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Uiterlijk

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Nieuw boek

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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Vacature
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week: Systeembeheerder
Het beste
op de juiste plek

Pasta
met tomaat
MEDISCH | ZORG

Het klimaat
beïnvloedt onze
gezondheid

Met de klimaatveranderingen waarmee
we in de afgelopen jaren al geconfronteerd
zijn, doen zich ook nieuwe situaties voor
die concrete gevolgen kunnen hebben op
onze volksgezondheid. Zo kunnen er onder
invloed van een ander klimaat nieuwe
ziekten en plagen ontstaan, maar denk
bijvoorbeeld ook eens aan het effect van
hooikoorts. Wanneer het hooikoortsseizoen
langer duurt, zullen de mensen die
lijden aan hooikoorts dus vaker worden
geconfronteerd met de verschijnselen die
bij deze aandoening horen. Bovenal blijkt uit
Duits onderzoek dat er een directe relatie
lijkt te bestaan tussen extreem hoge of
extreem lage temperaturen en het aantal
sterfgevallen door hart- en vaatziekten. De
gegevens van 188.000 inwoners van drie
Duitse steden werden geanalyseerd. Wat
bleek? Wanneer de temperatuur enkele
dagen tot 25 graden steeg of juist zakte
tot -8 graden, was er in de aansluitende
weken sprake van veel meer sterfgevallen
door hart- en vaatziekten, met name bij
ouderen. Een mogelijke verklaring voor
dit verschijnsel bij warm weer zou kunnen
zijn dat ons bloed stroperiger wordt bij
hoge temperaturen, waardoor de kans op
trombose groter wordt.

UITERLIJK

Weg met die vervelende puistjes!
Zichtbaar van buiten; oorzaak zit van
binnen! Hoeveel mensen, jong of oud,
maken uitslag en puistjes het leven
zuur? Hoeveel nieuwe cosmetische
wondermiddeltjes, die allemaal
een betoverend resultaat beloven,
verschijnen er niet op de markt?
Hoeveel werden in de loop der tijd
ontmaskerd, als zijnde teleurstellend
en puur bedrog?

K

walitatieve cosmetica kunnen hun nut
hebben en helpen. Ook accuraat gekozen
dermatologische behandelingen kunnen
dat. Maar we mogen niet vergeten, dat
we op hetzelfde ogenblik ook de oorzaak
van binnen moeten aanpakken. Want zonder dat
te doen, kunnen we in het beste geval slechts
tijdelijke resultaten bereiken.

Wat is dan de oorzaak?

Wat zouden de belangrijkste oorzaken van
uitslag kunnen zijn? Laat ons het wat van
dichterbij bestuderen. De meest voorkomende
oorzaak is een verstoring van het evenwicht in
het lichaam, een direct gevolg van kwalitatieve
honger. Dit kan niet zomaar met een of ander
kwakzalversmiddel of smeersel dat we op ons

gezicht aanbrengen opgelost worden. In de
puberteit komt zo’n verstoring van het evenwicht
vaak voor.

Waarom vooral in puberteit?

Stel je voor. Het opgroeiende lichaam van een
adolescent werkte eerst op basis van een totaal
ander evenwicht. Het stond afgesteld in een soort
van “kindermodus”, toen speelden bepaalde
hormonen, die alleen voor volwassenen bepalend
zijn geen rol. Het lichaam van een puber staat
voor andere uitdagingen. Het moet de overgang
naar de volwassen “bedrijfsmodus” maken. Deze
reusachtige verandering kan zeer belastend zijn.
Pubers zijn geen kinderen meer, maar ook nog
geen volwassenen, alles verandert en niets is
stabiel. Het is misschien niet toevallig, dat tieners
tijdens hun overgangsperiode dikwijls mentaal
ook onevenwichtiger worden. Hoe kunnen we de
puber helpen?
Zo’n grote verandering vereist heel wat
steun. Tijdens die periode, met als een van
de belangrijkste kenmerken dat het vroegere
evenwicht verstoord is maar het nieuwe
evenwicht nog niet is bereikt, is het nog
belangrijker dat het lichaam een voldoende
hoeveelheid van vitaminen, mineralen en
spoorelementen binnen krijgt. Deze zorgen voor
evenwicht en harmonie in het lichaam. Als gevolg
van kwalitatieve honger is het alsof het zonder
enige voorbereiding de Himalaya zou moeten

beklimmen. Het gezicht vol pukkels is dan het
minste probleem, hoewel het heel storend is. De
grootste chaos is binnen in het veranderende
lichaam te vinden. De puistjes zijn slechts uitingen
aan de oppervlakte, ik zou zelfs durven stellen
hulpkreten, dus niet alleen voor de puistjes. Laten
we de adolescenten helpen om deze moeilijke
periode makkelijker door te komen. Het feit dat
zijn huid opnieuw mooi wordt, en daardoor onze
puber een probleem minder heeft, is slechts “de
kers op de taart” wanneer we het hele plaatje
bekijken.

Puistjes na de puberteit

Het komt ook voor dat iemand na de puberteit
nog jarenlang door puistjes gekweld wordt, omdat
hij er niet in slaagde een weg uit de chaos te
vinden. Het gebeurt ook, dat sommige mensen
er pas last van krijgen wanneer ze volwassen zijn.
Voordat ze last krijgen van uitslag, maken ze eerst
een zware tijd door die veel van hen vergt. En dat
zorgt ervoor dat het door de kwalitatieve honger
al sowieso labiele evenwicht in hun lichaam
verstoord wordt. Daarom ziet hun huid eruit als
die van een puber. Die symptomen zijn een teken
van een algemene verstoring van het evenwicht. U
kunt op www.collageenenschoonheid.nl een gratis
boekje downloaden.

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

Zoek je een leuke
vakantiebaan?

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl

Eindelijk ergernis nummer één van velen weg

facebook.com/

Sloop kassen en woning
Dorpsstraat 107 gestart!

DEMO ZATERDAG 25 APRIL
pesto + slagroom + sapje + soepje
+ poedersuiker + nog veel meer

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Geen krant?

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
21 april is in de ochtend gestart
met het slopen van de oude kassen langs de N196 en de afgebrande woning aan de Lijnbaan. Links
en achter het pand van Berghoef
ontstaat een perceel grond van circa 6.800 vierkante meter waar gebouwd kan worden aan het water
van de Ringvaart. Gestart is met het
verwijderen van asbest op het perceel. Er was niet veel te zien, wel te
horen. Het aanwezige asbestverwijderbedrijf bevestigde dat er actie werd ondernomen oftewel een
aanvang is gemaakt. “Ze zijn aan
het werk, hoor”, riep hij vrolijk. Zeker net als de rest van de inwoners
blij dat deze ‘ergernis’ nu eindelijk
gaat verdwijnen. Woensdagmiddag
22 april was er wel degelijk reuring
te zien. De bulldozer en kranen zijn
gearriveerd op het terrein. Het ‘echte werk’ is begonnen!
De opstallen zijn al vele jaren een
doorn in het oog van de gemeente
en heel veel inwoners. De oude kassen zijn deels ingestort en worden
overwoekerd door onkruid. De wo-

ning is in januari 2013 afgebrand.
Meteen daarna heeft de gemeente een gesprek gehad met de eigenaar, maar tot resultaat heeft dit
niet geleid. Op 26 augustus 2014 is
de eigenaar gesommeerd de opstallen op te knappen of te slopen voor
begin november. De eigenaar heeft
hierop niet gereageerd, waarna op
10 november een last onder dwangsom is opgelegd. Op grond van deze last moet de eigenaar de opgelegde verplichting nakomen en hiervoor had hij tot 11 januari de tijd. De
opgelegde dwangsom van 50.000
euro is dus inmiddels alweer enkele maanden verbeurd. En dus is een
nieuwe last opgelegd met een hoger
bedrag. Was deze tweede dwangsom de reden van de eigenaar om
(eindelijk) stappen te gaan ondernemen en Aalsmeer te verlossen
van deze misschien wel grootste ergernis?
Het is iets anders verlopen, alle eer
voor Henk Verbeek van VMC Onroerend Goed BV uit Aalsmeer. Hij
is naar de eigenaar toegestapt met
de mededeling dat hij toch graag

0251-674433

krat 24 fl esjes

9.00

Actieprijs per liter 1.25

Aanbieding is geldig van
23 t/m 27 april 2015.

Amstel pils 30 cl.

www.antennagroep.nl

Lees verder op www.lijfengezondheid.nl/
weghalen-huidafwijkingen

Wateroverlast door wiet
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagavond 21 april is een hennepplantage ontdekt in een bedrijfspand aan
de Witteweg. Bij toeval is de ontdekking gedaan. De politie en de
brandweer hadden een melding gekregen over wateroverlast in een
pand op dit industrieterrein. Toen
agenten de ruimte betraden om de

ADVERTEREN?
IN DE

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

oorzaak te vinden, werd al snel de
geur van wiet geroken. Meer dan
100 hennepplanten zijn aangetroffen en inmiddels al vernietigd. Ook
alle aanwezige apparatuur is in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet
verder onderzoek.
Foto: Marco Carels.

Ad Verburg neemt taken tijdelijk over

Burgemeester Jobke Vonk
legt werk per 1 mei neer!
Aalsmeer - Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft besloten per
1 mei haar werkzaamheden neer
te leggen. Burgemeester Vonk: “In
het belang van de bewoners van
Aalsmeer en Kudelstaart acht ik het
verstandig ruimte te maken voor een
nieuwe burgemeester die de politieke verhoudingen verder kan verbe-

teren.” Per 1 mei neemt eerste locoburgemeester Ad Verburg tijdelijk
de taken over. De Commissaris van
de Koning, de heer Johan Remkes,
spreekt deze week verder met de
fractievoorzitters over de opvolging.
De Commissaris van de Koningin
brengt vandaag, donderdag 23 april,
een ambtsbezoek aan de gemeen-

de grond voor hem wilde verkopen.
De eigenaar reageerde een beetje
lauw, maar Verbeek wist hem toch
over te halen om samen in gesprek
te gaan met wethouder Gertjan van
der Hoeven. Ze gingen, hadden een
goed gesprek en nu, binnen een
week, is de ‘zaak’ beklonken. Het
was misschien net het duwtje in de
rug wat Henk Verbeek de eigenaar
van de opstallen gegeven heeft om
toch te willen ruimen.
Perceel te koop
Verbeek is, en waarschijnlijk met
hem heel veel inwoners, blij dat er
nu actie ondernomen kan worden.
Dinsdag 21 april is gestart met het
verwijderen van asbest en woensdagmiddag reed de sloper het terrein op. Gestart is met het verwijderen van groen en een schuurtje.
Vervolgens wordt het afgebrande
huis met de grond gelijk gemaakt
en daarna wordt aangevangen met
het slopen van de kassen. “Ik hoop
volgende week het ‘te koop’ bord te
kunnen plaatsen”, vertelt Verbeek.
Ieder bouwplan is bespreekbaar, zo
is te lezen op zijn site. Een kantoor
of bedrijfsruimte ziet Verbeek echter niet zo zitten. Daarin is de keuze nabij erg groot. Verbeek ziet een
hotel met restaurant aan het water
(“met sloepen voor de deur”) wel
zitten. “De gemeente heeft gezegd,
kom maar met een plan, er is medewerking toegezegd.”
Het perceel valt onder de contourlijn van Schiphol, dus voor elk plan
is ook groen licht van de provincie
nodig. “In het gebied er naast, bij de
Lijnbaan, worden ook huizen en appartementen gebouwd, daar is toestemming voor gegeven”, zegt Verbeek optimistisch. Aan de overkant,
bij de Helling, echter niet. Het blijft
overigens nog steeds onbegrijpelijk dat geen goedkeuring is gegeven voor de realisatie hier van zes
appartementen als inbrei-locatie,
maar deze ‘zaak’ loopt nog.
Nu: Eindelijk misschien wel ergernis nummer één weg uit Aalsmeer.
Dorpsstraat 107 wordt gesloopt! Interesse in deze zichtlocatie aan het
water, langs de N196, als entree van
Aalsmeer? Kijk voor meer informatie op de website www.vmc-og.nl.
De sloop blijven volgen kan op de
actuele website van deze krant:
www.meerbode.nl.
te. Hij wordt deze dag in de ochtend
ontvangen door burgemeester Jobke Vonk en het college in het gemeentehuis. Vervolgens maakt het
gezelschap een bustocht langs verschillende locaties in Aalsmeer en
Kudelstaart en wordt een bezoek
gebracht aan de veiling, alwaar de
heer Remkes in gesprek gaat met
de directie van Flora Holland. Daarna gaat hij om de tafel met raadsleden. Het gesprek zal met name gaan
over het profiel van de nieuw te kiezen burgemeester voor Aalsmeer.

Vijf maanden eerder
Op 19 februari heeft burgemees-

kijk oP www.levarht.com/vacancies

GEVRAAGD

Wijzigingen in het klimaat kunnen van
invloed zijn op onze gezondheid. Met
name de meest kwetsbare mensen in
onze samenleving lopen hierbij concreet
gevaar. Dat zie je nu al bij extreme hitte of
langdurige koude. Het aantal sterfgevallen
ligt in dergelijke, doorgaans korte, periodes
aanmerkelijk hoger. Met name voor zieken
en bejaarden is deze extreme situatie soms
net iets teveel.

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGER/STER
Aalsmeerderweg (125 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

GAMMA
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

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

© GAMMA

Jobke Vonk-Vedder tijdens haar beëdiging tot burgemeester van Aalsmeer
ter Jobke Vonk-Vedder haar ontslag
aangeboden bij de Commissaris van
de Koning, Johan Remkes. In haar
verklaring gaf de eerste burger aan
Aalsmeer een geweldige gemeente te vinden, waar zij zich vanaf het
begin af aan thuis voelde en waar
ze het gevoel had welkom te zijn.
“Bij de raad heb ik dat gevoel de afgelopen tijd zien afnemen. Er werd
bij mijn sollicitatie aangegeven dat
Aalsmeer een verbinder en een burgermoeder nodig had. In de praktijk
heeft Aalsmeer een burgemeester
nodig die gevechten kan beslechten. Die burgemeester ben ik niet.”
In overleg met de Commissaris van
de Koning is besloten om uiterlijk
per 1 oktober de Koning te vragen

ontslag te verlenen. “Zolang ik hier
nog werkzaam ben, blijf ik me volledig inzetten voor Aalsmeer en Kudelstaart. Ik wens met hart en ziel
dat er bestuurlijke rust komt in het
dorp”, zo verklaarde zij verder. Echter, Jobke Vonk-Vedder vertrekt nu
eerder, vijf maanden om precies te
zijn. Het is aan de nieuw te kiezen
burgemeester om te gaan werken
aan een goed functionerend bestuur. Voorlopig is het aan wethouder en loco-burgemeester Ad Verburg om Aalsmeer politiek op koers
te houden. Hij neemt voorlopig de
honneurs waar. Jobke Vonk-Vedder
is bijna twee jaar burgemeester van
Aalsmeer geweest, van 1 juni 2013
tot 1 mei 2015.
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Zin-Inn: Feestelijk geloven

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 26 april

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

hof woordcommunieviering met N.
Kuiper. Zondag in Karmelkerk om
10.30u dienst o.l.v. parochianen
m.m.v. klein koor. Om 14u. Poolse
diensten met Krzysztof.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met dhr. Dave Wijker. Tevens crèche en peuterdienst. Op donderdag 23 april Leerhuis met Rob Kool in Open Hofkerk,
ingang Sportlaan 86 vanaf 20u.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag om 15.30u. jubileumdienst
Jacob Spaans 40 jaar priester. Voorganger bisschop van Haarlem, mgr.
Dick Schoon. Orgel: Bram Biersteker. Na afloop receptie. Kerk open
vanaf 15u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker: Jan
van den Akker. Babyoppas, kinderen tienerwerk aanwezig.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met student D. van der Zee
uit Leuven.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. Eschbach
uit Amersfoort.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Yko
van der Groot uit Blaricum. Collecte
voor Oikocredit. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. dienst o.l.v. parochianen m.m.v. dames- en herenkoor.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
D.W. Vollmuller. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met ds.
J. Adriaanse uit Randwijk. Organist
Joh. van der Zwaard.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor
kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. W.H. Louwerse uit
Apeldoorn en 16.30u. met ds. S.J.
Maliepaard uit Barneveld.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer viering o.l.v. parochianen. Zaterdag 17u. in Klooster-

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27. Op
28 april v/a 20u. met Peter Slagter.
Thema: De brief van Paulus aan de
Efeziërs.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Niet op 27 april. Eerstvolgende
op 11 mei met evangelist J. Brunt.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Oud Papier
in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 25 april halen de leden van Drumfanfare Melomanie en HBV Target weer het
oud papier op in Rijsenhout.
De lopers hopen natuurlijk weer op
uw medewerking door het papier in
tilbare dozen aan de rand van de
weg te plaatsen.
De opbrengst van het oud papier
komt ten goede aan beide verenigingen. Daarna is de eerst volgende ophaalronde 30 mei.

