promoten. Van de mooie 
instapper Dominio Espinal tot aan 
de wat rijkere MMMMM Tinto, een 
heerlijke rode wijn van de Mona-
strell druif. En als laatst niet te verge-
ten, het zoetje Monastrell Dulce! De 
vele gasten van Wittebol Wijn had-
den het deze avond weer erg naar 
hun zin. De proeverij liep dan ook 
een klein beetje uit, maar iedereen 
ging met een tevreden gevoel naar 
huis. Dirk en Linda van Zoolingen 
en medewerkers zijn met alle wijnen 
‘Klaar voor de Zomer’. Op de websi-
te www.wittebolwijn.nl nog een leu-
ke foto-impressie van de avond. 

Aanmelden?
Vindt u het leuk om ook eens on-
ze proeverij bij te wonen? Door uw 
adresgegevens te mailen naar info@
wittebolwijn.nl kunt u zich hiervoor 
aanmelden. Natuurlijk bent u ook 
van harte welkom in de winkel aan 
de Ophelialaan 116! 

Door Glenn van Zoolingen

Redacteur terug in geboorteplaats
Boekpresentatie Tom van 
Hulsen bij het Boekhuis
Aalsmeer - Tom van Hulsen is ad-
junct-hoofdredacteur van Voetbal 
International en zeer begaan met 
het Engelse profvoetbal. Wekelijks 
schrijft hij de veelgelezen column 
Kick & Rush op de website van VI 
en regelmatig publiceert hij verha-
len over Engels voetbal in het week-
blad. Dit boek is een verzameling van 
de beste verhalen en columns, aan-
gevuld met enkele nieuwe verhalen. 
Over de gedrevenheid van Alex Fer-
guson, het verdriet van Arsène Wen-
ger, de zus van Roberto Di Matteo en 
de tijd dat Manchester City nog een 
volksclub was. Over de zelfspot van 
Brian Clough, de heimwee van Paul 
Gascoigne en de rijke historie van 
Liverpool, Stoke City en Queens Park 
Rangers. Maar ook over de goals van 
Robin van Persie, het haar van Way-
ne Rooney en het bed van George 
Best. Beschreven met oog voor de-
tail en de nodige humor. In het boek 
komen veel Nederlanders aan het 
woord die bij een Engelse club hun 
geld verdienen of er in het verleden 
onder contract hebben gestaan, on-
der wie John Heitinga, Tim Krul, Ron 
Vlaar, Karim El Ahmadi, George Boa-

teng, Frans Thijssen, Arjan de Zeeuw, 
Peter Hoekstra en Swansea City-di-
recteur John van Zweden. Een boek 
over the beautiful game, voor ieder-
een die geraakt is door de magie van 
het Engelse voetbal. Aanstaande za-
terdag 27 april geeft Tom van Hul-
sen om 16.00 uur in het Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat een pre-
sentatie over zijn nieuwe boek. In 
Aalsmeer? Ja, wellicht niet bekend, 
maar Tom is geboren in Aalsmeer en 
opgegroeid in Kudelstaart! Terug dus 
even in zijn geboorteplaats.

Ontdek natuurgebied in Oost 
in overdekte rondvaartpraam
Aalsmeer - Het is weer mogelijk om 
het natuurgebied in Oost te ontdek-
ken middels een ontspannen rond-
vaart in een originele, overdekte 
houten praam. De rondvaart duurt 
ongeveer een uur en wie in stapt 
leert meer over Aalsmeer, de serin-
genteelt, het droogmaken van de 
polders en natuurlijk over de mooie 
natuur met bijzondere bewoners. De 
rondvaart kan alleen geboekt wor-
den, maar kan ook gecombineerd 
worden met een arrangement. Ho-
tel Chariot en restaurant Centennial 
biedt een appeltaart rondvaart, een 
lunch rondvaart en een diner rond-

vaart. De rondvaart met of zonder 
arrangement maken kan zeven da-
gen per week. Er wordt ook bij re-
genachtig weer gevaren, de praam 
is tot slot overdekt. Bij deelname van 
10 personen wordt de motor gestart. 

Er kunnen maximaal 47 personen 
plaatsnemen. De rondvaart kan ook 
geboekt worden als groepsuitje van 
bedrijven, een verjaardag of een an-
der feest. Reserveren vooraf heeft 
de voorkeur en dit kan via 0297-
388100 of 0297-388144. Vertrekpunt 
is hotel Chariot en restaurant Cen-
tennial aan de Oosteinderweg 243.





Aalsmeer - Zaterdag 27 april is het 
de laatste zaterdag van de maand. 
Dat betekent, traditiegetrouw, dat 
de fractie van Aalsmeerse Belangen 
vanaf 15.00 uur in De Oude Veiling 
klaar zit om u te ontvangen. Indien 
u vragen heeft over actuele dossiers, 
eens wilt weten hoe bepaalde zaken 
in de gemeente geregeld zijn of al-
leen eens kennis wilt komen maken 
met uw lokale volksvertegenwoordi-
gers bent u van harte welkom. Voor 
komende zaterdag nodigt de frac-

tie met name de jeugd en jongeren 
uit. Hoe denken zij over het gevoer-
de beleid en over de voorzieningen? 
Wat mist men nog, wat zou er anders 
geregeld kunnen worden of wat kan 
eigenlijk wel een ‘tandje minder’? 
Aangezien afgelopen week eindelijk 
het voorjaar lijkt te zijn losgebroken 
kan de ‘thee met AB’ hopelijk weer 
eens ‘op het terras met een glas’ 
worden. Hoe het ook zij, u bent van 
harte welkom tussen 15.00 en 17.00 
in De Oude Veiling in de Marktstraat.

Op de thee/koffie bij AB
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Aalsmeer - In de kelder van het 
gemeentehuis vormde de fractieka-
mer van AB afgelopen week het de-
cor voor een gesprek met Joop van 
der Jagt. Hij is vanaf 2002 raadslid 
en zijn belangrijkste portefeuilles in 
de achterliggende jaren waren sa-
menleving, de Wmo, financiën en de 
audit commissie. Momenteel is hij 
tevens vice fractievoorzitter van AB, 
namens de AB fractie voorzitter van 
het Beraad en eerste waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad van 
Aalsmeer. Via Kudelstaart en Ter Aar 
is Joop van der Jagt in de 60-er jaren 
in Aalsmeer neergestreken en door 
de jaren heen heeft hij veel vrijwil-
ligerswerk gedaan in Aalsmeer. En-
kele functies zijn jeugd- en buurt-
werk bij buurtvereniging Oosteinde, 
bestuurslid en voorzitter van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer, mede op-
richter en oud voorzitter van Ra-
dio Aalsmeer en bestuurslid CNV 
bij met de Vakgroep Burgerlucht-
vaart Nederland. Maar daarmee is 
de koek nog niet op want hij is lid 
van de programmaraad van Radio 
Aalsmeer, lid van de bewonerscom-
missie Eigen Haard en verder is hij 
nog actief vrijwilliger bij Korenmolen 
De Leeuw. In zijn werkzame leven 
is Joop ruim 33 jaar werkzaam ge-
weest bij de KLM en inmiddels is hij 
gepensioneerd. Joop komt uit een 
groot gezin met vijftien kinderen 
met een lieve moeder en een hard-
werkende vader. Studeren waren er 
niet bij, er moest brood op de plank 
komen en op 12-jarige leeftijd ging 
Jop aan het werk. De KLM was een 
meer dan uitstekende werkgever 
voor hem en is breid geweest veel 
in hem te investeren en via allerlei 
tussenfuncties kreeg hij de kans om 
door te stromen naar een leiding-
gevende positie en projectmanage-

ment. De divisie moest gereorgani-
seerd worden en uiteindelijk is het 
hem gelukt het vertrouwen te win-
nen van de mensen op de werkvloer 
als de leidinggevenden. Na 48 jaar 
werken vond Joop van der Jagt het 
welletjes en op zijn zestigste is hij 
gestopt met de bedoeling om sa-
men met echtgenote Thea te gaan 
genieten van al het moois wat het 
leven nog te bieden heeft.

Verkiezingslijst
Helaas vielen alle mooie plannen 
in duigen, want Thea werd ziek en 
kreeg borstkanker en na een ziek-
bed van vijf jaar is zij ruim vier jaar 
geleden overleden. In die periode 
heeft Joop van der Jagt heel veel 
steun mogen ondervinden uit de 
politiek en ook zijn rol als vakbonds-
bestuurder bleef hij ook vervullen. 
Als bestuurder in allerlei verenigin-
gen en instellingen als snel in aan-
raking met de politiek en een ambi-
tie in die richting krijg je met je ge-
boorte mee. Joop is vrij liberaal in-
gesteld en heeft altijd sympathie 
gekoesterd voor AB. Toen Theo van 
Kempen in 2002 vroeg om voorzit-
ter te worden van AB was het ant-
woord ja. Het had wel tot gevolg 
dat je op de verkiezingslijst komt te 
staan en AB kwam met vier zetels 
in de raad en dat betekende dat hij 
een zetel in de raad mocht bemen-
sen. Nog niet zo lang geleden heeft 
Joop van der Jagt opnieuw het ja-
woord gegeven. Zij kenden elkaar 
inmiddels al 31 jaar als goed vrien-
den maar het ging en stapje verder. 
Het betekende wel, dat Joop regel-
matig in Amsterdam verblijft omdat, 
na veel wikken en wegen besloten 
is daar te gaan wonen. De conse-
quentie is dat Joop zich bij de nieu-
we verkiezingen niet meer beschik-

baar stelt. Besloten heeft hij ook om 
het raadswerk nu neer te leggen. 
Joop is aangewezen op het open-
baar vervoer en doet het al zijn le-
ven lang zonder auto. Hij blijft overi-
gens wel functioneren als voorzitter 
van de partij.

Burgemeesters
Terugkijkend op de samenwerking 
met diverse burgemeesters laat hij 
optekenen dat burgemeester Leo 
Brouwer gekenschetst kan wor-
den als een echte regent. Joop heeft 
hem als inwoner mee gemaakt en 
deze burgemeester wist met een 
lachend gezicht een raadsbesluit 
een andere wending mee te geven. 
Joost Hoffscholte gaf de politiek een 
flinke draai. Aalsmeer werd mede 
door zijn toedoen op de kaart gezet 
als een ondernemend dorp en ver-
der staat hij te boek als een pure di-
plomaat. Pieter Litjens gaart de boe-
ken in als een snelle jongen die de 
yuppentijd net was ontgroeid. Een 
ongelooflijke aanwinst en eigenlijk 
drie maten te groot voor Aalsmeer. 
Waarnemend burgemeester Theo 
van Eijk heeft aangetoond dat hij 
niet alleen op het winkeltje wilde 
passen en een beetje regentach-
tig is hij wel. “Als woordvoerder aan 
de kant van de samenleving merk je 
dat in Aalsmeer nog steeds het ons 
kent ons gevoel bestaat en dat is 
puur goud. Verder is Aalsmeer ook 
vrij behoudend en dat mag best wat 
losser allemaal. Op het gebied van 
toerisme en recreatie is nog heel 
veel te winnen. Op het gebied van 
kunst en cultuur is Aalsmeer uniek 
te noemen en daar heeft AB een 
grote rol bij gespeeld”, aldus Joop. 
Enige kritische geluiden in de rich-
ting van KCA heeft Joop van der Ja-
gt wel. Allerlei verenigingen hielden 
hun hand op bij de middenstand om 
rond te komen. Bij KCA was dat an-
ders. Tal van onaangename verras-
singen zorgden voor veel discussie. 
“KCA was te veel versnipperd met 
de meningen naar buiten toe en 
het was niet meer te volgen wat het 
werkelijke beleid was”, zegt Joop. In 
de fractiekamer staat sinds kort een 
fraaie zetel, afkomstig uit het Oude 
Raadhuis. Op de rugleuning van de-
ze stoel is het wapen met een leeuw 
en een paling te zien en deze zetel 
wordt door Joop aan de fractie ge-
schonken en vanaf nu kan de voor-
zitter van AB de fractieleden toe-
spreken vanuit deze originele ze-
tel. Vanavond, donderdag 25 april, 
verlaat Joop van der Jagt Aalsmeer 
met een heel rijk gevoel naar de ‘Big 
Apple’ om daar, zoals hij zelf zegt, 
over te gaan tot de orde van de dag. 
Nieuw raadslid voor AB wordt Hel-
ma Persoon.
Door Jan Peterse

Joop van der Jagt laat zetel uit het Oude Raadhuis na aan ‘zijn’ fractie. 

Nieuwe N201 nu officieel in gebruik!

Veel animo voor open dag 
in nieuwe Waterwolftunnel
Aalsmeer - De officiële opening 
voor het verkeer van de nieuwe N201 
en de Waterwolftunnel was maandag 
22 april door de burgemeesters Theo 
van Eijk en Theo Weterings en be-
stuurders van de provincie. Om half 
twaalf maakten commissaris van 
de Koningin Johan Remkes, gede-
puteerde Elisabeth Post en de bur-
gemeesters van Aalsmeer en Haar-
lemmermeer een tocht met oldtimers 
door de Waterwolftunnel. Om 12.00 
uur reed het eerste verkeer al, met 
80 kilometer per uur door de nieu-
we tunnel. De Waterwolftunnel is bij-
na 1,5 kilometer lang waarvan 670 
meter een aaneengesloten tunnel 
vormt. De tunnel heeft een doorrij-

hoogte van 4,00 meter en is uitslui-
tend bedoeld voor gemotoriseerd 
verkeer. Er zijn twee rijstroken in bei-
de richtingen.

Eén geheel
Op zaterdag 20 april was het wet-
houder Ad Verburg van Economische 
Zaken en Verkeer die de tunnel aan 
het publiek ‘overhandigde’. Op de-
ze open dag van de Waterwolftunnel 
kwamen meer dan 4.000 enthousias-
te bezoekers af. Wethouder Verburg 
in zijn speech: “De nieuwe N201 is 
heel belangrijk voor de Aalsmeer-
se economie, maar ook nationaal en 
zelfs internationaal. Deze regio is on-
derdeel van Greenport Aalsmeer, dat 

samen met Schiphol miljarden eu-
ro’s bijdraagt aan de Nederlandse 
economie. Door de nieuwe N201 ligt 
het Aalsmeerse businesspark Green 
Park Aalsmeer op nog maar vijf mi-
nuten rijden van Schiphol. Hier zijn 
nog prachtige locaties beschik-
baar voor bedrijven die goed zicht-
baar zijn voor hun klanten. De leef-
kwaliteit en veiligheid in Aalsmeer, 
zal door deze tunnel sterk verbete-
ren. Nu loopt de huidige N201, de 
drukste provinciale weg van Neder-
land, dwars door het centrum van 
Aalsmeer en Uithoorn. In het hart 
van deze dorpen passeren hier da-
gelijks bijna 40.000 motorvoertuigen, 
waarvan een groot deel vrachtver-
keer. Nu die doorgaande weg min-
der belangrijk wordt, kan Aalsmeer 
weer een geheel worden en kun-
nen we daar 400 woningen bouwen.” 
Wethouder Verburg opende de tun-
nel samen met Siebe van 8 jaar, door 
het laten afgaan van een toeter.

Wervelende show
Mensen konden die gehele dag door 
de tunnel lopen. Er waren optredens 
van het popkoor Sonority, de hon-
derdjarige Aalsmeerse Harmonie en 
het daarmee vergeleken piepjonge 
popkoor Sounsation Aalsmeer, op-
gericht in 2010. En ook was een wer-
velende streetdance show te zien 
van de dansers van Sportvereniging 
Omnia. Verder waren er in de tunnel 
informatieve presentaties over, on-
der andere brandveiligheid en na-
tuurcompensatie. Ook aan de jong-
ste bezoekers was gedacht. De kin-
deren mochten in de brandweerauto 

Superdruk was het afgelopen zaterdag tijdens de open dag in de Waterwolf-
tunnel. Foto’s: Yvonne van Doorn.

De vliegtuigen gaat recht over de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel. 
Foto: Anton Temme.

kijken. In de tunnel veel tentjes met 
workshops, gezellig ingerichte tafel-
tjes om koffie en thee bij te drinken, 
een tent met ijs, en voor de kinde-
ren was er aparte hoek met limona-
de. “Complimenten voor de organi-
satie”, aldus een bezoeker.

Sportpassie 
Bij de opening van de Waterwolf-
tunnel afgelopen zaterdag was ook 
Sportpassie Aalsmeer aanwezig om 
mensen warm te maken voor de 
open dag van de sportverenigingen 
in Aalsmeer. Op zaterdag 25 mei kan 
iedereen, van jong en tot oud de ver-
schillende locaties van de sportver-
enigingen bezoeken, komen kijken 
naar demonstraties en sporten zelf 
gaan uitproberen. Ook de sporthal-
len openen hun deuren.

Aalsmeer - Ook in de gemeen-
te Aalsmeer is de campagne ‘Hou je 
aan de snelheidslimiet’ weer gestart. 
De campagne richt zich op automo-
bilisten die te hard rijden. Vooral bin-
nen de bebouwde kom. De campagne 
moet mensen aanspreken die maxi-
maal 10 tot 15 kilometer per uur te 
hard rijden. Dat lijkt niet zoveel, maar 
het maakt bij een ongeluk de kans 
op een slechte afloop stukken groter. 
Daarom worden er in de gemeente 
ook regelmatig verkeerscontroles ge-
houden samen met de politie en Veilig 
Verkeer Nederland. Dinsdag 16 april 
zijn twee snelheidscontroles gehou-
den. Totaal zijn er 24 bekeuringen voor 
snelheid uitgeschreven. Op de Horn-
weg zijn in korte tijd 10 bekeuringen 
uitgeschreven en op de Hoofdweg 14 
bonnen. De hoogst gemeten snelheid 
op de Hornweg was 70 kilometer per 
uur en op de Hoofdweg 76 kilometer 
per uur, terwijl op deze wegen maar 

50 gereden mag worden. Wethouder 
Verkeer Ad Verburg: “Verkeersveilig-
heid is heel belangrijk. Iedereen doet 
het wel eens: net iets harder rijden dan 
toegestaan. Soms bewust, in een po-
ging verloren minuten in te halen. En 
soms onbewust, omdat onze gedach-
ten afdwalen en we even niet opletten. 
Wat de reden ook is, (iets) te hard rij-
den is altijd heel gevaarlijk. Zeker in 
de bebouwde kom waar je regelmatig 
in onverwachte verkeerssituaties te-
rechtkomt. En waar je vaak te maken 
hebt met kwetsbare verkeersdeelne-
mers, zoals kinderen, ouderen en fiet-
sers. Niet beschermd door airbags en 
gordels, zijn zij degenen die het groot-
ste gevaar lopen ernstig gewond te ra-
ken. Of nog erger. En dat wil je niet op 
je geweten hebben.” Een fitte bestuur-
der heeft bij normaal, droog weer min-
stens één seconde nodig voordat hij 
het rempedaal indrukt. Die reactiese-
conde is cruciaal. Want hoe hoger uw 

Na westeindertocht PvdA, 
Van Rossum praat door
Aalsmeer - Op woensdag 1 mei or-
ganiseert de Partij van de Arbeid af-
deling Aalsmeer een feestelijke mid-
dag. Voor alle leden uit Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn varen speci-
ale rondvaartboten over de Westein-
derplassen. Henk van Leeuwen ver-
zorgt dan een excursie. 
Op zijn overbekende wijze zal hij 
prachtige plekjes en onverwachte 
natuurontwikkelingen laten zien. Bo-
vendien zal hij deze met woord en 
gebaar ondersteunen. De tocht wordt 
een educatieve en plezierige gebeur-
tenis. De afvaart vindt plaats om 
14.00 uur vanaf het Praamplein. Hier-
na gaat de groep naar De Oude Vei-
ling. Dan is het de beurt aan Maarten 
van Rossem. In de bovenzaal van De 
Oude Veiling krijgt hij om 16.00 uur 

het woord. Dat zullen er vele zijn. De-
ze historicus is een spreker, die over 
verscheidene onderwerpen een me-
ning heeft. 
Vaak ongezouten. Zijn belangstelling 
voor de maatschappij is zeer groot. 
Met zijn wat brommende stem legt 
hij haarfijn uit, wat hem bezig houdt. 
En wat zijn mening is! Hij is dol op in-
teractie en zal de toehoorders onge-
twijfeld uitdagen. Leden van de Par-
tij van de Arbeid en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
De zaal gaat open om 15.45 uur. De 
rondvaart is overigens alleen voor le-
den. Opgeven kan bij de Partij van de 
Arbeid afdeling Aalsmeer via 0297-
322106 of cknol@caiway.nl. Wacht 
niet te lang, de plaatsen zijn niet on-
beperkt.

Gebroken neus 
na valpartij

Kudelstaart - Op vrijdag 19 april 
rond half twee in de middag is een 
46 jarige vrouw ongelukkig van haar 
fiets gevallen op de Kamerling On-
nesweg. Agenten en medewerkers 
van de ambulance hebben eerste 
hulp verleend. De Kudelstaartse is 
met een gebroken neus en enke-
le gezichtsbeschadigingen naar het 
ziekenhuis in Hoofddorp vervoerd.

Naar ziekenhuis 
na val in huis

Aalsmeer - Op donderdag 18 april 
om kwart voor elf in de ochtend zijn 
hulpdiensten gealarmeerd voor een 
mogelijke reanimatie in de Violen-
weg. Een medewerkster van de Thuis-
zorg vond de 90 jarige bewoner op de 
grond in huis aan. Waarschijnlijk is hij 
van de trap gevallen en buiten ken-
nis geraakt. De man is spoed overge-
bracht naar het VU-ziekenhuis. 

Raadslid AB legt functie neer

Joop van der Jagt (AB) verlaat 
Aalsmeer met een rijk gevoel

Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’

Snelheidsovertreders 
op de bon geslingerd

Portemonnee in 
winkel gestolen

Aalsmeer - Op zaterdag 20 april rond 
half twaalf in de ochtend is in een 
winkel op het Praamplein de porte-
monnee van een 83 jarige vrouw ge-
stolen. Waarschijnlijk heeft de diefstal 
plaatsgevonden bij de groenteafde-
ling. Toen de vrouw hier stond, draai-
de er een vrouw om haar heen. Deze 
vrouw was ongeveer 50 jaar, 1.60 me-
ter lang, heeft donker, halflang haar 
en was netjes gekleed in onder an-
dere een zwarte jas met bont om de 
mouwen. Toen de vrouw bij de kas-
sa wilde betalen, miste zij haar porte-
monnee. Er is een aanzienlijk geldbe-
drag van de 83 jarige gestolen.

snelheid, des te meer meters de auto 
in die tijd aflegt. Zo is de remweg bij 
30 kilometer per uur al meer dan 13 
meter. Bij 50 kilometer per uur is de 
remweg al bijna 28 meter. Bij ongeveer 
één op de drie dodelijke verkeerson-
gelukken speelt te hoge snelheid een 
doorslaggevende rol. Als iedereen zich 
aan de snelheidslimiet houdt, zouden 
er in Nederland 25 tot 30% minder let-
selslachtoffers zijn. Snelheidsovertre-
dingen tot 10 à 15 kilometer boven de 
limieten van 30 en 50 kilometer per 
uur kosten binnen de bebouwde kom 
jaarlijks circa tien voetgangers en fiet-
sers het leven. Zo’n 200 mensen wor-
den zwaargewond in het ziekenhuis 
opgenomen. Bij regenachtig weer is 
de remweg nóg een stuk langer. Hou 
daar dus rekening mee. Een botsing 
met 50 kilometer per uur staat gelijk 
aan een val van drie verdiepingen van 
een flatgebouw (10 meter). De helft 
van de voetgangers overleeft dat niet. 
Bij een snelheid van 80 kilometer per 
uur overlijdt 90%.. Omdat te hard rij-
den juist in de bebouwde kom zo ge-
vaarlijk is, controleert de politie scherp 
op snelheidsovertredingen. Vooral op 
plekken met veel voetgangers en fiet-
sers, zoals in woonwijken, bij scholen 
en in winkelstraten. Het principe luidt 
‘hoe gevaarlijker de overtreding, des 
te hoger de boete’. Bij overtredingen 
van meer dan 30 kilometer per uur 
binnen de bebouwde kom bepaalt de 
officier van justitie het boetebedrag. 
Bij dergelijke snelheidsovertredingen 
kunnen bestuurders ook hun rijbewijs 
kwijtraken. De politie wil de komende 
tijd meer gaan controleren op snelheid 
in de bebouwde kom.

Geen inbraken, blijf alert!
Aalsmeer - Het wijkgericht wer-
ken, meer en vaker surveilleren en de 
alertheid van inwoners houdt het ef-
fect. De afgelopen week heeft de po-
litie opnieuw geen meldingen van in-
braken in woningen gehad. Uiteraard 
wordt aan inwoners gevraagd scherp 
op te blijven letten. Bij onraad, on-
bekende situaties of personen, mag 
altijd de politie gebeld worden via 
0900-8844. Ook in Uithoorn heeft de 
gezamenlijke aanpak een positief re-

sultaat opgeleverd. Dankzij alerte in-
woners kon op donderdag 18 april 
om half vier in de middag een inbre-
ker op heterdaad aangehouden wor-
den. Agenten waren na de melding 
snel met auto’s en motoren aanwe-
zig. De inbreker, een 40 jarige man 
uit Gouda, kon niet anders dan zich 
in de boeien laten slaan. In zijn hand 
droeg hij een zak met de zojuist ge-
stolen buit en in zijn jaszakken werd 
gereedschap aangetroffen.
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Dankzij vrijwilligers en financiële steun inwoners

Rode Kruis Aalsmeer 65 jaar
Aalsmeer - Het Rode Kruis in 
Aalsmeer bestaat 65 jaar. De in 
1948 opgerichte afdeling is nu uit-
gegroeid tot 130 vrijwilligers, die tal 
van activiteiten uitvoeren ten be-
hoeve van gehandicapten en oude-
ren. Ook wordt financiële en ande-
re steun gegeven aan diverse pro-
jecten in binnen- en buitenland. 
De officiële oprichtingsdatum is 28 
april 1948. Woensdagavond 17 april 
jongstleden is hieraan tijdens een 
gezellige bijeenkomst met de vrij-
willigers in gebouw ’t Anker vol-
op aandacht besteed. Behalve ont-
spanning kwam daar ook de ge-
schiedenis van de afdeling via een 
quiz aan bod. De afdeling werd 65 
jaar geleden opgericht door poli-
tieagent Piet Grijpstra. Het lande-
lijke Rode Kruis is overigens opge-
richt in 1864. Onder leiding van Piet 
Grijpstra kwam in Aalsmeer niet al-
leen het Rode Kruisgebouw aan de 
Spoorlaan tot stand, maar werden 
ook grote hulpacties gevoerd, onder 
andere voor de watersnoodramp in 
1953 en de grote aardbeving in Per-
zië in 1950. Naar dit land ging toen 
zelfs een door Maarse & Kroon ter 
beschikking gestelde autobus vol 
Aalsmeerse hulpgoederen. De wit 
geschilderde bus mocht daar ook 
blijven. Directeur Jac. Maarse van 
dit bedrijf schonk ook het complete 
kantinegebouw, dat toen op het be-
drijfsterrein aan de Stommeerweg 
stond, aan het Rode Kruis. Het werd 
steen voor steen afgebroken en als 
Rode Kruisgebouw aan de Spoor-
laan weer opgebouwd. De finan-
ciering kwam tot stand door de ver-
koop van kleine obligaties, die mas-
saal door plaatsgenoten werden ge-
kocht.

Veel taken
Tot twee jaar terug, toen het werd 
afgebroken, was dit gebouw het 
kloppend hart van alle activitei-
ten. In de eerste jaren werd behalve 
bloed ook moedermelk ingezameld. 

Plus lectuur voor sanatoria, zieken-
huizen, soldaten en gevangenissen. 
Er was een actieve, geüniformeer-
de medische hulpcolonne en een 
groep Jeugdrodekruis. De start met 
een welfare-afdeling als bezigheids-
therapie en ondersteuning van door 
handicap of ouderdom aan huis ge-
bonden plaatsgenoten was succes-
vol. Nog altijd is dat één van de om-
vangrijkste en gewaardeerde acti-
viteiten die worden uitgevoerd. In 
de loop der jaren kwam daar uit-
breiding in met rolstoelwande-
len en rolstoelfietsen. Met moeder-
melk en lectuur inzamelen werd ge-
stopt, ook de medische hulpcolon-
ne verdween. Nieuw werd een tele-
fooncirkel, waarin aan huis gebon-
den plaatsgenoten elkaar ter con-
trole en voor een praatje bellen. Ook 
is er weer een actieve groep Jeugd 
en Jongeren en twee jaar geleden 
kon de AED-groep worden opge-
start. Hun patrouilleboot met defi-
brillator om op de Westeinderplas-
sen snel hulp te verlenen, kon wor-
den gefinancierd uit de verkoop van 
het Rode Kruisgebouw. Een groep 
van dertig vrijwilligers zorgt in de 
zomermaanden voor de bezetting 
hiervan.

Minicorso
Door regelmatige geldinzameling 
kon bij tal van rampen een bedrag 
worden geschonken. Maar ook kon 
veel plaatsgenoten een week va-
kantie worden aangeboden in een 
tehuis of varend met het hospitaal-
schip ‘Henry Dunant’. De afdeling 
heeft ook aan de basis gestaan van 
Linnaeushof in Bennebroek, dat de-
zer dagen het vijftig jarig bestaan 
viert en is uitgegroeid tot de groot-
ste kinderspeeltuin van Europa. 
Want toen oprichter Piet Grijpstra in 
1963 uit Aalsmeer vertrok om direc-
teur van het park te worden, mocht 
hij het minicorso, een rondrijdend 
miniatuurcorso van droogbloemen 
in een kas aan de Oosteinderweg, 

Oprichter en eerste voorzitter Piet 
Grijpstra.