Handbal nacompetitie

Het blijft spannend voor
mannen FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdagavond stonden
de mannen van FIQAS Aalsmeer in
de nacompetitie tegenover koploper OCI/Lions. Het hele seizoen was
nog niet van de Limburgers gewonnen, maar na de winst bij Bevo eerder in de week, zou dat wel nodig
zijn om verder te klimmen en misschien zelfs op te kunnen schuiven naar plaats twee. De ploeg was
in vorm, dus het zou moeten kunnen. Het liep anders. Vanaf minuut
één was duidelijk dat de Limburgse ploeg, die al geplaatst is voor de
finale om de landstitel, niet was gekomen om het rustig aan te doen.
De ploegen gingen rusten bij 1316. FIQAS Aalsmeer startte na rust
zeer sterk: binnen een paar minuten
was de achterstand, via doelpunten
van Tim Bottinga en twee keer Frank
Lübbert weg gewerkt: 16-16. Vervolgens ontspon zich een super spannend duel, waarbij de teams volkomen aan elkaar gewaagd waren.
Het was weliswaar steeds Lions dat
op voorsprong kwam, maar keer op
keer wisten de Aalsmeerders terug
te komen. Daarna was het echter
opnieuw Lions dat de voorsprong
nam, terwijl de Aalsmeerders het
moeilijk hadden met de fysieke verdediging. Met nog een minuut of
vier was het gat opgelopen tot vier
punten: 27-31. Toch knokten de
mannen van FIQAS Aalsmeer zich
nog een keer terug en wisten punt
voor punt dichterbij te komen in de
hectische slotfase: 28-31 via Robin
Boomhouwer vanaf rechts, 29-31
door Samir aan de cirkel, 30-31 via
een gelobte strafworp van Frank
Lübbert en het publiek ging helemaal op de banken bij de 31-31 van
Tim Bottinga. Er stonden inmiddels
nog slechts 20 seconden op de klok.

Het balbezit was weliswaar voor Lions, maar een punt moest er toch
in zitten… Op 29.58 was er echter
nog een vrije worp voor Lions en tot
verbijstering van alles en iedereen
in de hal werd die door Marco Vernooij in de bovenhoek geknald (3231). De frustratie was enorm. Een
punt was zó verdiend (en nodig) geweest. Aalsmeer is nu zeker nog in
de running, al zijn ze voor plaatsing
wel afhankelijk van de resultaten
van de anderen.
Halve finale beker!
De mannen van FIQAS Aalsmeer
staan vanavond, donderdag 23 april,
in de halve finale van het NHV bekertoernooi. Ze spelen daarin tegen Kras/Volendam en de wedstrijd,
in sporthal de Bloemhof, begint om
20.00 uur. De andere halve finale is
OCI/Lions tegen Targos/Bevo. En
komende zaterdag 25 april wacht
FIQAS alweer de volgende uitwedstrijd: de mannen spelen dan uit bij
Red-Rag/Tachos in sporthal de Slagen in Waalwijk vanaf 20.00 uur. `j
Jongens B1 naar NK
De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer
hebben zich geplaatst voor het NK
zaalhandbal dat aanstaande zaterdag 25 april gespeeld wordt in de
Sporthallen Zuid in Amsterdam.
De B1 in ingedeeld in de poule van
vier, samen met Internos, Snelwiek
en Oliveo. Er wordt een halve competitie gespeeld en de poulewinnaar mag zich Nederlands kampioen noemen. De B1 begint om 12.05
uur tegen Snelwiek, speelt om 13.50
uur tegen Internos en sluit om 15.35
uur af tegen Oliveo. De wedstrijden
duren 2x 20 minuten en worden allemaal gespeeld in hal 1.

Lenteconcert Song of Joy
en kerkkoor 2-Gether
Leimuiden - Interkerkelijk koor
Song of Joy uit Kudelstaart onder
leiding van Hilbert Kamphuis en
kerkkoor 2-Gether uit Oude Wetering van dirigent Jaap van Muijden
organiseren op zaterdag 25 april
een gezamenlijk lenteconcert. De
muzikale begeleiding op orgel en/
of piano is in handen van Jaap van
Muijden Aan dit concert werken tevens Wilko Roodenburg op slagwerk
en Marloes Buikema en Kirsten van
Muijden op dwarsfluit mee. Het programma bevat klassieke liederen,

waaronder het ‘Halleluja’ van Händel, maar ook moderne liederen, zoals ‘You raise me up’ en ‘Osé sjalom
bimromav’, een Hebreeuws volksliedje. Tevens zullen de koren gezamenlijk de liederen ‘Look at the
world’ en ‘God is liefde’ ten gehore
brengen. Het belooft een mooie muzikale avond te worden. Het concert
begint om 20 00 uur en wordt gegeven in de Dorpskerk van Leimuiden
aan de Dorpsstraat 49. De entree is
vrij. Er wordt een collecte gehouden
ter dekking van de onkosten.

Veldkorfbalcompetitie

VZOD geeft Alkmaarders
flink pak slaag: 29-13
Kudelstaart - De korfballers van
VZOD hebben afgelopen zaterdag
DSO uit Alkmaar een flinke pak
slaag gegeven. Met 29-13 is gewonnen. Vanaf minuut één een scherpe start van VZOD. Na 11 minuten
staat de ploeg al op 7-1 winst en van
de thee kon met 14-4 rust(ig) genoten worden. Met nog vier wedstrijden te gaan wordt het ook op het
veld zaak om dit niveau vast te houden. De punten van de drie wedstrijden (DSO 1, 2 en A1) waar de
Alkmaarders voor kwamen bleven
allen in Kudelstaart. DSO 1, nummer zeven in de poule, had de punten echter wel goed kunnen gebruiken. Hekkensluiter DTS achtervolgt
hen in de strijd tegen degradatie op
twee punten. Achtervolger ZKC ‘31
deed haar plicht door ook te winnen van hekkensluiter DTS, hierdoor staat het Kudelstaartse vlaggenschip op papier nog steeds met
drie punten verschil bovenaan in de
competitie.
Ook VZOD 2 op koers
Ook VZOD/FIQAS 2 moest uitkomen tegen DSO. De Alkmaarders
hadden in deze poule nog wel kansen, dus hadden ze de sterkst mo-

gelijke opstelling neergezet. Gedurende de wedstrijd liep VZOD
steeds tegen een punt achterstand
aan te kijken en dreigde de voorsprong in de poule kwijt te raken.
Vlak voor tijd werd echter een slotoffensief ingezet waardoor eerst
de gelijkmaker werd gescoord en
in de laatste minuut de volle buit
werd binnengehaald; 12-11. Hierdoor behoudt VZOD 2 twee punten
voorsprong. Volgende week speelt
VZOD 2, evenals VZOD 1, uit tegen
de Vinken, de directe concurrent.

Ontmoeting
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 29 april van
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid
voor inloop en ontmoeting. Onder
het genot van koffie en thee even
bijpraten en elkaar zien. Belangstellenden zijn welkom in de OostInn in de Mikado aan de CatharinaAmalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Zin-Inn en het
Boekhuis organiseren op donderdag 30 april een lezing over ‘Een
feestelijk geloof, verantwoording
van een leven lang zoeken’, met
emeritus predikant At Polhuis.
Over dit boek zegt hij “In dit boek
ga ik de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren
van preken en geloven mij hebben
gebracht. Het is voor mij van grote
betekenis dat het christelijk geloof
gekenmerkt wordt door drie feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Geloof is niet iets zwaarmoedigs. In het
geloof vieren we de God die in deze
feesten steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt.”
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te komen praten en te
denken over het geloof, over de twij-

fel en over de plek van God in ieders leven. De lezing vindt plaats in
de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat 55 en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee.
Toegangsprijs 5 euro.

Gezellige dag ouderen
met Jongeren Rode Kruis
De Kwakel – Zaterdag 11 april bezorgde het Jongeren Rode Kruis ouderen uit Aalsmeer een leuke dag in
paprikakwekerij Power Grow in De
Kwakel.
De gasten ontvangen hun maaltijd
normaal thuis, via Tafeltje Dekje. Het
Rode Kruis had de kantine van de
kwekerij ter beschikking gekregen
voor het ontvangen van de gasten.

Taizégebed
in Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel in
huis. Zij stelt deze kapel open om
met elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 24 april
om 20.30 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

‘Noodstop’
uitverkocht
Aalsmeerderbrug – Op zaterdag
25 april is het theaterstuk Noodstop
te zien in de Levend Evangelie Gemeente. Het is een aangrijpend stuk
waarin toneel, dans en live muziek
elkaar afwisselen. De kaartverkoop
is succesvol verlopen en inmiddels is
de voorstelling helemaal uitverkocht.
Noodstop wordt uitgevoerd door een
groep talentvolle spelers, dansers en
muzikanten. Rode draad is het verhaal van drie hoofdpersonen die op
verschillende manieren zoeken naar
houvast in hun leven. Het verhaal
wordt afgewisseld met zang en dans,
begeleid door een live band. Technisch baanbrekend is de live wallpaper. Een groot scherm dat als decor
dient en waarop filmbeelden zichtbaar zijn. Kaarten voor de voorstelling van 25 april zijn niet meer verkrijgbaar. Mensen die op de hoogte willen worden gehouden over de
volgende voorstelling, kunnen zich
aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.noodstop.com.
Foto: Lennart Pol.

Met een maaltijd, een kopje koffie,
een borrel, een rondleiding en een
leuk potje bingo werd er een gezellige dag van gemaakt voor de ouderen. Het Jongeren Rode Kruis zoekt
nog jongeren en scholieren die zich
vrijwillig willen inzetten bij activiteiten. Wil je meer informatie over wat
het Jongeren Rode Kruis doet, of wil
je je aanmelden als vrijwilliger? Mail
naar jongerenrodekruis@hotmail.nl.
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officiële mededelingen
gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
opEningstijdEn BaliE BurgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
opEningstijdEn BaliE BouwEn & VErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gEmEEntE-info op wEBsitE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsprakEn BurgEmEEstEr En wEthoudErs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insprEkEn in dE CommissiEVErgadEring
oVEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVErigE lokEttEn En informatiE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
sErViCElijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.

hEt gEmEEntEhuis is op koningsdag gEslotEn
niEuwE plattEgrond aalsmEEr is BEsChikBaar
De plattegrond van Aalsmeer is weer helemaal aangepast.
Bovendien staan op deze plattegrond niet alleen alle straten
van Aalsmeer en Kudelstaart maar onder andere ook die van
Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rijsenhout. De kaart is een
uitgave van de gemeente en in eigen beheer gemaakt. De
kaart kan gratis opgehaald worden bij de balie van het gemeentehuis in Aalsmeer.
sportnota tEr inzagE
Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen 2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In de
sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd.
De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De
sportnota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer
en in het raadhuis van Amstelveen. Tot en met 13 mei kan
iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen
kan ook: Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
o.v.v ‘ sportnota’. Voor meer informatie kunt u ook een mail
sturen aan info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch contact opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar
de beleidsmedewerker sport, de heer T. Bokma.
De sportnota wordt volgens planning in juni 2015 voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.
startnotitiE BouwEn supErmarkt stationswEg
Het college heeft in haar vergadering van 21 april 2015 ingestemd met de concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” en deze vrijgegeven voor advies en
inspraak. In deze Startnotitie wordt ingegaan op de bouw van
de supermarkt, de regelgeving die hierop van toepassing is
en de ruimtelijke randvoorwaarden. De door de gemeenteraad
vast te stellen Startnotitie vormt de basis voor de verdere
planologische procedure.
procedure
De concept Startnotitie met bijbehorende stukken ligt vanaf
vrijdag 24 april gedurende zes weken voor een ieder op de
volgende wijze ter inzage:
- De papieren versie van de Startnotitie is in te zien bij de
Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.3014.00 uur en woensdag van 8.30-20.00 uur);
- De papieren versie van de Startnotitie is tevens in te zien
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen
8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
De Startnotitie en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/wijk en
wijkverbetering).
Gedurende deze inzageperiode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge advies/
inspraakreactie te geven. Schriftelijke reacties worden gericht
aan het College van B&W van Aalsmeer (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) onder vermelding van advies/inspraak-reactie
supermarkt Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn advies/inspraakreactie naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
wEt algEmEnE BEpalingEn omgEVingsrECht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Berkenlaan 2 (Z-2015/022432), het oprichten van een
aanbouw aan de zijgevel;
- Boomgaard 27 (Z-2015/021567), het plaatsen van een
steiger;
- Calslager Bancken 11 (Z-2015/021564), het plaatsen van
een dakopbouw aan de achterzijde;

- Herenweg 60 (Z-2015/022645), het oprichten van een
woning en carport;
- Nieuw Calslagen, kavel 11 en 17 (Z-2015/022650), het
oprichten van een woning met botenhuis;
- Oosteinderweg 261 (Z-2015/021757), het ombouwen van
bedrijfsruimte tot studio en atelier
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
Spoorlaan 47 (Z-2015/022051), het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit een mutatiewoning
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Enthovenhof 11 (Z-2015/016550), het plaatsen van een
zeecontainer en toilet op de parkeerplaats van de
- Einthovenhof in Kudelstaart tot en met 1 mei 2015 (verzonden 14 april 2015);
- Manillehof 1 (Z-2015/007573), het plaatsen van een hekwerk (verzonden 16 april 2015);
- Oosteinderweg 515 (Z-2015/002621), het wijzigen van 2
dakkapellen en het plaatsen van een kelder (verzonden 18
februari 2015);
- Seringenpark C (Z-2015/012918), het kappen van boomgroepen en bomen (verzonden 13 april 2015);
- Stuurboordstraat 6 (Z-2015/013367), het aanleggen van
een uitrit (verzonden 14 april 2015);
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020954), het wijzigen en
verbouwen van een bestaand tankstation;
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Emmastraat 2 (Z-2015/015400), Het wijzigen van het bestemmingsplan tbv. huisvesting arbeidsmigranten;
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020951), het slopen van
een bijgebouw (verzonden 15-04-2015);
- Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
CommissiE ruimtElijkE kwalitEit
(VoorhEEn wElstandsCommissiE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EVEnEmEntEn
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Diverse locaties Kudelstaart (Z-2015/016970), Feestweek
Kudelstaart 777 van 14 tot en met 21 juni 2015 (ontvangen 19 maart 2015);
- Aalsmeer Centrum (Z-2015/015339), intocht sinterklaas
op 14 november 2015 (ontvangen 12 maart 2015);
- Praamplein (Z-2015/022429), 70 jaar Bevrijding op 5 mei
2015 (ontvangen 17 april 2015);
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/019922) SummerDance op 8
tot 9 augustus 2015 (ontvangen 3 april 2015);
- Drie Kolommenplein (Z-2015/019838), Week van de Amateurkunst op 6 juni 2015 (ontvangen 2 april 2015);
- Speelvelden Snoekbaarsstraat (Z-2015/022185), Bob-

bie’s Buitenspeeldag op 10 juni 2015 (ontvangen 15 april
2015);
Evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- The Beach Indoor Sport (Z-2015/016266), Endless, DJ talent feest in de nacht van 18 op 19 april 2015 (verzonden
16 april 2015);
CollECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
tEr inzagE
t/m 23-04-15 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiele herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging”
(met de bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) (aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring van
geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende
stukken)
VErkEErsBEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
CalamitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
sErViCEpunt BEhEEr En uitVoEring
proVinCiE noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
proCEdurE
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl
Basketbalcompetitie jeugd

Wielerwedstrijd veteranen

Aalsmeer - Op zondag 19 april
speelden de jongens U14 hun kampioenswedstijd tegen Break Out.
Omdat er een paar oudere dispensatiespelers in dit team meedoen
deed Aalsmeer bij voorbaat buiten mededinging mee om het officiële kampioenschap. Onder leiding van de trainers/coaches Bram
en Kees Buskermolen heeft dit team
een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat maakte dat vorige week
in Haarlem de vreemde situatie ontstond dat Onze Gezellen, de nummer 2 in de competitie, door een
zeer sterk Aalsmeer met 61-19 werd
verslagen, maar wel tot kampioen
werd uitgeroepen. De Aalsmeerse jongens lieten er ook in de laatste wedstrijd geen twijfel over bestaan welk team het sterkst is in deze competitie. Opvallend in dit team
is het vlotte samenspel, waardoor

Streek - Zaterdag 18 april zijn er op
het UWTC parcours in Uithoorn wielerwedstrijden verreden voor de 50 en
60 plussers. Als eerste startte een rennersveld van 42 veteranen 60+ met
daarbij de UWTC renners Leen Blom,
Ben de Bruin, John Tromp en Guus
Zantingh. Nadat het startsein was gegeven waren er direct renners die actie in de koers wilden met John Tromp
als aanstichter. Halverwege de wedstrijd ontstond er een kopgroep van
14 renners met daarbij Ben de Bruin,
John Tromp en Guus Zantingh. Met
nog 15 ronden voor de boeg sprongen er 3 renners weg uit de kopgroep,
onder aanvoering van John Tromp en
zij namen een ruime voorsprong en
werden niet meer ingehaald door de
11 renners van de tweede groep. De
wedstrijd werd gewonnen door Arie
Blomberg uit Kedichem, op twee John
Tromp uit Kudelstaart en derde Rene

Tweede plaats John Tromp

Jongens U 14 kampioen!
zeer veel open kansen ontstaan.
Helaas worden ook nog veel kansen gemist. Desondanks werd ook
Break Out met een kansloze nederlaag terug naar Wieringen gestuurd. De gretigheid waarmee
met name de ‘kleine mannen’ Gino
Smallenberg, Martijn Kievit en Jeroen van Donk verdedigden maakte dat de tegenstanders alleen door
hun lengteoverwicht af en toe konden scoren. Hoewel de Aalsmeerders drie spelverdelers misten stond
de ploeg halverwege voor met 21-8.
In deze fase was vooral Rody Moen
een voortdurende plaag voor de tegenstanders. De derde periode beleefde Aalsmeer een merkwaardige
inzinking. Deze periode werd dan
ook door Break Out met 15-12 gewonnen. In de vierde periode stelde Aalsmeer alsnog orde op zaken
door nog 10 minuten voluit over het

hele veld te verdedigen en daardoor
stond er na 40 minuten een eindstand van 49-29 op het scorebord.
Ook voor dit team een mooie bekroning op een uitstekend seizoen
waarin alle spelers enorme stappen
in hun ontwikkeling hebben gemaakt.

Doordat twee talentvolle teams van
BV Aalsmeer, U 18 en U 14, een uitstekend seizoen met een kampioenschap afsloten terwijl bovendien de
senioren goed hebben gepresteerd
zien het bestuur en de technische
commissie vol vertrouwen uit naar
het volgend seizoen.

Balm uit Drunen. Guus Zantingh eindigde op de zevende plaats, Ben de
Bruin op plaats dertien.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - A.s vrijdag is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer Roerdomplaan 3. Voor wie geen
maat heeft, wordt een partner geregeld, start 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De koffie en thee staan
klaar. 17 April is er gewonnen door
Plony de Langen met 5507 punten, op
twee Miep Wolf met 5360 punten en
op drie Krijna Verhoef met 5216 punten. De poedelprijs is voor Mevr. de
Jong. Bij het jokeren behaalden Trudie Knol en Corrie Zaal de hoogste eer.
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Diverse films in Crown Cinema

AGENDA

De Boskampi’s in de bios
Aalsmeer - Aanstaande zondag
26 april gaat in Crown Cinema de
film ‘De Boskampi’s’ in première. De film gaat over Rik Boskamp
(Thor Braun), zoon van een sullige
boekhouder. Hij wil maar één ding:
niet meer gepest worden. Geïnspireerd door een maffiafilm verzint
hij een list. Hij zorgt ervoor dat ze
verhuizen en dat zijn vader (Henry
van Loon) in het nieuwe dorp wordt
aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paulo Boskampi. Het
plan werkt! Rikkie Boskampi wordt
niet meer gepest, iedereen is bang
voor Paulo en behandelt hen met
respect. Totdat er een pestkop uit
het verleden opduikt. Hoe lang kan
Rikkie zijn leugen nu nog vol houden? De familiefilm ‘De Boskampi’s’ is gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Marjon Hoffman,
duurt 102 minuten en is zondag te
zien in de bios aan de Van Cleeffkade om 14.45 en om 16.45 uur. Ook
woensdag 29 april om 14.45 uur en
donderdag 30 april om 19.00 uur.
The Railway Man
In de kleine zaal van Crown Cinema
kan vrijdag 24 en donderdag 30 april
om 20.30 uur plaats genomen worden in het pluche voor het waargebeurde ‘The Railway Man’. In de film

speelt Oscarwinnaar Colin Firth de
rol van Eric Lomax, een Britse legerofficier die tijdens de Tweede Wereldoorlog als Japanse krijgsgevangene moest werken aan de Birmaspoorlijn. Decennia later besluit Lomax, inmiddels getrouwd met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman),
op zoek te gaan naar zijn martelaars
om bevrijd te worden van zijn oorlogsverleden. De film is gebaseerd
op het gelijknamige boek over Lomax’s ervaringen van voor, tijdens
en na de oorlog. Eric Lomax overleed in oktober 2012. De film duurt
117 minuten. Donderdag 23 april
presenteert Crown Cinema de voorpremière van de film ’De Ontsnapping’ vanaf 18.45 uur. Eerst gaat het
licht op dim om 17.00 uur voor ’Astrix en Obelix: De Romeinse Lusthof’.
Ook op zondag om deze tijd, net als
deze dagen voor ’Sergio Herman,
Fucking Perfect’ om 20.30 uur en
’Fast & Furious 7’ om 21.00 uur. Ook
dit weekend in Crown Cinema: ‘Jack
bestelt een broertje’, ‘Mees Kees op
de Planken’, ‘Home 3D’, ‘Wiplala’ en
‘Bloed, Zweet en Tranen’. Kijk voor
meer informatie en filmtijden op
www.crowncinema.nl. Kaarten bestellen kan via 0297-753700, via info@crowncinema.nl en te koop in
de biosbar in Studio’s Aalsmeer.

Expositie jarige Fotogroep
in Historische Tuin
Aalsmeer - De fotogroep Aalsmeer
heeft als doelstelling voor haar leden de fotografie in al haar aspecten op een hoger plan te brengen.
Een veelzijdige hobby, waarbij niet
alleen de techniek van het fotograferen belangrijk is, maar zeker ook
de creativiteit, de compositie, discussies, het bezoeken of organiseren van lezingen en het houden
van presentaties en exposities. Door
middel van onderlinge wedstrijden, opdrachten en georganiseerde workshops in clubverband gaan
de leden de uitdaging aan om betere foto’s te maken.

In het jubileumjaar van Fotogroep
Aalsmeer (zij bestaat dit jaar alweer 55 jaar) kregen de leden een
speciale opdracht, met als thema
‘Aalsmeer’. De resultaten hiervan
brengen alle leden in samenwerking
met de Historische Tuin Aalsmeer in
beeld voor het publiek. De expositie
is sinds 18 april te zien in de centrale hal van het tuinbouwmuseum, ingang Praamplein. Inwoners worden
uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Kijk voor meer informatie op:
www.fotogroepaalsmeer.nl of stuur
een e-mail naar: info@fotogroepaalsmeer.nl.

Cindy Peress and the Blues
Hereticks live in Bacchus

Vrijdag rockjam met Guzz Genser

‘BluesBones’ in The Shack
Oude Meer - Op veler verzoek zijn
ze terug in The Shack! The BluesBones uit België. De band, die afgelopen oktober The Shack geheel
ondersteboven heeft gezet, komt
zondag 26 april weer optreden!
The BluesBones is niet zomaar een
bluesband. De band is uitgegroeid
tot één van de beste bands uit de
lage landen en inmiddels groots in
de Benelux. Een genot om live te
aanschouwen. Hun albums verkopen als zoete broodjes en hun optredens zijn overal uitverkocht. De
frontlijn beschikt over drie zware
troeven: Nico De Cock is niet alleen
een begenadigd zanger, begiftigd
met een heerlijke stem van grofkorrelig schuurpapier, hij straalt op
podium ook persoonlijkheid uit en
komt sympathiek over. Het gemak
waarmee hij zijn vocale partijen ten
gehore brengt is van grote klasse.
Dan heb je gitaristen én gitaristen.
The BluesBones heeft de pas 19-jarige Stef Paglia. Wat de jonge Stef
presteert is uiterst zelden gezien. De

zo belangrijke solide basis van deze
band, die altijd zorgt voor een meer
dan fantastische ritmesectie, bestaat uit Ronald Burssens op bas en
Dominique Christens op drums, en
een nieuwe Bluesbone op de hammond: Edwin Risbourg. Een aanrader! De vrijdag ervoor, 24 april, staat
de op één na laatste rockjam gepland voor dit seizoen onder leiding
van Guzz Genser, de ex-drummer
van Herman Brood. Iedere vrijdag
is weer anders, en altijd is het weer
een verrassing wie er op het podium
staan. Iedereen is van harte welkom
om zijn of haar plekje op het podium in te nemen. Dus, grijp je kans,
het enige wat je mee neemt is je instrument en/of je stem. De rockjam
is van 21.30 tot 01.00 uur en de toegang is gratis! Het optreden van de
BluesBones zondagmiddag 26 april
begint om 16.00 uur. The Shack is
open vanaf 15.00 uur. De entree is
7,50 euro. Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

Aanschuiftafel met Bob
v/d Heuvel over kunst
Aalsmeer - Zaterdag 2 mei komt
bloemist en kunstenaar Bob van
den Heuvel bij de aanschuiftafel in
het Huiskamermuseum vertellen
over zijn schilderijen. Bob is een bevlogen iemand, die naast het bloemenvak ook uren in zijn kas, met
uitzicht op de Poel, aan het schilderen is. Uiteraard worden er op deze inspirerende middag een aantal van zijn kunstwerken tentoongesteld. De moeite waard om van
16.00 tot 18.00 uur aanwezig te zijn
in het Huiskamermuseum aan de
Van Cleeffkade 12a. Wie Bob echt

aan het werk wil zien, kan woensdag 6 mei bij Espago in de Ophelialaan naar binnen lopen. Van 18.00
tot 22.00 uur krijgt u dan een kijkje
achter de schermen. Bob exposeert
tijdens het Aalsmeer Flower Festival
(zaterdag 20 en zondag 21 juni) in
Fort Kudelstaart. En vanaf september 2015 tot en met 5 januari 2016
in het gemeentehuis. Ook neemt
Bob deel aan de kunstroute (derde weekend van september) in de
loods van keramiste Anneke Harting. Een veel gevraagd en succesvolle kunstenaar dus!

‘Hartsvrienden’ in Crown
Aalsmeer - Van de musical ‘Hartsvrienden’ kan op vrijdag 24 april genoten worden in het Crown Theater en wie gaat levert gelijk een bijdrage aan KWF kankerbestrijding,
want 50% van de opbrengst van
kaartjes die worden gekocht komen ten gunste van Ride for the Roses, editie Aalsmeer 2015. ‘Hartsvrienden’ vertelt het verhaal van
de tweelingbroers Mickey en Edward, die bij hun geboorte worden
gescheiden en opgroeien in verschillende milieus. Het lot herenigt
ze in hun volwassen leven. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de beide broers. De spanningen
lopen echter hoog op wanneer de
broers verliefd worden op dezelfde

vrouw, met aangrijpende gebeurtenissen tot gevolg. ‘Hartsvrienden’ is
een eigentijdse Nederlandse vertaling van de musical Blood Brothers.
Blood Brothers is al jaren een ongelooflijk succes in onder andere het
Verenigd Koninkrijk en Amerika. De
musical ‘Hartsvrienden’ begint vrijdag om 20.00 uur. Kaartprijs 39,50
euro, waarvan dus 50% gaat naar
Ride for the Roses. Kaarten voor de
musical zijn te koop via de website: www.crowntheateraalsmeer.nl
en tevens verkrijgbaar bij Espago
in de Ophelialaan, het Boekhuis in
de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein of een uur voor aanvang aan de kassa van het Crown
Theater aan de van Cleeffkade 15.

Aalsmeer - Zaterdag 25 april komen Cindy Peress and the Blues
Hereticks optreden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Cindy staat bekend als een zeer eigenzinnige artieste. Als Amerikaanse
muzikant is zij in 1979 naar Nederland gekomen om hier haar carrière
voort te zetten. Zij heeft dat mogen
doen met veel grootheden uit de
(inter)nationale muziekwereld. Cindy kan niet makkelijk betrapt worden op het spelen van bluescovers.
Haar gigantisch eigen repertoire
maakt haar tot een bluesmuzikant
die niet in het standaard bluesimago past. Je zou haar muziek dan ook
meer kunnen scharen in de groep
‘Cross-over’, terwijl zij ook als singer
en songwriter graag gehoord wordt.
Zij trekt als solo muzikante langs de
podia, maar treedt ook zeer regelmatig op met haar band. Cindy Peress is een muzikante en entertainer

zoals je in Nederland nog maar weinig ziet. Als Cindy op het podium is
‘wegdromen’ in de blues.
De zangeres en gitariste komt zaterdag naar Bacchus met haar
Blues Hereticks bestaande uit Jaromir Fernig op solo gitaar, Dan Joyce op bas en Jon Martin op drums.
Het knusse culturele café in de Gerberastraat gaat open om 21.00 uur,
aanvang concert: 21.45 uur. Toegang: Uw Gift

“Neem drijfkaars met voor slotact”

Lustrum PlasPop 20 juni
Aalsmeer - Voor de vijfde keer,
een lustrum dus, wordt op zaterdag 20 juni PlasPop georganiseerd
op de Westeinderplassen. De voorbereiding van dit hooggewaardeerde (99,9%) Aalsmeerse evenement
loopt op rolletjes. De artiesten zijn
bijna allemaal gescreend, de locaties wederom onder de loep genomen, de vrijwilligers en de vaartuigen geselecteerd. Zelfs hebben de
Dippers deelgenomen aan de bijeenkomst in de Nieuwe Meer als
voorbereiding voor het schrijven
van een veiligheidsplan (verplicht
voor de vergunning van 2016). Nog
steeds dicteert, sinds de ambtelijke samensmelting met de gemeente Amstelveen, een aantal ambtenaren de in Aalsmeer te varen koers.
Daartoe gedwongen, zegt men, door
richtlijnen vanuit de overheid. Mede naar aanleiding van gebeurtenissen als die met de monstertruck
in Haaksbergen. De Dippers maken
zich alleen zorgen over vliegtuigen
tijdens PlasPop, maar daar valt natuurlijk geen veiligheidsplan voor
te maken. Wel is toegezegd dat alle bestaande evenementen dit jaar
een vergunning zullen krijgen. Met
andere woorden: het komt allemaal
weer goed! De Dippers zijn er in geslaagd om weer een zeer gevarieerd
aanbod aan muziek vast te leggen,
alhoewel er nog 1 of 2 kleine vraagtekentjes zijn, gaan de eeuwig optimistische Dippers er ook op dit gebied van uit dat het weer goed komt.
Om alvast een tipje van de sluier op
te lichten, worden nu reeds optredende acts verklapt, de juiste locaties volgen later: Blues 2 met blues,
Cari Bueno met salsa, Van Alles en
nog Wat met covers uit de jaren
tachtig en nu, popkoor Soundsation, singer en songwriter Jasper met
Friends en Katelijne van Otterloo

Plug & Play in
The Beach
Aalsmeer - Zondag 26 april wordt
weer het open podium Plug & Play
georganiseerd in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a. Aanvang
15.00 uur en muzikaal leider is Rob

met haar kwartet met pop en jazz.
Bovenstaande acts beginnen exact
om 20.30 uur, om 21.30 uur en om
22.30 uur. De optredens duren 25
minuten. Na de optredens verplaatst het publiek zich varend naar
een volgende locatie en dus naar
een ander optreden. Van de meeste van de bovengenoemde artiesten
is via Youtube, Google of andere sites wel een filmpje te bekijken. En
dan natuurlijk nog de slotact, de uitsmijters van deze avond: De Hucksters, wie kent ze niet, op de Koddespoel. Daar zal het slotspektakel van deze avond plaatsvinden.
En, een feestje bouwen, dat kunnen
de heren muzikanten wel. Zij spelen vanaf 23.15 uur tot rond het middernachtelijk uur hun opzwepende,
swingende muziek ter afsluiting van
het eerste lustrum van PlasPop. Het
gehele ‘evenement’ is natuurlijk gratis. Een Aalsmeers evenement voor
de Aalsmeerders. De artiesten, medewerkers en podiumbouwers doen
mee ‘om niet’. Wel kan er een vrijwillige bijdrage worden gedeponeerd.
De penningmeester van de Dippers
heeft zijn ‘melkbus’ altijd aan boord.
En, wees niet bang, geen plaatjesdraaien deze keer! Wellicht nog wel
een kleine samenzang van Hucksters en de Dippers... In een later
stadium is het kaartje van de Westeinderplassen met daarop aangegeven de locaties waar wordt opgetreden te downloaden via www.plaspopaalsmeer.nl. Mails met vragen
kunnen gestuurd worden naar plaspop@live.nl
De Dippers tot slot: “Neem allemaal een zwembroek en/of bikini en
een drijfkaars mee voor bij de slotact. En, Lieve mensen, allemaal nog
even op de knieën voor mooi weer.
Tot zaterdag 20 juni op onze eigen
Westeinderplassen!”