Rode Kruisgebouw aan Spoorlaan was lange tijd het middelpunt.

Archief van Oud Aalsmeer 
verhuisd naar gemeentehuis
Aalsmeer - Vrijdag hebben be-
stuursleden en vrijwilligers van de 
stichting Oud Aalsmeer het archief 
van de stichting verhuisd. Honder-
den dozen met documenten, boe-
ken, foto’s en archivalia werden 
overgebracht van de kelder van de 

oude Rabobank naar de archief-
ruimte in het gemeentehuis op het 
Raadhuisplein. 

Enkele jaren geleden werden de 
archiefstukken naar de oude Ra-
bobank overgebracht vanaf de zol-

Bestuur en vrijwilligers van Oud Aalsmeer versjouwden honderden dozen. Van 
links naar rechts: Annigje Leighton-van Leeuwen, Jan Willem de Wijn, Nella 
van den Berg, Hans Alderden en Gert Wentzel.

Schildermiddag Jongeren Rode Kruis
Bewoners van Ons Tweede 
Thuis tonen schilderkunsten
Aalsmeer - Ruim 30 bewoners van 
Ons Tweede Thuis (OTT) maak-
ten zaterdag 13 april de prachtig-
ste schilderijen in woonvoorzie-
ning Hortensialaan. De gasten kwa-
men uit ongeveer vijf OTT wonin-
gen in de omgeving van Aalsmeer, 
de woonstichting voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Deze 

schildermiddag werd georganiseerd 
door vrijwilligers van het Jonge-
ren Rode Kruis, afdeling Aalsmeer 
en Uithoorn. Iedere deelnemer kon 
zijn of haar eigen schilderijtje ma-
ken en aan het eind mee naar huis 
nemen. De vrijwilligers van het Ro-
de Kruis zorgden dat er genoeg verf 
en kwasten beschikbaar waren voor 

Enkele kunstwerken die de bewoners van Ons Tweede Thuis maakten op de 
schildermiddag van het Jongeren Rode Kruis.

iedereen. Vier scholieren van het 
Alkwin Kollege hielpen als vrijwil-
liger mee en deelden verschillen-
de keren koekjes en wat te drin-
ken uit. Sommige gasten hadden 
al schilderervaring en dat was aan 
hun prachtige kunstwerken te zien. 
Per woning maakten kleine groep-
jes een groot schilderij, voor in de 
gemeenschappelijke ruimte. De 
vrijwilligers liepen rond en maak-
ten een praatje met de gasten. Hulp 
bieden was niet nodig, want el-
ke gast schilderde meteen heel en-
thousiast. Ook grote vellen papier 
werden heel mooi beschilderd. De-
ze activiteit zal zeker nog vaker ge-
organiseerd worden. Een van de be-
geleiders: “Bedankt! Onze cliënten 
hebben genoten.” Ook de vrijwilli-
gers van het Jongeren Rode Kruis 
hebben de activiteit als een gezelli-
ge en inspirerende middag ervaren!

Vrijwilligers gezocht
Voor komende activiteiten zoekt het 
Jongeren Rode Kruis nog jongeren 
en scholieren die zich vrijwillig wil-
len inzetten om mensen te helpen, 
bijvoorbeeld in het kader van de 
Maatschappelijke Stage. Wil jij het 
Jongeren Rode Kruis helpen bij ac-
tiviteiten voor ouderen of mensen 
met een beperking of wil je meer 
informatie over wat het Jongeren 
Rode Kruis doet? Mail naar jonge-
renrodekruis@hotmail.nl, of kijk op 
www.facebook.com/JongerenRode-
Kruis of volg @jjrodekruis op twitter.
Jeroen Heimeriks

der van de historische boerderij op 
Uiterweg 32. Aanleiding waren de 
klimatologische en niet-stofvrije 
omstandigheden onder het rieten 
dak. De directie van de Rabobank 
bood aan om het archief voorlopig 
onder te brengen in het deels leeg-
staande gebouw aan de Stations-
weg. Van dat aanbod is dankbaar 
gebruik gemaakt. De afgelopen ja-
ren hebben vrijwilligers van de ar-
chiefcommissie van Oud Aalsmeer 
de stukken in het archief systema-
tisch geïnventariseerd en histori-
sche foto’s gescand. 

Omdat er enerzijds een einde 
kwam aan de periode in het ge-
bouw van de Rabobank en er an-
derzijds archiefruimte vrijkwam in 
het gemeentehuis, is het archief nu 
verhuisd. De gemeente Aalsmeer 
heeft een helpende hand uitge-
stoken vanwege de belangrijke rol 
die de stichting speelt in het be-
houd van cultureel erfgoed binnen 
Aalsmeer. De verhuizing van het 
archief loopt vooruit op een nieuwe 
functie van het (oude deel van het) 
gemeentehuis. Het streven van 
Oud Aalsmeer is erop gericht om 
het archief daar in de toekomst (op 
gezette tijden) toegankelijk te ma-
ken voor het Aalsmeerse publiek. 
Oud Aalsmeer heeft daartoe ook 
een kantoorruimte ter beschikking 
gekregen waar de vrijwilligers hun 
inventarisaties kunnen voortzetten. 

Jubileumfeest ANBO 
Aalsmeer: Geweldig!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vierde ANBO Aalsmeer haar 50 ja-
rig jubileum in 7street. Het was een 
geweldig feest. Ruim 200 mensen 
waren erop afgekomen. De middag 
zou om twee uur beginnen, maar de 
eerste gasten kwamen al rond één 
uur aan om er zeker van te zijn dat 
ze een goede plaats konden vinden. 
Tegen twee uur stroomde de zaal 
vol. De zaal die gezellig was aange-
kleed en er feestelijk uitzag. De gas-
ten werden verwelkomd met een 
kopje of thee met een lekker jubile-
umgebakje. In het officiële gedeel-
te van het feest was als eerste de 
voorzitter Janny Oosterloo aan het 
woord. Ze vertelde over de aanlei-
ding van het feest en wat dat alle-
maal tot gevolg had. De aanleiding 
was natuurlijk het 50 jarig jubile-
um. De vraag die de feestcommissie 
zich in eerste instantie stelde was: 
hoe gaan we dat vieren? Voor wie, 
waarom en hoe? De feestcommissie 
besloot dat er een feest zou worden 
georganiseerd waarbij zoveel mo-
gelijk senioren van Aalsmeer kun-
nen worden uitgenodigd. Die opzet 
van de feestcommissie is geslaagd: 
een zaal vol mensen. De feestcom-
missie wilde de mensen ook nog 
wat nalaten. De voorzitter vertel-
de daarom dat ze op zoek is ge-
gaan naar de geschiedenis van de 
ANBO. In allerlei archieven over het 
ontstaan van de ouderenbonden in 
Nederland. Die zoektocht heeft ge-
leid tot een klein boekje ‘Ouderen-
bonden in heden, verleden en toe-
komst’. Het eerste exemplaar van 
het boekje werd aangeboden aan 
wethouder Ad Verburg. Het boek-
je is nu te koop bij de ANBO voor 
2,50 euro. Ad Verburg memoreer-
de in zijn korte toespraak nog de ja-
ren zestig en constateerde dat er in 
de afgelopen vijftig jaren heel wat is 
veranderd. Het jaar 1963 was een 
bewogen jaar. De ouderen van toen 

zijn nu misschien een jaar of twin-
tig, dertig en hoefden toen nog niet 
na te denken over later. De oprich-
ters van ANBO Aalsmeer hebben 
dat in 1963 wel gedaan. En nu zo-
veel jaar later is hier nog steeds een 
vitale belangenorganisatie voor se-
nioren. Volgens Ad Verburg is ou-
derenbeleid niet alleen interessant, 
maar ook leuk om te doen. Een or-
ganisatie als ANBO is van groot be-
lang als het gaat om te vertellen wat 
er leeft bij ouderen. Leen Ten Rou-
welaar, de voorzitter van het gewest 
Noord-Holland, sprak zijn respect 
voor de organisatoren van het feest 
en hoopte dat de ANBO nog meer 
dan nu een rol kan spelen bij de be-
langenbehartiging voor ouderen. Na 
het officiële gedeelte was er een op-
treden van shantykoor de Brulboei-
en die vrolijke liederen ten gehore 
bracht. Marijke Kots, theatermaak-
ster uit Haarlem, trad op als Me-
vrouw van den Berg. 

Mevrouw van den Berg uit Beer-
ta die als enig lid van een vrouwen-

vereniging al heel wat meemaakte. 
Ze bracht naar voren dat ‘communi-
catie’ heel belangrijk is. En dat niet 
via de ‘kaputer’. Ze vertelde ook over 
haar ‘po-ezie’ boekje van vroeger en 
wat daar allemaal in stond. Ze werd 
daarin bereidwillig geholpen door 
mensen in de zaal. Na de confe-

rence van Marijke Kots vertrokken 
er mensen, maar er bleef een leu-
ke koppel over die zich nog lekker 
heeft uitgeleefd op de dansvloer 
dankzij de aansprekende platen-
keuze van Kees Markman. Al met al 
een geslaagd en gezellig feest voor 
de vijftig jarige ANBO Aalsmeer!

Vrolijke noten Melomanie 
bij kindercorso Voorhout

Rijsenhout - Op zaterdag 20 april 
stonden de leden van Drumfanfa-
re Melomanie rond 10.15 uur op-
gesteld om al marcherend naar 
het beginpunt van het kindercorso 
Voorhout te vertrekken. Het Kinder-
corso start vlak voor het grote Bloe-
mencorso van de Bollenstreek wat 
ook door Voorhout reed. Op een te-
ken van de oranje vereniging kon 
de optocht beginnen met de Drum-
fanfare voorop. 
De muzikanten speelden tal van 
leuke muziekstukken. Het korps 
stond onder leiding van tambour-
maître Roland Temmingh, die tij-
dens het optreden met zijn maî-
tre stok heel wat shows liet zien 
en daarvoor menig applaus in ont-
vangst nam. De leden van Drum-
fanfare Melomanie hebben nog 
een drukke agenda de komende 

tijd. Helaas niet met Koninginne-
dag te Rijsenhout door een gewij-
zigd programma in verband met de 
kroning van Koning Willem Alexan-
der. Natuurlijk wel weer op 4 mei 
waar zij gepaste muziek spelen bij 
het monument aan de Leimuider-
dijk te Rijsenhout. Dit begint rond 
19.30 uur. 
Daarna zullen zij optreden bij ver-
schillende intochten van avond 
4-daagses waarbij de lopers met 
gezellige muziek binnen gehaald 
zullen worden. Helaas loopt het le-
den aantal behoorlijk terug en valt 
het niet altijd mee om de bezetting 
voor een optreden rond te krijgen. 
Zin om een muziekinstrument te 
bespelen? Melomanie heeft ieder-
een meer dan welkom. Kijk voor 
meer informatie op www.drumfan-
faremelomanie.com. Drumfanfare melomanie voorafgaand aan het kindercorso te Voorhout.

Boomplantdag Bovenlanden
Aalsmeer - Zaterdag 13 april heeft 
de Bovenlanden de jaarlijkse boom-
plantdag gehouden. In het Rijsen 
zijn twee voormalige seringenak-
kers opnieuw ingeplant maar nu 
met bomen. De dag werd geheel in 
stijl gestart met koffie op de Histo-
rische Tuin, waarna met pramen is 
afgevaren naar de Rijsen. Hier zijn 
op twee akkers bomen geplant. Op 
de grootste van de twee is voor een 
groot deel berken gepoot met aan 
de waterkant wilgen en een aan-
tal andere boom soorten. De klei-
nere akker heeft twee paddepoe-
len, ondiepe stukken gevuld met 
water. Deze worden vrij gehouden 
van bomen zodat deze poelen vol in 
de zon blijven. Dit omdat paddevis-
jes zich het beste voelen in ondiep 
en warm water. Open delen zullen 
met gras worden ingezaaid, waar-
door een heel gevarieerd stukje na-
tuur zal ontstaan. Deze dag zijn met 
20 vrijwilligers ongeveer 1600 bo-
men ingeplant op een oppervlak-
te van ongeveer 2200 vierkante me-

ter. De Bovenlanden organiseert re-
gelmatig boomplant dagen. De af-
gelopen jaren zijn ongeveer 18.000 
bomen geplant op een oppervlak-
te van ruim 36.000 vierkante meter. 
Hiervan overleeft 80 procent. Een 
mooie bijdrage aan de vergroening 
van Aalsmeer.

daar mee naar toe nemen. Voor het 
Rode Kruis in Aalsmeer is dit vele 
jaren een bron van inkomsten ge-
weest. Het Linnaeushof maakte als 
koopsom nog tien jaar lang bedra-
gen aan de afdeling over. 

Veel steun
Oprichter Piet Grijpstra werd als 
voorzitter opgevolgd door Nico van 
der Maat. Die vervulde deze func-
tie daarna maar liefst veertig jaar. In 
2003 volgde Jan Kwak hem op. Die 
activeerde de taken flink met onder 
andere een jeugdgroep en wist via 
het systeem van maatschappelijk 
ondernemen het bedrijfsleven meer 
bij het werk van het Rode Kruis te 
betrekken. 

Ook begeleidde hij de verkoop 
van het Rode Kruisgebouw aan de 
Spoorlaan, dat moest wijken voor 
woningbouw. Een nieuw onder-
komen werd gevonden in een be-
staand gebouw aan de Roerdom-
plaan. Na zeven jaar droeg hij de 
voorzittershamer over aan Dick 
Overkleeft. Die werd daarmee de 
vierde voorzitter in het 65-jarige be-
staan van de afdeling, welke qua 
enthousiasme en inzet van de gro-
te groep van 130 vrijwilligers, nog 
altijd een actieve rol speelt. Ook nu 
wordt het beleid voortdurend op de 
actualiteit afgestemd. De huidige 
voorzitter Dick Overkleeft zegt daar-
over: “De hulpvraag zien we steeds 
veranderen. Door een terugtreden-
de overheid raken hulpbehoeven-
den steeds meer op zichzelf aan-
gewezen. Die kunnen dat niet al-
tijd zelf en hierin ligt een belangrij-
ke taak voor ons als plaatselijke Ro-
de Kruis om mee te veranderen en 
goed te blijven aansluiten bij onze 
doelgroepen.” De voorzitter gaat er 
van uit dat de plaatselijke bevolking 
het werk van het Rode Kruis ook in 
de toekomst financieel blijft onder-
steunen.
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Een ontmoetingsplek in Aalsmeer Oost 

Henk Boor, een betrokken
vrijwilliger bij Oost-Inn
Aalsmeer - Aalsmeer Oost, een 
grote en snel gegroeide wijk waar 
veel jonge gezinnen samen met ou-
deren wonen. Toen de wijk begon te 
groeien kwam er vanuit de Protes-
tantse Oosterkerk aan de Oostein-
derweg het idee om de kerk meer in 
de wijk te brengen. Een groep be-
trokken mensen uit de Hervormde 
wijkgemeente Oost richtte met die 
gedachte de Oost-Inn op in septem-
ber 2009. Doelstelling was om acti-
viteiten te organiseren voor de be-
woners uit Aalsmeer Oost en even-
tueel ook daarbuiten. De Oost-Inn 
moest een inloop- en ontmoetings-
plek worden waar buurtbewoners 
in een ongedwongen sfeer zich-
zelf kunnen zijn. Een soort herberg 
waar je terecht kunt voor een kop-
je koffie of thee, maar ook een plek 
waar leuke dingen georganiseerd 
worden. De Oost-Inn bestaat al bij-
na vier jaar en het is gelukt om ie-
dere woensdag iets te bieden. Al-
le activiteiten vinden plaats in de 
Mikado aan de Catharina Amalia-
laan 66, een multifunctionele ruim-
te waar veel gedaan wordt. Iedere 
woensdagochtend is iedereen wel-
kom tussen half tien en half twaalf 
om met elkaar in gesprek te gaan. 
“We willen mensen de ruimte ge-
ven om vanuit hun beleving en ge-
loof ervaringen uit te wisselen”, ver-
telt Henk Boor. “Maar gewoon con-
tact met elkaar hebben is onze eer-

ste doelstelling. In deze enorme wijk 
met zo’n 1.500 woningen komt het 
helaas ook veel voor dat mensen 
eenzaam zijn. Mede daarvoor is de 
Oost-Inn opgericht.”

Van literaire avond tot peuterinstuif
De eerste woensdag van de maand 
vindt er tussen half acht en half tien 
’s avonds een literaire avond plaats. 
De aanwezigen hebben van te vo-
ren een boek gelezen waar met el-
kaar van gedachten over wordt ge-
wisseld. Populair is de peuterinstuif, 
Quality Time met peuters. Ouders 
en grootouders zijn welkom om met 
hun peuter een uurtje gezellige din-
gen te doen. Er wordt gezongen, 
een spelletje met elkaar gedaan en 
zelfs gegymd in de naastgelegen 
gymzaal. Iedere tweede woensdag-
ochtend van de maand worden tus-
sen half tien en half elf deze leu-
ke peuterinstuiven georganiseerd. 
“Het is altijd erg gezellig op deze 
ochtendjes. De ouders blijven vaak 
langer hangen terwijl hun kinderen 
leuk met elkaar spelen.”
De derde woensdagochtend van 
de maand vindt er tussen twaalf en 
één uur een lunch plaats. Vrijwilli-
gers van de Oosterkerk doen de in-
kopen en schotelen altijd een lek-
kere broodmaaltijd voor. De lunch 
is gratis, net als overigens alle an-
dere activiteiten. “Mensen mogen 
wel een vrijwillige bijdrage leveren, 

maar dat is niet verplicht.” Mensen 
die lekker creatief bezig willen zijn, 
kunnen terecht op de derde en vier-
de woensdagen van de maand. De 
derde woensdag is er altijd een cre-
atieve avond tussen half acht en half 
tien. Steeds is er weer een ander 
thema, waarbij er bijvoorbeeld met 
gips gewerkt wordt, geschilderd of 
gesoldeerd. En iedere vierde woens-
dagochtend van de maand vindt het 
quilten plaats. “Een leuke bezigheid 
voor verschillende dames en je ziet 
vaak dat de mannen meekomen 
voor de gezelligheid met elkaar.” 
Naast alle wekelijkse en maande-
lijkse activiteiten organiseert de 
Oost-Inn ook nog haar jaarlijkse 
filmavond, waarbij er een film wordt 
gedraaid over een bepaald thema. 
En dan is er nog het jaarlijkse open-
luchtconcert midden in de wijk op 
het Rozenplein. Dit jaar wordt dit 
groots opgezette concert gehouden 
op zaterdagavond 26 juni.

Veel vrijwilligers
Er wordt dus van alles georgani-
seerd in de Oost-Inn en het wordt 
allemaal geregeld door vele vrijwil-
ligers. “We zijn blij dat we met zo-
veel mensen iets kunnen beteke-
nen voor de buurtbewoners en ho-
pen dat het gewaardeerd wordt.” De 
Oost-Inn staat open voor suggesties 
voor activiteiten en doet haar best 
om medewerkers hiervoor te vinden. 
“De wens is er nog wel om eens per 
maand een jeugdmiddag te organi-
seren. Als we dat geregeld kunnen 
krijgen met vrijwilligers dan gaan we 
dat in de toekomst ook oppakken.” 
Henk Boor regelt veel voor de Oost-
Inn. Naast het feit dat hij sleutelbe-
heerder is en dus iedere woensdag 
bij de activiteiten is, schrijft hij veel 
voor het kerkblad en de website. 
Ook houdt hij de lezers van de Nieu-
we Meerbode trouw op de hoogte 
van alle activiteiten. “Sinds ik met de 
VUT ben, heb ik de tijd om er veel 
tijd in te steken. Van origine ben ik 
niet zo’n schrijver en in het begin 
had ik nog wel eens wat hulp no-
dig van de redactie. Inmiddels gaat 
het me beter af en vind ik het leuk 
om stukjes te schrijven.” Meer infor-
matie over de Oost-Inn is te vinden 
op http://www.oosterkerk-aalsmeer.
nl/activiteiten/oost-inn. 

Door Ilse Zethof

Herwin Boomkamp (rechts) overhandigt de cheque van 1255 euro aan Suzan-
ne Aartman en haar vader (links).

‘Suus op weg’ voor KWF
Kudelstaart - Kwekerij Vireõ-HPD 
heeft tijdens het weekend van Kom 
in de Kas geld opgehaald voor Su-
zanne Aartman. Suzanne wil vol-
gend jaar meedoen aan de Al-
pe d’HuZes en haalt geld op voor 
KWF Kankerbestrijding. Met de ver-
koop van potrozen heeft Vireõ-HPD 
een bedrag opgehaald voor Suus 
van 1255 euro. Suzanne heeft twee 
jaar geleden Lymfeklierkanker ge-
had. Daarna heeft ze negen maan-
den in een revalidatiecentrum ge-

zeten om weer te leren lopen. Nu 
is ze hard aan het trainen om vol-
gend jaar - samen met haar vader 
- mee te kunnen doen aan de Alpe 
d’HuZes. Suzanne heeft haar eigen 
website: www.suusopweg.jouwweb.
nl. Op deze website schrijft ze over 
de acties die ze houdt om geld in te 
zamelen voor het KWF. Ben jij be-
nieuwd naar het verhaal van Suzan-
ne? Of wil jij ‘Suus op weg’ steunen 
door haar te sponsoren? Kijk dan op 
haar website!

De passie van Alma en Hans Piké: 
De Open Hof Kerk
Aalsmeer - Binnen de kerkge-
meenschappen heerst over het al-
gemeen een grote saamhorigheid. 
Het met elkaar beleven van het ge-
loof bindt de mens. 
Zo ook in de Open Hof Kerk waar 
het echtpaar Alma en Hans Piké 
de kerkdiensten bijwonen. Maar er 
wordt niet alleen naar de preken 
van de dominee geluisterd, samen 
dragen zij, ieder op eigen wijze, een 
belangrijk steentje bij. Alma verzorgt 
al dertig jaar de bloemstukken in de 
kerk en haar echtgenoot Hans (da-
gelijks als technische man aan het 
werk bij Scheepsbouw de Vries) 
zorgt voor de technische klussen, 
zoals licht en geluid. Ook bij de re-
cente renovatie/verbouwing was hij 
een belangrijke schakel, deed veel 
voorbereidend werk en zorgde on-
der andere voor de bekabeling van 
de verlichting, geluid en beamer. Op 
een kleinigheid na is nu alles dik 
voor elkaar en blijven de wekelijk-
se hand en spandiensten over. Het 
echtpaar is er een behoorlijk aantal 
uren mee zoet. Maar met heel veel 
plezier verlenen zij hun diensten aan 
de kerk.

Symbolische betekenis 
“In het kerkblad stond dertig jaar 
geleden een oproep of er niet ie-
mand was die voor de bloemen bij 
de dienst wilde gaan zorgen. Ik had 
ooit wel eens een huis-tuin en keu-
ken cursus bloemschikken gedaan, 
dus leek mij dat wel wat voor mij. 
Van lieverlee is mijn werk uitge-
groeid tot het ontwerpen en ver-
zorgen van één groot bloemstuk 
per week en dat gebeurt aan de 
hand van de jaarkring. Iedere peri-
ode heeft een eigen kleur kleed, ik 
zoek er de juiste type bloemen bij 
en maak daarbij gebruik van sym-
bolen, zoals stenen, matzes, drui-
ven, schelpen, cijfers, letters en vor-
men. Het bloemstuk wordt op kleur 

en actualiteit samengesteld. Na-
tuurlijk is het de uitdaging om ieder 
jaar weer met nieuwe ontwerpen te 
komen. Je kunt het gerust een uit 
de hand gelopen hobby noemen.” 
De plakboeken worden tevoorschijn 
gehaald waarin de fraai geschikte 
boeketten op foto staan afgebeeld. 
“Tegenwoordig staat alles op een 
cd-rom, ik ben eerlijk gezegd niet 
meer zo van het inplakken.” 
Bezige bijen dit echtpaar, want Alma 
is ook regelmatig te vinden in dro-
gisterij Van der Zwaard in de Zijd-
straat, waar zij de clientèle adviseert 
en zich ook bemoeit met het inrich-
ten van de etalage, Op verzoek ver-
zorgt zij op het Wellant College een 
aantal lesuren per jaar en het sym-
bolisch bloemschikken doceert. 
Dat moeten leuke lessen zijn, want 

zullen de leerlingen eerder geweten 
hebben dat een gladiool, vanwege 
de twaalf bloemknoppen, ook wel 
een apostelbloem wordt genoemd 
en kenden zij de betekenis van Ju-
daspenning en de symbolische ach-
tergrond van zoveel andere bloemen 
zoals de granaatappel en de klim-
op? Daarnaast past Alma Piké ook 
nog, getuige de box en speelhoek in 
de kamer, op haar twee kleinkinde-
ren. Wie benieuwd is wat er met de 
bloemen gebeurt wanneer de dienst 
is afgelopen, krijgt hier het ant-
woord: De boeketten worden uit el-
kaar geplozen en daarna worden de 
bloemen geschonken aan zieke ker-
kleden of aan degenen die wat zon-
neschijn kunnen gebruiken.

Janna van Zon

OVAK en reddingen op zee
Aalsmeer - Donderdag 11 april kwamen dertig OVAK leden in het buurthuis bij-
een om een bijzondere uitleg van de heer Bloos te horen over de KNRM [Konink-
lijke Nederlandse Redding Maatschappij]. De goed georganiseerde zaak die met 
63 reddingsboten op 32 stations langs de hele Nederlandse kust reddingen op zee 
verricht, wordt drijvende gehouden met 1300 vrijwilligers. De heer Bloos vertelde 
er enthousiast over en vertoonde een mooie film over het reddingswerk op zee. 

Nieuwe deuren Dorpshuis
Kudelstaart - De deur van het 
Dorpshuis Kudelstaart was na ve-
le jaren intensief gebruik bijna plat-
gelopen. Maar de glazen schuif-
deuren waren wel hard aan ver-
vanging toe. Voor die extra uitga-
ven deed het Dorpshuis een beroep 

op de veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart. Die kwam zaterdag over 
de brug met een cheque van 3.000 
euro voor twee nieuwe hardhou-
ten, openslaande deuren voor het 
Dorpshuis. Bestuursleden Arie de 
Vos en Ton Hol van Kudelstaart voor 

Op de foto vlnr: Cor Brussen, Arie de Vos, Peter Janmaat en Ton Hol met de 
cheque voor de dorpshuisdeuren. 

Kudelstaart boden de cheque aan 
aan Cor Brussen, beheerder van 
het Dorpshuis en Peter Janmaat, 
voorzitter van de stichting Dorps-
huis. Het bedrag van 3.000 euro is 
een deel van de opbrengst van de 
twaalfde veiling die vorig jaar werd 
gehouden. 
De opbrengst van de veiling wordt 
verdeeld over clubs en verenigin-
gen in Kudelstaart die een finan-
cieel zetje in de rug goed kunnen 
gebruiken. En het Dorpshuis ver-
vult een centrale rol in de dorps-
gemeenschap. Bovendien levert 
de veiling een bijdrage aan de ge-
meenschapszin in het groeien-
de dorp. De afgelopen twaalf keer 
werd bij elkaar een bedrag van ruim 
200.000 euro opgehaald t.b.v. ruim 
veertig lokale clubs, verenigingen 
en stichtingen. Op die manier zor-
gen Kudelstaarters met hun inbreng 
in de veiling voor uitkomst bij ande-
re Kudelstaarters. Vandaar de naam 
van de actie: ‘Kudelstaart voor Ku-
delstaart’. Zaterdag 11 mei aan-
staande wordt de dertiende editie 
van de veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart gehouden, aanvang 20.00 
uur. Uiteraard in het Dorpshuis! Het 
wordt een groot feest waar tout-Ku-
delstaart van harte welkom is.

Familielezing ‘De oorlog 
in jouw dorp’ in bieb
Aalsmeer - Op vrijdag 3 mei komt 
schrijver Theodore van Houten naar 
de bibliotheek Aalsmeer voor een 
speciale familielezing. Hij schreef 
een boek over de oorlogsgeschie-
denis van Aalsmeer: Een vrij ern-
stig geval (2011). Speciaal voor de 
schooljeugd is onlangs het hierop 
gebaseerde ‘De oorlog in jouw dorp’ 
verschenen. In de lezing met dezelf-
de titel legt hij op boeiende wijze 
verbanden tussen wat er wereldwijd 
gebeurde en het leven in Aalsmeer 
en Kudelstaart van 1933 tot 1945. 
Door de grootte van het Duitse front 
moesten Nederlandse dwangarbei-
ders de plaats innemen van Duit-
sers in militaire dienst. In Aalsmeer 

betekende dat, dat 450, meest jon-
ge, mannen als dwangarbeider naar 
Duitsland moesten. Velen doken 
onder, andere gingen met tegenzin. 
En hoe zat het bijvoorbeeld met de 
Duitse overwinningen en de bloe-
menexport naar Duitsland? En met 
al die zelfgeteelde rookwaren en de 
lamgelegde koopvaardij? Een boei-
ende en leerzame avond in de mei-
vakantie, vol beelden en verhalen. 
De lezing is geschikt voor volwas-
senen en kinderen vanaf 11 jaar en 
vindt van 19.30 tot 21.15 uur plaats 
in de bibliotheek in de Marktstraat. 
Kaarten zijn te koop in de biblio-
theek en online te verkrijgen via 
www.debibliotheekamstelland.nl.