Taekema. Naast optredens van muzikanten, kan genoten worden van
een optreden van zo’n 30 minuten
van de band ‘Ook Dat Nog’, voorheen de Tostiband. En tijdens Plug &
Play zullen een aantal oud bandleden van Fruitcake mee komen spelen. Iedereen is welkom, de toegang
is gratis.

Muziek/Show
Vrijdag 24 april:
* Disco voor mensen met beperking door Jongeren Rode Kruis in
Feesterij de Bok, Dreef van 19.30 tot
22.30u. Vanaf 22u. Crazy Friday voor
iedereen.
* Musical Hartsvrienden in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u. Helft
opbrengst kaarten voor KWF.
* Vrijdagshow met Up Around, Venhill en Julian live in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
* Rockjam met Guzz Genser in The
Shack, Oude Meer vanaf 21.30u.
Zaterdag 25 april:
* Orange party in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
* Muziek van Cindy Peres and
Blues Hereticks in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 20.30u. Start
optreden 21.45u.
* Halve finale Clash of the Coverbands in P60 Amstelveen met optredens van acht bands. Vanaf 19.15u.
Zondag 26 april:
* The Blues Bones in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Plug & Play in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 15u.
* Koningsnacht met dj’s Sander en
Glenn in feesterij de Bok v/a 21u.
Zondag 3 mei:
* Concert dixielandband Trio Grande
bij jachthaven Nieuwe Meer, Stommeerweg vanaf 15u.
Films
Tot en met 30 april:
* Films De Boskampi’s, The Railway Man, De Ontsnapping, Astrix
& Obelix, Home, Jack bestelt een
broertje, Bloed, zweet en tranen en
Fast & Furious 7 grote zaal Crown
Cinema, Van Cleeffkade. Tevens gevarieerd filmaanbod in kleine zaal.
3 en 4 mei:
* Filmvierluik over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort te
Aalsmeerderbrug vanaf 11u.
Exposities
Zaterdag 25 april:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Zaterdag open 11-16u.
25 en 26 april:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
April en mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in

zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. T
Tot en met 3 mei:
* Tentoonstelling met grafieken van
Gea Karhof en keramiek van Barbarra Röling in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Open iedere donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
foto’s en beelden. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 23 april:
* Ouderensoos in dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 24 april:
* Koningsspelen op basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 25 april:
* Aalsmeer vroeger met foto’s en
verhalen door Wim Roodenburg in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 53
vanaf 10.30u.
* Dorpswandeling in Centrum. Start
11u. bij VVV in Boekhuis, Zijdstraat.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3 van 13
tot 16u.
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein, om 15u.
* Blind koppeltoernooi bij dartclub
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart.
Inschrijven kan tot 20u.
Zondag 26 april:
* Vogelbeurs in gymzaal De Baccara
in Baccarastraat, 10 tot 13.30u.
Maandag 27 april:
* Koningsdag met vrijmarkten in
Centrum, Oost en Kudelstaart (achter Dorpshuis met allerlei activiteiten). Diverse spelletjes op Raadhuisplein, 12.30-18u. Springkussen
bij Vleghaar, Chrysantenstraat, 15u.
Dinsdag 28 april:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 29 april:
* Inloop Oost-Inn 9.30-11.30u. in De
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 30 april:
* PCOB-middag met thema ‘Omzien
naar elkaar’ in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
Zaterdag 2 mei:
* Aanschuiftafel met Bob v/d Heuvel
in Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
Dinsdag 5 mei:
* Viering 70 jaar bevrijding met legervoertuigen, muziek, gedichten
en muziek in Centrum.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 23 april:
* Raadsvergadering in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 30 april:
* Lezing ‘Een feestelijk geloof’ bij
Zin-Inn in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

AANBIEDING:

Stemapparaat
'Boston'

€ 12,95
NIEUW:

Akoestische gitaarversterker 'Stagg'
10W € 90,30

Elektrische gitaar
'SX' (zwart en rood)
TIP:

€ 165,-

Uitgebreid assortiment

mondharmonica's

(Hohner, Hering, Lee Oskar)

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

Vrijdagshow in N201 met
‘Up Around The Band’
Aalsmeer - Vrijdag 24 april kan in
N201 weer genoten worden van de
Vrijdagshow. Wie kent nou niet de
hits uit de jaren zestig, zoals Proud
Mary, Bad Moon Rising, Have you
ever seen the Rain en I put a spell
on you? Deze hits en nog veel meer
worden vertolkt door de tribute
band ‘Up Around The Band’. De specifieke pompende ritmische drums
en bas, de swampische gitaarsound
en de rauwe stem van John Fogerty worden weer nieuw leven ingeblazen.
Venhill en Julian
Behalve dit optreden nog twee erg
leuke bands op het podium deze
avond: ‘Venhill’ bestaat uit vier talentvolle jonge muzikanten met een
passie voor rock. Ze doen niets liever dan samen muziek maken. Moderne en klassieke rock covers van
onder andere Foo Fighters, Red hot
Chili Peppers, AC/DC en Led Zeppelin worden met vol overgave ge-

speeld. Daarnaast spelen ze ook
een aantal eigen nummers. ‘Venhill‘
zal zorgen voor een energieke gevarieerde show. De band ‘Julian’ heeft
al zo’n 40 jaar historie achter zich. In
de huidige bezetting komen zowel
eigen composities als allerlei classic rock covers aan bod, wat garant
staat voor een zeer gevarieerde en
aanstekelijke mix van melodieuze
rock die bij jong en oud in de smaak
zal vallen! Om de week kun je vrijdags in N201 terecht voor goeie
livemuziek in alle genres, van pop
tot metal, van funk tot hiphop en terug. Kom even checken en doe een
drankje aan de ruim gesorteerde
bar van N201. Er kan ook gepoold,
gedart en bijgepraat worden: genoeg te doen. De zaal is open vanaf 20.30 uur en de entree is gratis.
Wil je ook een keer spelen met je
band, optreden als singer songwriter, als dance-act, dj-producer of
wat dan ook? Stuur dan een mail
naar info@n201.nl.
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Samen zingen schept een band

Wederom uitverkocht Musical
concert in de Karmelkerk!

Volendams-Aalsmeers
feestje met 3JS in Crown
Aalsmeer - Donderdag 16 april was
de onderzaal van het Crown Theater volledig uitverkocht voor de 3JS.
De Volendamse band bracht een
bijzondere theaterconcert voor het
dolenthousiaste publiek. Bijzonder,
omdat het optreden niet alleen bestond uit het gebruikelijke repertoire van de fantastische muzikanten,
maar afgewisseld werd met repertoire van hun helden waar Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte
hun inspiratie vandaan hebben gehaald. Hun zogenaamde ‘bronnen’.
Vandaar de naam van hun theatertour: ‘Bronnen Unplugged’. Er kwamen helden voorbij als Eric Clapton,
Led Zeppelin, Pearl Yam, The Eagles
en Cross Stills & Nash (and Young).
Stuk voor stuk pareltjes uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Ook
Ierse volksinvloeden, rock, blues en
ballads. Alles kwam aan bod. De bezoekers genoten van de geweldige
zangkwaliteiten van de leadzanger,
maar ook van alle overige bandleden. Naast de 3JS was er een vierkoppige, virtuoos spelende, band.
De projectie van prachtige plaatjes
op de ledschermen in het theater
maakten het concert af.
Meet and Greet
Na afloop van ‘Bronnen Unplugged’
namen Jan, Jaap en Jan uitgebreid

de tijd voor een signeersessie in de
Pianobar. Rijen mensen die graag
hun handtekening wilden en met
hen op de foto. Rond half twaalf
stond de laatste bezoeker op de
gevoelige plaat (meest geschoten
door Kick Spaargaren, de huisfotograaf van zowel het Crown Theater
als deze krant). Voorafgaand aan
de show vond er nog een bijzonder
moment plaats achter de schermen.
De vierjarige Nève van den Heuvel,
misschien wel de jongste fan van de
populaire formatie 3JS, mocht haar
helden in de kleedkamer ontmoeten. Moeder Erna verzuchtte dat de
kleine meid alle liedjes van haar idolen kon nazingen, maar dat het toch
gebruikelijker had geweest als ze
voor K3 had gekozen?! Nève’s broer
Terre deelde zijn eigen RKDESvoetbalplaatjes uit aan Jan, Jaap en
Jan. Het ontroerde de drie mannen
zichtbaar. De jongedame mocht na
afloop van het concert bloemen uitdelen aan de artiesten. Dat bracht
nog enige hilariteit in de zaal; met
het bosje in haar hand liep ze straal
langs Dulles heen die zijn handen
al had uitgestoken. Ze ging naar
haar lievelings-J: Jaap Kwakman,
die haar daarbij ook nog een knuffel
gaf. Het publiek smolt.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - “Wij zingen momenteel in een tijdelijk musicalprojectkoor, dat is ontstaan uit een idee
van de Denktank van de Karmelparochie in Aalsmeer.” Met deze tekst
begon een mail die in januari verstuurd werd naar vrienden, kennissen, familie en andere bekenden
van leden van het musical koor. Na
het succes van bijna twee jaar geleden met het Tom Parkerkoor was
het voor de Karmeldenktank tijd
voor een nieuw projectkoor en dit
keer is er gekozen voor bekende
musical nummers. Dit blijkt al snel
een gouden keuze te zijn.
Wat zijn er veel leuke musical nummers. Tja, en toen moest er nog
een koor komen! Goede zangers
en zangeressen kregen een mail
of ze soms zin hadden om met een
tijdelijk projectkoor aan de slag te
gaan. Het liep al snel storm met
aanmeldingen, zodat er een groot
koor gevormd kon worden. In oktober 2014 is er begonnen met de
eerste repetities op de woensdag-

avonden. Gezellig samen zingen is
belangrijk, maar natuurlijk moest
er ook wel wat neergezet worden! Onder begeleiding van Leon
Doeswijk en Lous Zandvliet werd
er flink geoefend. Vanaf januari is
er begonnen met de kaartverkoop
en deze liep zo goed dat er uiteindelijk een extra concert op de zondagmiddag werd gegeven.
Was de sfeer in de Karmelkerk afgelopen 11 en 12 april al geweldig, afgelopen zaterdagavond
werd er ook weer gezongen voor
een enorm enthousiast publiek.
De kerk was helemaal uitverkocht
en er werd gezellig aangeschoven
op de bankjes. De sfeer was goed
en dat het publiek het waardeert is
ook te merken na afloop van het
concert! In het Parochiehuis werd
door de vele aanwezigen nog gezellig nagepraat onder het genot van een sapje of borreltje. Zoals de kerk al vertelde in het slotwoord: samen zingen, het schept
een band!

en bijzondere plekken in kaart gebracht in de vorm van gedichten en
tekeningen die zijn samengekomen
in een gedichtenbundel. Deze bundel was de basis van de buurtmiddag waarop het project werd gepresenteerd. De wijk werd als het ware getoond door de ogen van kinderen. Dit deden zij door op zes plekken op te treden of een aantal van
de vijftien gedichten voor te dragen. Om te beginnen was directeur
Mark van Leeuwen aan het woord.
Hij bedankte vooral de sponsoring
door de Rabobank, woningbouwvereniging Eigen Haard en gemeente Aalsmeer, ook de Kunstploeg, al-

Begin van de Zijdstraat. De tuin van de pastorie is gerooid en we kijken
naar bakkerij Harting (links), tegenwoordig Juwelier Sparnaaij.

Zaterdag in Doopsgezinde kerk

Gratis speciaal kijkje in
het verleden van Aalsmeer
chief om alle oude foto’s te inventariseren, te dateren en te voorzien van achtergrondinformatie.
Wim mag dus gerust dé specialist op dit gebied genoemd worden. Hij biedt dit speciale kijkje in
het verleden (en een veranderend
dorpsbeeld) in de grote kerkzaal
van de Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat 53.
Iedereen is zaterdag van harte
welkom en de toegang is gratis.
De voorstelling begint om 10.30
uur, maar vanaf 10.00 uur is er
koffie.

Einde van de Zijdstraat. Op de hoek Kanaalstraat en Dorpsstraat staat nog
de groentezaak van Opoe Walraven, tegenwoordig dorpspomp.

Aalsmeer - De een vond het een
geweldige avond, de ander was
minder gecharmeerd. De meningen
over de show met een Frans tintje
‘Vive la France’ in het Crown Theater
afgelopen zaterdag 18 april waren
na afloop verdeeld. Allen waren het
wel eens dat de kraampjes en de
presentatie voor aanvang en na afloop een leuke aanvulling waren op
dit gezellige avondje uit. Opvallend
veel bezoekers bleven dit keer nog
lekker natafelen met een drankje.
Het was druk in de sfeervolle pianobar met portretten van allemaal bekende pianisten rondom aan de muren. Grappig was dat 1 van hen in
het midden was van de aanwezigen.
Hij speelde piano en accordeon tijdens de voorstelling en nam plaats
tijdens de pauze en na afloop achter de toetsen in de pianobar. Als
hij naar rechts keek, zag hij zichzelf
hangen, een portret van zo’n dertig
jaar geleden. De musical ‘Sneeuwwitje’ de volgende dag, zondagmiddag 19 april, was een ‘dikke hit’.
Jong en oud heeft genoten van dit
best spannende verhaal met gelukkig een goede afloop. Aan de jeug-

De poëzie van Oost: ‘De wijk
door ogen van kinderen’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het een bijzondere middag in
Aalsmeer Oost. Ongeveer honderd
volwassenen en kinderen hadden
zich verzameld op het schoolplein
van obs De Zuidooster. Na wekenlang gewerkt te hebben aan de het
kunstproject ‘De poëzie van Oost’
was het eindelijk zover. De wandelroute zou worden gelopen. Dit
benodigt enige uitleg: Het project
is een community kunstwerk dat
in samenwerking met De Kunstploeg tot stand kwam. Vijfenzeventig leerlingen van De Zuidooster uit
de groepen vijf hebben hiervoor met
andere ogen naar hun wijk gekeken

Aalsmeer - Hoe zag Aalsmeer
er vroeger uit? Welke gebouwen zijn verdwenen? Hoe gingen Aalsmeerders gekleed? Allemaal vragen waar aanstaande zaterdagochtend 25 april een (begin van) een antwoord op wordt
gegeven. Op uitnodiging van de
stichting Oud Aalsmeer toont
Wim Roodenburg Aalsmeer in
oude foto’s en vertelt hij daarbij.
Wim Roodenburg is voormalig bestuurslid van de stichting
Oud Aalsmeer en werkt al jaren
als vrijwilliger in het gemeentear-

Gezellig in Crown met ‘Vive
la France’ en ‘Sneeuwwitje’

le leerkrachten van groepen vijf en
de ESA werd bedankt. Vervolgens
kwam de man die de dichtbundel
tot stand heeft gebracht aan de microfoon: Jan Daalman: “Ik ben vooral ontzettend trots op de kinderen.
Zij hebben het echt allemaal zelf
geschreven. Wij hebben daar bijna niets aan gedaan. Er is echt keihard gewerkt.” Uiteraard worden
ook de wijkraad en alle vrijwilligers
bedankt.
De middag werd officieel geopend
door wethouder Gertjan van der
Hoeven. Hij sprak een woord van
dank uit naar de school en het gehele team en complimenteerde de
organisatie en de kinderen voor dit
geweldige evenement. “In Oost is
erg veel veranderd. Door de nieuwe
woonwijken zijn er nieuwe vraagstukken ontstaan. Wie wonen er
naast ons? Wie zijn die kinderen die
daar buiten spelen? En, nog belangrijker, ván wie zijn ze? Elkaar (beter)
leren kennen is zó belangrijk. Door
verbinding van kunst en cultuur in
de oude en nieuwe wijken komen
we samen en daarom ben ik erg
blij met dit project. Het zou eigenlijk ieder jaar moeten gebeuren in
Aalsmeer. Wij als gemeente blijven
dit soort projecten zeker steunen.
Het is een investering in de samenleving. Kom we gaan wandelen!”
Poëtische route door de wijk
Op het schoolplein werd reeds
een drietal gedichten voorgedragen door kinderen. De wijk was za-

Voertuigen Keep Them Rolling
smaakmakers op 5 mei viering
Aalsmeer - Op dinsdag 5 mei komen de mannen en vrouwen van
Keep Them Rolling met een grote verscheidenheid aan authentieke legervoertuigen naar Aalsmeer
om ook hier de viering van 70 Jaar
Bevrijding extra feestelijk te maken.
Zij trokken recent in een twee weken durende tocht van Groesbeek
naar Groningen, de route volgend
waarlangs Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd. In vele dorpen en
steden werden zij met gejuich ontvangen, net als destijds de bevrijders. Op 5 mei 1945 was er ook
een optocht als start voor de feestelijkheden op de allereerste Bevrijdingsdag met aan het hoofd locoburgemeester Piet van de Meer. De
bonte stoet werd begeleid door de
Aalsmeerse Harmonie en door Harmonieorkest Sursum Corda.
Nu, 70 jaar later, zal burgemeester