Duitse soldaat met Aalsmeerse kinderen.
Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - De vogelbeurs Aalsmeer 
is gegroeid, met een grotere ruim-
te, meer handelaren, meer vogels en 
een groter assortiment aan vogels en 
benodigdheden. Aanstaande zondag 
28 april wordt weer een grootse vo-
gelbeurs georganiseerd door de Vo-
gelvereniging in het Wellantcollege in 
de Linnaeuslaan 2 van 10.00 tot 13.30 
uur. De vogelvrienden van Aalsmeer 
bezitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behandelen 
van alle vogels met in acht neming 
van de milieueisen die tot heden van 
kracht zijn. Een hele eer om dit keur-
merk van diervriendelijkheid te mogen 

voeren. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te kopen, te verkopen, 
te ruilen of rond te kijken en vragen te 
stellen over vogels, voedsel en huis-
vesting. De entree bedraagt 1 euro 
voor iedereen die komt kijken of ko-
pen. Tevens maken bezoekers kans op 
een leuke attentie, met het entreebe-
wijs. Verkoop van uw eigen vogels is 
gratis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen op 
uitnodiging) met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kanaries 
en kromsnavels. Er is ook een han-
delaar aanwezig met diverse soorten 
voer, waaronder zaden en zaadmeng-
sels. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Alle symbolen van de goede week en Pasen zijn te zien. De matze van wit-
te donderdag, het kruis met de rode rozen van goede vrijdag. Voor pasen zijn 
witte bloemen als symbool van feest en vreugde gebruikt en gele bloemen als 
symbool van licht, luister en glorie, de kleur vande zon.
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HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Eten, drinken en cultuur

Proef de sfeer van Aalsmeer
Zaterdag 27 april 14.00 uur 5 jaar Djembikkels

Dinsdag 30 april 15.00 uur Koninklijke borrel en diner
Woensdag 1 mei 16.00 uur Maarten van Rossum

Gratis consumptiebon

Kom kennis maken 
met Feesterij De Bok
Aalsmeer - Het feestpaleis van 
Aalsmeer. Maar wat is het nu ei-
genlijk? Feesterij De Bok is een 
unieke uitgaansgelegenheid be-
staande uit een bruin café en 
een disco. Het bruine café is el-
ke dag geopend vanaf vier uur, 
behalve op maandag. De disco 
gaat open op de vrijdag- en za-
terdagavond vanaf tien uur. Lek-
ker op tijd stappen is bij Feeste-
rij De Bok dus geen enkel pro-
bleem. En heb je zin in een bak-
je koffie of een frisje, dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom.
De speciale dagen is De Bok 
ook geopend, maandag 29 april 
aanstaande geopend vanaf vier 
uur en het feest gaat door tot 
5.30 in het kader van de Konin-
ginnenacht. Op Koninginnedag 
is Feesterij De Bok dit jaar ge-
sloten.

De nacht voor Hemelvaart gaat 
het feestpaleis ook open van-

af vier uur en door tot in de la-
te uurtje. Dan komt onder an-
dere DJ Kit-T draaien. En uiter-
aard gaat De Bok in de nacht 
met pinksteren ook groots open 
met diverse vermaak.  Wil je we-
ten wat Feesterij De Bok precies 
allemaal gaat doen? Kom dan 
gezellig langs, hiernaast kan je 
een consumptiebon uitknippen, 
Neem deze mee en de eerste 
borrel is van de eigenaren Bas 
Been en Thomas Zekveld.
 
Feestje vieren
Je eigen feestje vieren is ook 
mogelijk bij Feesterij De Bok. Er 
zijn vier zaalindelingen waaruit 
gekozen kan worden. Elk feest 
is mogelijk van tien tot vierhon-
derd man. Informeer geheel vrij-
blijvend naar de mogelijkheden.
Feesterij De Bok is te vinden aan 
de Dreef 5 in de Hornmeer en 
bereikbaar via 0297-329168 of 
info@feesterijdebok.nl.

Uit in Aalsmeer

  Foto: Jaap Maars

Voetbal zondag
RKAV en Nautilus gelijk!
Aalsmeer - Als het al in het begin 
niet soepel loopt, dan kan je er op 
wachten dat het in de rest van de 
wedstrijd ook niet gaat zoals het zou 
moeten. Tien minuten te laat begon 
de wedstrijd RKAV tegen Nautilus. 
Eerst moest scheidsrechter Aygyn 
behandeld worden aan een bles-
sure, eenmaal in het veld leek zijn 
shirt teveel op dat van Nautilus. Het 
was allemaal erg amateuristisch wat 
er gebeurde. Gelijk na het beginsig-
naal was het Nautilus dat liet zien 
met de punten naar Amstelveen te-
rug te willen. Dat was de opdracht, 
want Nautilus verkeert nog in de po-
sitie van de nacompetitie. Door de 
zeer vele aanvallen in het begin van 
de wedstrijd kwam de verdediging 
van RKAV onder druk te liggen en 
dat kwam de kwaliteit van het spel 
niet ten goede. Veel verdedigings-
fouten werden er gemaakt en daar 
maakte Nautilus dankbaar gebruik 
van. In de achttiende minuut was 
het raak. In de totale wanorde voor 
het RKAV doel wist Nautilus te sco-
ren, en verdiend: 0-1. Nog geen zes 
minuten later was de stand alweer 

gelijk. Het was Barry Springintveld 
die de doelman van Nautilus het na-
kijken gaf. Een ingeschoten bal had 
hij niet klemvast, en Springintveld 
was er als de kippen bij: 1-1. RKAV 
kwam nu wel wat meer in de wed-
strijd, maar echt een wedstrijd werd 
het niet, veel bal verlies, onnauw-
keurige plaatsing, enz. De tweede 
helft niet beter als de eerste, eigen-
lijk geen haar beter. Geen bal kwam 
goed aan of werd in het wilde weg 
geschoten. Eric Jansen bepaalde in 
de vijf en vijftigste minuut met een 
beauty van een doelpunt de stand 
op 2-1. Nautilus besloot nu echt al-
les op alles te gooien. Massaal trok 
men ten aanval, men kreeg kans op 
kans, niet op een hand te tellen. Het 
was echt van, hoeveel kansen heb 
je nodig om te scoren. De gelijkma-
ker kwam in de zeventigste minuut, 
veel geharrewar in de RKAV verde-
diging gaf Nautilus de gelegenheid 
om te scoren: 2-2. En daarmee was 
de kous af. Al met al een teleurstel-
lende wedstrijd. Komende zondag is 
er geen programma. 
Theo Nagtegaal

Voetbal zaterdag
V.V.Aalsmeer haalt zeperd 
met 4–1 verlies van N.F.C.
Aalsmeer - Ondanks vier invallers 
had Aalsmeer de klus tegen N.F.C. 
afgelopen zaterdag moeten kla-
ren. Het werd een zeperd, 4-1 ver-
lies. N.F.C. strijdend voor nacompe-
titie en derde van onderen gaf alles 
en met succes. Vooral achterin met 
de ‘oude garde’ Jesaia Lissaur, Ra-
mon Essed, Vernon Essed en Serud 
Abdulrahman, allen dikke dertigers, 
gaven niets weg. Voorin Jacco Tol-
man en Diego Medina brachten sa-
men de hele Aalsmeerdefensie in 
verwarring. De eerste helft met een 
1–1 stand was er nog niets aan de 
hand voor Aalsmeer. In de tweede 
helft liep iedereen bij Aalsmeer te-
gen zichzelf te voetballen. En elke 
bal bij N.F.C. was gewoon raak. Zelfs 
toen de derde keeper bij N.F. C. Yan-
nick Rosenboom in de tweede helft 
uitviel en Ramon Essed als speler 
de handschoenen moest aantrek-
ken, gebeurde er nog niets. Behou-
dens een paar vangballen, hoefde hij 
niet op te treden. De meeste scho-
ten gingen over of naast. Aalsmeer 
begon lauw aan de wedstrijd tegen 
N.F.C. dat constant negen man ach-
ter de bal hield. Het eerste schot was 
van Thomas Harte uit de tweede lijn 
in de 14e minuut. Maar doelman 
Yannick Rosenboom stompte de bal 
uit doel. N.F.C. loerde op de coun-
ter en liet Aalsmeer het spel maken. 
Eén aanval van N.F.C. in de 24e mi-
nuut en tevens van de gehele eerste 
helft was genoeg voor de 1–0 ach-
terstand. Op rechts liep Jacco Tol-
man er iedereen uit. Ook Ray Smidt 
had geen kans. Burak Sitil werd naar 
voren gedirigeerd en dat bracht in 
eerste instantie gevaar op. Een schot 
van Calvin Koster in de 31e minuut 
wordt half gestopt door de doelman. 
Niemand van Aalsmeer die hierop 

reageerde en zo ging het constant. 
De gelijkmaker kwam in de 41e mi-
nuut. Een voorzet werd door Burak 
Sitil vallend ingekopt, 1–1. Net voor 
rust had Aalsmeer pech toen uit een 
voorzet van Peter Neuvel Burak Sitil 
de paal raakte. Aalsmeer begon met 
druk te zetten in de tweede helft, 
maar er zat geen lijn in en ook geen 
overtuiging. Achterin was Aalsmeer 
zonder Burak Sitil een te kloppen 
ploeg. 52e minuut wissel: Hans v.d. 
Schilden voor Tom Doeswijk. De 
wedstrijd werd in de 54e minuut 8 
minuten stil gelegd, omdat de doel-
man van N.F.C. met een eigen speler 
in aanraking was gekomen. Daarna 
kwam speler Ramon Essed op doel. 
In de 62e minuut liep invaller Maar-
ten Zwaan van N.F.C. Bart de Jong 
eruit. De overtreding was een pe-
nalty. Maarten Zwaan maakte geen 
fout, 2–1. En Aalsmeer liep weer 
achter de feiten aan. 68e minuut 
wissel: Sergio Pregers voor Noud 
Bruchner. Een fantastisch schot van 
Dirk Franken vanaf minstens 30 me-
ter vloog langs Ray Smidt via bin-
nenkant paal weer in het veld. N.F.C. 
rook zijn kans. Vanaf de zijlijn, 25 
meter van doel schoot Marcel Wen-
nekes met enig geluk, maar wel 
mooi, over Ray Smidt in de rechter 
kruising, 3–1. N.F.C. kreeg bij de wei-
nige tegenstoten nog de beste kan-
sen. En zo werd het in de laatste mi-
nuut toen Jacco Tolman de hele de-
fensie eruit liep, inclusief Ray Smidt 
4–1. En kon Aalsmeer eens naden-
ken waar het allemaal fout ging. Een 
verdiende overwinning voor N.F.C..
Komend weekend is Aalsmeer vrij. 
De volgende wedstrijd is zaterdag 
4 mei thuis tegen Z.O.B.. Aanvang 
14.30 uur. 
Jack van Muijden

Aalsmeer H1 boekt sterke 
zege op Volendam
Aalsmeer - Anderhalve week eer-
der hadden de mannen van FIQAS 
Aalsmeer in Volendam nog een ge-
voelige nederlaag geleden in het 
NHV bekertoernooi. Zaterdag ston-
den de ploegen opnieuw in Opper-
dam tegenover elkaar, nu in de na-
competitie. En, de ene wedstrijd 
is de andere niet! In tegenstelling 
tot de eerder gespeelde wedstrijd 
stond er nu namelijk wel een sterk 
Aalsmeers collectief in het veld dat 
bereid was voor elkaar te knok-
ken. Bovendien was het de áller-
laatste kans om nog mee te kun-
nen doen om een plaats bij de bo-
venste twee en dus deelname aan 
de fi nale om de landstitel. En FIQAS 
Aalsmeer greep deze kans! De man-
nen kwamen al snel in de wedstrijd 
op voorsprong en hielden die een 
tijd vast: 7-9. Dustin Ligthart was 
goed op dreef en ook Rodrigo Hut-
tinga speelde sterk aan de cirkel: hij 
was niet af te stoppen voor de Vo-
lendamse verdedigers en scoor-
de zelf óf kreeg een strafworp mee. 
Ook Djordje Stevanovic was weer 
goed voor een aantal treffers. Kras/
Volendam, dat bij winst al zo goed 
als zeker zou zijn van een fi nale-
plaats, kwam echter terug en bouw-
de een voorsprong op van drie pun-
ten: 12-9. Maar nog voor rust zet-
te FIQAS Aalsmeer de zaken weer 
recht en zo gingen de ploegen de 
rust in bij een 13-16 stand. Na de 
pauze gingen de Aalsmeerders op-
nieuw goed van start en bouwden 
zelfs een marge op van vier punten: 

16-20. Nog was het niet gedaan, 
want nu vocht Volendam zich terug 
en kwam zes minuten voor tijd weer 
op gelijke hoogte: 22-22. Vervolgens 
golfde de wedstrijd op een neer en 
ging de strijd gelijk op. In de slot-
minuten wist FIQAS Aalsmeer de 
wedstrijd echter toch naar zich toe 
te trekken en Remco van Dam en 
Wai Wong bezorgden de ploeg de 
zege met de laatste twee doelpun-
ten: 23-25! Een zeer belangrijke ze-
ge van een sterk collectief. Door de-
ze uitslag neemt Lions de koppositie 
weer over van Volendam (op doel-
saldo) en volgt FIQAS Aalsmeer bei-
de op vier punten. Met de thuiswed-
strijd tegen Lions van a.s. zaterdag 
op het programma blijft het dus zeer 
spannend in de nacompetitie, want 
ook Volendam en Lions moeten nog 
een keer tegen elkaar. Het gaat er 
nu echt om spannen in de handbal 
nacompetitie: met nog vier wedstrij-
den te gaan staat FIQAS Aalsmeer 
op de derde plaats, met vier punten 
achterstand op de koplopers Lions 
en Volendam. Aanstaande zater-
dag 27 april komen de Lions naar de 
Bloemhof. Eerder in de nacompetitie 
werd de uitwedstrijd in Geleen nog 
nipt verloren (25-24), dus de ploe-
gen zijn aan elkaar gewaagd. FI-
QAS Aalsmeer kan het verschil met 
Lions verkleinen tot twee en dus in 
de race blijven voor de fi nale om de 
landstitel. Helemaal omdat Volen-
dam en Lions ook nog een keer te-
gen elkaar spelen. De topper begint 
om 20.30 uur.

Speelavond met 
mooie prijzen
Rijsenhout - Op vrijdag 26 april 
organiseert buurtvereniging Door 
Eendracht Sterk een toernooi 
speelavond om mooie prijzen. Kla-
verjassen en domineren staan 
op het programma. Er wordt ge-
speeld in dorpshuis De Reede aan 

de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. 
Het klaverjassen op 11 april is ge-
wonnen door Jannie v/h Haar met 
5762 punten en bij het domineren 
behaalde mevrouw v/d Laarse de 
hoogste eer. 
Klaverjaskampioen van het seizoen 
is Dirk Jan Koolhaas geworden met 
totaal 39292 punten en domineer-
kampioen van het seizoen mevrouw 
Korte met 86 schrappen.

Laatste sjoel-
avond seizoen
Aalsmeer - Op donderdag 2 mei 
houdt buurtvereniging Oostend de 
laatste sjoelavond van dit seizoen. 
Koppelsjoelen staat op het program-
ma en er wordt gespeeld in buurt-
huis Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat vanaf 20.00 uur. Om 19.30 

uur gaat de deur open en staan kof-
fi e en thee klaar. Het bestuur hoopt 
deze laatste avond op veel belang-
stelling, zodat er een gezellige slot-
avond van gemaakt kan worden. Na 
de zomerstop worden op 5 septem-
ber de sjoelbakken weer neergezet. 
Het sjoelen op 18 april is gewonnen 
door Siem Kooy met 1920 punten, 
Emmy Schuit met 1723 punten, Ri-
ta van Zelderen met 1578 punten en 
Annie Verkerk met 1383 punten. 
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Kroningsfeest met attracties 
en vrijmarkt in het Centrum

Aalsmeer - Voor de elfde keer al-
weer wordt op het Raadhuisplein 
een groots opgezet kinderfeest ge-
houden op Koninginnedag, dins-
dag 30 april. Er zijn veel attracties, 
zo meldt organisator Rob Severin: 
“Een stormbaan, karten, pretmobiel, 
zweefmolen, vrolijke keuken, bana-
nen vangen en voor de kleintjes on-
der andere touwtje trekken.” Nieuw 
is het strijkijzer werpen en wie wil 
weten wat dit precies inhoudt, kan 
het beste maar naar het Centrum 
komen. De innerlijke mens kan deze 
dag getrakteerd worden op shoar-
ma en hamburgers en kinderen mo-
gen zelf drinken tappen bij de limo-
nade bar. En natuurlijk is er snoep 
en popcorn voor alle jeugdige in-
woners. Het kroningsfeest op het 
Raadhuisplein begint om 12.30 uur 
en er is vergunning tot 23.00 uur. 

Er wordt een leuke actie gehouden 
voor de ‘vroege vogels’. Wie tussen 
half één en half drie arriveert, kan 
zich op de foto laten zetten door Fo-
to De Boer. 
De foto’s kunnen vervolgens vanaf 
15.30 uur gratis afgehaald worden 
in de fotozaak in de Zijdstraat. Hier 
wordt het overigens ook vast weer 
heel gezellig. 
Alle kinderen mogen in de winkel-
straat vanaf de ochtend plaatsne-
men en tijdens de vrijmarkt spulle-
tjes verkopen. Geld verdienen kan 
natuurlijk ook met muziek maken 
of door een grabbelton te presente-
ren. Benieuwd naar de acties van de 
jeugdige verkopers of op zoek naar 
een speciaal spel of artikel? Dan ze-
ker op tijd naar de Zijdstraat in het 
Centrum komen voor een ‘rondje 
vrijmarkt’.

35ste Koninginnefeest in Oost
Aalsmeer - Op Koninginne-
dag of Kroningsdag, dinsdag 30 
april, wordt in en rond Het Middel-
punt alweer voor de 35ste keer een 
groots kinderfeest georganiseerd. 
Als klapper heeft de organisatie 
een unieke stormbaan van 50 me-
ter gehuurd. Dit is niet de enige at-
tractie, er zijn nog veel meer spel-
letjes voor alle leeftijden. Klimmen, 
springen en nog veel meer en na-
tuurlijk wordt gezorgd voor het no-
dige snoep- en drinkwerk. Het Ko-
ninginnefeest bij Het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat wordt opgeluis-
terd met muziek. De spelletjes be-
ginnen om 11.15 uur. Wegens het 
enorme succes van vorig jaar mo-
gen kinderen ook dinsdag hun spul-
letjes verkopen tijdens de vrijmarkt. 
Verkopen kan rond het Middelpunt 

en om iedereen de ruimte te geven 
is ook het voetbalveldje en de stoep 
richting het winkelcentrum gereser-
veerd voor de jeugdige verkopers. 
De dag begint volgens traditie: Met 
een optocht voor verklede kinde-
ren die achter de muziek van Show 
en Jachthoornkorps Kudelstaart lo-
pen. Deze start bij De Mikado in 
de Catharina Amalialaan om 11.00 
uur. Het Koninginnefeest is com-
pleet met het rad van fortuin dat om 
15.00 uur gaat draaien en een lote-
rij vanaf 15.30 uur waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn. Voor wie de 
troonswisseling wil zien, wordt een 
groot scherm in Het Middelpunt ge-
plaatst. Rest nog 1 mededeling: De 
organisatie heeft een schreeuwend 
tekort aan vrijwilligers. Aanmelden 
kan bij Henk via 06-53115791.

Koningslied
Aalsmeer - Wat een gezeur en ge-
zanik over een fantastisch initiatief 
dat genomen is om een leuk lied te 
schrijven voor de toekomstige ko-
ning van Nederland. John Ewbank 
heeft volgens mij naar eer en gewe-
ten gehandeld, maar werd meteen 
al door het slijk gehaald toen bleek 
dat wat hij gecomponeerd had toch 
wel heel veel leek op andere lied-
jes. Bij De Wereld Draait Door gin-
gen ze hem dat even lekker in zijn 
neus wrijven. Eigenlijk had hij toen 
al moeten zeggen: “Jongens, ik be-
gin er niet aan.” Daarna heeft hij van 
Hét Comité en weet-ik-veel-wie-
nog-meer, enkele zinnen in de tekst 
moeten verwerken, dus kon hij nooit 
helemaal in zijn eigen woorden zijn 
tekst schrijven. Als hij dat wel had 
mogen doen, dan was er ten eer-
ste geen rap in voorgekomen, maar 
ook niet zoveel grammaticale fouten. 
Waarschijnlijk hebben ze geroepen: 
‘Doe er ook maar iets van stamppot 
in, en water, en natuurlijk een leeuw 
en een dijk!’ Tja, dichterlijke vrijheid 
was het voor John allang niet meer. 
Nee, dan had het waarschijnlijk een 
veel ontroerender en emotioneel lied 
geworden. Dat kan niet missen. Ga 
de teksten van de liedjes van Marco 
Borsato maar eens na. Je bent een 
harde hoor als je daar nooit eens 
een traantje om gelaten hebt of er 
op zijn minst een keer bij stil hebt 
gestaan. Stuk voor stuk prachtige 

M iranda’s
omentenm nummers maar ja, als je ieder zin-

netje uit zou pluizen zoals dat tot in 
den treuren bij het Koningslied is 
gedaan in de uitzending van Pauw 
en Witteman, zal ook daar af en toe 
een gekke zin tussen zitten. Wat 
boeit het als het lekker met de mu-
ziek meeloopt? Geen biet toch? Heb 
je weleens bedacht wat Frans Bauer 
bedoelde met ‘Heb je even voor mij?’ 
Bedoelde hij een minuutje, een uur-
tje, een sigaret wellicht? En ben jij 
wel eens gevallen over de volgende 
regel in het overbekende liedje ‘Hui-
len is voor jou te laat’ van onze Cor-
ry: ‘Alles wat ik had, gaf ik aan jou al-
leen, maar jij ging toch steeds weer 
naar die ander heen.’ En wat dacht 
je van de simpele teksten van Koos 
Alberts? ‘Sinds ik jou ken is het of 
ik zweef, en veel meer leef als eerst.’ 
Het barst van de fouten. Ik heb me 
er nooit om bekommerd. Lekker be-
langrijk. Maar nu is er dus een Ko-
ningslied wat iedereen fijn aan het 
instuderen is, maar waar geen kant 
van blijkt te kloppen. Het klopt van 
geen kant, is dat eigenlijk wel een 
goede zin? Ik krijg het er warm van. 
Anouk kreeg het ook al te verduren 
met haar inschrijving voor het song-
festival. Ook haar steenkolenengels 
schijnt verkeerd te zijn. Ach, ieder-
een mag vinden wat ie vindt. Ik per-
soonlijk vind het wel lekker klinken. 
Net als dat Koningslied. Oké an-
ders, maar toch. Het blijft hangen en 
daar gaat het om. Volgens mij moe-
ten we het uit volle borst mee gaan 
zingen, allemaal. Ik beloof plechtig 
dat ik dat ga doen, zo waarlijk hel-
pe mij God almachtig, want ik maak 
zo’n troonswisseling maar twee keer 
in mijn leven mee! Dus hup, voor on-
ze Willem, drie vingers in de lucht! 
Kom op, kom op! 
Miranda Gommans

Gezelligheid, muziek en kinderattracties

Kroningsdagfeest voor jong 
en oud Het Dorpshuis

Kudelstaart - Net al vorig jaar orga-
niseren Jan van der Schouw en Cor 
Brussen een Oranjefeest in en rond 
Dorpshuis Kudelstaart ’t Podium op 
dinsdag 30 april. Vanaf 10.00 uur is 
iedereen welkom om onder het ge-
not van koffie met een oranje tom-
pouche samen de kroning te bekij-
ken op een groot scherm. Om 13.00 
uur barst het feest dan echt los met 
gezelligheid en muziek. Ook dit jaar 
zijn er weer leuke artiesten gevon-
den die swingende optredens ko-
men verzorgen. Die middag zullen de 
band The Old Strangers en DJ Bink 
de muzikale omlijsting voor hun re-
kening nemen. Lokale zanger Marco 
van Duren geeft een spetterend op-
treden en ook Jan Springintveld en 
Cor Zwanenburg zullen de mensen 
entertainen. Aan de kinderen heeft 
de organisatie ook nu weer gedacht, 
want dit jaar komt clown Hoky Poky 
weer naar Kudelstaart om de kinde-
ren aan het lachen te maken met zijn 
grappen en grollen. Deze kinderen-
tertainer is met zijn jarenlange erva-
ring een graag geziene gast op fees-
ten en partijen en heeft al heel wat 
prijzen in de wacht weten te slepen. 
Naast een springkussen voor de klei-
nere kinderen zal er een stormbaan 
van maar liefst 21 meter lang voor de 
oudere jeugd zijn. Terwijl de kinderen 
zich uitleven kunnen de ouders ge-
nieten van een drankje op het terras. 
Ook aan de inwendige mens is ui-
teraard gedacht, want naast het ver-
krijgen van een broodje hamburger, 
warme worst, ham of kaas wordt nu 
ook weer de barbecue aangestoken. 
Er zijn ook ijsjes verkrijgbaar en het 
kan zomaar zijn dat er met oranjebit-
ter rond gegaan wordt. Het Oranje-
feest wordt dit jaar voor de tweede 

keer georganiseerd. Dorpshuisbe-
heerder Cor Brussen vond het jam-
mer dat er een aantal jaar geleden 
geen feestelijkheden in het eigen 
dorp werden georganiseerd buiten 
de vrijmarkt in de ochtend na. Samen 
met Jan van der Schouw, die veel er-
varing heeft met het organiseren van 
feesten en evenementen, besloot hij 
de dorpsbewoners iets leuks te bie-
den. De heren betreurden het feit dat 
je verder weg moest voor de gezellig-
heid en dat terwijl er om de hoek ook 
iets georganiseerd zou kunnen wor-
den. “Vorig jaar hebben we veel posi-
tieve reacties mogen ontvangen van 
de mensen die geweest waren,” ver-
telt Cor Brussen. “We hebben geluis-
terd naar hun ideeën en er ook iets 
mee gedaan. Zo staan er nu hekken 
voor de sloot zodat ook de kleintjes 
veilig kunnen spelen en is er voor het 
eerst een stormbaan voor de grote-
re kinderen.” Het feest is rond 19.00 
uur in de avond weer voorbij, maar 
als het gezellig is kan er nog gewoon 
doorgefeest worden volgens de or-
ganisatie. “Een gezellig samenzijn is 
ons belangrijkste doel en we hopen 
natuurlijk op net zo’n mooi weer als 
vorig jaar. Maar als het toch mocht 
gaan regenen, dan hebben we bin-
nen natuurlijk perfecte zalen waar 
kunnen feesten.” De organisatie kan 
nog wel wat hulp gebruiken voor en 
tijdens het feest en is op zoek naar 
vrijwilligers die het leuk vinden om 
mee te helpen bij onder andere de 
kinderactiviteiten. Interesse? Neem 
dan contact op met de beheerder op 
nummer 0297-326289 of mail naar 
beheerder@dorpshuis-kudelstaart.
nl. Dorpshuis Kudelstaart ’t Podium 
is te vinden aan de Kudelstaartse-
weg 239. 

Koninginnedag in Rijsenhout
Rijsenhout - Stichting de Ree-
de presenteert op Koninginnedag, 
dinsdag 30 april, weer een leuk pro-
gramma voor alle inwoners van het 
dorp. Om 9.30 uur gaan de deuren 
van het dorpshuis in de Schouw-
straat open. 
Onder het genot van een gratis kop-
je koffie of thee, kan genoten wor-
den van de live beelden van de 
troonswisseling. Gelijk begint dan 
ook de vrijmarkt en mag ieder-
een zijn of haar spulletjes te koop 
aanbieden. Er wordt een terras in-

gericht, er zal muziek klinken en 
voor de kinderen is er de mogelijk-
heid zich uit te leven op een spring-
kussen en te genieten van limona-
de en een suikerspin. Dit jaar kun-
nen de kinderen zich bij de dames 
van het schminken ook weer la-
ten omtoveren in een bloem, beest 
of misschien wel een koningin! Na-
tuurlijk wordt er op mooi weer gere-
kend, maar mocht het regenen, dan 
wordt geprobeerd zoveel mogelijk 
onderdelen in het dorpshuis te laten 
plaatsvinden.

Maak kans op uitje met hele gezin
Elektrische apparaten over 
na vrijmarkt? Lever ze in!
Rijsenhout - Wie na de vrijmarkt 
op Koninginnedag achterblijft met 
onverkochte elektrische apparaten, 
gooit niet weg maar levert in! We-
cycle organiseert, in samenwerking 
met De Meerlanden, een speciale 
Koninginnedagactie om bewoners 
te stimuleren elektrische apparaten 
niet in de vuilnisbak te gooien, maar 
in te leveren. Want ingeleverde ap-
paraten kunnen goed worden gere-
cycled. Door recycling vormen deze 
apparaten weer grondstof voor nieu-
we producten. De eerste 100 bewo-
ners, die na Koning(inne)dag – vanaf 
woensdag 1 mei – een elektrisch ap-
paraat of spaarlamp inleveren bij de 
milieustraat in de gemeente worden 
hiervoor beloond. Deze snelle inleve-
raars ontvangen een unieke en gratis 
Wecycle-tas ‘bag to the future’. Deze 
tas is van 100% gerecycled materiaal 
gemaakt. De eerste 500 inleveraars 
maken hiernaast kans op een leuk 
uitje voor het hele gezin! Per jaar ver-

dwijnt per persoon ruim 2 kilo bruik-
baar materiaal in de vuilnisbak. Dat 
is zonde, want 75% tot 90% hiervan 
kan worden gerecycled. Dit geldt 
niet alleen voor elektrische appara-
ten maar ook voor elektrisch tuin-
gereedschap en spaarlampen. Deze 
kunnen gratis worden ingeleverd op 
de milieustraat in de gemeente. We-
cycle haalt de ingezamelde elektri-
sche apparaten op van de milieus-
traat en voert deze door naar over-
slag- en sorteercentra. Daar worden 
de producten gesorteerd en daarna 
vervoerd naar gespecialiseerde recy-
clingbedrijven in Nederland, België 
en Duitsland. Wecycle wil iedereen 
ervan bewust maken dat gebruik-
te elektrische apparaten en kapot-
te spaarlampen niet thuishoren in de 
afvalbak, maar apart moeten worden 
ingezameld. Kostbare grondstoffen 
worden dan teruggewonnen. “Gooi 
nooit weg, maar lever in!” is daarom 
de centrale boodschap van Wecycle.

Kudelstaart - De bewoners van ons Tweede Thuis en de bewoners van het 
seniorenappartement aan de Spilstraat in Kudelstaart klaar zijn om de abdica-
tie en Koningsdag te vieren. Voor het feest zijn oranje vlaggen opgehangen.

Klaar voor de Koningsdag

Koningsspelen op basisscholen
Sponsorloop bij Samen Een
Aalsmeer - Zoals iedereen wel 
weet worden er morgen op alle ba-
sisscholen de Koningsspelen geor-
ganiseerd. OBS Samen Een heeft 
bedacht dat het voor deze school 
een sponsorloop ten bate van hun 
samenwerkingsschool in Kenia 
moet zijn. Die school heeft behoef-
te aan een nieuwe waterput, dus de 
link met onze toekomstige koning, 
die tevens waterdeskundige is, was 
snel gemaakt. De groepen een tot 
en met vier zullen rond het school-
plein rondes lopen met flesjes wa-
ter. Hoeveel flesjes water kunnen 
groepen een en twee over een af-
stand van honderd meter in twintig 
minuten brengen en hoe brengen 
de kinderen van groep drie en vier 
dat er van af over een afstand van 
honderdvijftig meter? De groepen 
vijf tot en met acht zullen ervaren 
hoe het is om met in totaal zes liter 
water te lopen van school naar de 
Dreef, om de flessen vervolgens te 
ledigen in zwembad de Waterlelie. 
Natuurlijk is het leuk om alle kinde-
ren deze ochtend aan te moedigen 
langs de routes. Vooral op de heen-

route van de bovenbouw, waarbij de 
zware flessen water nog meegetorst 
moeten worden, verdient extra aan-
moediging. De start is om tien uur 
en de flinke wandeling gaat on-
der andere van de Stationsweg, via 
Gerberastraat, Hadleystraat, Rozen-
hof, Ophelialaan, Hortensialaan, An-
jerhof, Mensinghlaan, Stommeer-
weg, Kudelstaartseweg en Beetho-
venlaan naar de Dreef. De leerlin-
gen zijn allen gekleed in rood, wit, 
blauw en oranje en dus niet te mis-
sen. Het kind dat het meeste spon-
sorgeld bij elkaar loopt, krijgt bo-
vendien nog een leuke prijs uitge-
reikt. De Koningspelen worden op 
alle basisscholen in de gemeente 
gevierd. OBS Kudelstaart en de An-
toniusschool gaan vandaag sportief 
aan de slag. Alle andere basisscho-
len morgen, vrijdag 26 april. Activi-
teiten onder andere: Op de Graan-
korrel een judo- en een dansclinic. 
De Zuidooster, De Brug en de Oos-
teinderschool houden een beach-
korfbaltoernooi en De Wegwijzer or-
ganiseert een buitenspeelochtend. 
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Tussen maart en juni geeft Annefie van itterzon van KCA 35 
kunstkijklessen bij de tentoonstelling over liefde en trouw. Dit betkent dat 
meer dan 1000 kinderen het Oude Raadhuis bezoeken! Volwassenen zijn ui-
teraard ook van harte welkom. De ‘trouwtentoonstelling’ is verlengd tot en met 
23 juni. Een kijkje nemen in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat kan iedere 
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

35 Kunstkijklessen KCA 
over liefde en trouw

Kunst op De Hoeksteen 
Aalsmeer - De afgelopen twee we-
ken werd op basisschool de Hoek-
steen een project gehouden. Het 
onderwerp was kunst. Dit thema 
werd in alle groepen op verschillen-
de wijze ingevuld. 
De ene groep hield zich bezig met 
mozaïeken, de andere met de schil-
derkunst of met portretten. Zo wer-
den portretten van de koningin ge-
maakt en zelfportretten. Kunst door 
de eeuwen heen, kunst en muziek, 
kunst en dieren: het kwam alle-
maal aan bod en dat leidde tot een 
vrolijke tentoonstelling vol kleuren 
en vormen. Op donderdag 18 april 

werd het project afgesloten met een 
kijkavond. De kinderen konden hun 
werk trots laten zien aan ouders en 
grootouders. Al met al een succes-
vol verlopen project. 

Mini’s Aalsmeer ijzersterk! 
Aalsmeer - Op zaterdag 20 april 
was er bij Volendam weer een hand-
baltoernooi voor de mini’s. FIQAS 
Aalsmeer was daar uiteraard weer 
bij aanwezig met een groep kanjers! 
Want Kaja, Ella, Mike, Danny, Sem, 
Max en Tom speelden in Sporthal de 
Seinpaal vier wedstrijden ijzersterk! 

Tot twee keer toe werd Volendam 
verslagen en daarnaast werd een-
maal gelijkgespeeld én eenmaal 
gewonnen van Westsite. Tussen-
door werd ook nog een wedstrijd-

je penalty schieten gedaan. Dit was 
reuze spannend: keeper Mike van 
Aalsmeer, die heel erg goed kan 
keepen, stopte alle penalty’s van 
Volendam! Maar ook alle strafwor-
pen van Aalsmeer werden gestopt, 
op eentje van Max na! Dus ook hier 
ging de winst naar FIQAS Aalsmeer. 
De mini’s hebben het dus uitste-
kend gedaan, met veel mooie goals 
van Sem en Danny, Max en Ella. Tom 
en Kaja speelden voor het eerst mee 
en deden uitstekend hun best. Al 
met al een prima toernooi! 

Inloop Binding 
Oost en Zolder
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag is 
er voor tieners van 10 tot en met 15 
jaar een gezellige inloop bij Binding 
Zolder en elke woensdagmiddag 
bij Binding Oost. Regelmatig wor-
den ook leuke activiteiten georga-
niseerd. Zo heeft afgelopen dinsdag 
een groepje meiden zelf een mode-
show georganiseerd en woensdag 
heeft een aantal meiden zich mooi 
gemaakt met make-up. Woensdag 1 
mei staat in Aalsmeer Oost cartoon 
tekenen op het programma. Kom 
gezellig langs. Kijk voor meer infor-
matie op www.debinding.nl of neem 
contact op met Inge via inge@de-
binding.nl.









Nationale zeilsensatie in Groene Hart

Regenboogevenement op 
5 juli op de Westeinder
Aalsmeer - Het Nationaal Regen-
boogevenement is de nieuwe zeil-
sensatie van het Groene Hart, die 
zeilers én recreanten één tot vijf on-
uitwisbare dagen biedt! Van dins-
dag 2 tot en met zondag 7 juli kan 
alweer voor de derde keer genoten 
worden van spectaculaire races op 
het water en een zee aan activitei-
ten op de wal. De Regenboogvloot 
is een oer-Hollandse zeilklasse, die 
u tijdens het evenement meeneemt 
langs authentieke dorpen, uitge-
strekte meren en rustieke fiets- en 
kanoroutes in het Groene Hart.
Vijftien Regenboogboten, vijf Hol-
landse en Utrechtse plassen, vijftien 
gemeenten en lokale bedrijven vor-
men de hoofdingrediënten van het 
evenement. Een evenement dat de 
streek op en top uitlicht en zeilen en 
watersport dichter naar onder ande-
re de jeugd brengt. De subingredi-
enten liegen er niet minder om, zo-
als muzikaal vertier en ander streek-

vermaak. Het Nationaal Regenboo-
gevenement wordt geopend in Lei-
den. Vervolgens worden er dagelijks 
wedstrijden gezeild op achtereen-
volgens de Kagerplassen, Braasse-
mermeer, Westeinderplassen, Vin-
keveenseplassen en de Nieuwkoop-
se plassen. Op vrijdag 5 juli komen 
de prachtige houten zeilboten naar 
Aalsmeer en gaan de strijd aan op 
de Westeinderplassen. Recreatie-
eiland Vrouwentroost is een prima 
plek om de race te gaan volgen. Hier 
wordt een tent neergezet en worden 
verschillende activiteiten georgani-
seerd. Uiteraard mag de wedstrijd 
vanaf een eigen boot bekeken wor-
den, als deze de Regenbogen maar 
niet in het vaarwater zit!

“Drie keer is scheepsrecht”
Er wordt drie keer gestart op de 
Grote Poel. De baan wordt zo dicht 
mogelijk bij de wal uitgelegd, zo-
dat het publiek het evenement goed 

WOW-prijs gemeente en provincie 
voor baggertubes Oosteinderpoel
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
en de provincie Noord-Holland heb-
ben de Water ontmoet Water prijs 
(WOW-prijs) ontvangen voor het in-
novatieve project ‘baggertubes Oos-
teinderpoel’. Deze prijs wordt iedere 
twee jaar uitgereikt aan het beste 
samenwerkingsinitiatief tussen wa-
terbeheerders en wegbeheerders. 
De prijs bestond uit een cheque van 
15.000 euro voor het project. In to-
taal waren er veertig aanmeldingen 
uit heel Nederland. Het ‘bekroonde’ 
samenwerkingsinitiatief bestaat uit 
de gemeente Aalsmeer, het Hoog-
heemraadschap Rijnland en Land-

schap Noord-Holland, met de pro-
vincie Noord-Holland als trekker 
van het team. De prijs ging naar 
het project ‘baggertubes Oostein-
derpoel’, omdat door het hergebruik 
van baggerspecie het een duurzaam 
project is en er werk met werk wordt 
gemaakt door de gebiedseigen bag-
ger in de tubes te pompen. Daar-
naast is het project een verbinden-
de factor tussen vier partijen. 
Wethouder Rik Rolleman: “De pro-
vincie baggert de komende twee 
jaar de hele Ringvaart (60 kilome-
ter) uit, in nauwe samenwerking 
met Hoogheemraadschap Rijnland 

en de gemeente Haarlemmermeer. 
Langs de Ringvaart ligt ook het be-
schermd Natuurmonument de Oos-
teinderpoel, onderdeel van de Groe-
ne AS. De Groene AS verbindt gro-
te en kleine natuurgebieden tussen 
Aalsmeer en Spaarnwoude met el-
kaar. Dit natuurmonument heeft erg 
te lijden van afslag van de oevers. 
De baggertubes zijn hiervoor een 
goede betaalbare en duurzame op-
lossing.” In de innovatieve bagger-
tubes wordt een deel van de bagger 
uit de Ringvaart gestopt, over een 
lengte van maar liefst 700 meter. 

Beschermende oevers
De baggertubes worden met onder 
andere riet beplant en beschermen 
zo de Oosteinderpoel tegen verde-
re erosie van de oevers, terwijl te-
gelijk de natuurwaarde van het ge-
bied verbetert. Voorbereidende 
werkzaamheden (graven en kap-
pen) in het gebied zijn uitgevoerd. 
De aannemer is op dit moment de 
tubes aan het klaar leggen. Er wor-
den persleidingen gelegd en bag-
germaterieel aangevoerd. Tot en 
met de zomer worden de bagger-
tubes echt gevuld en in het najaar 
worden ze beplant. Vanaf dat mo-
ment beschermen de tubes de oe-
vers voor verdere afkalving. Volgend 
voorjaar zullen de tubes al behoor-
lijk begroeid zijn en kan de natuur 
verder haar gang gaan.

Bijzondere natuur in Aalsmeer
Wethouders in gesprek met 
Recreatie Noord-Holland
Aalsmeer - De wethouders Rik Rol-
leman, Ad Verburg en Gertjan van 
der Hoeven van gemeente Aalsmeer 
hebben woensdag 10 april gespro-
ken met directeur Jan Hylkema en 
manager Beheer Michael Omvlee 
van Recreatie Noord Holland N.V. 
Het college voert in de komende 
maanden gesprekken met diver-
se organisaties om zich een goed 
beeld te kunnen vormen over hoe 
de natuur, recreatie en het beheer 
in Aalsmeer in de toekomst op een 
goede manier geregeld kan wor-
den. De gemeente Aalsmeer kent 
bijzondere natuur. Zo maken de-
len van de Westeinderplassen deel 
uit van de Ecologische Hoofd Struc-
tuur (een netwerk van bestaande en 
nog te ontwikkelen belangrijke na-
tuurgebieden in Nederland) en is de 
Oosteinderpoel een natuurbescher-

mingswet gebied. De verbindings-
zone ‘Groene As’ loopt ook door 
Aalsmeer en verbindt natuurgebie-
den tussen Amstelland en Spaarn-
woude met elkaar. Deze Groene As 
loopt door de Aalsmeerse Boven-
landen; een complex gebied met – 
naast natuur en recreatie - een af-
wisseling van een groot aantal ruim-
telijke functies, zoals jachthavens, 
wonen, bedrijven en agrarische 
functies. Deze afwisseling van func-
ties maakt dit gebied interessant. 

En ondanks dat de functies ver-
snipperd zijn, liggen er veel kan-
sen om natuur en recreatie met el-
kaar te verbinden. Voor de eilanden 
in de Westeinderplassen en het Ui-
terweggebied wordt momenteel in 
nauwe samenwerking met belang-
hebbenden gewerkt aan een Struc-

tuurvisie. Een dergelijk plan zal op 
termijn ook voor het gebied langs de 
Oosteinderweg worden opgesteld. 
Tevens wordt voor het grondgebied 
van Aalsmeer binnenkort gestart 
met het opstellen van een Groenvi-
sie. In deze visie worden de ambi-
ties en aanzien van het behoud en 
de ontwikkeling van de groenstruc-
tuur in Aalsmeer vastgelegd. Ook 
wordt gekeken naar de recreatieve 
waarden van het groen en verbete-
ring van de natuurwaarden. Om al-
le kansen en mogelijkheden goed 
in kaart te brengen, worden nu de-
ze oriënterende gesprekken gehou-
den. Uiteraard wordt hierbij ook ge-
keken naar de kosten die samen-
hangen met het beheer van het 
groen en de recreatie. Directeur Jan 
Hylkema: “Wij ontwikkelen en behe-
ren een aantrekkelijke groene om-
geving voor veel verschillende men-
sen. We zorgen voor mogelijkheden 
om te genieten van rust of activitei-
ten zoals wandelen, fietsen, zwem-
men of varen. Centraal daarbij staat 
een goede balans tussen natuur en 
recreatie die de totale kwaliteit van 
de omgeving ten goede komt.” De 
wethouders vinden dat deze ba-
lans de komende jaren ook voor ge-
meente Aalsmeer gevonden moet 
worden. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de mogelijkheid van verblijfs-
recreatie en moet er rekening wor-
den gehouden met de belangen van 
bewoners en ondernemers. Het vol-
gende gesprek zal gevoerd worden 
met Landschap Noord-Holland.

kan beleven. De Regenboog, een 
oer-Hollands ontwerp uit 1917, is 
razend populair, vele topzeilers va-
ren er in en de Regenboog wordt 
terecht de koningin van het water 
genoemd. Voor Aalsmeer komt op-
nieuw Marc Blees op het water, hij 
vaart met zijn prachtige 114. “Drie 
keer is scheepsrecht”, aldus Marc, 
die vorig jaar de series op eigen wa-
ter indrukwekkend won en in totaal 
met minimaal verschil tweede werd. 
Het evenement is een unieke kans 
om Aalsmeer als watersportloca-
tie nadrukkelijk op de kaart te zet-
ten. Op de wal komen tal van acti-
viteiten, niet alleen op vrijdag. “We 
gaan er eigenlijk een hele feest-
week van maken”, aldus Joost Kem-
pers van de stichting Walevenement 
Aalsmeer, de inspirerende organi-
satie voor het evenement. “We heb-
ben er zin in”, zegt Joost. “De West-
einder Plassen vormen het groot-
ste binnenmeer in het westen van 
het land, is een prachtig natuurge-
bied met veel jachthavens. En dat 
alles midden in de Randstad. Be-
leef Aalsmeer, ervaar de Westein-
der.” Alle informatie is terug te vin-
den op www.nationaalregenbooge-
venement.nl en de site www.west-
einderwaterweek.nl.

Actieve watersportvereniging
Watersport in clubverband 
beleven bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Vanuit Watersportver-
eniging Nieuwe Meer wordt de eer-
ste kennismaking van de jeugd met 
watersport ondersteund door mid-
del van een aantal goede clubbo-
ten, Optimisten, zodat jonge be-
ginnende zeilers op weg gehol-
pen kunnen worden. Daarna wordt 
vooral met eigen Optimisten ge-
varen. Naast de Optimist heeft de 
Nieuwe Meer een aantal RS Feva’s 
en Lasers 4.7 beschikbaar voor de 
wat oudere jeugd. De jeugd wordt 
opgeleid voor het landelijk erkende 
CWO diploma en WV Nieuwe Meer 
is trots op haar grote aantal ervaren 
instructeurs. 
Er is zelfs een geheel gerenoveer-
de Flytour, een open kielboot, be-
schikbaar. Met ander woorden: ie-
dereen kan, met of zonder boot, lid 
worden van WV Nieuwe Meer om 
op die manier kennis te maken met 
het prachtige water van de West-
einderplassen. Met de recente groei 
van het aantal jeugdleden naar 30 
kinderen heeft Nieuwe Meer duide-
lijk gemerkt dat sportiviteit, gezel-
ligheid, plezier en vriendschap nog 
beter tot zijn recht komt en aan-
trekt in grotere groepen. Daarom is 
er de ambitie om de komende jaren 
door te groeien naar ruim 60 actie-
ve jonge zeilers in diverse groepen 
en boottypen. Er zijn groepen voor: 
Spetters Optimist, eerste beginners 
6-8 jaar oud; Gevorderden Optimist; 
Wedstrijdgroep Optimist en RS Feva 
en Laser 4.7. 

Kettingpontje
Voor een bezoek aan WV Nieuwe 
Meer zult u vanaf de Kolendam in 
het centrum met het zelf te bedie-

nen kettingpontje moeten overva-
ren. Dat is, als u niet met een boot 
komt, de enige manier om er te ko-
men. Dit geeft meteen al de eigen 
sfeer aan van de vereniging. De 
haven van Watersportvereniging 
Nieuwe Meer, gelegen in de uiter-
ste Noord-Oost hoek van de Klei-
ne Poel van de Westeinderplassen, 
beschikt over vele faciliteiten. Naast 
de 50 boten op de wal vinden ruim 
200 boten er een ligplaats. Zowel 
zeilboten, motorboten als ook sloe-
pen zijn welkom. Het clubhuis van 
WV Nieuwe Meer is een gemeente-
lijk monument dat rond 1927 is ge-
bouwd en uitgebreid naar een ont-
werp van architect en NM lid D. 
Greiner. Het, gedeeltelijk met zin-
ken platen beklede, clubgebouw 

huisvest de entree, het restaurant 
met de bar, de natte ruimten, het 
havenkantoor, de bestuurskamer, 
de zeilenloods en de woning van de 
havenmeester en zijn gezin. De ha-
venmeester is Remko Rietveld die 
sinds 1 maart 2006 bij de water-
sportverenging in dienst is getre-
den. Remko Rietveld woont met zijn 
gezin in de woning boven het club-
gebouw hetgeen de veiligheid op 
de haven, zowel in de zomer maar 
ook tijdens de winterperiode, ten 
goede komt. 

Watersport in clubverband
WV Nieuwe Meer vierde in 2012 
haar eeuwfeest. De watersportver-
eniging is één van de oudste wa-
tersportverenigingen in Neder-
land. De club werd in 1912 opge-
richt aan het gelijknamige water te 
Amsterdam als Roei- en Zeilvereni-
ging. Al gauw ontdekten enkele le-
den dat de Westeinderplassen meer 
mogelijkheden bood dan het water 
van de Nieuwe Meer. Na enkele ja-
ren de boten heen en weer gesleept 
te hebben, verhuisde de vereniging 
in 1917 naar Aalsmeer. De vereni-
ging heeft als belangrijkste doel de 
watersport in clubverband te bele-
ven en uit te dragen. De vereniging 
heeft een scala aan faciliteiten, zo-
als onder andere een clubgebouw 
met bar en full-service restaurant, 
een terras met uitzicht op de ha-
ven en de Kleine Poel, een kinder-
speelplek, Wifi op alle steigers en in 
het clubhuis, gratis watertappunten 
en elektra aansluitingen op de stei-
gers. 

Mede door deze faciliteiten is de 
haven van WV Nieuwe Meer een 
aantrekkelijke locatie voor passan-
ten die met hun boot hun vrije tijd 
willen doorbrengen op en rond de 
Westeinder Plassen. Alle details le-
zen over de vereniging? Kijk dan op 
www.wvnieuwemeer.nl. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met havenmeester Remko 
Rietveld via 06-27621998.

Allerlei activiteiten op en rond Westeinderplassen

Bootje bouwen, zeilen en 
surfen tijdens Water Week
Aalsmeer - De Westeinderplas-
sen, ook wel De Poel genoemd, is 
het grootste én meest bijzondere 
binnenmeer van Nederland. 

Dit prachtige Hollandse natuur-
gebied is ontstaan door afgra-
ving voor turfwinning en bestaat 
uit honderden kleine eilandjes met 
langs de oevers vele groene gebie-
den en authentieke jachthavens. 
Tijdens de Westeinder Water Week 
van vrijdag 28 juni tot en met za-
terdag 6 juli kunnen liefhebbers 
van watersport, ontspanning en 
prachtige natuur ontdekken wat de 
Westeinderplassen allemaal te bie-
den heeft. Kom zwemmen, zeilen, 
windsurfen, waterskiën, roeien of 
motorbootvaren. Of ‘gewoon’ ein-
deloos genieten van de Westerein-
derplassen! De eerste activiteit tij-
dens de Westeinder Water Week is 
op vrijdag 28 juni en is gericht op 
de jeugd. Alle jongens en meiden 
uit de groepen 7 van de basischo-
len zijn uitgenodigd om in samen-
werking met De Vries Scheeps-
bouw een eigen bootje te gaan 
bouwen. 

Er zijn tien bouwpakketten be-
schikbaar. Timmeren of schroeven 
is niet nodig, wel kan naast het in 
elkaar zetten de boot opgefleurd 
worden met verf of andere mate-
rialen. Zeilschool Aalsmeer biedt 
de leerlingen deze dag zeillessen 
aan en rondvaartman Henk van 
Leeuwen laat de schooljeugd ken-
nis maken met al het moois dat de 
Westeinder te bieden heeft. 

Proefvaren en Plaspop
Op zaterdag 29 juni organiseert 
de Windsurfclub een windsurf-op-
stapdag op het eiland, neemt de Li-
ons Ophelia opnieuw de organisa-
tie van het Proefvaren (kijken, ont-
dekken en eten op en aan het wa-
ter) op zich. De dag wordt besloten 
met muziek en theater op de West-
einder. De Illegale Peurders (DIP) 
presenteren voor het derde jaar op 
rij Plaspop. Het programma is ove-
rigens nog niet geheel ingevuld. 

Waterskiën en havendag
Door de gemeente, vrijwilligers 
en het bedrijfsleven wordt geke-
ken naar leuke ‘waterrijke’ invul-
lingen. Wel ook al zeker: Op zon-

dag 30 juni de open deuren surf-
cup, op woensdag 3 juli een water-
ski en wakeboard event, donderdag 
4 juli een water golfwedstrijd, vrij-
dag 5 juli dus het Regenboog eve-
nement en de laatste dag, zater-
dag 6 juli, wordt groots afgesloten 
met de derde havendag, ditmaal op 
het recreatie-eiland, met verkoop 
van maritieme spulletjes, informa-
tie over de watersport in Aalsmeer 
en veel water-vertier voor kinderen. 
Tot slot kan in de avond genoten 
worden van gerechten van topkoks 
tijdens Amstelland Culinair in de 
tent op eiland Vrouwentroost. 

Meer weten? 
Kijk op www.westeinderwaterweek.

De Kolenhaven voor Nieuwe Meer. Een prachtige, rustieke plek voor bootei-
genaren om aan te meren. De plek is voorzien van bankjes, water en stroom.
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Introductie Hollander Trend 
32 bij Vedette Jachtbouw
Ter Aar - Vedette Jachtbouw lijkt 
weinig last te hebben van de hape-
rende economie. De Vedette model-
len verkopen zichzelf bijna en de werf 
introduceert met de Hollander Trend 
32 een nieuwe concept, voor een an-
der marktsegment. “Een conjunctuur-
boot”, zo omschrijft Hans van Veen de 
nieuwe Hollander Trend 32. Een mo-
derne stalen kruiser met open kuip, 
afmetingen 9.50 x 3.50 x 0.85 meter 
en een kruiphoogte van 2.39 meter. 
Een vaste indeling en een uitgekiend 
bouwproces zorgen ervoor dat het 
schip in de markt gezet kan worden 
tegen een scherpe prijs van nog geen 
120.000 euro. Vedette Jachtbouw is 
het bedrijf van Hans en Marion van 
Veen. Bekend van de stalen Vedette 
motorjachten. Maar pas op, de Hol-
lander Trend 32 mag geen Vedette 
worden genoemd. Daarvoor wijkt het 
productieproces van de Hollander te 
veel af. “Bij een Vedette kan alles ge-
maakt worden wat de klant wil”, ver-
duidelijkt Hans van Veen. “Bij de Hol-
lander is alles gestandaardiseerd en 
kan er weinig worden gevarieerd.” 
“Vergelijk het maar met Renault en 
Dacia”, voegt zijn partner toe. “Ande-

re standaard, maar wel dezelfde ser-
vice.” Vedette Jachtbouw is gevestigd 
in een nieuw pand en dat is inmiddels 
niet meer in Uithoorn, waar de hal te 
krap werd. Hans en Marion lieten een 
compleet nieuwe productiehal bou-
wen in Ter Aar, bij het Aarkanaal en 
de Leidse Vaart. Die werd vorig jaar 
feestelijk geopend. Een pand vol slim-
migheden, zoals een bovenloopkraan 
met overspanning van 20 meter, extra 
geïsoleerde muren, een afgesloten la-
kruimte en kantoorruimtes waar over-
druk op gezet kan worden, zodat die 
gevrijwaard blijven van stof en dam-
pen. De economische crisis lijkt geen 
vat te hebben op deze werf, zeker niet 
nu de Hollander Trend 32 de afbouw 
van de Vedettes gaat aanvullen. Van 
Veen is ervan overtuigd dat hij een 
nieuwe markt gaat bedienen vanwe-
ge de ongekend gunstige prijs-pres-
tatieverhouding. “Heus”, zegt hij, “dat 
nieuwe model wordt een trend!” Het 
eerste casco van de Hollander Trend 
is inmiddels gebouwd en gecon-
serveerd. Het indrukwekkend ruime 
schip gaan bekijken kan in Ter Aar. 
Vedette Jachtbouw is gevestigd aan 
de Smidskade 18.

Grote vangst voor Tim!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
besloot Tim eens zijn hengel uit te 
gooien in de Westeinderplassen. De 
vangst was verbluffend. Tim haalde 
een prachtige en vooral grote meer-
val boven water. Uiteraard is de ruim 
1 meter lange vis, na op de foto ge-

zet te zijn met de visser, weer terug in 
het water gezet. De Meerval zwemt 
weer vrolijk rond. Bang om straks te 
gaan zwemmen? Niet doen, Meer-
vallen zijn schuw en laten zich lie-
ver niet zien, laat staan vangen. Echt 
dus een bijzondere voor Tim.

Jachthaven, Zeilmakerij en Tuigerij
Furian aan de Uiterweg al 40 
jaar een begrip in Aalsmeer
Aalsmeer - Jachthaven Furian met 
Zeilmakerij en Tuigerij aan de Uiter-
weg 197 bestaat op 2 juni alweer 
40 jaar. In 1973 werd op deze dag 
de oprichtings acte van de jacht-
haven getekend. Met 45 ligplaat-
sen, beschut gelegen bij het Tops-
voortbos, varen de gasten zo de 
kleine Poel op. En vanaf 1976 is ei-
genaar en havenmeester Frans van 
Mierlo het vertrouwde gezicht op 
de jachthaven. Naast de jachtha-
ven is er vanaf het begin een water-
sportwinkel geweest, die snel over-
ging in een groot windsurfcentrum. 
Verkoop, surfinstructie en repara-
tie, alles werd in eigen beheer ge-
daan. Nadat de surfmarkt verzadigd 
raakte, begon Frans weer een nieu-
we activiteit, zeilmakerij en tuigerij. 
In de zeilmakerij kan men alles op 
gebied van bootkappen, zeilhuiken, 
sprayhoods, wintertenten nieuw la-
ten maken en repareren. Kapot-
te ritsen, een raam stuk of versle-

ten stiksels, alles wordt vakkundig 
herstelt. En dat geldt ook voor kam-
peertenten, die u voor reparatie bij 
Furian kunt brengen. In de Tuigerij 
draait alles om roestvrij staaldraad. 
Verstagingen, zeerailing, stuurka-
bel, etc. Alles wordt naar wens van 
de klant op maat gemaakt. De voor-
raad roestvast staaldraad is dan ook 
groot. Stug en soepel draad van 2 
tot 8 millimeter. Alle soorten inhaak, 
oog, gaffel en stud terminals kun-
nen aangewalst worden. Spanners 
zijn er voor draad van 2 tot 8 milli-
meter. En ook in het seizoen wordt 
geprobeerd met een korte lever-
tijd te werken. Zes dagen per week 
is de zeilmakerij/tuigerij in het sei-
zoen geopend. Uiteraard is een kijk-
je op de geheel vernieuwde website 
ook de moeite waard: www.furian.nl 
En bellen voor informatie kan ook: 
0297-326086. Na 40 jaar is Jachtha-
ven Furian b.v. nog steeds een be-
grip in Aalsmeer.