Jobke Vonk-Vedder meerijden met
Drumband Ophelia als muzikale begeleiding. Bij het Oude Raadhuis –
destijds het gemeentehuis - vindt
ook deze keer de officiële openingsceremonie. Sursum Corda mag
daarbij natuurlijk niet ontbreken. Na
het Wilhelmus duiken de legervoertuigen in de Zijdstraat ‘onder’ waar
ze voor het publiek gedurende zo’n
1,5 uur te bewonderen zijn. Daarna vertrekken ze in colonne via de
Stationsstraat door de Hornmeer,
de Stommeer en Oost richting Amstelveen om ’s avonds rond 18 uur
weer terug te keren in Aalsmeer
van hun tocht door regio Amstelland. De exacte route wordt nog bekend gemaakt. De leden van Keep
Them Rolling zijn gepassioneerde
verzamelaars van legervoertuigen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
(1940 – 1945) gebruikt of gefabriceerd werden. Daarmee willen zij de

cultuurhistorische aspecten en achtergronden uitdragen die met deze
voertuigen verbonden zijn. Met als
doel de herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede
Wereldoorlog voor toekomstige generaties te bewaren. Zij mogen op
5 mei aanstaande ook in Aalsmeer
ongetwijfeld rekenen op een warm
onthaal!
Vrijheid en bevrijding
Vrijheid en bevrijding hangen nauw
samen met het einde van de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden.
Nog steeds kan een aantal Aalmeerse en Kudelstaartse inwoners
er uit eigen ervaring over vertellen.
Dat levert boeiende, maar ook emotionele verhalen op. Ook latere generaties hebben een beeld bij vrijheid. Sinds WOII zijn er in de wereld vele oorlogen gevoerd, conflicten uitgevochten, werden mensen
van hun vrijheid beroofd en in hun
vrijheid beperkt, tot de dag van vandaag. In het huidige tijdperk komen
oorlog en geweld via de TV en Internet letterlijk de huiskamer binnen

dige bezoekers was gevraagd verkleed te komen als prinses of prins
en hier is massaal gehoor aan gegeven. Elin uit Aalsmeer werd uiteindelijk ‘gekroond’ tot mooiste prinses. Na afloop van de voorstelling
mengde de cast zich onder de aanwezigen en was er de mogelijkheid
om met hen op de foto te gaan. En of
er veel foto’s zijn gemaakt! Ook een
leuke primeur voor Radio Aalsmeer.
Sneeuwwitje kwam ook nog langs in
de studio en liet via de lokale omroep weten genoten te hebben van
de show en van het enthousiaste
publiek. Het einde van het theaterseizoen nadert, maar de voorstellingen die nog komen, zijn aanraders!
De musical ‘Hartsvrienden’ bijvoorbeeld aanstaande vrijdag 24 april
(helft opbrengst van kaarten voor
Ride for the Roses) en het speciale bevrijdingsconcert op dinsdag 5
mei met muziek en films uit de jaren
1930 tot 1945 met de titel ‘Yes, we
meet again‘. Kijk voor meer informatie en het reserveren van kaarten op
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.
terdagmorgen al versierd door betrokkenen. De eerste stop was bij
‘De Kleurrijke boom’. Hier werd een
lied gespeeld en gezongen onder
leiding van Saskia Veenswijk. De
tweede plek was bij de crossbaan.
Hier werd het gedicht ‘De bergen
bij de Bernhardstraat’ voorgedragen. Er werd verder gewandeld naar
‘De Mooie klimboom’. Hier ontstond
enige verwarring of het al dan niet
de goede boom was. “Maar,” zegt
Jan, “het gaat vooral om de prachtig gemaakte kunstwerken die erin hangen.” De vierde plek die werd
aangedaan was ‘het Stille Steegje’, daar waren op grote stukken
karton dieren geschilderd die je in
het gedicht hoorde blaffen. Nummer vijf was het gedicht ‘Bankjes bij
de Vijver’ Hier hadden de kinderen
op het plein hele grote eenden geschilderd en in de vijver dreven beschilderde exemplaren. Op het laatste bijzondere plekje in de wijk werd
het gedicht ‘Het Pannaveldje’ voorgedragen. Deze plek was ook het
recept voor een lekker potje voetbal en hier was de muzikale afsluiting van de route. De kinderen rapten en trommelden er op los. Na afloop werd er gezamenlijk limonade gedronken, aangeboden door
de wijkraad, in het Mikado gebouw.
Het was een bijzonder geslaagde,
zonnige middag in Oost. De eerste
Aalsmeerse Kinderkunstroute was
een feit. Met dank aan de Kunstploeg, die voor dit project bestond
uit beeldend kunstenaars Karin
Borgman en Femke Kempkes, muzikant Saskia Veenswijk en schrijver/dichter Jan Daalman. Kijk voor
meer informatie en foto’s op hun facebookpagina: www.facebook.com/
dekunstploeg
Door Miranda Gommans
en beïnvloeden ons dagelijks leven.
Jongeren sluiten daar hun ogen niet
voor. Sterker nog, enkele jongeren
van De Binding gingen in gesprek
met dorpsgenoten van verschillende generaties en vroegen hoe wat
vrijheid en bevrijd zijn voor hen betekent.
Met ondersteuning van de jongerenwerkers van De Binding maakten zij van al die interviews een videodocumentaire, een bijzonder
document in de tijdgeest van nu.
Deze documentaire zal in een speciaal daarvoor als ‘bioscoop’ ingerichte ruimte van het Oude Raadhuis een prominente plaats krijgt
in de tentoonstelling. Elfjes, korte
gedichtjes van leerlingen van alle
scholen in deze gemeente, vele foto’s en oude documenten uit de tijd
van de bevrijding en kunstwerken
van Aalsmeerse kunstenaars rond
het thema vrijheid maken de tentoonstelling compleet en heel speciaal. Te bezichtigen van 5 mei tot 21
juni aanstaande in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
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Lachen om Jake’s vrouwen
Aalsmeer - Voor drie keer een volle zaal mocht Toneelvereniging Kudelstaart de komedie ‘Jake’s Vrouwen’ brengen. Het stuk ging over
schrijver Jake die weinig geluk had
in de liefde.
Zijn tweede huwelijk dreigt stuk
te lopen, hij krijgt ongevraagd advies van zijn slimme dochter en bemoeizuchtige zus en de bijzondere
psychiater deed ook een duit in het

zakje om het nog onrustiger te maken in Jake’s hoofd. Een bijzonder
leuke voorstelling, waar het publiek,
gezien de lachsalvo’s en het luide
applaus na afloop, zeker van genoten heeft. Een compliment aan alle spelers van de Toneelvereniging:
Goed gespeeld en bedankt voor dit
ongedwongen avondje uit!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Zaterdag eerste historische
dorpswandeling van 2015
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 25 april wordt in het Centrum
de eerste dorpswandeling van dit

Kavellijst op website:

Ruim 300 kavels in veiling
Kudelstaart - De bestuursleden
en vrijwilligers van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart hebben
weer prachtige aanbiedingen voor
de veiling van 9 mei in het Dorpshuis verzameld. De teller staat momenteel op ruim 300 kavels die onder de hamer van veilingmeesters
Gert Ubink en Dick Venema zullen
komen. Tijdens de veilingavond komen producten en diensten in alle hoeveelheden langs: van 1 uur
beautybehandeling, via 2 vakantiedagen kinderopvang en een 3-gangendiner, 4 uur werken in de tuin,
5 kuub zand tot een 6-persoons
high tea. Om niet te vergeten: barbecuevlees voor 15 personen of een
16-delig servies. Verder komt er een
heel alfabet onder de hamer: van
een autopoetsbeurt, via een boottocht, cabriorit, dagcursus zeilen,
elektrische keukenweegschaal, friteuse, gereedschapskist, huisbezoek Sint en Piet, jumbokruik, kinderfeestje, luchtbed, manicurebehandeling, nasimaaltijd, optreden
show- en jachthoornkorps, pond
paling, reanimatiecursus, speelgoedbeer, taxatie woonhuis, vogelhuisje en yogales tot aan een zwembad.
Rozen voor moeder
Omdat de veiling duurt tot de kleine uurtjes van de moederdagzondag, zullen weer kleurrijke en geu-

rige boeketten bloemen, veelal rozen worden aangeboden. Mooie
binnenkomers voor de Moederdag!
Ook aan de kinderen is gedacht:
zo zijn er onder meer: spellen, een
heuse kindertractor, en speelgoedpaard, poppen, en een kleine
vrachtauto of een konijnenhok. De
kavellijst staat vanaf vandaag op de
website: www.veilingkudelstaart.nl .
Daarmee kunnen bezoekers van deze gezellige avond (aanvang 20.00
uur) zich vooraf een beeld vormen
over kavels waar ze belangstelling voor hebben. Eerder deze week
heeft de stichting tevens een facebookpagina gelanceerd.
Bijdragen
Lokale verenigingen en clubs kunnen in aanmerking komen voor een
bijdrage uit de opbrengsten uit de
veiling.

jaar gehouden. Tot en met september is er elke laatste zaterdag van
de maand weer een wandeling on-

Slechtvalken landen in
studio Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. Wekelijks brengt de omroep 24
uur per dag informatieve programma’s voor alle geledingen uit de gemeente en overdag en ’s nachts heerlijke muziek. Het programma ‘Halte
Zwarteweg’ staat de ene week in het
teken van een interview, de andere
week in het teken van muziek. Donderdag 23 april van 18.00 tot 19.00
uur is het weer tijd voor een muzikale
aflevering. Het thema van deze muzikale uitzending wordt in de loop van
de week op onze website bekendgemaakt.
Vrijdagavond en zaterdag
Vrijdag om 21.00 uur is het weer
tijd voor het Vrijdagavondcafé, deze
week met presentatieduo Ron en Caroline. En daarin is het weer tijd voor
de maandelijkse rubriek ‘Marc’s Cu-

linaire Kookwekker’ met Marc Eveleens. Marc behandeld vragen van
luisteraars op het gebied van koken
in de breedste zin van het woord. Ook
geeft hij gemakkelijke maarzekker
ook bijzondere en lekkere recepten.
Verder was Ron bij de bijeenkomst
van Ride For the Roses en maakte
daar een aantal korte interviews om
tussen de muziek door te laten horen. Ook geeft Ap Eigenhuis, organisator van Vuur en Licht op het water Aalsmeer, alvast een vooruitblik
op het eerste weekend van september. En natuurlijk is er de wekelijkse Soulshow classic en duikt Ron in
het Top 40 Hitarchief. Zin om 2 kaartjes te winnen voor een film naar keuze in Crown Cinema? Doe dan mee
aan de Twitterhit. Deze week zijn de
programmamakers opzoek naar een
hit waar ‘beweging’ in zit. Geef jouw
inzending door via Twitter: @Vrij_

Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde
projecten kunnen tot 30 april worden ingediend via een formulier op
de website. Los van de aanvragen
voor concrete projecten, keert Kudelstaart voor Kudelstaart ook standaardbedragen uit aan jubilerende
clubs. Zo verrasten bestuursleden
Arie de Vos en Ton Hol onlangs Martin Moes, de voorzitter van 25-jarige
badmintonvereniging Volant’90, met
een cheque van 100 euro.

Bij de foto: Martin Moes, voorzitter van Volant’90 (midden) ontvangt
de cheque van Arie de Vos (l) en Ton Hol.

Ruim 1.000 toeschouwers

Uitvoeringen musical
Ruth indrukwekkend!

Gezellig druk op bierdag
Aalsmeer - Alles wat te maken
heeft met bier, was afgelopen zaterdag 18 april te zien, te koop en te
ruilen tijdens de bier- en verzamelaarsdag in De Bloemhof. Voor het
eerst streek de landelijke organisatie BAV neer in Aalsmeer en men is
tevreden. Er mochten vele bezoekers verwelkomt worden en nagenoeg allen waren echt op zoek naar
leuke items voor hun verzameling.
Ook werd een veiling gehouden van

(internationale) brouwerijartikelen.
BAV organiseert twee keer per een
ruilbeurs om haar leden met elkaar
in contact te brengen en om nietleden kennis te laten maken met
verzamelen van (bier)-attributen. In
Aalsmeer werd deze dag voor de
63ste keer gehouden. Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op
www.bav.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Afgelopen weekenden waren er in totaal drie uitvoeringen van musical Ruth. Alle keren
werd er voor een uitverkochte zaal
gespeeld. Ook de generale repetitie
van afgelopen vrijdag werd opengesteld voor publiek om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze mooie musical te zien. In totaal
hebben ruim 1000 mensen de musical bijgewoond. Steeds vormde zich
ruim voor de begintijd een lange rij
voor de ingang. Nadat de deuren
open gingen stroomde de zaal direct vol en hadden de toeschouwers
nog even tijd om in het programmaboekje te bladeren. Het geduld van
het publiek zou beloond worden,
want ze kregen een uitvoering op
hoog niveau van deze indrukwekkende musical te zien.
Het verhaal van musical Ruth
Het verhaal van de musical is gebaseerd op het oude Bijbelboek Ruth.
Noömi en Elimelech zijn met hun
zonen naar Moab vertrokken omdat er hongersnood is in Bethlehem.
De zoons trouwen met Moabitische
vrouwen, Ruth en Orpa. Er voltrekt
zich echter een groot drama: zowel
Elimelech als de twee zoons overlijden. De moeder blijft achter met
twee ontroostbare schoondochters.
Teleurgesteld in haar leven wil Noomi terugkeren naar haar geboorteland. Orpa blijft achter, maar Ruth
wil persé met haar schoonmoeder
mee, naar een voor haar vreemd
land. Ze zegt: “Ik ga waar u gaat,
uw land is mijn land, uw God is mijn
God”. Ruth vindt, als allochtoon in
het geboorteland van haar overleden man, een nieuwe liefde: de boer
Boaz. De schrijvers van de musical
hebben een aantal elementen aan
het verhaal toegevoegd, zoals het
kraambezoek dat Orpa gaat bren-

gen aan haar zus Ruth en het zilveren bestek dat op wonderlijke wijze steeds van eigenaar verandert.
Ook de regisseuses en theatermaker Kees v.d. Zwaard hebben tekstaanpassingen gedaan, zodat de musical steeds meer inhoud en diepgang kreeg. Bijzonder is ook dat in
de liedjes en de projecties van films
en foto’s een vertaling werd gemaakt naar de huidige tijd. Zo ging
het over vluchtelingen, mensen die
hun geluk zoeken in een ander land
en mensen die hun baan kwijtraken.
In tegenstelling tot de meeste bekende musicals, is er in deze musical ook veel gesproken acteerwerk.
De musical kent veel hoogtepunten,
zowel wat betreft acteerprestaties
als de zang. De hoofdrolspelers zijn
stuk voor stuk prima en ervaren solisten met prachtige stemmen. Het is
opvallend dat alle solisten de zangprestaties ook nog eens combineren met puik toneelspel. Een compliment voor het regisseursduo JelYvon Kadijk en Marja v.d. Meer en
dirigente Irma Zethof, die de casting
hebben gedaan en er in geslaagd
zijn om het maximale uit deze mensen te halen. De musical kent veel
afwisseling wat betreft de scènes en
de liedjes. Zo is er de indrukwekkende scène van de drie vrouwen
Noömi, Ruth en Orpa bij de graven van hun overleden mannen, die
werd gespeeld voor een muisstille
zaal. Ook bij de scène waar Ruth en
Boaz elkaar voor het eerst ontmoeten en Noömi op de achtergrond
`advies` geeft viel veel te genieten.
Door tekst, mimiek, perfecte timing
en het duet tussen Ruth en Boaz
was deze scène één van de hoogtepunten. De musical kent ook de
nodige vrolijkheid en er viel ook wat
te lachen. Dat was steeds het geval
als handelaar Sjagger op het toneel

der leiding van een gids langs bijzondere punten en gebouwen in de
dorpskern.
De eerste wandeling staat onder leiding van de gidsen Joost Hoffscholte en Leo Bertoen en begint zaterdag om 11.00 uur. Startpunt is het
VVV-agentschap in het Boekhuis
in de Zijdstraat 12. Deelname kost
3,50 euro en een plaats reserveren kan via info@beleefaalsmeer.
nl of door te bellen naar het Boekhuis: 0297-324454. De historische dorpswandelingen vinden dit
jaar voor het derde seizoen plaats.
Het initiatief van de VVV Aalsmeer
voert deelnemers langs een aantal bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een
nieuw licht op de lokale geschiedenis. Het gidsenteam bestaat uit drie
vaste gidsen. Joost Hoffscholte was
van 1985 tot 2007 burgemeester
van Aalsmeer, Leo Bertoen is voor-

zitter van zowel de Historische Tuin
als Korenmolen De Leeuw en Joop
Kok heeft als architect veel kennis
van Aalsmeerse monumenten en
gebouwen. Nieuw dit jaar is dat ook
een aantal themawandeling worden georganiseerd, waarvoor gidsen met specifieke kennis worden
ingezet. De Aalsmeerse dorpswandeling duurt ongeveer vijf kwartier
en is op aanvraag ook voor groepen te boeken. Meer informatie op
www.vvvaalsmeer.nl.

avondcafé of laat een bericht achter op de Facebookpagina van Vrijdagavondcafé. Bellen of mailen tijdens de uitzending tussen 21.00
en 23.00 mag natuurlijk ook. Telefoon: 0297-325858 en mail: studio@
radioaalsmeer.nl Zaterdag 25 april
wordt tussen 12.00 en 13.00 uur in
‘Aalsmeer Politiek’ de politieke week
doorgenomen. Deze week is politieke
partij Aalsmeerse Belangen te gast.
In ‘Weekend Magazine’ van 14.00
tot 17.00 uur ontvangt presentatrice Joke Wegman Herman Scholten
van Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer.
Hij komt vertellen over de slechtvalken die in de Aalsmeerse watertoren broeden. Daarna komen enkele leden van de ‘Maaandagschilders’
langs om te vertellen over hun expositie in het Zorgcentrum.

Alderden te gast en toen is de belofte
gedaan Tinka in een speciale uitzending van ‘Door de Mangel’ te interviewen en belofte maakt schuld.
De zendelinge vertelde over haar
jeugd, haar periode in Brazilië, hoe
zij haar man ontmoette en de verhuizing naar Thailand. De uitzending is
terug te beluisteren via www.radioaalsmeer.nl. De komende twee weken zijn er geen live uitzendingen van
‘Door de Mangel’, maar er kan wel
geluisterd worden naar herhalingen
van eerder uitgezonden afleveringen.
Op 27 april (Koningsdag) is kunstenaar Mark van Kuppevelt te beluisteren en op 4 mei is het fotografe Astrid Mulder, die voor de tweede keer
langs komt. Op maandag 11 mei
start dan weer de reguliere cyclus
met Bettine Clemens. Zij is betrokken
bij de Zeilschool Aalsmeer, maar kan
ook een behoorlijk bosje bloemschikken. Radio Aalsmeer is te beluisteren
op 105.9 FM en de kabel op 99.0 FM,
maar ook via de livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres van Radio Aalsmeer is Van
Cleefkade 15 in Studio’s Aalsmeer.

Tinka in Door de Mangel
Afgelopen maandag was er een speciale (85e) uitzending van ‘Door de
Mangel’. Tinka Langeveld dos Santos is overgekomen uit Thailand om
geld in te zamelen voor haar zendingswerk. Op 19 januari was Petra
verscheen en ook bij het lied van
de dronken mannen op de dorsvloer en de bruiloftsscène. Lof verdient ook het koor dat de 17 liedjes
die de musical telde uit het hoofd
zong en dat soms ook moest combineren met wat acteerwerk. Soms
op het toneel, soms aan de zijkanten, zodat het publiek er middenin
zat, maar altijd was er zuivere meerstemmige koorzang die over het algemeen goed verstaanbaar was.
Bijzondere toevoeging zat in de projecties die een extra dimensie aan
het geheel gaven. De technici van
beeld, geluid en licht hadden hun
handen vol, maar hebben hun ingewikkelde technische klus uitstekend geklaard.
Enthousiaste reacties
De deelnemers noemen in hun reactie niet alleen de succesvolle uitvoeringen, maar ook de waardevolle
tijd van de zes maanden voorbereiding. Hier volgen een paar uitspraken. “Als nieuwkomer in de musical wereld heb ik enorm genoten en een hoop geleerd. We hebben dit met zo`n mooie groep mensen tot één geheel gemaakt.” “Ik er
heel veel lieve musicalvrienden bij.”
“Steeds weer een brok in mijn keel
bij die scène.” “Ik heb dingen gedaan waarvan ik niet wist dat ik die
kon.” “We zijn één Ruth-familie geworden.”
Ook de reacties van het publiek waren zonder uitzondering lovend. Een
paar uitspraken. “Die solisten heb-

ben ze vast ingehuurd.” Nee dus,
gewoon uit de eigen groep. “Het zijn
amateurs, maar dan wel hele goeie.”
“Wat een prachtige combinatie van
spel, zang en beeld.” “Niet te veel
toeters en bellen in het decor, maar
simpele attributen en indringend
gespeeld.” “Je kunt zien dat ze het
leuk met elkaar hebben, dat stralen ze uit.” “Dit was de beste musical die deze groep ooit heeft uitgevoerd.” ‘Ruth - van graf tot wieg’ - is
een musical over hoop en wanhoop,
verdriet en vreugde, zoeken en vinden. Maar bovenal een musical over
de kracht van trouw. Het verhaal
bracht veel herkenning bij de toeschouwers en maakte soms emoties
los. De musical kent een happy end.
De crisis is voorbij en Ruth en Boaz
krijgen een kind en zodoende heeft
Noömi nageslacht. De deelnemers
kunnen terugkijken op zes fantastische maanden met elkaar die blijvend hun waarde zullen hebben.
Het publiek beloonde de uitvoeringen met staande ovaties en men
ging enthousiast naar huis. Ze waren getuige geweest van één van de
grootste culturele evenementen in
deze plaats en komen een volgende keer vast terug.
De roep om een vervolg klinkt al
weer bij deelnemers en toeschouwers, maar eerst wordt er geëvalueerd en rust genomen. De deelnemers zien uit naar de reünie die er
ongetwijfeld zal komen om met elkaar herinneringen op te halen.
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metro of trambaan passeren en zo
min mogelijk het busverkeer hinderen. De routecommissie is er wonderwel in geslaagd om aan alle voorwaarden te voldoen. “En dat is vooral te danken in het denken in mogelijkheden waartoe gemeenten en politie bereid waren”, zegt Cees van Luling, voorzitter van de routecommissie. “Goed overleg en goede uitleg
over wat wel en niet mogelijk is.” Zijn
dank gaat ook uit naar de clubleden
van TC de Wokken, die bereid zijn om
de route te gaan rijden als test voor
doorstroming en veiligheid.
Op zondag 14 juni gaat een klein peloton van zo’n 120 wielrenners de 100
kilometer rijden. De routecommissie
kan tevreden zijn. En dat is zeker het
geval als straks deelnemers van de
Ride for the Roses zeggen: “We wisten niet dat er van zo’n mooie route een fietsroute te maken is in de
Randstad.”

‘Aanval’ met kurk tijdens presentatie routes

Genieten van mooie natuur
tijdens Ride for the Roses
Aalsmeer - Op zondag 6 september gaat de 18e Ride for the Roses
van start voor zo’n 12.000 fietsers met
als doel zo veel mogelijk geld ophalen voor het KWF kankerbestrijding.
Net als in 2011 is Aalsmeer dit jaar
gastgemeente en de start en finish
vinden plaats bij FloraHolland. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor
een cycletour van 100 kilometer en
toerfietsers kunnen een rondje van
25 of 50 kilometer fietsen. Afgelopen
maandag 20 april maakte de organisatie in de watertoren de drie routes
bekend.
De bekendmaking werd bezegeld
met champagne. Voorzitter Albert
Vuil kreeg voor het openen van de
fles eerst hulp van burgemeester
Jobke Vonk-Vedder en later ook van
Cor Millenaar van de sponsorcommissie. Het viel niet mee, maar uiteindelijk lukte het om de fles te ontkurken. De kurk schoot rakelings langs
het linkeroor van de verslaggeefster
van deze krant en eindigde in haar
capuchon. Gelukkig, de ‘aanval’ met
kurk overleefd en geen gewonden tijdens deze verder heel gezellige bekendmaking van de drie routes. Wielrenners kunnen zich opgeven voor
de 100 kilometer cycletour die vanuit

Aalsmeer door de Haarlemmermeer
voert en via Haarlem, Amsterdam,
Amstelveen en Uithoorn weer eindigt
in Aalsmeer. Een verrassende route in
een verstedelijkt gebied met ook een
mooi stuk natuur. De toertocht van 25
kilometer is een ‘rondje Westeinder’
en de 50 kilometer verlengt langs de
Braassemermeer via Roelofarendsveen, Hoogmade en Woubrugge. Alle deelnemers, van jong tot oud, getraind of ongetraind, kunnen genieten van een mooi landelijk stukje
Noord- en Zuid-Holland.

het gebied. Maar daar zijn prima alternatieven voor gevonden.
Denken in mogelijkheden
6.000 Wielrenners door een stedelijk
gebied als de Randstad laten fietsen
is een enorme uitdaging. Gedurende een klein uur worden alle wegen
waar de route langs komt afgesloten.
De route mag echter geen spoorweg,

Foto: Opluchting bij verslaggeefster Jacqueline Kristelijn. De ‘aanval’ met kurk
op een haar na overleefd. Foto: Arjen Vos.

Nodige voorbereiding
De routecommissie is er trots op deze
route te kunnen presenteren, die in
samenwerking met verschillende instanties tot stand is gekomen. Maar
daar is natuurlijk de nodige voorbereiding aan vooraf gegaan. Het eerste concept is samengesteld met behulp van de site: www.afstandmeten.
nl en begin maart is de routecommissie met de politie, de gemeente en de provincie om de tafel gegaan om het totale parcours punt
voor punt door te nemen. De aanvankelijke keuze voor Velzen en het Amsterdamse Havengebied bleek al snel
niet haalbaar; teveel verkeeroverlast
en teveel afsluitingen van wegen in

Huldiging twirlster Selina
Kok voor aanvang Raad
uitgetrokken. Voor de hierna volgende behandelstukken wordt zo’n 20 tot
25 minuten uitgetrokken. Als eerste
wordt gesproken over de structuurvisie Uiterweg. Met het kunnen vaststellen in de Raad zijn de fracties tijdens de commissie Ruimte en Economie vorige week unaniem akkoord
gegaan.
Daarna staat de startnotitie voor de
bouw van negen woningen aan de
Hornweg 317 op de agenda. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het
bouwen van een vrijstaande woning,
twee vrijstaande woningen of een
dubbele woning op dit braakliggende
perceel. Over het bouwen van woningen gaat ook de notitie De Tuinen van
Aalsmeer. De notitie over het woningprogramma in de gebieden rond de
oude N201 heeft nogal wat discussie
gegeven. Tijdens de eerste behandeling in de commissievergadering waren de reacties van de fracties verdeeld. Besloten werd om hier nog een

Wedstrijdzeilen Drakenklasse

Team Bakker overall winnaar
Grand Prix d’Aalsmeer
Aalsmeer - De Grand Prix-series van
3 weekends, waarmee traditioneel het
wedstrijdzeilseizoen in Aalsmeer wordt
geopend, zijn dit weekend met zeer
wisselende weersomstandigheden afgesloten. Zaterdag kon er perfect worden gezeild met fraai lenteweer en
een constante wind uit noordoostelijke richting. Wedstrijdleider Herman
van der Meyden kon er in de lengterichting van de Grote Poel een fraaie
baan in leggen, waarbij het voor de
zeilers nog niet zo makkelijk was om
voor een lange slag over stuurboord of
over bakboord te kiezen. Het team van
Jan Bakker ( W.V. Aalsmeer) kon hier
met de NED 422 ‘Elephant’ het beste
mee overweg. Met de Westeinder als
thuishaven noteerden zij maar liefst

drie eerste plaatsen. André du Pon
(W.V. Nieuwe Meer) kon met de NED
424 ‘HardTack’ nog het beste volgen
met respectievelijk met een serie van
2, 4 en 2. Team Kok, van den Berg en
Peeters (KNZRV) volgde met zijn NED
275 ‘Bluesette’ sterk zeilend op de derde plaats met 4, 2 en 5. Zondag was
de vraag wie het team van Bakker nog
van verdere eerste plaatsen kon tegenhouden. Dat werd opmerkelijk genoeg
geen Drakenzeiler. Misschien omdat er
een nagenoeg totaal gebrek aan wind
was op het water. Nadat het comité wel
was uitgevaren om wellicht nog een
enkele start mogelijk te maken, zochten de zeilers uiteindelijk na meer dan
een uur dobberend wachten de haven
van de W.V. Aalsmeer weer op. Er was

Aalsmeer - Op donderdag 16 april
omstreeks 11.00 uur is op een bedrijventerrein aan de Aalsmeerderweg een hennepplantage ontdekt in
een bedrijfspand.
De voorlopige schatting is dat het
liefst 3.000 planten betreft. Volgens
de politie was het een professioneel
opgebouwde kwekerij.
Tijdens de inval troffen agenten drie
personen aan. Ze zijn aangehouden.
Het gaat om drie mannen van 39, 44

extra vergadering aan te wijden en
deze was afgelopen dinsdagavond. In
de Raad gaat het college voor besluitvorming van het woningprogramma,
het vaststellen van de grondexploitatie van ‘De Tuinen van Aalsmeer’ en
het verhogen van het krediet voor dit
project. Tevens worden de fracties om
geheimhouding verzocht op het rapport over de grondexploitatie 2015.
Controles op het water
Na de ‘Tuinen’ krijgt het integraal
veiligheidsbeleid Aalsmeer 2015 tot
2018 alle aandacht. Dit jaar wordt op
het gebied van openbare orde en veiligheid prioriteit gegeven aan jeugd in
Kudelstaart, water gerelateerde controles (zero tolerance) en recreatiearken (2e fase). Er zijn verder geen
grote wijzigingen ten opzichte van
2014. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden welke taken op het gebied van toezicht en handhaving behouden blijven, welke taken wegvallen en hoe de uitvoering van de tageen enkele kans meer om aan het minimum van 5 knopen wind te voldoen
om een geldige wedstrijd mogelijk te
maken. Dat bracht ze niettemin naar
een geanimeerde prijsuitreiking waar
Jan Bakker, tevens als overall winnaar
met slechts 18 punten voor Andre du
Pon met 43 punten, ook de wisselcup met de grote oren mee naar huis
mocht nemen. De Drakenklasse komt
tijdens de Westeinder Water Week andermaal aan de start met zowel fleet
races als team races.
Foto: J Jongkind. Theo van Mierlo.

ken eruit gaat zien. Het een na laatste agendapunt is een onderwerp wat
al heel vaak aan de orde is geweest
en waarover de coalitie en de oppositie elkaar flink in de haren zijn gevlogen. Green Park Aalsmeer staat vet
gedrukt, maar het gaat om de Middenweg. Afgelopen 19 februari is geheimhouding gelegd op de presentatie en de bijbehorende stukken van
29 januari inzake de omgevingsvergunning voor het doortrekken van de
Middenweg en verwerving van het
woonhuis gelegen aan de Middenweg 55 en een deel van het bedrijfsperceel aan de Middenweg 53. De
besluitvorming is gericht op het opheffen van de opgelegde geheimhouding voor zover het de stukken betreft
die betrekking hebben op de voorlopige voorziening waarin op 25 februari uitspraak is gedaan. Geen nieuws
dus over de voortgang of misschien
wel… De Raad wordt besloten met
de motie van HAC uit de raadsvergadering van 26 maart om meer gebruik
te maken van lokale bedrijven bij
aanbestedingen en met het vragenkwartiertje. Gaat het lukken om rond
half elf, volgens planning, de vergadering ‘af te hameren’?

en 48 jaar uit Amsterdam en Velserbroek. De 28 jarige huurder van het
pand is later op de dag aangehouden. Ook hij is woonachtig in Amsterdam. De vier worden vandaag,
vrijdag 17 april, voorgeleid bij de
rechter.
Alle hennepplanten zijn vernietigd
en afgevoerd. Ook alle aanwezige
apparatuur en materialen zijn in beslag genomen en gaan de vuilnisbak in.

ingezonden
Mag het misschien wat positiever?
Aalsmeer - Is de gemeente
Aalsmeer echt onbestuurbaar? Zijn
de verhoudingen tussen de politieke partijen zo slecht dat er sprake
is van een wanorde? Pure onzin! De
oppositie is te groot en de coalitie te
klein. De oppositie komt op voor de
belangen van haar kiezers.
De oppositie neemt niet alles wat
uit het college komt voor zoete koek
aan en is kritisch. Dat is de taak van
gemeenteraadslid. Het controleren
van het handelen en wandelen van
het college. Mogen gemeenteraadsleden geen fouten maken? Zegt
u nooit iets in emotie waar u achteraf van denkt, dat was misschien

niet zo verstandig. Raadsleden zijn
ook mensen. Laten we de cijfers er
is bij pakken. 75% van de besluiten
wordt anoniem aangenomen. 25%
van de besluiten wordt met een democratische meerderheid genomen. Aalsmeer onbestuurbaar? U
heeft gekozen voor een gemeenteraad die vol passie tot het uiterste gaat om uw belangen te behartigen. Een raad die de puntjes op de
i wilt zetten. De gemeenteraad is als
een ruwe diamant. U ziet nu daar de
vruchten van. De kantjes zijn er vanaf en nu kunt zien wat een prachtige
glanzend sierraad u heeft gekozen.
Bram Heijstek, HAC

Informatiebijeenkomst op 18 mei

Aangepast plan Lidl met
ontsluiting op Stationsweg
Aalsmeer - Het college van B&W
geeft de concept startnotitie Stationsweg 4-6 (vestiging supermarkt
Lidl) vrij voor inspraak vanaf vrijdag
24 april tot en met 5 juni. Dit aangepaste plan voor de vestiging van de
supermarkt is in samenspraak met
de Lidl tot stand gekomen. Het aangepaste plan heeft naar het oordeel
van het college voordelen voor zowel de Lidl als voor de gemeente en
haar bewoners.