Proefvaartweekend bij 
jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - “Geen sloep of ten-
der, maar volstrekt uniek.” Dit was 
de tekst op het geboortekaartje van 
de Antaris Sixty6. Eind 2012 is dit 
nieuwe model van de Friese werf 
geïntroduceerd en heeft in korte 
tijd al veel bewondering geoogst. 
De geheel nieuw ontworpen romp-
vorm laat zich kenmerken door de 
zeer opvallende boeg en een haast 
Italiaans aandoend lijnenspel. Het 
onderwaterschip geeft de boot uit-
muntende vaareigenschappen; met 
een lichte diesel is het heerlijk rus-
tig en koersvast varen maar met 
een zwaardere 4 cilinder is de Six-
ty6 snelvarend. De 6,60 meter lan-
ge Sixty6 is opvallend breed (2,60) 
wat de boot niet alleen zeer stabiel 
maakt, maar ook zorgt voor een roy-
ale binnenruimte.
Het weekend van 27 en 28 april or-

ganiseert Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest een proefvaartweek-
end met de Antaris Sixty6. Behalve 
de primeur van Antaris liggen ook 
de andere sloepen en tenders van 
Poelgeest klaar. Zo is er de sportie-
ve Connery 25 Tender, de klassieke 
Maril 650 & 725 en de aluminium 
Bull & Bullit. Al met al een uitste-
kende gelegenheid om eens ken-
nis te maken met het uitgebreide 
assortiment van Jachthaven Poel-
geest. Stuk voor stuk zijn de sloe-
pen en tenders kwaliteitsproduc-
ten van Nederlandse bodem! Zowel 
op zaterdag als zondag zijn bezoe-
kers welkom van 11.00 tot 17.00 uur 
voor een vrijblijvende proefvaart bij 
Jachthaven Poelgeest aan de Hugo 
de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer 
informatie op de website: www.
poelgeest.nl.

Op naar zonnig, roestvrij 
vaarseizoen met Harting

Aalsmeer - Een beetje krabbelen, 
wat verf weghalen. Oeps, een gaatje 
in het stalen casco van de boot. Wa-
ter en staal, eigenlijk gaat het moei-
zaam samen. Een goede coating 
biedt bescherming en anoden hel-
pen tegen aantasting van het cas-
co. Maar beschadigingen, de ele-
menten en tijd kunnen een goede 
combinatie zijn om de sterke romp 
plaatselijk flink aan te tasten. Zowel 
van buitenzijde als van binnenuit de 
boot. Drijven op een folie van soms 
nog geen millimeter.
 
Meten is weten
Als oplossing om er achter te ko-
men of een romp nog voldoende 
dikte heeft om veilig te varen kan 
een ultrasoonmeting uitkomst bie-
den. Dit kan indien de boot op het 
droge staat, maar ook als de boot in 
het water ligt zijn er mogelijkheden 
voor. Twijfel aan dat roestige plek-
je? Toch wat veel putjes in het casco 

rond de waterlijn? Als U bij de firma 
W.Harting op het droge staat voor 
uw onderhoud, is het nameten van 
al die verdachte delen eenvoudig. 
Zij meten graag voor u na wat er 
over is na jaren blootstelling aan het 
buitenwater. Ook een totaal bodem-
rapport kan worden afgenomen.
 
Een gaatje en dan?
Een dubbelling of vervanging van 
plaat en spantmateriaal. Uiteraard 
wel nadat gemeten is of het deel 
waar de reparatie aan wordt gelast 
nog voldoende dikte heeft. Al 50 
jaar doet de werf laswerk en repara-
tie aan stalen schepen. Ook kan de 
firma Harting bijstaan indien u liever 
zelf het werk verricht. Nieuwe ano-
den, een nieuwe coating, ook geme-
ten op voldoende laagdikte bij aan-
brengen, de boot kan het nieuwe 
seizoen tegemoet. Voelt wel zo vei-
lig toch? Op naar een zonnig roest-
vrij vaarseizoen!

Watersport Vereniging 
Aalsmeer 70 jaar jong!
Aalsmeer - In 1943 opgericht door 
enthousiaste Aalsmeerders en van-
daag de dag nog springlevend, dat 
is Watersport Vereniging Aalsmeer. 
De enthousiaste inbreng van haar 
leden over al die jaren heen is goed 
herkenbaar. Het haventerrein aan de 
Uiterweg ligt er keurig verzorgd bij. 
De vereniging beschikt over veel ei-
gen faciliteiten, zoals twee hijskranen, 
een mooi clubhuis met ledenzaal als-
mede alle sanitaire voorzieningen en 
een splinternieuwe vlaggenmast waar 
menige haven jaloers op zou zijn. Als-
mede zo’n 200 ligplaatsen, botenhui-
zen voor sloepen en open zeilboten 
en aan de Kleine Poel een prachtige 
steiger met het grote Poelplein. Hier-
vandaan is het niet alleen leuk om 
te genieten van de passerende wa-
tersport, de jeugd heeft er een ver-
trekpunt voor hun Optimistjes en er 
wordt met grote regelmaat gezeild 
met de op afstand bestuurbare Mi-
cro Magics, zeilbootjes van 53 centi-
meter lengte. Jeugdzeilen staat hoog 
in het vaandel bij de Aalsmeerse ver-
eniging. De jeugdzeilcommissie be-
staat geheel uit eigen leden, er wordt 
les gegeven volgens het landelijk er-
kende CWO-systeem en voor de be-
ginners zijn er maar liefst twaalf ver-
enigingsoptimistjes beschikbaar. 

Daarnaast zijn er nog twee RSFeVa-
tweemansbootjes voor de gevorderde 
jeugd en kan er een start worden ge-
maakt met het wedstrijdzeilen. Zo is 
er eens per seizoen het Combi-week-
end, waar uit de regio zo’n 150 kin-
deren aan mee doen. Er is nog een 
kleine kans op aanmelding voor het 
jeugdzeilen. De Stichting Westein-
der Zeilwedstrijden, een samenwer-
king van Aalsmeerse en Amsterdam-
se watersportverenigingen zetelt bij 
de W.V. Aalsmeer. Vanuit de haven 
worden jaarlijks zeilwedstrijden geor-
ganiseerd: open klassenevenementen 
en ook kampioenschappen. Zo opent 
de internationale Drakenklasse tra-
ditiegetrouw het zeilseizoen met een 
serie van drie weekends op en rond 
Pasen. Bijzonder populair zijn inmid-
dels de woensdagavondwedstrijden. 
Open zeilboten en zeiljachten kunnen 
dan tegen elkaar varen, waarbij een 
S.W.-factor als tijdscorrectie bepaalt 
wie de winnaar is; iedereen kan win-
nen dus! Voor de motorbootvaarders 
is er jaarlijks een toertocht naar een 
ander plassengebied in de regio. Het 
is leuk om de verenigingssite te raad-
plegen voor veel informatie, foto’s en 
aanmeldingen: www.wvaalsmeer.nl .

Theo van Mierlo

Toegankelijk voor publiek
Hergebruik Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft vo-
rig jaar februari groen licht gekre-
gen van de gemeenteraad om een 
onderzoek te starten naar de moge-
lijkheden om het fort Kudelstaart in 
de toekomst anders te gaan gebrui-
ken en hiervoor financiële midde-
len vrij te maken. Voorwaarde voor 
de eventuele nieuwe functie is dat 
het fort voor het publiek toeganke-
lijk moet worden. Daarnaast moet 
de nieuwe functie ook economisch 
haalbaar zijn. 
Verantwoordelijk wethouder Gertjan 
van der Hoeven destijds: “Het Fort 
moet echt een meerwaarde krijgen 
voor inwoners en bezoekers van Ku-
delstaart en Aalsmeer, dat is voor mij 
een belangrijke voorwaarde.” Voor 
het zogenaamde haalbaarheidson-
derzoek van Fort Kudelstaart heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders subsidie aangevraagd 
van de Provincie Noord-Holland en 
van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed. Er wordt onder andere on-
derzocht wat het kost om het fort te 
kopen, te restaureren en opnieuw in 
te richten. Daarnaast worden moge-
lijke scenario’s voor het toekomsti-
ge gebruik van het fort onderzocht 
en de rol die de gemeente en an-
dere partijen daarin willen en kun-

nen vervullen. De verwachting was 
dat het onderzoek in de zomer zou 
worden afgerond, maar nu ruim een 
jaar later is nog niets bekend. 
Op de ‘wens-agenda’ van het colle-
ge staat de aankoop en herinrich-
ting overigens nog wel. Afgelopen 
maandag 15 april tijdens de pre-
sentatie van de Water Week rond 
de zeilwedstrijd van de Regenboog 
klasse van 30 juni tot en met 7 juli 
noemde wethouder Gertjan van der 
Hoeven van toerisme het Fort Ku-
delstaart nog een extra attractie om 
Aalsmeer als waterdorp meer op de 
landelijke kaart te zetten. 

Rijksmonument
Het Fort Kudelstaart is momenteel 
nog in eigendom bij de rijksover-
heid en wordt al vele jaren gebruikt 
als jachthaven voor (oud-)mede-
werkers van het Ministerie van De-
fensie. Het fort is niet openbaar toe-
gankelijk. 
Het Ministerie heeft aangegeven dat 
ze het Fort op termijn mogelijk wil 
verkopen. Het Fort bij Kudelstaart 
is een rijksmonument en maakt on-
derdeel uit van de Stelling van Am-
sterdam. De omgeving van het fort 
met inlaatsluis, bergloods en fort-
wachterswoning is een provinciaal 
monument.
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Al 15 jaar Westeinder 
Rondvaart in Aalsmeer!
Aalsmeer - 15 Jaar geleden start-
te Piet Eveleens ( Piet Sterk) met de 
rondvaarten op de Westeinderplas-
sen en heeft daarmee de toon ge-
zet voor het huidige rondvaartbedrijf.  
Henk van Leeuwen inmiddels bezig 
aan zijn 13e jaar als rondvaartonder-
nemer heeft het bedrijf uitgebreid 
met talloze arrangementen. Zoals de 
inmiddels bekende Seringentochten, 
in samenwerking met verschillen-
de seringenkwekers, de Palingexpe-
rience samen met visserijbedrijf Re-
kelhof, en de Aalsmeer Combikaart 
waarbij men bloemenveiling Flora-
Holland en de Historische Tuin be-
zoekt en een aansluitende vaartocht 
maakt over de Westeinderplassen. 
Omdat het bedrijf klein is kan er veel. 
Vervoer van en naar eilanden op de 
Poel, naar een restaurant. Een lunch, 
high tea of barbecue op het eigen 
onbewoonde eiland. Een nachtje sla-
pen op de Poel, het behoort allemaal 
tot de mogelijkheden. 
Voor komend jaar zijn er een aantal 
‘openbare’ beroepsvisserdagen ge-
pland. Op de zaterdagen 18 mei, 15 
juni, 13 juli en 17 augustus  vaart de 
Westeinder Rondvaart de ‘Palingex-
perience’. Deze speciale vaartochten 
gaan over het boven- en onderwater-
leven op de Westeinderplassen. “Met 
de open rondvaartboten ontmoeten 
we visser Theo Rekelhof op de plas, 
daarbij halen we de fuiken op en ver-
telt Theo alles over de vangst in dit 
zo bijzondere binnenwater. Natuur-
lijk komt tijdens deze vaartocht de 
paling aan bod, maar ook zeker de 
meerval, die steeds vaker wordt ge-
vangen. Daarbij maakt iedereen ken-
nis met het internationaal bevolkte 
onderwaterleven, zoals de Chinese 

wolhandkrab en de Amerikaanse ri-
vierkreeft. Leuk voor oud en jong en 
zo dichtbij!”, aldus Henk enthousiast. 
Dit jaar komt er ook de eerste ‘Lente 
vaartocht’ naar de eilanden die ont-
wikkeld worden door natuurbedrijf 
de Lente,  een privé initiatief van een 
Westeinder-liefhebber wat al duide-
lijk zichtbaar wordt in het eilanden-
gebied. Vanaf het ontstaan van het 
vaarbedrijf is er de samenwerking 
met de tuinbouwmuseum de Histori-
sche Tuin. Deze combinatie geeft een 
uitstekend beeld van de toenmalige 
en huidige tuinbouwactiviteit op de 
Westeinder. Met de realisatie van 
de serre en de toekomstige ontwik-
keling van een theehuis op de tuin, 
biedt  dit voor Aalsmeer Dorp gro-
te mogelijkheden. In het 15 jarig be-
staan  zijn er ook de eerste jubilaris-
sen te melden. Marjan van Houwe-
lingen schippert al  12,5 jaar vrijwillig 
bij de Westeinder Rondvaart, maar 
Cees Boer spant de kroon met 15 
jaar rondvaren. Hij schippert al van-
af het eerste uur met de rondvaart-
boten over de plas. Met een speciale 
rondvaart voor vrienden en kennis-
sen zullen de jubilea worden gevierd. 
Heeft u dit jaar een feestje te vieren 
en wilt u dit op een originele manier 
vieren? Of wilt u ‘gewoon’ een rondje 
varen op de plassen.  Dat kan,  elke 
vaartocht is een belevenis door het 
contact met de schipper en de bele-
ving van de open boten. Door het ge-
ven van ‘mooi weer garantie’ bent u 
altijd verzekert van een mooie vaar-
tocht. U kunt de kaarten kopen bij 
bakkerij Bertram aan het Praamplein 
of de Historische Tuin . Neem gerust 
contact met op via info@westeinder-
rondvaart.nl.





Groot assortiment watersportwinkel
Dragt: Een begrip binnen 
de watersport in de regio
Aalsmeer - Het is bijna 100 jaar ge-
leden dat grootvader Jochem Dragt 
aan de Stommeerweg Jachthaven 
Dragt opende. Het is de oudste par-
ticuliere jachthaven in Aalsmeer. De 
beschutte haven biedt alle gewens-
te faciliteiten voor een aangenaam 
en rustig verblijf. De ligplaatsen zijn 
voorzien van een eigen stroomaan-
sluiting en een waterpunt is altijd in 
de nabijheid. Bovendien hebben al-
le ligplaatsen een zijsteiger, waar-
door het opstappen op het schip 
veiliger en eenvoudiger is. Jachha-
ven Dragt biedt niet alleen ligplaat-
sen, maar beschikt tevens over een 
grote watersportwinkel met een uit-
gebreid assortiment. Nico Hofstee 
is sinds zes jaar de eigenaar van de 
winkel. Hij heeft, zoals hij zelf zegt, 
van zijn hobby zijn werk gemaakt. 
Sinds Nico aan het roer kwam, is er 
in de winkel veel veranderd. Water-
sportservice Dragt is zich nadruk-
kelijk toe gaan leggen op de tech-
niek van de boot. Accu’s, motoron-
derdelen, pompen, koeling, verwar-
ming, navigatie- en communicatie-
apparatuur, Nico en zijn team zijn 
hierin vakkundig, geven een goed 
advies en hebben de producten en 
onderdelen hiervoor veelal op voor-
raad. Dragt verzorgt ook het volledi-
ge onderhoud aan boten. Een een-
voudige storing wordt snel verhol-
pen, evenals voor het inbouwen van 
apparatuur de hand niet wordt om-
gedraaid. Of het nu een navigatie-
syteem is, een verwarming of een 
pomp, Dragt heeft de kennis in huis 
en levert gegarandeerd vakwerk af! 
Maar Watersportservice Dragt is 
ook hét adres voor verfproducten, 

antifouling, onderhoudsmiddelen, 
zeilbeslag, kleding, schoeisel, sier-
kussens, bootserviezen, leuke ma-
ritieme hebbedingetjes en het as-
sortiment touw is indrukwekkend. 
“Alles wordt desgevraagd op maat 
geleverd”, aldus Nico over het gro-
te touwassortiment. Service heeft hij 
hoog in het vaandel staan. Zo wordt 
een blik verf voordat deze verkocht 
wordt eerst geschud, zodat de ge-
bruiker direct aan de slag kan. 

Zeil- en watersportkleding
Een belangrijk onderdeel binnen het 
assortiment vormt de zeil- en water-
sportkleding. In de regio is Dragt 
de enige leverancier van de Ne-
derlandse merken Imhoff en Magic 
Marine en Dragt heeft een exclusief 
dealerschap voor de watersport- en 
outdoorcollectie van het Ierse merk 
Dubarry. De Ierse producten worden 
geproduceerd uit de beste wateraf-
stotende en soepele leersoorten, op 
de anti-slipzolen rust zelfs een pa-
tent. Het moge duidelijk zijn dat het 
hier niet alleen kleding betreft, maar 
ook schoeisel. Alles van dit merk is 
modieus en functioneel, zowel op 
de boot als aan wal. En te koop voor 
zowel dames en heren als kinderen. 
Afgelopen winter is de winkel, 270 
vierkante meter groot, geheel ver-
bouwd en opnieuw ingericht. Een 
kijkje gaan nemen is een aanra-
der, maar bestellen en het assorti-
ment bekijken kan ook bij de web-
winkel www.dragtoutdoor.nl. Adres 
is Stommeerweg 72. Voor meer in-
formatie kan gebeld worden naar 
0297-366781 of kijk op de website 
www.dragtwatersport.nl.

Speciaal: Westeinderplaspolis

Altijd de juiste koers 
met Verbeek Advies
Aalsmeer - Verbeek Advies is al 
ruim 50 jaar een zelfstandig assu-
rantiekantoor in Aalsmeer, gespe-
cialiseerd in allerlei schadeverzeke-
ringen. Speciaal voor de watersport 
ontwikkelden zij een unieke collec-
tieve verzekering! In Aalsmeer lig-
gen bijna zes duizend boten. De ei-
genaren van deze boten kunnen hun 
pleziervaartuigenverzekering onder-
brengen bij Erik Verbeek van Ver-
beek Advies. Hij biedt een collec-
tieve verzekering aan met een goe-
de dekking. Deze verzekering met 
de naam ‘Westeinderplaspolis’ is ui-
termate interessant voor bootbezit-
ters die hun thuishaven hebben in 
Aalsmeer. Er kan gekozen worden 
voor een polis met WA, WA-casco 
of WA-casco plus. Verzekeringsad-
viseur Erik Verbeek woont en werkt 
midden in het Westeinderplassen 
gebied en kent als geen ander de 
vragen en problemen van booteige-
naren. Erik is opgegroeid tussen de 
boten en heeft inmiddels jarenlang 
ervaring met verzekeren en de scha-
de afhandeling. 

Goed advies
Bij Erik Verbeek kunt u terecht voor 
een goed assurantie advies. Zijn kan-
toor biedt alle verschillende soorten 
schadeverzekeringen aan en is on-
afhankelijk, waardoor Erik voor u po-
lissen kan vergelijken van alle ande-
re maatschappijen. Zijn kracht is dat 
hij de tijd neemt om naar de klant 
te luisteren. Hij kan vervolgens een 
polis aanbieden die het beste bij u 

past. Een polis aanbieden is één deel 
van het verzekeren, maar bij schade 
de zaak goed afhandelen dat is een 
kunst. Deze kunst verstaat Erik Ver-
beek, hij zal zich vanaf het moment 
van de schademelding, volledig in-
zetten voor zijn klant.

Onafhankelijk adviseur
Uit de vele honderden financiële 
producten van vele maatschappij-
en die ogenschijnlijk op elkaar lij-
ken kiest Verbeek, als onafhankelijk 
specialist, samen met u de beste op-
lossing. Uw persoonlijke wensen en 
omstandigheden zijn dus bepalend. 
Omdat Verbeek Advies geen binding 
heeft met één enkele maatschappij, 
kan deze garantie gegeven worden. 
“Dit kunnen we zo doen, juist omdat 
we niet gebonden zijn aan bepaalde 
financiële organisaties”, benadrukt 
Erik. Verbeek Advies werkt op het 
gebied van pensioen, hypotheken en 
inkomensverzekeringen samen met 
Mark Vis van kantoor De Financië-
le Vis in Mijdrecht. Door deze bun-
deling van kennis en ervaring kan in 
elke situatie een weldoordacht ad-
vies uitgebracht worden. Kortom: 
Verbeek Advies kijkt altijd naar de 
beste verzekeringsoplossing, waar-
door u altijd de juiste koers vaart. 
Kijk eens op de site van Verbeek Ad-
vies: www.verbeekadvies.nl en laat u 
verrassen door de lage premies en 
de vele mogelijkheden.
Het kantoor is gevestigd aan de Ui-
terweg 317 en telefonisch bereik-
baar via 0297–327272. 

Botenstalling en verhuur eilanden
Tal van mogelijkheden bij 
Rekreatiepark Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de watersporters 
die meer willen dan alleen een lig-
plaats is Rekreatiepark Aalsmeer 
een goed alternatief. U kunt bij Rek-
reatiepark Aalsmeer namelijk ook 
een eigen privé graslandje huren in-
clusief een ligplaats voor de boot. 
Alle landjes hebben een elektra- en 
een wateraansluiting en alle terrei-
nen zijn uitgerust met goede sani-
taire voorzieningen. Op de landjes 
mag een bergkist geplaatst wor-
den en op de landjes op het terrein 
aan de Uiterweg 214 mag zelfs over-
nacht worden in een tent. Alle land-
jes worden door het park zelf ge-
maaid en onderhouden. Genieten, 
recreëren en heerlijk de barbecue 
aan op uw eigen graslandje voor 
het ultieme vakantiegevoel! Maar 
ook als u gewoon een ligplaats 
zoekt in een box of in een over-
dekt botenhuis bent u bij Rekreatie-
park Aalsmeer aan het juiste adres. 
Rekreatiepark Aalsmeer is geves-
tigd op 3 verschillende locaties op 

de Uiterweg. Eén terrein is gelegen 
aan de Ringvaart van de Haarlem-
mermeer en de overige 2 percelen 
grenzen direct aan de Westeinder-
plassen. Alle terreinen zijn aange-
legd met veel aandacht voor groen 
en natuur. Voor de watersporter die 
echt wil genieten van de ruimte en 
de vrijheid zijn er bij Rekreatiepark 
Aalsmeer ook eilandjes op de West-
einderplassen te huur. Het bedrijf is 
ook al vele jaren lid van de HISWA, 
waardoor u tevens gewaarborgd 
bent van kwaliteit en zekerheid. 
Nieuwsgierig geworden? Ga dan 
eens langs en vraag naar de diverse 
kennismakingsaanbiedingen! Het 
havenkantoor bevindt zich aan de 
Uiterweg 317. De havenmeester is 
bereikbaar via 06-54305722. Rekre-
atiepark Aalsmeer is verder ook ge-
huisvest op de nummers 214 en 303 
aan de Uiterweg. Bezoek voor meer 
informatie de website: www.rek-
reatieparkaalsmeer.nl of bel 0297-
322113.

Ontdek met Stenhuis Westeinder e.o.

Interactieve VaarApp voor 
watersporter en recreant
Aalsmeer - Jachthaven Stenhuis in 
Aalsmeer geeft dit seizoen voor het 
eerst De Stenhuis VaarApp uit van 
de Westeinderplassen en omgeving. 
De gratis applicatie is ontwikkeld 
voor de watersporters en recrean-
ten die de Westeinderplassen willen 
ontdekken. De Stenhuis VaarApp 
toont op overzichtelijke wijze wan-
del- en vaarroutes in de omgeving 
van de Westeinderplassen. Door te 
kiezen wat je interessant vindt om 
te zien, kun je onder andere de lo-
kale horeca vinden of waar de bete-
re plekken zijn om te zwemmen, te 
duiken, aan te leggen of te zonnen. 
Ook vind je praktische en tevens ac-
tuele informatie over de bruggen en 
sluizen. Wat ze kosten, wanneer ze 
draaien en hoe hoog en breed ze 
zijn. Op zich informatie die je ook 
met een waterkaart, almanak en op 
internet kunt opzoeken, maar in de-
ze app is het gebruiksvriendelijk en 
overzichtelijk weergegeven. 

Vooral de combinaties zijn erg inte-
ressant en bieden mogelijkheden; 
Bekijk bijvoorbeeld welke sloeprou-
te langs de bootverhuurder komt en 
stippel uit waar je koffie gaat drin-
ken, waar je even aanlegt om een 
boodschap te doen of te zwemmen 
en waar je gaat dineren. Kortom, 
heel gemakkelijk om van te voren 
of ter plekke de dag uit te stippe-
len. Bovendien is alles zeer actueel, 
omdat de jachthaven de locaties en 
bedrijven en hun informatie zelf bij-
houden. Leuke opties zijn dat de ge-
bruiker desgewenst een profiel kan 
aanmaken en andere recreanten 
kan ‘zien varen’, dat je zelf gevaren 
routes kan opnemen en je kunt lo-
caties en routes delen via facebook!
De familie Brouwer van Jachthaven 
Stenhuis ziet de VaarApp als een 
echte service aan iedere waterspor-
ter op de Westeinder. Daarom is de-
ze applicatie gratis te verkrijgen in 
de App Store. Service en klantvrien-

delijkheid staan hoog in het vaan-
del bij Jachthaven Stenhuis. Arnaud 
Brouwer vertelt met veel enthousi-
asme: “Deze app is slim in elkaar 
gezet, wat ook blijkt uit de mooie 
vormgeving. Bij sommige apps zie je 
door de bomen het bos niet meer. 
Dat is bij deze app niet het geval. 
De app vertelt waar de leuke en in-
teressante plekken op en rond de 
Westeinder zich bevinden. Wij zijn 
dan ook heel trots op het eindresul-
taat! Een waterkaart zal uiteraard al-
tijd blijven bestaan, omdat niet ie-
dereen een smartphone bezit. Wij 
denken dat deze App een mooie uit-
breiding is van onze service.” 
Eerst is de app voor iPhone aan de 
beurt, enkele weken later verschijnt 
ook de versie voor Android toestel-
len! De app is gratis te downloa-
den in de App Store onder de naam 
‘Stenhuis VaarApp’, maar je kunt de 
applicatie ook op de website vinden: 
DeVaarApp.nl/Stenhuis.

Hans Pel, een begrip in 
de watersportwereld
Aalsmeer - Hans Pel, eigenaar van 
de gelijknamige handelsonderne-
ming boogt al op dertig jaar erva-
ring in zijn branche en zijn compag-
non Svend Visser (sinds 2006) reeds 
vijftien jaar. Deze laatste opent het 
woord tijdens het interview: “Wij zijn 
al jarenlang landelijk een begrip in 
de watersportwereld, maar sinds 
2006 steeds meer gericht op de par-
ticuliere markt. We doen voorname-
lijk reparaties aan gebruikte motoren 
van alle merken, verkoop van nieuwe 
buitenboordmotoren en zijn vanaf 
2007 officieel dealer van Suzuki Ma-
rine. Ook hebben we sinds kort het 
dealerschap van het wat minder be-
kende merk Nimarine; een goed al-
ternatief voor bijvoorbeeld een ge-
bruikte motor. We hebben heel erg 
veel gebruikte onderdelen op voor-
raad. Dat is echt onze kracht en spe-
cialisatie.” Hans vult aan: “Een van 
de loodsen op het terrein staat zelfs 
vol met buitenboordmotoronderde-
len; motorkappen, schakelhendels, 
motorblokken, carburateurs, ontste-
kingsdelen, je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar wij hebben het. Als 
er een motor binnenkomt dan de-
monteren wij deze en leggen al-
les gesorteerd op merk en onder-
deel. Momenteel helpt een stagiai-
re ons een handje.” Het is opvallend 
netjes en geordend in het magazijn 
van het watersportbedrijf. “Dat moet 
ook wel”, aldus Hans, “dan grijpen 
we niet mis als je het maar net no-
dig hebt voor een klant.” In het water 
naast de ruime bedrijfspanden ligt 
een flink aantal tweedehands boten 
voor de verkoop. Binnen staat een 
zeer ruime sortering nieuwe buiten-
boordmotoren uitgestald. Ook kunt 
u bij Hans Pel terecht voor kunststof 

bootjes in verschillende afmetingen 
van het merk Whaly en Fun Yak, dit 
zijn oersterke, vrijwel onzink- en on-
verwoestbare, onderhoudsvrije bo-
ten met goede vaareigenschappen 
en een stabiele ligging. 

Zomerstalling vrij
Op de Oosteinderweg hebben Hans 
en Svend maar liefst twee vesti-
gingen. De eerste, waar de repara-
ties uitgevoerd worden en de ver-
koop plaatsvindt, is op nummer 151 
A. Op nummer 291 A is het bedrij-
venterrein ‘De Omweg’ gesitueerd. 
Er zijn, onder de naam Vila Plant B.V. 
onder andere een aantal zeer gro-
te loodsen gerealiseerd met maar 
liefst veertienhonderd vierkante me-
ter overdekte stallingsruimte. Hier is 
tevens plek voor overdekte zomer-
stalling van boten tot een lengte van 
acht meter. Ook beschikt het bedrijf 
over een afspuitplaats, die uiteraard 
aan alle milieueisen voldoet. Er zijn 
twaalf ruime binnenboxen met elek-
trische deuren gemaakt waarvan er, 
ten tijde van dit gesprek, nog één vrij 
was, en er is honderdzeventig meter 
zomerligplaats aan de steigers gere-
aliseerd met nog enige beschikbaar-
heid. Op hetzelfde terrein zijn ook 
een aantal opslagruimtes welke nog 
te huur zijn voor andere doeleinden. 
Hiervoor kunt u het beste telefonisch 
contact opnemen: 0297-368886. De 
openingstijden zijn zes dagen in de 
week van negen tot half zes. 
Hans tot slot: “Op dit moment liggen 
er trouwens nog wat overjarige mo-
dellen buitenboordmotoren van Su-
zuki, die gaan voor een prikkie weg, 
maar op=op.” www.hanspel.nl 

Door Miranda Gommans

Op de foto: Svend Visser van handelsonderneming Hans Pel.