Uiterweg, Tuinen van Aalsmeer en Veiligheidsbeleid

Aalsmeer - Met een officieel en leuk
moment begint vanavond, donderdag
23 april, de vergadering van de Raad.
Voor aanvang wordt om 19.45 uur Selina Kok gehuldigd. Selina Kok is afgelopen januari Nederlands Kampioen geworden in het onderdeel 2-baton in de preteen kampioensklasse. Eerder dit jaar heeft Selina in Italië met het showcorps een eervolle
tweede plaats behaald bij de Wereldkampioenschappen. Selina was één
van de 22 leden van team Holland.
De huldiging van de kampioene vindt
plaats in de burgerzaal en eindigt met
een demonstratie. Om 20.00 uur begint vervolgens dan de Raad onder
voorzitterschap (voor de laatste maal)
van burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Hamerstukken zijn het voorstel
tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol, jaarverslag 2013 en begroting 2015 stichting Auro en de verordening leerlingenvervoer. Volgens
het schema wordt hiervoor 5 minuten

Vrijwilligers, deelnemers
en sponsors
Voor de organisatie zijn lokale vrijwilligers gevonden en werkgroepen gevormd. Zo is er een werkgroep route, sponsoring, communicatie, side events, vrijwilligers en locatie, start en finish. De projectleider
voor Aalsmeer is Albert Vuil en vanuit de stuurgroep houdt hij het overzicht op alle groepen, is klankbord en
heeft een adviserende rol. Ben je ook
enthousiast en wil je deelnemen aan
het grootste peloton ter wereld op 6
september in Aalsmeer? Kijk dan op
www.ridefortheroses.nl voor meer informatie. En kun je niet meefietsen,
maar wil je iets doen? Word dan vrijwilliger of donateur. Er zijn vele vrijwilligers nodig. Op de dag zelf alleen
al zo’n 500.

Hennepkwekerij met 3.000
planten in bedrijfspand

Voordelen
Begin 2014 heeft Lidl een plan bij de
gemeente ingediend voor de bouw
van een supermarkt aan de Stationsweg 4-6 (oude Rabobankgebouw). Het bestemmingsplan staat
de vestiging van een supermarkt op
die locatie toe en de gemeente heeft
hiervoor aan Lidl een omgevingsvergunning verleend. Tegen dit besluit is door enkele belanghebbenden beroep aangetekend.
Tegelijkertijd is in overleg met Lidl
een alternatief plan ontwikkeld dat
nu ter inzage gelegd gaat. Het alternatieve plan kent verschillende
voordelen ten opzichte van het oorspronkelijke plan: De supermarkt
wordt aan de achterzijde van het
perceel gebouwd, in plaats van aan
de voorkant bij de Stationsweg. De
supermarkt wordt groter en dat betekent dat er inpandig bevoorraad
kan worden. Dat levert naar verwachting minder geluidshinder voor
omwonenden op. De verkeersafwikkeling en bevoorrading gaan in het
alternatieve plan via de Stationsweg

en niet via de Uiterweg. Het aantal
parkeerplaatsen is uitgebreid van 60
naar 82. Op maandag 18 mei wordt
van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in het
gemeentehuis op het Raadhuisplein 1.
Inspraak en advies
De plannen kunnen digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.aalsmeer.nl.
Van 24 april tot en met 5 juni ligt de
concept Startnotitie ook ter inzage op het gemeentehuis. Het College van B&W wil graag de mening
en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de Startnotitie voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden
gegeven op de bewonersavond van
18 mei. Tot 5 juni kunnen adviezen
en inspraakreacties ook per post
gestuurd worden aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG Aalsmeer o.v.v. Supermarkt
Stationsweg 4-6. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl onder vermelding van supermarkt Stationsweg 4-6. Voor meer informatie
kunt u ook contact opnemen met de
heer L. Kiep van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen tel
020-540 41 44. De direct omwonenden worden per brief geïnformeerd
en uitgenodigd. Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt
en wordt de concept startnotitie
met alle adviezen en inspraakreacties voor besluitvorming voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeerbaan wordt ingezet voor starts

Aangepast baangebruik door
onderhoud Buitenveldertbaan
Aalsmeer - De Buitenveldertbaan
kan tot en met 1 mei niet ingezet worden voor het vliegverkeer. Schiphol
vervangt in deze periode de lichtinstallatie van deze baan. Tegelijkertijd
vindt onderhoud plaats, zodat de baan
niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is. Door de buitengebruikstelling van de Buitenveldertbaan ver-

andert het gebruik van de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Kaagbaan
en Schiphol-Oostbaan. Landingen uit
het oosten worden verplaatst naar de
Schiphol-Oostbaan en de Kaagbaan.
De Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan worden ingezet voor starts. Indien er sprake is van bijzondere
weersomstandigheden, zoals harde

(zuid) westenwind, kan de SchipholOostbaan - ook ‘s nachts - gebruikt
worden voor landingen over het centrum van Amsterdam. Bij harde wind
zal het afwijkend baangebruik leiden
tot extra hinder, vooral in het gebied
ten noordoosten van Schiphol.
Bewonersaanspreekpunt
Voor meer informatie of vragen over
het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (Bas). Dit kan via telefoonnummer 020-60155 55. Of raadpleeg de website, www.bezoekbas.nl.
Hier staan ook de data van regulier en
groot onderhoud.
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Aanmelden kan tot 18 mei

Werving kinderburgemeester
en ‘Jonge Helden’ gestart
Aalsmeer - De werving voor de
kinderburgemeester en de werving
voor jongeren die in aanmerking
komen voor een Jonge Heldenlintje
zijn gestart. Er zijn kleurrijke posters
verspreid door heel Aalsmeer om
kinderen aan te sporen om zich op
te geven als kandidaat kinderburgemeester. De andere poster heeft als
titel: Jonge Helden gezocht! Om in
aanmerking te komen voor een Jonge Heldenlintje moeten anderen de
Jonge Held namelijk voordragen.
De inschrijving is gestart en via de
website www.aalsmeer.nl/jongehelden of www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester kan iedereen zich tot uiterlijk 18 mei opgeven. De kinderburgemeester wordt tijdens de juniorpramenrace op 13 juni officieel
benoemd. De Jongerenlintjes worden een week later, op zaterdag 20
juni, uitgereikt tijdens het Bruggenfestival in Aalsmeer-Oost.
Solliciteren
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van
de Aalsmeerse basisscholen worden uitgedaagd om aan te geven
wat zij als kinderburgemeester zouden willen verbeteren in Aalsmeer.
De kinderen vullen daarvoor een
sollicitatieformulier in. De briefschrijvers worden samen met hun
ouders op een woensdagmiddag
uitgenodigd op het gemeentehuis
om kennis te maken met de jury en
om hun voorstel toe te lichten. De
jury bestaat uit een lid van het College van B&W, een schooldirecteur
en een medewerker van de Binding.
De jury maakt een selectie uit de ingediende voorstellen en deze geselecteerde kinderen kunnen campagne gaan voeren om verkozen
te worden tot kinderburgemeester. Uiteindelijk kan iedereen in een

speciaal stemhokje in de Zijdstraat
stemmen op zijn of haar favoriete kinderburgemeester. De gekozen kinderburgemeester wordt vervolgens tijdens de juniorenpramenrace beëdigd door de burgemeester. Dit gebeurt door het omhangen
van een speciale kinderambtsketen.
De kinderburgemeester heeft onder
andere als taken: Aandacht vragen
voor zijn/haar thema’s; Werkbezoeken samen met de burgemeester en
wethouders; Ceremoniële functie bij
speciale evenementen, zoals de ontvangst van Sinterklaas; Communiceren over zijn/haar activiteiten.
Maatschappelijke inzet
Door het uitreiken van een ‘Jonge Heldenlintje’ wil de gemeente
haar waardering laten blijken voor
de vrijwillige, maatschappelijke inzet van jongeren. Jongeren kunnen
zichzelf niet aanmelden voor het
jongerenlintje. Anderen zoals ouders, docenten of jongerenwerkers
kunnen dit voor hen doen. Er zijn
twee leeftijdscategorieën, te weten
12 tot en met 17 jaar en 18 tot en
met 23 jaar. Een Aalsmeerse jongere komt in aanmerking als hij/zij een
uitzonderlijke maatschappelijke inzet heeft getoond, bijvoorbeeld door
structureel hulp te bieden aan een
oudere/zieke, activiteiten te organiseren ter bevordering van de samenhang in de buurt, of een mens
of dier in nood te helpen. De jury die de aanvragen beoordeelt bestaat uit een lid van het College van
B&W, een vertegenwoordiger van
de Binding, een docent, een vrijwilliger en een actieve jongere. Kijk voor
meer informatie kijk op de website
van de gemeente, stuur een mailtje
aan j.woodley@amstelveen.nl of bel
0297-387575 en vraag naar J. Woodley.

Portret van Vincent van Gogh

Scholen maken mozaïek
voor Flower Festival
Aalsmeer - Leerlingen van de Antoniusschool, De Graankorrel, de Zuidooster en de Samen Een zijn deze week begonnen met een speciaal
project. In de komende twee maanden verzorgen zij plantjes die uiteindelijk worden gebruikt in een groot
mozaïek tijdens Aalsmeer Flower
Festival. Het mozaïek gaat een schilderij van Vincent van Gogh uitbeelden. Onder begeleiding van vrijwilligers van KMTP Groei & Bloei hebben de leerlingen zelf een stek van
de plant Coleus opgepot. De stekjes groeien in de komende weken tot
volwaardige planten en de leerlingen
gaan uiteraard hun best doen om
het er zo mooi mogelijk uit te laten
zien. Ondertussen steken ze ook nog
iets op van de groeiwijze en verzor-

ging van deze plant. Voor de klas met
het mooiste resultaat is er een leuke prijs. Tezamen vormen de planten
straks de schilderijlijst van een mozaiek, dat in het weekend van 20 en 21
juni op het Molenplein in AalsmeerCentrum te zien is. Naast de lijst bestaat het mozaïek uit ruim duizend
bloeiende planten in twaalf verschillende kleurstellingen. Hiermee wordt
een zelfportret van Vincent van Gogh
uitgebeeld. Dit schilderij is niet zomaar gekozen, het is dit jaar namelijk precies 125 jaar geleden dat de
bekende Nederlandse schilder overleed. Het mozaïek is onderdeel van
Aalsmeer Flower Festival, dat zich
afspeelt op vier kleurrijke locaties.
Meer informatie is te vinden op www.
aalsmeerflowerfestival.nl.

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 26 april organiseert Vogelvereniging Aalsmeer
en omstreken een grote vogelbeurs
in de Baccara aan de Baccarastraat
1. De beurs is open van 10.00 tot
13.30 uur.
De vogelvrienden van Aalsmeer bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers,
voor het diervriendelijk behandelen van vogels met in acht neming
van de milieueisen die tot heden van
kracht zijn. Een hele eer om dit keurmerk van diervriendelijkheid te mogen voeren. Iedere vogelliefhebber
is welkom om vogels te kopen, te

verkopen te ruilen of rond te kijken
en vragen te stellen over de hobby
vogels, hun voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens maken bezoekers kans op een
leuke attentie met hun entreebewijs.
Verkoop van uw eigen vogels is gratis, zowel voor leden als bezoekers.
Handelaren zijn aanwezig (alleen
op uitnodiging) met diverse soorten
vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Er is ook een
handelaar aanwezig met diverse zaden en zaadmengsels. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Wecycle dag elektrische apparaten

Ruim rommel en afval na
vrijmarkt Koningsdag op!
Aalsmeer - De agenda van
Aalsmeer staat weer bol van allerlei leuke festiviteiten. Te beginnen
op maandag 27 april met Koningsdag, een dag waarop traditioneel de
vrijmarkt plaatsvindt in het Centrum.
Altijd leuk die kinderen die hun
speelgoed dat ze ontgroeid zijn proberen te verkopen om er weer nieuw
speelgoed voor te kunnen kopen.
Wel altijd een lange dag, want wie
er niet op tijd bij is, heeft geen goeie
plek. Op zo’n dag wordt natuurlijk
altijd lekker gegeten en gedronken,
maar helaas leert de ervaring dat
men de verpakkingen hiervan maar
laat slingeren in plaats van in de afvalbak. Ook worden vaak niet verkochte spullen maar ‘gewoon’ achtergelaten. De gemeente speelt hier,

in samenwerking met De Meerlanden, handig op in door op dinsdag
28 april een Wecycle actie te houden om inwoners te stimuleren om
na Koningsdag elektrische apparaten in te leveren bij de Milieustraat
in Rijsenhout. De eerste 100 inleveraars ontvangen het spannende
jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’. Ook worden 500 kanskaarten
uitgedeeld met kans op een leuk uitje met het gezin.
Maar, zo vraagt Garby Aalsmeer
zich af, is het ècht nodig om zo te
belonen? Is het niet de normaalste
zaak van de wereld om afval in de
afvalbak te gooien en elektrische
apparaten aan te bieden voor recycling? Met hetzelfde gemak gooi je
het toch in de afvalbak. Doen hoor!

‘Muziek’
De komende week is er een muzikale activiteit in Zorgcentrum
Aelsmeer waarbij ook belangstellenden uit het dorp welkom zijn. Op
dinsdag 28 april is er om 14:30 uur een zangmiddag in de grote zaal onder
leiding van Ingrid en met de heer Ally Maarse op de vleugel.Het gaat daarbij
vooral om het samen zingen van de bekende liedjes van vroeger.
‘Koningsdag’
Op Koningsdag bruist het in de gemeente Aalsmeer van de
activiteiten. Op deze maandag 27 april, is ook het wijkpunt “voor Elkaer” in
Kudelstaart geopend van 10:00 - 13:00 uur. Onder het genot van een kopje koffie/
thee kunt u op het grote scherm meekijken hoe het koningspaar in Dordrecht
arriveert. De toegang is vrij maar de consumpties zijn wel voor eigen rekening, u
bent van harte welkom en .... neem gezellig iemand mee!

Nederlands kampioenschap sjoelen

Petra Houweling derde
van Nederland
Aalsmeer - Zaterdag 18 april vond
in Barneveld het Nederlands Kampioenschap Sjoelen Individueel plaats.
In de Veluwehal streden 242 deelnemers om de nationale titel, zowel
bij de dames, jeugd als bij de heren.
Petra Houweling, wonend in NieuwVennep, maar sjoelend voor Sjoelclub Aalsmeer, zorgde voor een daverende verrassing door op de derde plaats te eindigen. Met de support van haar iets oudere tweelingzus Elisa, stond ze na ronde 1 (10
bakken) met 1376 op een zevende
plaats. Na de pauze gooide ze echter 1404, de op één na hoogste serie
bij de dames van deze dag. Uiteindelijk kwam ze slechts 15 punten te
kort voor het kampioenschap. Deze ging, net als in 2007, naar Simone Frijlink uit Zaandam. De tweede
plaats was voor Eef van den Bosch.
Omdat er eerst een fout gemaakt
was in het optellen van de scores,
was Petra in de veronderstelling
dat ze geen prijs had gewonnen en
was dus al op weg naar huis. Toch
maar weer omgedraaid en voor de
tweede keer op naar Barneveld voor
de prijsuitreiking. Net op tijd (misschien iets te hard gereden) stond
Petra op het bronzen schavot en
hoorde het Wilhelmus aan. Zowel
in Barneveld als bij de selectiewedstrijden bleek Simone Frijlink de betere door twee constante series te
sjoelen. Maar op 15 en 16 mei vindt
het Wereldkampioenschap Sjoelen
plaats in Tsjechië en wie weet wat
voor mooie dingen daar nog staan
te gebeuren…
Bij de Heren Hoofdklasse A werd
Siem Oostenbrink (niet voor de eerste keer) Nederlands Kampioen.