Watersportcentrum Aalsmeer 
opent 27 april haar deuren!
Aalsmeer - Het gloednieuwe wa-
tersportbedrijf ‘Watersportcentrum 
Aalsmeer’ is opgericht door twee er-
varen rotten in het vak. Marlou Kooij 
en Joris Gebuis zijn beiden namelijk 
al langer dan twintig jaar werkzaam 
in de watersportbranche en werken 
sinds 2006 samen. Marlou: “Wij, als 
Watersportcentrum Aalsmeer zijn-
de, zijn exclusief dealer van Yamaha 
en Zodiac voor de regio groot West-
einder en omstreken. In onze show-
room aan de Middenweg treft u een 
mooie selectie aan van Yamaha bui-
tenboordmotoren en opblaasboten 
van de merken Zodiac en Bombard. 
Verder kunt u bij ons terecht voor ge-
degen advies over uw Zodiac, hebben 
wij veel boten op voorraad én altijd de 
meest gangbare onderdelen en ac-
cessoires, zoals luchtpompen, ped-
dels, reddingsvesten, tassen, kleding 
en overige originele Zodiac accessoi-
res.” Haar compagnon vult aan: “Kort-
om, wij zijn uw specialist voor Zodi-
ac opblaasboten en RIBs. Maar daar-
naast zijn wij ook dealer van schoon-
maak- en onderhoudsproducten van 
het merk Mafra. Dit is, wat wij noe-
men; cosmetica voor uw boot. Alle 
deze producten zijn op voorraad, net 
als olie- en smeermiddelen. Verder is 
er in de ruime showroom een grote 
display aanwezig met daarop een se-

lectie van Marine Audio producten. 
Watersport Aalsmeer levert de mer-
ken JBL, Dual Marine, Rockford Fos-
gate, Aquatic AV en MB Quart Ma-
rine.” 

Openingsaanbieding
Joris vervolgt: “Zaterdag aanstaande 
is het dan zover. Om tien uur openen 
wij officieel onze deuren en iedere be-
langstellende mag een kijkje komen 
nemen. Marlou en ik heten u van har-
te welkom!” Om de opening te vieren 
heeft Watersport Centrum Aalsmeer 
een tweetal zeer interessante aan-
biedingen gemaakt. De eerste vijftig 
klanten krijgen een gratis presentje 
in de vorm van een Mafra VIP reini-
gingset voor de boot mee naar huis. 
Watersportcentrum Aalsmeer, ge-
vestigd aan de Middenweg nummer 
1, is gemakkelijk bereikbaar en er is 
genoeg parkeerruimte voor de deur. 
De openingstijden zijn op maandag 
tot en met vrijdag van tien tot vijf uur 
en op zaterdag van tien tot vier, daar-
naast is er een mogelijkheid om ook 
‘s avonds de showroom te bezoeken. 
Dit uitsluitend op afspraak. Telefoon-
nummer: 0297-368385. Voor meer in-
formatie: www.watersportcentru-
maalsmeer.nl.

Door Miranda Gommans

WATERSPORT  RECREATIE

Vertier voor jong en oud
Heerlijk zonnen en spelen op 
Surfeiland Vrouwentroost
Aalsmeer - Surfeiland Vrouwen-
troost aan de Kudelstaartseweg is te 
bereiken over het land en via het wa-
ter. Via het surfstrand kan dat alleen 
met boten zonder motor, in verband 
met de veiligheid van zwemmers. Dit 
geldt ook voor zeilboten met een bui-
tenboordmotor, zelfs als de motor uit-
staat. Het Surfeiland is in 2009 hele-
maal opnieuw ingericht met nieuwe 
parkeerplaatsen, een groot zwem-
strand met afzetting in het water en 

een speeltoestel in de vorm van een 
boot. Aan het einde van de landtong 
is een vuurtorentje geplaatst. In 2010 
is daar het Westeinder Paviljoen ge-
opend hier zijn ook een aantal aan-
legplaatsen gemaakt voor boten. Ver-
der heeft de Waterskivereniging haar 
eigen onderkomen mogen bouwen 
op het eiland en is onlangs het club-
huis van de Windsurfclub geheel op-
geknapt een aangepast aan de huidi-
ge bebouwing op het eiland.

Ganzenfamilies in Westeinder
Aalsmeer - Ze vormden een gevaar 
voor vliegtuigen, de vele ganzen 
rond de luchthaven. Door Schip-
hol en de Provincie zijn maatregelen 
genomen om hun aantallen af te la-
ten nemen. De ganzen hadden ook 
in Aalsmeer massaal hun toevlucht 
gezocht. Langs de kades van de 
Westeinderplassen zag het tot en-
kele jaren terug nog ‘bruin’ van de 
ganzen. Ook vele eilandbewoners 
klaagden over hun ongewenste en 
zeker niet schone bezoek. De maat-
regelen beginnen hun vruchten af te 
werpen, want het aantal ganzen is 
zeker afgenomen. Ook in Aalsmeer 
is hun aanwezigheid veel minder 

geworden. Maar, ze zijn er nog wel 
en hebben zelfs kleintjes gekregen! 
En dit blijft een lief en leuk gezicht!
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De Brug naar Muiderslot
Aalsmeer - Op dinsdag 9 april is 
groep 5 van PCBS de Brug op cultu-
rele excursie naar het Muiderslot ge-
weest. De groep heeft daar de Rid-
derroute en de Torenroute gelopen. 
Bij de Ridderroute werden er stem-
pels verzameld. Hiervoor moesten 
eerst opdrachten uitgevoerd worden, 
zoals verkleden voor een ridderfeest 
en een steekspel uitvoeren. Bij de To-
renroute werden er stickers geplakt. 

Hierbij leerden de kinderen over de 
verschillende kamers in het kasteel 
en hoe vroeger het slot verdedigd 
werd. Na deze routes mochten de 
jongens en meiden nog heerlijk rond-
lopen door de kasteeltuinen, leerden 
ze over water als verdedigingsmiddel 
bij het Waterschild en mochten roof-
vogels geaaid worden bij de Valke-
nier. Al met al een leerzame en gezel-
lige dag bij het Muiderslot!

VZOD stimuleert bewegen 
Kudelstaart - Op initiatief van 
VZOD is op de schoolpleinen van de 
drie Kudelstaartse basisscholen een 
korfbalpaal geplaatst. Na het plaat-
sen van de korfbalpalen, die werden 
gefinancierd door de Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart, de sup-
portersvereniging Kudelstaart, het 

Meerlandenfonds en de stichting 
Beheer Gelden TCNH uit Amster-
dam, werden de basisscholen door 
VZOD voorzien van twee korfbalbal-
len die in dank door de directies van 
de scholen werden aanvaard. Na de 
eerste week waren de reacties van-
uit het onderwijs al zeer positief. 

Wedstrijdturnen
Shania Bleeker vierde bij 
regiokampioenschappen 
Aalsmeer - Op 13 april vonden de 
regiokampioenschappen van de 
vijfde divisie plaats in de Turnace 
Hall of Gymnastics in Amsterdam-
Sloten. Van SV Omnia 2000 moch-
ten 8 turnsters deelnemen aan de-
ze kampioenschappen vanwege 
hun prestaties bij de rayonwedstrij-
den. Ze werden begeleid door de 
trainsters Mariët Tas, Gerda Koc-
kelkorn en Anneke Nap. In de ca-
tegorie Jeugd 1 eindigde Richelle 
Dekkers op de 35e plaats en Jas-
min Aileen op de 21e plaats van de 
37 deelneemsters. Esther Veenstra 
turnde zich naar de 17e plaats (van 
de 31 deelneemsters) in categorie 
jeugd 2. In de categorie pupillen 1 
eindigden Anouk Caarls en Shanna 
Dernison respectievelijk op de 24e 
en 22e plaats. Danielle Lohuis werd 
15e van de 27 deelneemsters. Sha-
nia Bleeker en Iris de Droog kwa-
men uit In de categorie pupillen 2. 
Van de 37 deelneemsters eindigde 
Iris op de 16e plaats. Bij Shania ver-
liep de wedstrijd heel spannend! Na 
twee onderdelen, de sprong en de 
brug, stond ze op de 1e plaats. Bij 
de brug deed Shania voor het eerst 
op een wedstrijd de salto achterover 
en deze lukte heel goed. Bij het der-
de onderdeel, de balk, bleef ze goed 
in balans en ook na dit onderdeel 
stond ze nog eerste! Dit was voor 
iedereen te zien op een groot digi-

taal scherm. Shania was zo blij dat 
ze in haar enthousiasme de vrije oe-
fening op muziek een beetje te snel 
deed en kwam daardoor uit op een 
4e plaats. Ze werd hiervoor wel be-
loond met een medaille, want van-
wege het grote aantal deelneem-
sters werd er voor de 4e en 5e 
plaats ook een medaille uitgereikt. 
Shania was er in ieder geval heel 
blij mee! Shania Bleeker mag nu sa-
men met Iris de Droog, Esther Veen-
stra en Danielle Lohuis deelnemen 
aan de Districtskampioenschappen, 
omdat ze bij de 18 hoogstgeplaats-
te deelnemers in hun categorie zijn 
geëindigd. Deze districtskampioen-
schappen zullen gehouden worden 
op 22 juni in Amersfoort. 

Isa met vijfde plaats door naar 
districtskampioenschappen! 
Aalsmeer - Op zondag 7 april mocht 
Isa Verzeilberg vanwege haar eerste 
plaats in de halve finale meedoen 
aan de finale van de regio in de vier-
de divisie, die gehouden werd in Be-
verwijk. Trainster Anneke Nap bege-
leidde Isa op deze wedstrijd. De bes-

te 36 turnsters van Noord-Holland 
in de categorie pupillen 1 (geboor-
tejaar 2003) turnden een felle strijd! 
Isa begon bij het onderdeel vloer en 
scoorde met 13.30 een derde plaats 
op dit onderdeel. Na de vloer, sprong 
en brug stond Isa gedeeld vierde. Dit 
was af te lezen op een groot compu-
terscherm. Met deze wetenschap en 
de balkoefening als laatste onder-
deel waren de laatste loodjes echt 
zwaar! Isa wist haar zenuwen echter 
aardig in bedwang te houden en ein-
digde met 50.85 op een mooie vijfde 
plaats. Daar er bij deze wedstrijd vijf 
medailles uitgereikt werden, mocht 
Isa ook een medaille in ontvangst 
nemen. Tevens heeft Isa zich door 
deze goede prestatie geplaatst voor 
de districtskampioenschappen die 
op 1 juni eveneens in Beverwijk ge-
houden zullen worden. 

Zwemmen en sporten 
in de meivakantie!
Aalsmeer - De meivakantie is dit 
jaar van maandag 29 april tot en met 
vrijdag 10 mei. Tijdens deze school-
vakantie gaat het personeel van 
zwembad De Waterlelie en sporthal 
De Proosdijhal van alles organiseren 
voor kinderen. Er is voor iedereen 
wel iets te doen in deze meivakan-
tie. In De Proosdijhal in Kudelstaart 
kunnen de kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar zich heerlijk uitleven tij-
dens de sport- en spelinstuif. Lekker 
spelen, klimmen, rennen, knutse-
len of tekenen, tafeltennissen, voet-
ballen, kortom teveel om op te noe-
men! De sport- en spelinstuif wordt 
gehouden maandag 6 mei en alle 
kinderen zijn van harte welkom van 
9.30 tot 12.00 uur. De entree is 2.50 
euro of 4.50 euro voor een patatje 
en een glas limonade erbij. Ook de 
ouders zijn natuurlijk van harte wel-
kom.

Baby- en peuterochtend
Ook is er in de meivakantie volop 
gelegenheid om te komen vrijzwem-
men in zwembad De Waterlelie aan 

de DReef. Bijna elke dag kunnen de 
kinderen komen spelen en zwem-
men in het water met alle speel-
materialen. Ook is er op donder-
dag 2 mei een baby- en peuteroch-
tend van 9.30 tot 11.30 uur voor al-
le kinderen van 0 tot en met 4 jaar. 
De lessen tussen 10.30 en 11.30 uur 
gaan gewoon door. Vanaf 9.30 kan 
men al komen vrijzwemmen met de 
allerkleinsten. Ook broertjes en zus-
jes tot ongeveer 6 jaar zijn dan al 
van harte welkom. 

Rond de klok van 11.00 en 13.30 uur 
organiseert het zwembad perso-
neel leuke spelletjes en wedstrijdjes 
in en om het water, dus kom gezel-
lig meedoen! Het programma voor 
het banenbad blijft op deze dagen 
ongewijzigd, behalve op woensdag 
1 en 8 mei. Dan is het bad ’s mor-
gens geopend tot 13.00 uur. Het 
zwembad is gesloten op dinsdag 30 
april en donderdag 9 mei. Meer in-
formatie over alle activiteiten en ac-
tuele openingstijden op: www.esa-
aalsmeer.nl of bel 0297-322022.

Kinderdienst in Oosterkerk
Aalsmeer - De Oosterkerk is al een 
enige tijd gestart met een speciale 
kinderdienst. Deze dienst wordt gecre-
eerd door de jeugd. Deze speciale kin-
derdienst houdt in dat kinderen in de 
basisschool leeftijd van harte welkom 
zijn in de Oosterkerk. Iedere maand is 
er zo’n kinderdienst, met daarbij een 
thema. Er is een band aanwezig die 
opwekkingsliederen speelt met daar-
bij twee zangeressen. Deze zangeres-
sen zingen allerlei liederen samen met 
de kinderen, maar heeft ook interac-
tie met hen. De kinderen kunnen mee-
zingen, dansen en reageren op de vra-
gen die er gesteld worden. Tussen het 

zingen, dansen en interactie door is er 
ook nog tijd voor een toneelstuk, dat 
opgevoerd wordt door de jeugd van de 
kerk. Dit toneelstuk is dan een verta-
ling vanuit de bijbel in de stijl die de 
kinderen begrijpen, soms wordt hier 
ook gebruik gemaakt van filmpjes die 
geprojecteerd worden op de beamer. 
Het thema van de dienst komt tijdens 
het toneelstuk naar voren. Aanstaande 
zondag 28 april vindt weer een kinder-
dienst plaats in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269. De dienst begint 
om 16.30 uur, duurt ongeveer een uur-
tje en heeft als thema ‘David en Goli-
ath. Iedereen is welkom! 

Waterpolo
Oceanus Onder13 kampioen
Aalsmeer - Zaterdag 20 april werd 
door het waterpoloteam Oceanus 
Onder 13 een belangrijke wedstrijd 
gespeeld tegen de nummer 2 in de 
poule, de Robben uit Hilversum. Een 
team waarin spelers meespelen die 
vorig jaar nog Nederlands kampi-
oen onder de 13 jaar zijn geworden. 
Oceanus had aan één punt genoeg 
om kampioen te worden. Uit in Hil-
versum werd Oceanus nog door de 
Robben in de eerste twee partjes 
overklast. Puur op karakter werd er 
tot het einde doorgevochten, zodat 
de boys en girls indertijd wel met le-
ge handen maar wel met het gevoel 
“we kunnen beter” Hilversum verlie-
ten met een 9-6 nederlaag. Afgelo-
pen zaterdag was het tijd voor re-
vanche. Door goed en fel verdedi-
gen, een fantastische keepende Ke-
vin, het nauwkeurig aanspelen van 
kanon Youri, werden ditmaal de Rob-
ben volledig overklast, eindstand eer-
ste partje: 3-0. In het tweede partje 
kregen de Robben, met in het cen-
trum en op doel een aantal spelers 

van jong Oranje, meer vat op de wed-
strijd. Uiteindelijk wist Yoni met een 
verrassend backhand schot de eind-
stand in het tweede partje te bepa-
len op 4-2. In het derde partje open-
de de Robben wederom de score, 
maar wist Casper met een fantas-
tisch lob de keeper van de Robben 
te passeren, eindstand derde part-
je: 5-4. In het vierde partje ging bij 
Oceanus de kaars langzaam uit. Aan-
gemoedigd door veel publiek, waar-
onder de geblesseerde medespe-
lers Temse en Matthijs, vochten Sam, 
Sam, Cedric, Eveline en Wouter zich 
helemaal leeg, maar moest Ocea-
nus toestaan dat de Robben langs-
zij kwamen. Maar de uitslag van 5-5 
was genoeg voor het kampioenschap 
in poule district 3 Kring Utrecht. Een 
fantastische prestatie van een groep 
jongens en meiden die voor het eer-
ste jaar zijn ingedeeld in de leeftijds-
categorie onder 13, maar zelf een ge-
middelde leeftijd van nog geen 12 
jaar hebben. Hulde ook voor de coa-
ches Edwin en Roland.

Handbal bij RKDES 
Team Violen is de winnaar 
van Ouder Kind toernooi 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
20 april vond het RKDES Ouder-
kind toernooi plaats in de Proos-
dijhal. Een toernooi waarin iedere 
jeugdspeler een papa en/of mama 
meeneemt om samen deel te ne-
men in een toernooi tegen elkaar. 
Spelers uit de E-, D-, C- en B-jeugd 
gemixed in teams. In totaal deden 
er 6 teams mee, bestaande uit 8 tot 
10 spelers per team. Omdat dit toer-
nooi zich afspeelt in de lente, kre-
gen alle teams de namen van bloe-
men. Vandaar dat je tijdens de wed-
strijden de uitspraken hoorde als 
‘we moeten tegen de Narcissen’ of 
‘de Zonnebloemen spelen in het wit’. 
Op het programma stonden 12 wed-
strijden van 10 minuten. De wed-
strijden werden gespeeld zonder 
keeper met 6 (en soms 7) spelers 
in het veld. In het doel hingen hoe-
pels die goed waren voor 2 punten, 
de pionnen op de grond waren goed 
voor 1 punt. En natuurlijk waren in 
het veld de reguliere handbalregels 
van kracht. De wedstrijden stonden 
onder leiding van twee scheidsrech-
ters, gevormd door spelers van RK-
DES Heren 1. Ook aan tijdwaarne-
ming was gedacht in de vorm van 
Melanie de Groot, Aart Kolle en Ka-
ren Brugman. Om de spieren warm 
te krijgen werd vooraf aan de wed-

strijden een warming-up gegeven 
onder leiding van Pieter Leegwater. 
Belangrijk voor die ‘oudjes’ werd er 
al geroepen door de kinderen. Om-
dat er ouders bij waren die voor het 
eerst een handbaltraining ondergin-
gen, deden de kinderen het voor, 
waarna de ouders volgden. Om-
streeks 17.00 uur begonnen dan ein-
delijk de wedstrijden. Al snel werd 
duidelijk dat het niet meeviel om 
punten te scoren. Er werd vaak op 
doel gegooid, door kinderen en door 
ouders. Maar het waren met name 
de kinderen die de pionnen wisten 
te raken of door de hoepels gooiden 
en dus voor de punten zorgden. Het 
bleef tot de laatste wedstrijd span-
nend wie uiteindelijk het toernooi 
zou gaan winnen. Bij winst of ge-
lijkspel was de toernooiwinnaar de 
Sneeuwvlokjes, echter de wedstrijd 
werd gewonnen door het team Vio-
len en dus werden zij na afloop in de 
kantine naar voren geroepen als de 
winnaar. Zij ontvingen uit handen 
van Debbie van Grieken de felicita-
ties en iets lekkers. Het belangrijk-
ste was natuurlijk dat iedereen het 
naar zijn zin had gehad en dat was 
te horen uit de reacties van ouders 
en kinderen. Een geslaagd toernooi 
dat werd afgesloten met muziek van 
Pascal Maarsen in de kantine.

Leerlingen geven pianoconcert
Aalsmeer - Onder leiding van Wilma 
Broere konden al haar leerlingen af-
gelopen zondagmiddag hun inge-
studeerde pianonummers laten ho-
ren aan familie en overige belangstel-
lenden in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. Alle kinderen hadden goed 
geoefend en de akoestiek was fantas-
tisch. Het enthousiaste publiek klapte 
na ieder stuk. Niet alleen pianospel 
werd ten gehore gebracht, ook wer-
den er een paar nummers op saxo-
foon gespeeld en zelfs zang kwam er 
aan te pas. Het afwisselende concert 
werd in twee blokken verdeeld. In de 
pauze was er koffie en thee met heer-

lijk versierde cakejes (door de doch-
ters van Wilma) en limonade voor de 
kids. Tot slot speelde de pianolerares 
zelf nog een ingewikkeld stuk achter 
de vleugel. Alle leerlingen kregen een 
prachtige roos en een zakje snoep 
voor de gedane inspanning. De na-
men van de leerlingen zijn: Pim (te-
vens op saxofoon), Gabrielle, Serge, 
Danique, Eva, Annefleur, Floris (die 
ook samen met zijn opa een nummer 
speelde), Don, Phillip, Hieke, Marlot-
te, Pelle, Max, Lynn (tevens zang), An-
nemiek, Marije en Britt. 

Miranda Gommans

Ontspannen gezichten, na de inspanning. Foto: Robert Tamara.

Jozefschool staat stil bij vrijheid
Aalsmeer - De jaarlijkse bloemleg-
ging door basisschoolleerlingen bij 
de gedenksteen van het gemeen-
tehuis werd dit keer verzorgd door 
groep acht van de Jozefschool. Gis-
terenochtend kwamen de jongens 
en meiden bijeen op het gemeente-
huis om hun gedachten uit te spre-
ken over vrijheid. 
Dat deden zij door onder meer ge-
dichten voor te dragen en voor-
drachten te houden. Vrijheid is niet 
zomaar gemeengoed weten ook zij 
door de soms verschrikkelijke ver-
halen over de Tweede Wereldoorlog. 
Een lesje geschiedenis, maar ook nu 

is het op diverse plaatsen in de we-
reld nog geen vrede. ‘Vrijheid spreek 
je af’ was het thema dit jaar van het 
schoolbezoek en zo is het ook, vrij-
heid spreek je met partijen, groe-
pen maar ook samen met elkaar af. 
Hierover sprak burgemeester Van 
Eijk, die de kinderen ontving aan het 
begin van de ‘herdenkings’ochtend. 
Die vond plaats in de raadskelder 
en werd afgesloten door naar bui-
ten te gaan en anjers te steken in 
de V-tekens.
Daarna poseerde groep acht 
nog even voor de camera van de 
Nieuwe Meerbode. 
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Zo’n 300 kavels op veiling
Kudelstaart - Tijdens de dertien-
de editie van de veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart zullen zo’n 300 
zeer gevarieerde kavels onder de 
hamers komen. De altijd berenge-
zellige veiling wordt op zaterdag 
11 mei in het Dorpshuis van Ku-
delstaart gehouden. Hij begint om 
20.00 uur en duurt tot in de kleine 
uurtjes van zondag. De veiling wordt 
afgewisseld met een optreden van 
dorpsgenoot Rick van der Kroon en, 
als surprise, een bezoek van een on-
vermoede ‘mystery guest’. Er komt 
tijdens de veiling een breed scala 
langs: van 1 kappersbon, via 2 So-
lexen voor een toertocht, 3-delige 
houten bleddenset, 4 vip kaarten 
voor wedstrijd van AZ, 5 kubieke 
meter grond of zand tot 12 wijngla-
zen. En verder een vrijwel compleet 
alfabet aan producten: van splinter-
nieuwe Amb8-routes, via barbecue-
set, cactus , digitale camera,  eten-
tjes, fietskaarthouder, gitaarstage, 
huistaxatie, kappersbon, lantaarn, 
schuurmachine, nagelbehandeling, 
oldtimer rit, paling, rijsttafel, Sinter-
klaas en Zwarte Piet (zowel in Ku-
delstaart als in Aalsmeer), tostiap-
paraat, VIP dag zeilregatta, win-
terset auto tot een zeiltocht voor zes 
personen. Omdat de veiling duurt 
tot de kleine uurtjes van de moe-
derdagzondag, zullen weer kleurrij-

ke en geurige boeketten bloemen, 
veelal rozen worden aangeboden. 
De Kudelstaartse bevolking heeft 
zich weer massaal aangeboden om 
diensten te verrichten. Zo kan wor-
den geboden op 1,5 uur coaching, 
2 uur strijken, 2 uur computerhulp 
en 1 dag behangen. Maar ook de in-
wendige en uitwendige mens komt 
aan bod. Met een barbecue voor 20 
personen, een Chinese maaltijd voor 
15 personen of meer privé: etentjes 
voor 2 personen. Waarnemend bur-
gemeester Theo van Eijk komt ook 
naar het dorpshuis van Kudelstaart. 

Hij biedt een heel bijzonder VIP-ar-
rangement voor vier personen aan 
rond de Delta Lloyd Regatta tij-
dens de European Champions Sai-
ling Cup in Medemblik. Ook ex-bur-
gemeester Pieter Litjens heeft een 
eigen kavel ingebracht: een bezoek 
achter de schermen van de Twee-
de Kamer voor een groep van vijf-
tien personen. Zowel op een privé-
optreden van zanger Rick van der 
Kroon als op een optreden van het 
shantykoor De Brulboeien kan wor-
den geboden. Zelfs de op een huis-
bezoek van Sint Nicolaas en Zwar-
te Piet; maar alleen op of rond 5 de-
cember! Kortom: Er komt voor ieder-
een wel wat van zijn of haar gading 
onder de hamer: komt dus allen!

Het bestuur van Kudelstaart voort Kudelstaart heeft de kavels klaar voor 11 mei.

Van Hilten 125 jaar jong
Uithoorn – Een hele grote eer en 
een blijk van waardering vinden 
Wouter van Hilten en Rolf van der 
Schinkel dat zij het predicaat “Bij 
Koninklijke Beschikking Hofleve-
rancier” mogen voeren. Vorig jaar 
bestond Van Hilten 125 jaar. Het 
was in 1887 dat Antonie van Hilten 
besloot om de kleermakerstafel van 
zijn vader aan het marktplein van 
Uithoorn te verlaten. Hij liet zich in-
schrijven bij de kamer van koophan-
del, ging een hypothecaire lening 
aan van 150 gulden bij een oom van 
hem en begon als vrijgezelle jongen 
zijn boek- en kantoorboekhandel 
aan de Wilhelminakade. Hare Ma-
jesteit de Koningin Beatrix kan het 
predicaat toekennen aan kleine en 
middelgrote Nederlandse onderne-
mingen. Dit geeft het recht om het 
Koninklijke Wapen te voeren, met de 
toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschik-
king Hofleverancier’. Het predicaat 
wordt alleen bij hoge uitzondering 
verleend en er erg gelden strenge 
voorwaarden. “We werden helemaal 

doorgelicht”, zegt Wouter van Hilten. 
“We moesten veel zaken aanleve-
ren en motiveren. De aanvraag was 
pittig en spannend.” Rolf van der 
Schinkel vult aan: “Wat het mooie 
is, is dat de uiteindelijk beslissing bij 
Koningin Beatrix zelf ligt. Dit is een 
prachtige kroon op ons werk.” Het 
predicaat hofleverancier ziet Wouter 
van Hilten als een mooie waardering 
voor het werk van 4 generaties. 

Zonder hun inzet was dit zeker niet 
gelukt. “Mijn ouders zijn zo trots als 
een pauw”, zegt Wouter van Hilten. 
“Begin 2013 kregen wij het predi-
caat persoonlijk overhandigd door 
burgemeester Oudshoorn. Wij zijn 
nu één van de 400 bedrijven in Ne-
derland die het predicaat mogen 
gebruiken. Er is ontzettend veel ver-
anderd in die 125 jaar, maar we heb-
ben bestaansrecht omdat klanten 
ons assortiment, onze service, onze 
vakbekwaamheid en ons persoon-
lijke contact door al die jaren heen 
zijn blijven waarderen.” 

Dienstverlening balie 
Vergunningen beter
Aalsmeer - Voor het inzien van 
bouwdossiers, bestemmingsplannen 
en vergunningen kunnen inwoners 
nog steeds gewoon terecht op het 
gemeentehuis van Aalsmeer. Voor 
veel bewoners zijn dergelijke plan-
nen vaak ingewikkelde materie. Om 
die reden en om lange wachttijden 
te voorkomen, is het in Aalsmeer ge-
bruikelijk om hiervoor vooraf een af-
spraak te maken met een van de 
medewerkers van de afdeling Ruim-
telijke Ordening en Vergunningen. 
Behalve het inzien van de stukken 
kunnen de bewoners dan ook een 
deskundige toelichting vragen. De 
dienstverlening van de balie Bou-
wen en Vergunningen van de ge-
meente Aalsmeer is nu uitgebreid 
naar de balie van Amstelveen. Voor 
het inzien en voor eventuele vragen 
over bouwdossiers, bestemmings-
plannen en vergunningen kunnen 
inwoners ook terecht in Amstelveen, 
bij de Balie Bouwen & Vergunnin-
gen. In Amstelveen kan men zonder 
een afspraak te maken dus ook al-

le Aalsmeerse stukken inzien. Ove-
rigens kan men ook daar een me-
dewerker om een toelichting vra-
gen. Informatie over bestemmings-
plannen is ook digitaal in te zien via 
de website www.aalsmeer.nl. De er-
varing leert echter dat grote teke-
ningen moeilijk via een computer-
scherm te bekijken zijn. Vandaar dat 
veel bewoners en ondernemers het 
toch fijn vinden om de stukken op 
papier in te zien. Op verzoek kunnen 
tekeningen en plattegronden van 
bouwplannen nu ook per mail toe-
gezonden worden. Aan het digitaal 
toezenden van stukken kunnen kos-
ten verbonden zijn, bijvoorbeeld in 
verband met het raadplegen van het 
archief. Dit wordt u vooraf in kenbaar 
gemaakt. De gemeente Aalsmeer is 
bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer: 0297-387575. Het call-
center is bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 
uur. Voor vragen en meldingen kan 
ook gemaild worden naar service-
lijn@aalsmeer.nl.

Aangifte illegale opgraving 
bouwlocatie bij Zijdstraat
Aalsmeer - De Gemeente heeft sa-
men met de Provincie Noord-Hol-
land vorige week bij de politie aan-
gifte gedaan van het stelen van ob-
jecten van archeologische waar-
de uit de bouwlocatie Zijdstraat/
Molenpad. Er zijn in ieder geval 33 
voorwerpen verdwenen, maar naar 
alle waarschijnlijkheid veel meer. 
De politie gaat een onderzoek in-
stellen naar de illegale opgraving 
en diefstal van de archeologische 
objecten. Het onderzoek wordt be-
moeilijkt door het feit dat de diefstal 
waarschijnlijk al in juli/augustus vo-
rig jaar heeft plaatsgevonden. Pas in 
maart van dit jaar heeft de gemeen-
te een anonieme tip gekregen over 
de diefstal met zelfs foto’s van de 
gestolen objecten.  De gemeente en 
de provincie namen de tip serieus 
en hebben dan ook meteen aangif-
te gedaan. 

Diefstal
De illegale opgraving in juli of au-
gustus 2012 is waarschijnlijk zorg-
vuldig gebeurd, omdat er destijds 
geen melding is gemaakt van spo-
ren van braak of verstoring van de 
grondlagen. Het bouwterrein is in 
september namelijk ook afgegraven 
en onderzocht door de professione-
le archeologen van bureau RAAP 
(Regionaal Archeologisch Archive-
rings Project) en zij hebben niets ge-
meld over sporen van de illegale op-
graving. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Wij betreuren de illegale 
opgraving en diefstal van voorwer-
pen op deze archeologisch waar-
devolle locatie zeer. Het bouwter-
rein was afgesloten met bouwhek-
ken, maar blijkbaar kon dat de die-

ven niet weerhouden om ’s nachts 
op rooftocht te gaan. Het is erg jam-
mer dat tientallen voorwerpen weg 
zijn en dat de opgraving verstoord 
is, daarmee is een belangrijk onder-
deel van de Aalsmeerse cultuurge-
schiedenis waarschijnlijk onherroe-
pelijk verdwenen. Diefstal van ar-
cheologische voorwerpen schijnt 
momenteel een landelijk probleem 
te zijn en komt in verschillende ge-
meenten voor. Voor de provincie 
Noord-Holland was het echter de 
eerste keer dat zij door de gemeen-
te werd gevraagd gezamenlijk aan-
gifte doen. Met de aangifte willen 
we het signaal afgeven dat we der-
gelijke illegale praktijken en diefstal 
niet ongemoeid laten en zeer seri-
eus nemen. Wij gaan bekijken hoe 
we in de toekomst onze bouwloca-
ties nog beter kunnen beschermen 
tegen deze dieven. We hebben na-
tuurlijk ook nog hoop dat de gesto-
len voorwerpen uit de Zijdstraat /
Molenpad op een of andere manier 
toch nog weer terug komen.”

Minder kapvergunningen 
nodig in Aalsmeer
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft op 16 april de waardevol-
le bomenlijst voor Aalsmeer vast-
gesteld. Je hoeft geen kapvergun-
ning meer aan te vragen als een 
boom niet op de waardevolle bo-
menlijst staat. Wethouder Ad Ver-
burg: “De regeldruk neemt af en 
het aantal kapvergunningen zal af-
nemen. Dit zorgt voor minder admi-
nistratieve lasten voor bedrijven en 
inwoners. De waardevolle bomen-
lijst verhoogt de aandacht voor de 
waarde van bomen in de gemeente. 
De lijst maakt het mogelijk om an-
ders om te gaan met het instrument 
kapvergunning. Voorheen was een 
kapvergunning noodzakelijk voor 
bijna elke boom die gekapt werd.” 
De concept waardevolle bomenlijst 
is bekend gemaakt bij alle betrok-
kenen en de opmerkingen zijn ver-

werkt in de lijst. Participatie speel-
de een belangrijke rol bij de tot-
standkoming van de uiteindelijke 
lijst. Alle reacties van inwoners en 
bedrijven zijn verwerkt. 

De waardevolle bomenlijst bevat 
ongeveer 800 particuliere bomen 
en 3500 gemeentebomen. De re-
acties op de concept lijst waren 
vooral over de exacte plaats van 
een boom of de soort. Ook wa-
ren er opmerkingen over de pre-
sentatie van de lijst op de websi-
te van de gemeente. Om dit te ver-
beteren is de waardevolle bomen-
lijst in te zien via www.aalsmeer.nl/
KijkopAalsmeer. Het zoeken is ver-
gemakkelijkt en de weergave van 
de kaart is verbeterd. Het voorne-
men is om in 2014 een bomenbe-
leidsplan op te stellen.

Grootschalig regionaal 
woononderzoek op komst
Aalsmeer - Vanaf eind april star-
ten gemeenten en woningcorpo-
raties in de regio’s Amsterdam, Al-
mere en Haarlem voor het eerst een 
gezamenlijk grootschalig regionaal 
woononderzoek. Doel hiervan is om 
de woonsituatie, verhuiswensen en 
de verhuisbewegingen van de inwo-
ners in beeld te brengen. Deze infor-
matie willen gemeenten en woning-
corporaties gebruiken om de situa-
tie op de woningmarkt te verbete-
ren. Het zal niemand ontgaan zijn: 
de woningmarkt verkeert in een cri-
sis. Het aantal verhuizingen is lager 
en er worden nauwelijks nog nieu-
we woningen gebouwd. Daardoor is 
het des te belangrijker om het aan-
bod van woningen goed te laten 
aansluiten bij de vraag en de moge-
lijkheden van de markt. Om dit beter 
te kunnen accommoderen is het van 
belang te weten hoe huishoudens 
nu wonen, welke verhuiswensen er 
zijn, waar de knelpunten in de door-
stroming zitten en hoe de werkelijke 
verhuisstromen eruit zien. Het regi-
onaal woononderzoek moet hier in-
zicht in geven. Regionaal, omdat de 
woningmarkt regionaal is; verhui-
zingen stoppen immers niet bij de 
gemeentegrenzen. De resultaten 
worden gebruikt om mede te bepa-
len wat er wáár in de regio gebouwd 
moet worden. Eind 2013 worden de 
uitkomsten verwacht. Het regio-

naal woononderzoek is een initia-
tief van de Stadsregio Amsterdam 
en de regionaal opererende corpo-
raties Ymere, Eigen Haard, De Key 
en de Alliantie. Uniek aan dit onder-
zoek is de grootschaligheid: alle ge-
meenten in de Stadsregio Amster-
dam doen mee, evenals Almere, al-
le gemeenten in de regio Haarlem, 
vrijwel alle woningcorporaties die 
in deze regio’s zijn gevestigd en de 
provincie Noord-Holland als subsi-
dieverstrekker. Per gemeente moet 
zo een goed beeld ontstaan van de 
woonsituatie en van verhuiswensen 
en verhuisbewegingen. Voor grotere 
gemeenten is de informatie te split-
sen per wijk of deelgebied.

Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een 
enquête. Door middel van een 
steekproef worden huishoudens 
in het onderzoeksgebied geselec-
teerd. Zij ontvangen eind april of be-
gin mei een brief van hun gemeen-
te met uitleg en een vragenlijst. De 
enquête kan ook op internet worden 
ingevuld. De vragen hebben betrek-
king op onder meer de woonwen-
sen, de woongeschiedenis, de hui-
dige woning en buurt, het huishou-
den en de woonlasten. De enquête 
vindt plaats in totaal 26 gemeenten, 
waaronder Aalsmeer, Amstelveen 
en Amsterdam.

PvdA, D66 en GroenLinks tot 
en met 2018 door als PACT 
Aalsmeer - De politieke par-
tij PACT Aalsmeer gaat in elk ge-
val door tot en met 2018. Met een 
nieuw vierjarig convenant verbin-
den de lokale afdelingen van PvdA, 
D66 en GroenLinks zich voor op-
nieuw een periode van vier jaar. Op 
3 april ondertekenden de drie be-
sturen officieel het convenant. Eer-
der al hadden de PACT-leden zich 
ervoor uitgesproken gezamenlijk 
verder te gaan. PACT wil zich de ko-
mende jaren meer dan voorheen af-
ficheren als progressieve partij. Ook 
in de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van maart 2014 
wil PACT duidelijk over het voet-
licht brengen dat zij ‘progressief 
Aalsmeer’ vertegenwoordigt. “We 
hebben de term progressief in onze 
naam staan. Want voluit heten we 
Progressieve Aalsmeerse Combina-
tie Tweeduizend. Maar ik weet ook 
wel dat er maar weinig Aalsmeer-
ders zijn die dat nog weten”, zegt 
PACT-voorzitter Quinten Bunscho-
ten. In 2000 begon de nauwe sa-
menwerking tussen PvdA, D66 en 
GroenLinks. Ze deden als PACT 
Aalsmeer mee aan de verkiezingen 

van 2002. “Sindsdien bekijken we 
elke vier jaar of lokale samenwer-
king wenselijk blijft. Onze conclu-
sie, met overtuiging, is dat dit nog 
steeds het geval is. En dat samen 
optrekken méér zetels oplevert dan 
wanneer we afzonderlijk politiek 
bedrijven”, vervolgt Bunschoten. Als 
PACT deelnemen aan de raadsver-
kiezingen van 2014 stond al vast. 
“Zeker is dat we ons scherper als 
progressieve partij zullen opstel-
len. Zowel in de gemeenteraad als 
daarbuiten. Dat is de wens van alle 
drie de partijen.” Bunschoten heeft 
gemerkt dat de hernieuwing van de 
samenwerking ook nieuwe energie 
geeft. “De stemming is positief, we 
voelen ons samen sterk”, zegt de 
partijvoorzitter. “We zijn inmiddels 
druk bezig met de voorbereidingen 
van de verkiezingen. Er is een jong 
campagneteam gevormd, de eerste 
lijnen worden uitgezet voor het par-
tijprogramma en de eerste kandida-
ten worden voorzichtig gepolst voor 
een plaats op de kieslijst. Gelukkig 
zit er elan in PACT. We gaan voor 
meer dan de vier raadszetels die we 
nu hebben.” 

‘Back to the Kinky Beats’, 
party tot in late uurtjes
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag ging het er heftig aan toe in 
The Beach. Toen werd namelijk 
het themafeest ‘Back to the Kin-
ky Beats’ georganiseerd. Het was 
even afwachten wie er op dit feest 
af zouden komen, maar al gauw 
liep de Beachbar vol met bezoekers 
in de meest uiteenlopende outfits. 
Sommigen waren wat afwachtend 
en hielden nog even het jasje aan, 
maar naar mate de avond vorderde 
werd de onderliggende laag meer 
zichtbaar. Veel variatie was er in de 
kleding, van casual tot extravagant, 
iedereen gaf een eigen invulling aan 
het thema. In de zaal hing al snel 
een ontspannen sfeer en iedereen 
vermaakte zich aan de bar met een 
speciaal gemaakte thema-cocktail 
of op de dansvloer met de beats van 
DJ Alex en DJ Meindert. Ook waren 
er op het podium twee palen ge-
plaatst. Regelmatig kropen zowel 
beginners als professionals in de 
paal om een gewaagde paaldans-
act te laten zien. Na middernacht 
werd een ‘best dressed contest’ ge-

houden worden. Er was door de be-
zoekers veel aandacht besteedt aan 
de outfits. De jury was opzoek naar 
de meest kinky gekleedde dame en 
heer. Voor beide winnaars stond een 
echte trofee te wachten en een di-
nerbon. De jury had het moeilijk tus-
sen al het fraais, maar kwam toch 
tot een unanieme beslissing waar-
na de prijsuitreiking volgde. Het 
feest werd een latertje deze avond. 
De organisatie denkt er, gezien de 
vele positieve reacties, over na om 
niet te lang te wachten met een vol-
gende Kinky-editie. Voor de zomer-
vakantie organiseert The Beach nog 
twee maal een feestavond onder de 
naam ‘Back to the Beats’. Op zater-
dag 15 juni is er weer een ‘Back in 
Time’ Dance Classics Party. In mei 
wordt in verband met het Pinkster-
weekend de feestavond voor 1 maal 
verschoven naar de vierde zaterdag 
van de maand: zaterdag 25 mei. Dan 
is er ‘Ladies Night’ met female DJs 
en vele extra’s voor bezoekende da-
mes. Meer info en foto’s op www.
beach.nl.

Aalsmeer - Op verzoek van velen organisseert KCA een zomertentoonstel-
ling voor amateurkunstenaars. Van 27 juni tot en met 18 augustus. De ten-
toonstelling geeft een beeld van het artistiek talent in de regio. Iedereen die 
schildert, boetseert of fotografeert kan deelnemen; er is geen thema of bal-
lotage. Deelname formulieren liggen klaar in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. Wel voor 30 mei inschrijven of een mail sturen naar kcainfo@kpnpla-
net.nl

Inschrijven kan tot 30 mei
Weer zomertentoonstelling 
voor amateurkunstenaars

Noodhulp Dorcas aan Syrië
Aalsmeer -  Dorcas, Tear en  ZOA 
verlenen in Syrië hulp via een net-
werk van kerken in acht Syrische 
steden. De kerken doen dit werk 
onder heel moeilijke omstandighe-
den. De hulp is hard nodig, want 
meer dan een miljoen Syriërs zijn de 
afgelopen maanden door het aan-
houdende geweld in hun land op 
de vlucht geslagen. Op een van de 
plaatsen waar Dorcas werkt, woont 
een jongen met zijn moeder en zijn 
oudere zieke zus, met z’n drieën 
in één kamer. Deze jongen is zijn 
voet kwijtgeraakt toen hij werd ge-
troffen door een bom. Hulpverle-
ners bezochten dit gezin en ga-
ven hen geld om de huur te betalen 
voor de kleine kamer, omdat ze bij-
na op straat werden gezet. Ook ont-
dekten de hulpverleners dat er geen 
eten in huis was. Daarom zorgden 
zij voor een voedselvoorraad voor in 
ieder geval twee weken. De jongen, 
z’n moeder en oudere zus zijn blij 
en dankbaar. Veel Syriërs die bin-

nen hun eigen land vluchten, ko-
men in andere steden aan met niets 
meer dan ze kunnen dragen. Zij ko-
men terecht in tehuizen, instituten 
en scholen. Dorcas’ partnerorgani-
satie werkt in twee van deze scho-
len. De partner vertelt: “In een van 
deze scholen verblijven 150 gezin-
nen. Van de klaslokalen zijn slaap-
zalen gemaakt. De mensen slapen 
op de grond. Zij hebben nog geluk; 
anderen slapen buiten de school 
op straat. De meeste vluchtelingen 
hebben niet genoeg kleding mee 
kunnen nemen. Wij geven de men-
sen eten en kleding. Ook kopen we 
medicijnen en luiers, matrassen, de-
kens en plastic jerrycans waarmee 
ze water kunnen halen.” 
Wilt u dit geweldige werk van Dor-
cas steunen? U kunt naar de Dor-
caswinkel aan de Turfstekerstraat 
komen voor meer informatie en ge-
lijk fijn komen winkelen, want uw 
uitgaven komen ten goede aan Dor-
casprojecten. 





 
32   Nieuwe Meerbode  •  25 april 2013

Inschrijven nu mogelijk!
Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 26 mei wordt 
voor de 28e keer in de historie het 
Stratentoernooi georganiseerd. Het 
toernooi vindt plaats op sportpark 
Calslagen, het onderkomen van 
voetbalvereniging RKDES. Het toer-
nooi staat ook dit jaar weer in het 
teken van sportiviteit en gezellig-
heid. Mede daarom is de Fair Play-
cup misschien wel de belangrijk-
ste prijs. Op de velden van RKDES 
wordt vanaf 09.30 uur afgetrapt, 
dit zal de gehele dag gebeuren on-

der begeleiding van muziek van DJ 
Jan Springintveld. De wedstrijden 
staan onder leiding van de diver-
se scheidsrechters. Eén van de be-
langrijkste regels is dat er verplicht 
twee dames in de teams aanwezig 
moeten zijn. Voor de kleintjes zal er 
een springkussen aanwezig zijn. Het 
aanmeldingsformulier is te vinden in 
het clubblad van Rkdes ‘de Treffer’ 
en op de website van de club: www.
rkdes.nl. Inschrijven is mogelijk tot 
en met zaterdag 11 mei, 18.00 uur.

SCA 3 sluit jaar winnend af
Aalsmeer - Het derde team van SC 
Aalsmeer speelde dinsdagavond 16 
april in en tegen HWP9 uit Haar-
lem de laatste externe wedstrijd van 
dit seizoen en wist ruim te winnen 
met 4.5 tegen 1.5. Op bord 1 maakte 
Jan van Willigen zijn status als kop-
man helemaal waar door te winnen, 
maar op bord 2 was Clemens Kos-
ter weer eens wie hij is. Of hij speelt 
de sterren van de hemel of je hoort 
het donderen, hetgeen nu het ge-
val was en hij kwam slecht op het 
bord te staan. Bord 3 was voor Henk 

van Leeuwen, die geen moeite had 
met z’n tegenstander en won. Rob 
van Haaften op bord 4 speelde weer 
goed en won ook net als Marco 
Hutters op 5 waarbij z’n tegenstan-
der wel erg snel de handdruk gaf 
(moest kennelijk vroeg weg). Tom 
van der Zee wist de enige dame aan 
het bord (uiteraard op de borden al-
tijd aanwezig) haar bordpunten te 
ontfutselen en zo konden de heren 
opgewekt het statige gebouw van 
de sociëteit aan de Zijlweg in Haar-
lem weer verlaten.

Zaalvoetbalcompetitie
ZABO-titel lonkt voor LEMO 
Aalsmeer - LEMO heeft zaterdag-
avond 20 april uitstekende zaken 
gedaan bij de ZABO zaalvoetbal-
competitie. De koploper versloeg 
naaste concurrent Piller Sport en 
staat nu vier punten los in de rang-
lijst. Met nog drie duels op het pro-
gramma is de ZABO titel voor LEMO 
binnen handbereik. De 15e speel-
ronde van de ZABO vond plaats in 
hal 1 van sporthal de Bloemhof. De 
vijf wedstrijden werden uitstekend 
gearbitreerd door de scheidsrech-
ters Piet Ross, Peter Meyer en Na-
tasja van Loon. Speelronde 15 be-
gon met de kraker LEMO tegen Pil-
ler Sport. Voorafgaand aan dit du-
el stond LEMO één punt voor, dus 
Piller Sport moest gaan winnen. In 
de beginfase van de eerste helft lie-
pen beide ploegen goed te zaal-
voetballen. LEMO was effectiever 
met de afronding en had na 15 mi-
nuten speeltijd een riante 4-0 voor-
sprong opgebouwd. Tijdens de res-
terende minuten herstelde Piller 
Sport zich en verkleinde de achter-
stand middels drie fraaie goals op 
rij. Bij rust gaf het scorebord 4-3 
aan. LEMO begon scherp aan de 
tweede helft en dat resulteerde in 
twee goals binnen acht minuten: 
6-3. Zeven minuten voor het einde 
werd het nog even spannend (6-4) 
maar hier bleef het bij. In de slotfa-
se kwam LEMO niet meer in de pro-

blemen en sloot deze boeiende en 
beslissende competitie partij af met 
een 8-5 overwinning. Doelpunten-
makers bij LEMO waren Wally van 
der Wal, Jarcha van Dijk, Senan Ja-
cub en Lorenzo Zorn. Vervolgens 
trad Heemhorst Watersport aan te-
gen Polish Shooter. Deze wedstrijd 
eindigde met een 3-5 zege voor Po-
lish Shooter dat hierdoor gestegen 
is naar een gedeeld tweede plaats. 
De derde wedstrijd van het avond-
je ZABO ging tussen Odido en Le-
mo Gaat Los. Odido pakte de vol-
le buit van drie punten: einduitslag 
3-1. Het vierde duel van de avond 
ging tussen Choekie’s Hairsalon en 
hekkensluiter Pottenshop. De spe-
lers van Choekie’s Hairsalon had-
den doelpuntenhonger en boekten 
een seizoensrecord. De teller stop-
te pas bij 23-0. Tot slot nog de uit-
slag van FC East Europe tegen Am-
sec Beveiliging: 6-4. 

Nieuwe stand: LEMO 15-33, Pil-
ler Sport 15-29, Choekie’s Hairsa-
lon 15-29, Polish Shooter 15-29, FC 
East Europe 15-23, Heemhorst Wa-
tersport 15-22, Odido 15-21, Amsec 
Beveiliging 15-15, Lemo Gaat Los 
15-14, Pottenshop 15-0. De laat-
ste drie speelronden van de ZA-
BO competitie worden gespeeld in 
sporthal de Bloemhof op de zater-
dagen 11, 18 en 25 mei. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur en 
iedere liefhebber is welkom. H

et kaarten op 17 april is gewonnen 
door Ineke Woerden met 5527 pun-
ten, gevolgd door Martha Raadschel-
ders met 5482 punten en op drie Ben 
Blom met 5172 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Gerard Pouw met 
3899 punten.

Basketbalcompetitie 
Winst Aalsmeerse teams
Aalsmeer - Zondag 21 april trad het 
team van U16 van BV Aalsmeer thuis 
aan tegen het sterke team van de 
Harlemlakers uit Haarlem. Het was 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
en uiteraard wilden beide teams dat 
goed afsluiten. 

Het team van Aalsmeer kampte met 
een aantal geblesseerde spelers 
en daarom speelden er drie spe-
lers van het tweede team U16 mee 
en dat was zeker geen verzwakking 
van het team, want er werd goed 
en pittig gespeeld. Bij de rust stond 
Aalsmeer maar 1 punt achter en dat 
bleef zo tot aan het eind van het der-
de kwart, maar in de vierde periode 
maakte Aalsmeer echt het verschil 
en liep de score in hun voordeel uit 
door een paar fraaie driepunters. 
Aalsmeer ging door met het maken 
van mooie punten en de tegenpar-
tij kreeg bijna geen bal meer in de 
basket. De einduitslag was dan ook 
58-47. Het team van U16 kan terug-
zien op een prima seizoen. Het team 
van BV Aalsmeer U18 stuntte tegen 
de kampioen van hun competitie de 
Hoppers uit Hoorn. Er werd de hele 
wedstrijd weinig gescoord, maar het 
was toch een bijzondere prestatie. 

In de rust stond het thuisteam van 
Aalsmeer nog achter, maar ze slaag-
de er goed in het tempo uit de wed-
strijd te houden, zodanig dat de spe-
lers van de Hoppers er radeloos van 
werden. De 1-3-1 verdediging van 
Aalsmeer stond weer als een huis 
en de Hoppers konden hier weinig 
tegen in brengen. Aalsmeer won de 
wedstrijd zeer verdiend met 25-20.Bart Sommeling vijfde op NJK 

lange afstand zwemmen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werden in het Sportfondsenbad in 
Amersfoort de Nederlandse junio-
ren kampioenschappen lange af-
stand gezwommen. Bart Somme-
ling trad hier als enige deelnemer 
van zwemvereniging Oceanus aan 
en wel op de 1500 meter vrije slag. 
Een paar weken geleden had Bart 
de limiet van deze NJK gehaald op 
de Distriktskampioenschappen lan-
ge afstand in Utrecht. Bart zwom 
daar een tijd van 18:16:80 minuten. 
In Amersfoort hadden de beste lan-
ge afstand zwemmers zich verza-
meld om in een 50 meter bad de 
prijzen te verdelen. Bart Sommeling 
had samen met zijn trainer Sjaak 
Juffermans een strijdplan opgesteld 
waarbij het de bedoeling was om zo 

veel mogelijk met de voorste mee 
te zwemmen. De eerste paar hon-
derd meter van de 1500 meter lag 
het tempo van Bart hoog, maar net 
niet snel genoeg om de eerste vier 
zwemmers bij te houden. In het ver-
volg van de race zwommen de te-
genstand niet verder weg, maar Bart 
slaagde er goed in om bij te blijven 
en daarnaast de andere zwemmers 
die in het water lagen goed voor te 
blijven. Uiteindelijk bereikte Bart 
de finish in 18:15:06 minuten. Bart 
zwom hierbij niet alleen een per-
soonlijk record in een 50 meter bad 
op de 1500 meter, maar ook op de 
800 meter. Met een vijfde plaats op 
het Nederlandse junioren kampi-
oenschap lange afstand waren Bart 
en trainer Sjaak zeer tevreden. 

Wedstrijdzwemmen
30 Persoonlijke records 
Oceanus in limietwedstrijd 
Aalsmeer - Afgelopen zondag de-
den 16 zwemmers mee aan de limiet-
wedstrijd in Beverwijk. De trainer en 
coaches Sandy, Peter en Sjaak ston-
den weer op scherp met hun zwem-
sterren. Zij konden weer strijden voor 
een limiet te behalen voor het NK en 
het NJK of hun persoonlijke tijd aan 
te scherpen. Op diverse afstanden 
was iedereen ingeschreven zo op de 
100 meter vrij kwamen vele zwem-
mers uit. Amber Bellaart 1.16.48, Em-
ma van Zanten 1.13.89, Giulia Corsie 
1.11.84 en Lulu-May Verbeek 1.12.64. 
De vier dames zwommen een mooi 
persoonlijk record op deze afstand. 
In de laatste serie moesten vier Ocea-
nus meiden tegen elkaar uitkomen wat 
een mooie strijd opleverde. Bij de jon-
gens verbeterde Ruben van Vierzen dik 
zijn persoonlijke tijd in 1.06.88 en be-
haalde ook nog een geweldige NJK li-
miet. Bart Sommeling en Arjan Bellaart 
maakte er samen een mooie strijd van 
op de 100 meter vrij die Bart in 59.54 
en Arjen in 1.01.25 zwom. Mitchel Go-
nesh zwom zijn 100 meter rug prima, 
maar zat net iets boven zijn tijd. Op de 
200 meter wisselslag verbeterde Lian-
ne Bouwmeester dik haar persoonlij-
ke tijd in 2.46.74 en Giullia Corsi wist 
op deze afstand een NJK limiet te be-
halen in een tijd van 3.00.41. De 400 
meter vrije zwom Suzanne Brons een 
mooie tijd van 5.59.83. Fabienne Vork 
kon haar vijfde limiet binnenslepen en 
dat deed ze ook in een prachtige tijd 
4.56.43. Ruben sleepte zijn tweede li-
miet van de dag binnen op de 400 me-
ter vrij in 5.10.13. Op de 100 meter vlin-
derslag knalde Bart er nog een prach-
tige race eruit en verbeterde hier zijn 
persoonlijke tijd in 1.09.49. Michel-

le, Eva, Luca, Lianne, Anouk, Lulu May 
en Isaa zwommen de 50 meter vrij. 
Het was een spektakel, maar er wer-
den geen persoonlijke records verbe-
terd. Arjen Bellaart wist zich prima te 
handhaven tussen de jonkies en zwom 
28.29 op de 50 meter vrij. De 200 me-
ter vrije slag wist Anouk van Noord dik 
haar persoonlijk record te verbeteren 
met 3 seconde in 2.33.31. Giullia Cor-
si zwom maar liefst vier seconde van 
haar persoonlijke tijd af: 2.36.68. Bart 
Sommeling en Ruben van Vierzen wa-
ren de laatste op de 200 meter vrije 
slag, wat hun beide een schitterende 
NJK limiet opleverde. Bart zwom de 
200 vrij in 1.02.45 en Ruben in 2.25.96, 
zijn derde limiet voor het NJK op deze 
dag. In totaal werden er 30 persoonlij-
ke records gezwommen en 6 limieten 
binnen gesleept. 

Geen medailles voor sjoelclub 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
april waren de Nederlandse Kampi-
oenschappen Sjoelen Individueel in 
Barneveld. Sjoelclub Aalsmeer nam 
deel met 13 personen in 5 verschil-
lende klassen. Albert Geleijn nam 
voor de 32e keer deel aan het NK. 
In de Hoofdklasse heren A wist Pa-
trick Haring plaats 6 te bemachti-
gen, Cock Tukker plaats 12 en Al-
bert Geleijn plaats 22. In de Hoofd-
klasse Dames is Marry Verhoe-
ven op plaats 13 geëindigd. Klas-
se C (gemengd): Sjaak Siebeling 
9, Kees Kuypers 14, Tiny Amsing 
25, Cor Franck 29 en Joke Scha-

gen 35. Klasse E (gemengd): Karin 
Geleijn 20, Theo van Leijden 22 en 
Elisa Houweling 26. Klasse G (ge-
mengd): Mirjam van den Berg 22. 
Vanavond, donderdag 25 april, is de 
laatste clubavond van het seizoen in 
het Dorpshuis in Kudelstaart, aan-
vang 20.00 uur. Vrijdag 26 april is op 
dezelfde locatie de finale van de in-
terclubcompetitie. Op 24 en 25 mei 
wordt in Lisse het WK sjoelen ge-
houden. Ook hier nemen Aalsmeer-
se sjoelers aan deel. Het nieuwe 
seizoen start weer op donderdag 5 
september. Voor meer informatie: 
www.sjoelclubaalsmeer.nl. 

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 26 
april is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Het klaverjassen op 19 april is 
gewonnen door Krijna Verhoef met 
5336 punten. Op twee George Lem-
merzaal met 5399 punten, op drie 
Nico Besselsen met 5244 punten en 
de poedelprijs is uitgereikt aan Cees 
Lof met 3442 punten.

Darten in het Dorpshuis 
Blind koppeltoernooi bij 
Poel’s Eye zaterdag
Kudelstaart - Het seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart heeft vijftien 
speelavonden en drie ander soor-
tige toernooien op zaterdag. Aan-
staande zaterdag is het weer tijd 
voor een speciaal toernooi, en wel 
het blind koppeltoernooi. Blind kop-
pel staat voor het feit dat er elke 
ronde een nieuwe mede- en tegen-
stander wordt geloot. Elke wedstrijd 
worden er drie legs 501 gespeeld en 
na vier of vijf ronden gaan de 16 of 
32 darters (afhankelijk van het aan-
tal deelnemers) met de meeste ge-
wonnen legs door naar het knock 
out systeem. Deze formule was vo-
rig jaar een groot succes. Toen werd 
dit toernooi georganiseerd wegens 
het tien jarig jubileum van de Poel’s 
Eye. Christian Kist, de Lakeside van 
winnaar 2012, was toen ‘the spe-
cial guest’. Hij won het toernooi met 
Gert Jan van de Wolf aan zijn zijde 
(in de finale). Of Christian Kist weer 

komt is, niet bekend. De gezellig-
heid wordt echter gemaakt door de 
mensen die er wel zijn. Bijvoorbeeld 
door John Guldemond en Martin 
Bax. Met het koppeltoernooi jongst-
leden waren zij goed op dreef. Toen 
hadden zij echter de mogelijkheid 
met elkaar te strijden voor een goed 
resultaat. Nu moeten zij afwachten 
wie het lot als medestander kiest. 
Wellicht moeten zij zelfs tegen el-
kaar. Op de afgelopen speelavond 
waren John en Martin ook goed 
op dreef, zij wonnen allebei een fi-
nale. Hoe dan ook, kom aanstaan-
de zaterdag 27 april naar het Dorps-
huis van Kudelstaart naar het blind 
koppel toernooi. Men hoeft dus 
geen koppel maat te zoeken, maar 
schrijft individueel in. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Meer informatie over 
de dartclub is te vinden op de web-
site www.poelseye.nl.

Winnaars van de afgelopen dartavond, John (links) en Martin.

Zaterdag 27 april: 
AALSMEER
Aalsmeer 2 – Monickendam 2 12.00 u
Terrasvogels 1 - Aalsmeer 4 14.30 u
VEW 5 - Aalsmeer 5 14.30 u
Buitenveldert 5 – Aalsmeer 6 16.30 u
OlympiaHaarlem. Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet .1 14.30 u

Vrouwen
Buitenveldert VR.2 - Aalsmeer VR.1 16.30 u

RKAV
OlympiaHaarlem.Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 16.30 u

Meisjes
Hillegom MA.1 - RKAV MA.1 14.45 u 

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
SCW A1 - J.A.United A1 11.15 u 
Hercules Zaandam B1 - J.A.United B1 12.30 u
J.A.United B2 – VVH/Velserbroek B1 12.00 u
J.A.United C1 – Hillegom C1 14.30 u
J.A.United C2 - Alliance’22 C3 12.30 u
ADO’20 C3 - J.A.United C3 13.00 u 
J.A.United C4 – DIOS C5 12.30 u
J.A.United C5 – HBOK C1 14.30 u

Pupillen
Zwanenburg D1 - J.A.United D1 10.30 u
De Meer D1 - J.A.United D2 10.20 u 
Diemen D4 - J.A.United D3 12.15 u 
Buitenboys D5 - J.A.United D4 10.30 u
J.A.United D5 – VEW D1 12.00 u
J.A.United D6 - VVC D7 11.15 u
J.A.United E2 - FC.Amsterdam E2 9.30 u
Roda’23 E6 - J.A.United E3 9.00 u 
J.A.United E4 – Abcoude E5 9.30 u
J.A.United E5 – Arsenal E1 11.00 u
Pancratius E10 - J.A.United E6 9.00 u
Pancratius E11 - J.A.United E7 9.00 u 
J.A.United E8 - AFC E18 9.30 u
Diemen E8 - J.A.United E9 11.30 u 
Ouderkerk E11 - J.A.United E10 10.00 u
J.A.United E11 – AFC E15 11.00 u
Nieuw Sloten E6 - J.A.United E 12 11.30 u
J.A.United F1 – AFC F2 9.00 u
Pancratius F2 - J.A.United F2 10.15 u
J.A.United F3 – RKDES F3 9.00 u
J.A.United F4 – AFC F7  9.00 u
Roda’23 F6 - J.A.United F5 9.00 u
Abcoude F6 - J.A.United F6G 11.00 u
J.A.United F7G – Ouderkerk F9 9.00 u
J.A.United F8 – Legm.vogels F8 9.00 u
Roda’23 F14 - J.A.United F9 9.00 u
RKDES F7 - J.A.United F10 9.00 u
J.A.United F11 – KDO F6M 10.45 u

Meisjes
Schoten MB.1 - J.A.United MB.1 14.45 u
TABA MB.1 - J.A.United MB.2 11.00 u
J.A.United MC.1 – SVIJ MC.1 11.00 u
Hoofddorp MD.1 - J.A.United MD.1 11.30 u
J.A.United MD.2 – GeuzenM’meerMD.1  9.30 u
J.A.United ME.1 – Abcoude ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
Legm.vogels D2 - RKDES D1 9.00 u
RKDES D2 – Amstelveen D2 9.30 u
DSOV D3 - RKDES D3 12.30 u
RKDES E1 – AFC E4 13.00 u
RKDES E2 – Bl.Wit A’dam E1 13.00 u
Amstelveen E3 - RKDES E3 10.15 u
RKDES E4 – Ouderkerk E 10 11.00 u

RKDES E5 – Swift E6 9.30 u
RKDES E6 – Amstelveen E7 11.00 u
Abcoude E 10 - RKDES E7 13.00 u
RKDES F1 – RKAVIC F1 11.00 u
J.A.United F3 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – KDO F3 9.30 u
Roda’23 F15 - RKDES F5 10.45 u
Amstelveen F6 - RKDES F6 11.30 u
RKDES F7 – J.A.United F 10 9.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Rohda’76 VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MC.1 – NieuwSloten MC.2 11.00 u
Kadoelen MD.1 - RKDES MD.1 9.00 u
Ouderkerk ME.1 - RKDES ME.1 10.00 u

SCW
CSW 5 - SCW 3 16.00 u
SCW 4 – BSM 2 14.00 u
SCW Vet.1 – Roda’23 Vet.3 14.30 u
Sp.Martinus Vet.1 - SCW Vet.2 15.00 u
SCW Vet.3 – AFC Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – J.A.United A1 11.15 u
SCW B1 – Alliance’22 B4 11.15 u
SCW C1 – DIOS C2 10.30 u
AMVJ C1 - SCW C2 10.00 u

Pupillen
RCH D1 - SCW D1 11.30 u
SCW D2 – Hoofddorp D11 8.45 u
Legm.vogels E2 - SCW E1 9.00 u
Pancratius E8 - SCW E2 10.15 u
SCW E3 –Overbos E11 8.45 u
SCW F1 – Legm.vogels F5 8.45 u
DCG F3 - SCW F2 9.30 u
Roda’23 F7 - SCW F3 9.00 u
SCW F4 – Buitenveldert F9 8.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Diemen VR.1 12.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 - SCW MB.1 14.00 u
DSS MD.1 - SCW MD.1 11.45 u
Buitenveldert ME.3 - SCW ME.1 14.00 u

Zondag 28 april:
RKAV
RKDES 5 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 5 – Argon 3 14.00 u
RKAV 6 – Ouderkerk 5 11.30 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – Sp.Martinus VR.1 11.30 u

RKDES
Houten 2 - RKDES 2 11.00 u
Swift 3 - RKDES 3 14.30 u
RKDES 4 – Pancratius 5 12.00 u
RKDES 5 – RKAV 3 14.00 u
Nautilus 6 – RKDES 6 14.15 u
Velsen 12 - RKDES 7 11.00 u

Junioren
RKDES A1 – Sp.Martinus A1 12.00 u
RKDES B1 – Overbos B1 14.00 u
RKDES B2 – Buitenboys B7 12.00 u
RKDES C1 – Waterwijk C1 10.00 u
Legm.vogels C3 - RKDES C2 10.00 u
Abcoude C3 - RKDES C3 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

LG2 landskampioen poule 2 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19 
april wist het LG 2 team van Amster-
dam op overtuigende wijze het twee-
de landskampioenschap in succes-
sie in de wacht te slepen. Met de 
Aalsmeerders Rafael en Bryan in de 
gelederen werd er afgereisd naar Nu-
enen om daar de laatste twee com-
petitiewedstrijden tegen Den Bosch 
en Nuenen te spelen. In de voorgaan-
de wedstrijden wisten de jongens en 
meisjes in de leeftijd van 8 tot 18 jaar 
met een lichamelijke beperking tel-
kens een stapje te maken in hun 
sportieve ontwikkeling en dat moest 
deze laatste twee wedstrijden tot het 
kampioenschap leiden. Na een moei-
zame start tegen Den Bosch wisten 
ze door een aantal flitsende aanval-
len de tegenstander te breken en uit-

eindelijk met een 4-0 overwinning de 
wedstrijd te beëindigen. De tweede 
wedstrijd moest door blessures met 
slechts 5 spelers gespeeld worden 
tegen 6 tegenstanders. Maar ook de-
ze wedstrijd wisten ze, weliswaar met 
de hakken over de sloot met 3-2 win-
nend af te sluiten, waardoor het twee-
de kampioenschap een feit was. Als 
enige club in de omgeving kunnen de 
kinderen met een lichamelijke beper-
king terecht bij Amsterdam en trainen 
elke zaterdag, wanneer er geen com-
petitiewedstrijden zijn, van 10.00 tot 
11.15 uur. Lijkt jou het ook een keer 
leuk  om mee te komen trainen kom 
gerust een keer langs of voor infor-
matie kun je bellen na 18.00 uur met 
020-6414862 of een e-mail sturen 
naar LG@ahbc.nl.





 
34   Nieuwe Meerbode  •  25 april 2013

Kaartavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 25 april, organiseert buurtver-
eniging Oostend weer een gezellige 
kaartavond in gebouw Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Aan-
vang is 20.00 uur. De zaal is van-
af 19.30 uur open voor koffie, thee 
en inschrijving. Het kaarten op 11 
april is gewonnen door P. Schuit 
met 5169 punten, gevolgd door T. 
van de Made met 5140 en op drie is 
de heer Wahlen geëindigd met 4970 
punten.

Succes voor Twirlsters Omnia 
in Nieuwkoop en Julianadorp!
Aalsmeer - Zaterdag 13 april werd 
in Nieuwkoop een twirlwedstrijd ge-
houden door de plaatselijke vereni-
ging Sunshine. Resa en Tara gingen 
samen met trainster Valerie op pad! 
Voor Resa een debuut op het on-
derdeel 1-baton in de juvenile leef-
tijdsklasse. Tara liet ook haar 1-ba-
ton routine zien in de peewee leef-
tijdsklasse, beide mochten het zil-
ver omhangen! Met het onderdeel 
Rhythmic twirl had Tara totaal 9 te-
genstanders in de categorie pee-
wee beginner. Met haar muziekje 
uit de film Enchanted pakte ze de 
jury in en verdiende het goud, met 
66.7 punten! Resa liet haar nieu-
we dance zien in de juvenile klas-
se, goed voor een vijfde plaats met 
63.6 punten. Zondag 14 april reis-
den Eefke en Nikkie af naar Juliana-
dorp om daar deel te nemen aan de 
twirlwedstrijd in Sportcentrum Ju-
niorcollege. Bij het onderdeel 1 ba-
ton beet Eefke het spits af en kwam 
uit in de categorie junior intermedi-
ate. Zij behaalde 68,5 punten. Het 
was een grote groep waardoor Eef-
ke met deze punten jammer genoeg 
niet het podium haalde. Hierna was 
Nikkie aan de beurt bij het onder-
deel Super-X-Strut in de catego-
rie senior intermediate en behaal-
de met haar, deels nieuwe, routine 
de eerste plaats met 70,8 punten! 

Na de pauze werd het programma 
vervolgd en lieten Eefke en Nikkie 
hun dance twirl zien. Eefke kwam 
uit in de categorie junior intermedi-
ate en liet een mooie routine zien en 
haalde maar liefst 72,3 punten. Ook 
hier waren weer veel tegenstanders 
waardoor ze helaas weer geen po-
diumplekje had kunnen veroveren. 
Nikkie kwam uit in de categorie se-
nior intermediate en behaalde met 
haar sierlijke routine 72,8 punten, 
goed voor een derde plaats.

De twirlsters Nikkie en Eefke (rechts).

Volleybal
Winst voor Heren 1 Oradi 
Aalsmeer - Maandag 15 april 
speelden heren 1 van Oradi/Omnia 
(2) hun laatste competitie wedstrijd 
in thuishal de Bloemhof tegen Van 
Nispen HS 1 (8). Om hun tweede 
plek veilig te stellen en hierdoor pro-
motie- en degradatie-wedstrijden te 
mogen spelen, was het winnen van 
twee sets voldoende. Maar natuur-
lijk gingen de mannen voor vier ge-
wonnen sets. De mannen gingen vol 

enthousiasme van start, er werden 
mooie rally’s gespeeld en het werd 
goed afgemaakt aan het net. 

De eerste set bleven de mannen van 
Oradi continue op een voorsprong 
van 3 punten. Na 11 gespeelde pun-
ten ging het echter een stuk sneller. 
Er werden over en weer wat service-
fouten gemaakt, maar er bleef goed 
gescoord worden en Van Nispen 

H1 maakten veel eigen fouten waar 
Oradi dankbaar van profiteerde. De 
eerste set werd gewonnen met 25-
16. De tweede set verliep wat moei-
zamer, er werden meer eigen fouten 
gemaakt. Het spel werd wat romme-
lig, er was meer onduidelijkheid bij 
de spelers en de beide teams ble-
ven dicht bij elkaar. Op 17-18 kwa-
men de mannen van Oradi zelfs op 
een achterstand. Een kleine achter-
stand, maar toch was de spanning 
te voelen, ook bij het publiek dat 
van zich liet horen. Dat hielp en de 
mannen wonnen ook deze set met 
25-22. De derde set liep iets beter. 
De tweede plek was veilig gesteld 
en de mannen begonnen weer wat 
vrijer te spelen, het enthousiasme 
kwam terug en er werd weer leuk 
gevarieerd aan het net. Een leuke 
set om naar te kijken. 

Deze werd gewonnen met 25-20. De 
vierde set ging snel, erg snel. Alles 
lukte, ook de servicedruk was weer 
terug en de punten werden makke-
lijk verdiend! Met 25-14 werd de-
ze laatste set gewonnen. De man-
nen zijn nu zeker van hun tweede 
plek en mogen nu pd-wedstrijden 
spelen. Op 27 april staan meerde-
re wedstrijden op het programma. 
Bij winst promoveren de mannen 
rechtstreeks naar de eerste klasse. 

Deel uitmaken van dit team kan! 
Kom meetrainen op de donderdag 
vanaf 20.30 uur in de Proosdijhal. 
Kom langs of stuur een mail naar 
volleybal@svomnia.nl.

Voor Tovertuin opvangkinderen
Beachvolleybal voor GNF
Aalsmeer - De Guusje Neder-
horst Foundation (GNF) kan alle fi-
nanciële hulp gebruiken om kin-
deren te helpen. De medewerkers 
van Schneider Electric uit Hoofd-
dorp hebben daarom een speciaal 
initiatief opgezet om extra midde-
len binnen te halen. Hiermee willen 
zij kinderen ondersteunen die zijn 
mishandeld, misbruikt of verwaar-
loosd. Door het organiseren van 
een Beachvolleybaltoernooi hoopt 
Schneider Electric het voor GNF 
mogelijk te maken om een Tovertuin 
in de openlucht te realiseren. Een 
Tovertuin is een veilige speelplaats 
voor kinderen die om welke reden 
dan ook in een opvangcentrum ver-
blijven. GFN richt zich op de 31.000 
kinderen die momenteel in sobere 
opvangcentra in Nederland verblij-

ven. Schneider Electric steunt hen 
graag bij het verwezenlijken van de 
droom om kinderen weer kind te la-
ten zijn en vraagt jouw hulp hierbij. 
Het toernooi vindt plaats op zater-
dag 4 mei in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Voor dit beach-
volleybaltoernooi is de organisa-
tie nog op zoek naar nieuwe teams. 
Wil je ook bijdragen aan dit bijzon-
dere initiatief van Schneider Elec-
tric voor GNF? Schrijf jouw team 
dan snel in. Dit kan via de websi-
te en het inschrijfformulier op www.
beach4guusje.nl. Het toernooi op 4 
mei begint om 12.00 uur en deel-
name kost 100 euro per team. Een 
team moet uit minimaal vijf perso-
nen bestaan. Het team met de leuk-
ste naam hoeft overigens geen bij-
drage te betalen!

Ritmische Gymnastiek
Goud voor Ilse van Omnia
Aalsmeer - Zondag 7 april vond 
de tweede plaatsingswedstrijd voor 
het B-niveau Ritmische Gymnas-

tiek plaats in Burgum te Friesland. 
Sanne Koopmans, Gabriëlle Boom-
houwer, Anahit Oganisjan en Marta 

Rentenaar van SV Omnia namen in 
de categorie 3B deel aan duo-oe-
feningen met lint en knots. Sanne 
en Gabriëlle behaalden zowel met 
hun knots- als met hun lintoefe-
ning de zevende plaats. Anahit en 
Marta werden zestiende met hun 
knots- en tiende met hun lintoe-
fening. Later deze dag namen drie 
Omnia-meiden deel aan individu-
ele wedstrijden. Als eerstejaars in 
categorie 2B was Dominique Roof 
als eerste aan de beurt met haar 
lint- en knotsoefeningen en ein-
digde in een pittige deelnemersveld 
op plaats 23. Categorie 1B was als 
laatste aan de beurt. Natasja Rom-
merts liet een keurige baloefening 
zien, goed voor de achtste plaats. 
De oefening met hoepel verliep iets 
minder en leverde de veertiende 
plaats op. In het totaal klassement 
werd Natasja elfde. 
Door haar eerste plaats bij de eer-
ste plaatsingswedstrijd had Ilse 
Huiskens de kans zich rechtstreeks 
te plaatsen voor het Nederlands 
Kampioenschap begin juni. De hoe-
peloefening ging prima, de baloe-
fening had wat kleine foutjes. Toch 
waren beide oefeningen goed voor 
de eerste plaats. Uiteraard leverde 
dat de eerste plaats op in het to-
taal klassement en ging Ilse met het 
goud naar huis.

Veldkorfbal
Hectische slotfase bezorgt 
VZOD een punt tegen KIOS 
Kudelstaart - Zaterdag 13 april 
stond een heel belangrijke korf-
balwedstrijd op het program-

ma. VZOD uit Kudelstaart tegen 
KIOS uit Nieuw-Vennep. Beide 
teams zijn nog volop in strijd voor 

de tweede plek, dus dat beloofde 
een spannende middag te worden. 
Voorafgaand aan deze wedstrijd 
had VZOD 2 gelijk gespeeld tegen 
KIOS 2. 

De vraag was hoe de puntenverde-
ling in de hoofd-act zou zijn. VZOD 
tekende voor het eerste doelpunt, 
maar gauw daarna nam KIOS de 
wedstrijd in handen. Zo wist ze de 
voorsprong telkens uit te breiden 
naar twee doelpunten, alhoewel 
VZOD goed in de wedstrijd bleef 
door meerdere keren de aanslui-
tingstreffer te scoren. 
De eerste helft eindigde in een 7-8 
tussenstand met doelpunten van 
achtereenvolgens Josine Verburg 
(2x), Donja Passies, Bart Verheul 
(2x), Eric Spaargaren en Martijn 
Vervark. Genoeg perspectief om 
er na de rust weer volop tegen te 
gaan. In de tweede helft ging de 
wedstrijd eveneens gelijk op. KI-
OS wist de score nog wel uit te 
breiden naar een voorsprong van 
7-9, maar dankzij Eric Spaargaren 
en Josine Verburg werd de stand 
teruggetrokken naar 9-9. Vervol-

Voetbal zondag
RKDES mag nog hopen op 
handhaving tweede klas
Kudelstaart – RKDES gaf in de 
tweede helft een overwinning te-
gen VSV weg. Na een 1-1 ruststand 
kwamen de Kudelstaarters in de 
tweede helft op een 1-2 voorsprong, 
maar uitblinkende doelman René 
Jonker kon niet voorkomen dat het 
team geheel onnodig toch nog de 
punten in Velserbroek moesten la-
ten. De wedstrijd kwam maar moei-
lijk op gang in Velserbroek. RKDES 
beperkte zich op verdedigen en VSV 
probeerde met snelle uitvallen de 
verdediging te verrassen. Dat luk-
te bijna, maar doelman René Jon-
ker redde zijn team voor een snel-
le achterstand. Na 20 minuten kreeg 

RKDES wat meer vat op het spel. 
Dat resulteerde in de eerste kans 
voor de Kudelstaarters, RKDES ver-
dediger Robin Spaargaren zag zijn 
schot rakelings over het doel gaan. 
In de 29e minuut kwam RKDES ver-
rassend op voorsprong, een corner 
van Edwin van Maris werd niet goed 
weggewerkt door de Velsenaren, 
de ijverige Richard de Vries stond 
op de goede plaats en kon vrij in-
schieten, RKDES op een 0-1 voor-
sprong. Bij de aftrap stonden de Ku-
delstaarters nog na te genieten van 
de voorsprong, concentratiegebrek 
gaf VSV-aanvaller Guus Rijs de ge-
legenheid gelijk te maken, 1-1. RK-

DES gaf zich niet gewonnen en door 
veel inzet kwam het terug in de 
wedstrijd. Beide teams probeerde 
het nog wel, maar een 1-1 ruststand 
was een afspiegeling van de wed-
strijd. VSV kwam veel beter uit de 
kleedkamer en verdiende bij de start 
van de tweede helft een voorsprong, 
maar de lat en een uitstekend kee-
pende RKDES doelman hield de Ku-
delstaarters in de wedstrijd. Na de 
eerste stormen op het doel van de 
Kudelstaarters doorstaan te heb-
ben, nam RKDES weer het initiatief. 
Dat resulteerde in de 65e minuut in 
een voorsprong. Een perfect geno-
men vrije trap van Edwin van Ma-
ris, was VSV doelman kansloos, RK-
DES op een 1-2 voorsprong. Vervol-
gens kreeg RKDES nog een aantal 
goede kansen door Richard de Vries 
en Adil Zohri, maar ook nu was de 
VSV-doelman een sta in de weg. In 
de 79e minuut weer een goede red-
ding van René Jonker, hij stompte 
de bal het veld in de verdediging van 

RKDES reageerde niet alert genoeg 
en vanaf 20 meter kon VSV-aanval-
ler Malcon Meijer verwoestend uit-
halen, Jonker was kansloos, 2-2. In 
de slotfase kreeg de goed spelende 
Adil Zohri nog een grote kans, maar 
nu redde de doelman van VSV fraai. 
De wedstrijd leek in een afspiege-
ling van het spel uit te draaien :een 
gelijkspel. Maar in de blessuretijd, 
de 94e minuut, sloeg het noodlot toe 
voor het team van Hajo Hendriks, 
een snel uitgevoerde uitval, bracht 
VSV op een 2-3 voorsprong. De 
goed leidende scheidsrechter Wil-
chers floot enkele seconden daar-
na voor het einde van de wedstrijd. 
VSV is de koploper in de derde peri-
ode en RKDES kreeg te weinig. Met 
nog twee wedstrijden te gaan is het 
doek voor RKDES zo goed als zeker 
gevallen. Concurrent OSM 75 ver-
loor ook, maar heeft nog zes pun-
ten voorsprong. Volgende wedstrijd: 
Zondag 5 mei : RKDES – SDO, aan-
vang: 14.00 uur. Ad Verburg

gens bleef het scoreverloop vrijwel 
hetzelfde tot aan het einde van de 
wedstrijd. Een eventueel krachts-
verschil was niet of nauwelijks te 
zien. In de laatste minuut werd het 
pas echt spannend. KIOS tekende 
voor de 14-15, dat tevens hun laat-
ste doelpunt was. 
De scheids kon elk moment afflui-
ten, maar Josine Verburg zorgde 
alsnog voor het gelijkspel, en dus 
een punt, door de verlossende 15-
15 te scoren. De overige doelpun-
tenmakers in de tweede helft wa-
ren Eric Spaargaren (2x), Bart Ver-
heul, Josine Verburg en Donja Pas-
sies. Trainer Frits Visser was zeer 
tevreden met het punt: “Het was 
een echte streekderby met veel 
hectische momenten. 

Ik zie een stijgende lijn in ons spel 
en we kunnen nu volop gaan voor 
de tweede plek.’’ Afgelopen week 
waren alle teams van VZOD vrij. 
Aanstaande zaterdag 27 april mag 
het eerste weer aantreden, ditmaal 
tegen Thor, een ploeg die momen-
teel op de een-na-laatste plek 
staat. 

Wim wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaartmid-
dag in het Dorpshuis. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. 

Op donderdag 18 april is het kla-
verjassen gewonnen door Wim Bus-
kermolen met 5164 punten, gevolgd 
door Gerrit van der Geest met 5012 
punten en op drie Marry Akse met 
4998 punten. Gerard de Wit behaal-
de met 157 punten de hoogste eer 
bij het jokeren, tweede Henny de 
Wit met 177 punten. Belangstelling 
voor deze gezellige middag? Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met mevrouw R. Pot-
huizen via 0297-340776.

Feestavond 
bij sjoelclub

Rijsenhout – Op donderdag 11 
april heeft sjoelclub Rijsenhout de 
een na laatste speelavond van het 
seizoen gehouden. 
Eerste in de hoofdklasse: Dirkjan 
Baardse 1962 punten, 2. Jan Joore 
1885 punten, 3. Thomas van Brakel 
1844 punten. 

Klasse A: 1. Leo van Faassen 1762 
punten, 2. Nel Lagerburg 1721 pun-
ten, 3. Riet Schijf 1711 punten. 

Klasse B: 1. Plonie Verdel 1659 pun-
ten, 2. Jannie v/d Laarse 1616 pun-
ten, 3. Els v/d Linden 1556 punten. 

Klasse C: 1. Marc Holleman 1536 
punten, 2. Rie Kant 1492 punten, 3. 
Edwin Eikelenboom 1491 punten. 
Vanavond, donderdag 25 april, feest 
ter gelegenheid van het einde van het 
sjoelseizoen in dorpshuis De Reede.

Wedstrijdzeilen
Russische Inna Shternberg wint  
Grand Prix d’Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden de finale wedstrijden in de 
Drakenklasse op de Westeinder 
Plassen verzeild. De Draken trof-
fen het dit seizoen niet. De wed-
strijden met de Paasdagen vervielen 
toen nog door de kou en dit week-
end kon er alleen op zaterdag wor-
den gezeild. Toen was er een stevig 
noordelijke windkracht 5, veel meer 
dan voorspeld. De baan werd daar-
om goed bij de hoge wal uitgelegd, 
zodat de zeilers niet in al te hoge 
golven en toch nog erg koud buis-
water kwamen en met een wat kor-
tere laatste race ging dat goed. Op-
merkelijk genoeg was de windrich-
ting zelf stabiel, maar de aanhou-
dende winddraaiingen in het kruis-
rak maakten het erg moeilijk. De 
Grote Poel staat bij veel gerenom-
meerde wedstrijdzeilers bekend 
als een prachtig zeilwater met veel 
windschiftingen over het open wa-
ter. Het wisselend zeilen in de kop-
groep wordt hierdoor verklaard. Pie-
ter Keijzer (Muiden) voer met een 
serie van 1, 6 en 4 naar een twee-
de totaalplaats, voor Alex Helsen uit 
België (2, 8 en 2) en Axel Engstfeld 
uit Duitsland (4, 10 en 3). Maar zeer 
verrassend was het zeilen van het 
Russische team van Inna Shternberg 
met Valery Ushkov en Yury Bozhe-
domov. Zij voeren een sterke serie 
van 3, 2 en 1. Volgens Inna hebben 
zij op haar thuishaven, het Pirogo-
vo meer vlak boven Moskou, vaker 
te doen met hardweer zeilen en wa-
ren ze op dit weertype goed voorbe-

reid. Wel was dit de eerste keer dat 
ze in deze samenstelling voeren. In-
na had haar boot na een onderbre-
king van 3 jaar weer uit de stal ge-
haald en hoewel ze voormalig Rus-
sisch kampioene in de Draak is en al 
eerder een Grand Prix heeft gewon-
nen, kwam deze veelbelovende start 
van het seizoen ook voor haar als 
een verrassing. Zondag was er he-
laas niet meer wind dan voorspeld, 
eerder nog minder. De eerste start 
was gepland op 11.00 uur , maar er 
stond nauwelijks wind. Voor wed-
strijdleider Herman van der Meyden 
reden om de uitstelwimpels te han-
gen. Maar ondanks een winddraai-
ing van zuid-oost naar noord-west 
bleef de wind tot 13.00 uur bij zo’n 
1,5 knopen  steken, zodat de series 
uiteindelijk werden afgeblazen. Pas 
tijdens de prijsuitreiking in het club-
huis van de W.V. Aalsmeer later in 
de middag kwam er enige wind van 
zee. Door het sterke zeilen van Inna 
Shternberg en haar crew wonnen zij 
ook de fraaie Grand Prix d’Aalsmeer-
wisselbokaal, die dus voor een jaar 
naar Moskou verhuist. Zij bleef met 
3 punten verschil het Aalsmeer-
se team van Jan Bakker voor, derde 
werd Alex Helsen. De Drakenklas-
se vervolgt de wedstrijden op het 
IJsselmeer vanuit Muiden en varen 
dit jaar hun World Championship in 
Weymouth. Details en foto’s zijn te-
rug te vinden op   www.stichtingw-
zw.nl en www.dragonclass.nl.

Theo van Mierlo
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