Dick Eijlers (zoon van Aalsmeer
sjoeler Wim) eindigde op zilver en
Klaas Rorije greep het brons. Jan
Drent, de kampioen van 2014, stond
met een vierde plaats net naast het
podium. De sjoelers van Aalsmeer
deden het ook niet onverdienstelijk in deze klasse. De zesde plaats
van Patrick Haring is zeker het vermelden waard en de dit seizoen iets
minder gooiende Cock Tukker werd
uiteindelijk twaalfde. Paul van den
Berg, de vriend van Petra, kon in de
Heren B geen potten breken met
plaats 21. Naast Petra deden er nog
twee dames mee in de Hoofdklasse, te weten Joke Schagen en Marry Verhoeven. Joke werd dertiende en Marry (de moeder van Petra)
eindigde op de zeventiende plaats.
Kees Kuijpers kon zijn stunt bij de
afdelingswedstrijden in de C-Klasse niet herhalen (een super tweede
ronde van 1400) en werd uiteindelijk tiende. Karin Geleijn werd eveneens tiende, maar dan in de D-Klasse. Ook zij bleef een aantal punten
onder haar clubgemiddelde. De andere twee sjoelers van Aalsmeer
hadden te kampen met een (kleine) blessure en konden niet hun
normale niveau halen. Theo van Leijden werd vijftiende in de E-Klasse
en Mirjam van den Berg werd achttiende in de G-Klasse. In het Open
Toernooi bereikte Wim Eijlers een
mooie negende plaats. Het sjoelseizoen zit er al weer bijna op. Resteert alleen nog de laatste competitieavond, de slotavond van de Interclub, het WK in Tsjechië en de prijsuitreiking van het seizoen. Voor informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Geslaagde yoga workshop
in Huiskamermuseum
Aalsmeer - Vrijdag 17 februari sloot
Marijke Ohlenbusch haar workshop
af in het Huiskamermuseum, tijdens
haar jeugd een veilig onderkomen
bij opa en oma. Nu een paar decennia later is zij op deze plek terug gekeerd als yogadocente. Haar
leerlingen, bij wie voor sommigen
yoga de eerste kennismaking was
en voor anderen vertrouwd, hebben de workshop als positief ervaren. “Het stukje in de Nieuwe Meerbode maakte mij nieuwsgierig, vooral vanwege het yantra schilderen, ik
had geen idee wat dit inhield. Maar
wat ik hiervan geleerd heb, is dat ik
mij meer bewust ben geworden van
mijn ademhaling, het eerder herkennen van spanning en het leren
loslaten en het opbrengen van een
grotere concentratie.” Yantra schilderen gaat volgens een aantal vaststaande patronen die de cyclus van
het leven behelzen. De figuren worden met heldere tinten ingekleurd
in een van rechts naar links vloeiende beweging en er wordt van buiten naar binnen toegewerkt. Door
deze ongewone benadering ontvangen de hersenen andere signalen en prikkels. Het vereist een grotere concentratie maar je leert je
daardoor wel beter ontspannen .
“Ik ben nog nooit zo snel en zo lang
stil geweest”, lacht één van de cursisten en een ander vult aan: “Voor
mij is het een interessante kennismaking maar ook een confronta-

tie met mijn ongeduld.” Ook de yoga oefeningen waren heel plezierig.
“Het mooie van yoga is dat een ieder naar eigen kunnen en mogelijkheden werkt. Het is een ideale manier om in beweging te blijven. Door
het vertrouwen dat ik heb in Marijke durf ik ook net een beetje verder
te gaan. Ik kon meer dan ik dacht.”
De opzet van de yoga docente is geslaagd: Het bieden van een toegankelijke introductie die uiteindelijk
naar meer smaakt. “Voor ons waren de drie lessen in deze intieme
en bijzondere omgeving heel inspirerend.” Voor informatie zie de website www.Zazenyoga.nl
Janna van Zon

PCOB-middag
op 30 april

voor is een spreker uitgenodigd van
Zorg voor Elkaar. Zorg voor Elkaar
zorgt ervoor dat mensen, die hulp
nodig hebben en mensen die hulp
bieden, met elkaar in contact komen. Vooral in deze tijd, waarin het
steeds meer aankomt op hulp van
je naaste, is het belangrijk dat je elkaar weet te vinden. Het belooft een
interessante middag te worden.

Aalsmeer - Bent u in het verleden
gewend om op 30 april een gezellige dag te hebben? Kom dan op
donderdag 30 april naar de PCOBledenmiddag. U kunt dan nog eens,
tijdens het presenteren van de jaarverslagen, nagenieten van de activiteiten en uitjes die er het afgelopen
jaar zijn geweest. Na de pauze gaat
het over ‘omzien naar elkaar’. Hier-

‘Facebook’
U weet waarschijnlijk wel dat Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer op
het internet te vinden zijn met het adres www.zorgcentrumaelsmeer.nl.
Maar wist u dat we ook te vinden zijn op Facebook? Er zijn in het algemeen niet
zo heel veel ouderen die gebruik maken van Facebook maar onder jongeren is
facebook mateloos populair. Maar misschien zou u, ook als u geen facebook
gebruiker bent, toch eens moeten proberen om onze facebook pagina te
bezoeken. Daar kunt u namelijk regelmatig de
ontwikkelingen, uitnodigingen en activiteiten
volgen van zorgcentrum Aelsmeer en thuiszorg
Aalsmeer. En alles is wat er staat is zeer actueel.
Het adres is: Zorgcentrum Aelsmeer &
Thuiszorg Aalsmeer.
‘Verhuizing’
Onze thuiszorg, die bekend staat onder de naam Thuiszorg
Aalsmeer is de afgelopen jaren flink gegroeid. Wij opereerden vanuit een
kantoor in de Zijdstraat, naast Korenmolen De Leeuw. De laatste tijd is er een
omslag geweest, waarbij we de thuiszorg meer vanuit de verschillende
gezondheidscentra zijn gaan aanbieden. Dus al langere tijd zijn de teams van
Aalsmeer Oost en Aalsmeer Zuid gevestigd in Gezondheidscentrum Oosteinde,
de Thuiszorgteams van Kudelstaart in wijksteunpunt Voor Elkaer en de teams
voor Aalsmeer in Gezondheidscentrum Drie Kolommen.In de Zijdstraat was
tenslotte alleen nog het administratieve centrum gevestigd. Dit verhuist
deze week eveneens naar Gezondheidscentrum Drie Kolommen waarna de
vestiging in de Zijdstraat
dicht gaat.

Team Timmmerman voor OTT op
de koningsmarkt in Centrum
Aalsmeer - Na een afwezigheid
van 1 jaar staat Team Timmerman
dit jaar weer op de koningsmarkt,
aanstaande maandag 27 april in de
Zijdstraat. En ook dit jaar wordt er
weer van alles aangeboden om zoveel mogelijk geld op te kunnen halen voor een rolstoelfiets met trapondersteuning voor Ons Tweede Thuis. Er staan dit jaar wel heel
speciale spullen in het kraampje, de
cliënten van OTT zijn hard aan het
knutselen geslagen om zoveel mogelijk eigen gemaakte spullen aan
te kunnen bieden. Team Timmerman steunen kan door een mooie
eigen gemaakte vaas, stoeltjes, bijzettafels en nog veel meer te kopen.
Ook kan deelgenomen worden aan
het kampioenschap van Aalsmeer.
Wie wordt de snelste van Aalsmeer?
Daar is maar op één manier achter
te komen door op de twee racefietsen te stappen en de strijd tegen de

klok aan te gaan. Daag je vrienden
uit tijdens Koningsdag en kijk wie
de snelste is en win de titel kampion
van Aalsmeer. Voor de snelste man
en vrouw ligt er tevens een mooie
cadeaubon te wachten. Maar dat
is nog niet alles. Team Timmerman
lid Audry is hard bezig geweest met
haar passie, het maken van zogenoemde dromenvangers. Op de Koningsmarkt worden diverse soorten
en maten aangeboden. Daarnaast is
het ook mogelijk om een dromenvanger geheel naar eigen wens te
laten maken. De leden van Team
Timmerman hopen dat hun droom
uitkomt: Een nieuwe rolstoelfiets
met trapondersteuning aanbieden
aan OTT. Met de komst van deze rolstoelfiets kunnen de cliënten meer
het buiten ervaren, de wind voelen
en zijn ze veel minder gebonden aan
huis. Voor meer info: www.teamtimmerman.

Jumbo Koster verzorgt
vrijdag Koningsontbijt

Belangstellenden zijn welkom vanaf
14.30 uur in de grote zaal van zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad 2.

Aalsmeer - Maar liefst 3 scholen
en 1 kinderdagcentrum in de regio
Aalsmeer krijgen op vrijdagochtend
24 april een ontbijt met feestelijke
en gezonde producten aangeboden
door Jumbo Koster Aalsmeer. De
scholen doen mee aan de Koningsspelen, een landelijke sportdag voor
basisscholen in Nederland. De basisscholen ontvangen de ontbijtpakketten als goede start van deze
feestelijke dag.
Hiermee onderstreept Jumbo Koster het belang van (samen) ontbijten. “Wij zijn trots dat wij de basisscholen in de omgeving kunnen
voorzien van het Koningsontbijt”,
legt ondernemer Jurgen Zaal van
Jumbo Koster uit. “Ontbijten is heel
belangrijk. Je lichaam heeft niet alleen alle energie nodig om de dag
goed te beginnen, het is ook een fijn

moment om samen door te brengen. Met het aanbieden van het Koningsontbijt willen we dat nog eens
extra benadrukken.” Basisscholen
halen de ontbijtpakketten op donderdag 23 april op bij Jumbo Koster Aalsmeer. Jumbo Supermarkten sponsort het Koningsontbijt dit
jaar voor de derde keer op rij. Net
als voorgaande jaren stelt ook een
aantal leveranciers van Jumbo producten gratis ter beschikking. De
Koningsspelen zijn een initiatief van
het Richard Krajicek Foundation en
Johan Cruijff Foundation en bestaan
uit een Koningsontbijt en een Koningssportdag. In totaal nemen dit
jaar ruim 5.400 scholen in heel Nederland, inclusief de Nederlandse
Antillen, deel aan de Koningsspelen.
Jumbo Supermarkten verzorgt hiermee in totaal voor zo’n 1,1 miljoen
basisschoolkinderen het ontbijt.

2e katern
Veiling met Coos op de Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 25 april vindt
er weer een veiling plaats op de
Historische Tuin Aalsmeer. Veilingmeester Coos Buis zal op de hem
bekende wijze weer proberen een
sortiment bloemen en planten aan
de man te brengen. Ook kinderen
zijn van harte welkom op de veiling.
In de vitrine onder de klok is de aanbesteding te zien van de bouw van
de Oude Veiling in de Marktstraat.
In een andere vitrine is de verliesen winstrekening van de CAV (de
veiling in het dorp) uit 1915 te zien.

De bedragen in die tijd waren van
een heel andere orde als de huidige bedragen. De Tuin gaat open om
13.30 uur en de veiling begint om
15.00 uur. Ingang via het Praamplein. Entree 4 euro per persoon, 65
plussers betalen 3.50 euro en museumkaarthouders en kinderen hebben gratis toegang. Op Koningsdag
is de Tuin gesloten.
Voor meer informatie 0297-322562
of via de website www.historischetuinaalsmeer.nl.

Koningsdag in Kudelstaart
wordt groot feest!
Kudelstaart – Nog niet iedereen
weet het misschien, maar Koningsdag vier je in Kudelstaart. Ook dit
jaar weer wordt het een en al gezelligheid op het parkeerterrein achter dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg.
Al vanaf 14.00 uur wordt het één
groot feest. Een hele middag muziek en entertainment voor jong en
oud. DJ Richard van den Broek zal
deze middag de muziek verzorgen.
Tussendoor optredens van The Old
Strangers en Cock Zwanenburg.

de vis al gemerkt was of dat het een
‘nieuw’ exemplaar betrof. Gedurende het onderzoek zijn er 388 unieke exemplaren gevangen en voorzien van een merk. Vervolgens zijn
er 241 exemplaren gevangen, waarvan er 55 eerder waren gemerkt. Bijzonder was dat in de populatie de
één- en tweejarige meervallen volledig ontbraken in de vangst.

Westeinder unieke ‘hotspot’
voor Europese Meerval
Aalsmeer - Het was dinsdagavond
15 april druk in het gemeentehuis.
Veel inwoners waren naar het gemeentehuis gekomen om meer aan
de weet te komen over de meerval.
De meerval is de grootste inheemse
roofvis. Tot nu toe was er nog weinig
bekend over de populatie van deze
veenreuzen in de Westeinderplassen. Daarom heeft het hoogheemraadschap van Rijnland samen met
Sportvisserij Nederland twee jaar
lang onderzoek gedaan naar de Europese Meerval in de Westeinderplassen. Ook is de lokale beroepsvisser, Theo Rekelhof, intensief betrokken geweest bij dit onderzoek
als visser en vanwege zijn direc-

te kennis over het gebied. Voor het
Rijnland was het belangrijk te weten hoe uniek de populatie is en hoe
deze gebruik maakt van de Plassen.
Uit het onderzoek blijkt dat er tussen
de 1.500 en 2.000 meervallen groter dan 25 centimeter voorkomen in
de Westeinderplassen. Dit is aan de
hand van een merk-terugvangexperiment onderzocht. Hierbij zijn eerst
zoveel mogelijk meervallen gevangen en voorzien van een zender. De
gevangen meervallen zijn vervolgens
weer in hetzelfde gebied waar ze gevangen zijn, uitgezet. In de periode
daarna zijn opnieuw zoveel mogelijk
meervallen gevangen. Door de vissen te scannen werd vastgesteld of

Maar er is meer. Zo is er ook een
stormbaan voor de jeugd en een
springkussen voor de hele kleintjes. Bovendien is de hele middag
Clown Desalles aanwezig. U weet
wel, die hilarische clown die vorig
jaar niet alleen jong, maar ook oud
wist te vermaken. Het wordt dus ongelofelijk gezellig, want er wordt natuurlijk ook gezorgd voor een hapje
en een drankje. En mocht het weer
wat minder zijn, dan is er altijd nog
de mogelijkheid om naar binnen te
gaan.

Aalsmeer - Aanstaande maandag
27 april is het Koningsdag en dit betekent feest voor iedereen, groot en
klein. De kinderen staan natuurlijk het grootst in de belangstelling
en voor hen worden leuke activiteiten georganiseerd. Uiteraard mag
weer plaats genomen worden op
een kleedje of achter een kraampje
in de Zijdstraat om allerlei spulletjes
te gaan verkopen. Afgelopen weken zijn vast al vele zolders en kasten opgeruimd om een mooi en gevarieerd assortiment aan te kunnen
bieden. Op de vrijmarkt is altijd van
alles te koop, speelgoed en spelletjes voor kinderen, maar ook beeldjes, boeken en veelal ook bloemen
voor de volwassenen. Diverse plaatsen in de Zijdstraat zijn al gereserveerd door kinderen. Met krijt zijn de
stands aangekondigd. De vrijmarkt
begint officieel om 9.00 uur, maar wie
eerder gaat, zal zich verbazen over
de vroege drukte in de winkelstraat.

Voor muziek wordt vast ook weer gezorgd. Leuk toch om geld te verdienen met gitaar, saxofoon of blokfluit
spelen! Rond enen in de middag is
de vrijmarkt meestal afgelopen en
dat komt goed uit. De jongens en
meisjes kunnen zich, na stil zitten en
(hopelijk) geld tellen, uit gaan leven
op het Raadhuisplein. Het Oranjecomité presenteert weer een vol plein
met tal van attracties waar gratis gebruik van mag worden gemaakt. Er
zijn springkussens, hindernisbanen,
Sumo worstelen, een kartbaan, levend voetbal, ballen gooien op servies, eendje vangen, een draaimolen voor kleintjes en nog veel meer
(nieuwe) attracties. En wie dorst en
trek heeft gekregen van het spelen,
kan bij de kinderbar gratis limonade en popcorn halen. Voor de groten
zijn uiteraard ook drankjes en hapjes verkrijgbaar. De spelletjesmiddag
is van 12.30 tot 18.00 uur en iedereen
is welkom!

Overdag is de meerval vooral te vinden onder de rietzudden en tussen
19.00 uur ’s avonds en 9.00 uur ’s
morgens is de meerval het actiefst
en zijn ze op zoek naar voedsel. Gedurende de wintermaanden verblijft
de meerval veelal onder de rietzudden. Maar af en toe komt hij er onder vandaan. Pas als de temperatuur boven de 10 graden komt, verlaat de meerval de rietzudden om in
het open water te gaan jagen. Uit
het onderzoek is eens temeer het
belang van de rietzudden voor de
meerval gebleken. Bij gebiedsont-
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Momenten
Verdwenen
in de golven

Grote belangstelling bij open
dagen Fort Kudelstaart

Koningsdag in Aalsmeer:
Vrijmarkt en spelletjes

Tien tot twaalf jaar
De grootste meerval was 153 centimeter. Waarschijnlijk was deze vis
tien tot twaalf jaar oud. Het blijkt dat
de meerval op de Westeinderplassen niet ouder wordt dan twaalf jaar
of mogelijk een langzamere groei
vertoond dan soortgenoten in de
zuidelijke landen. Ook is het dag en
nacht ritme onderzocht. Het blijkt
dat de meerval een sterk dag en
nacht ritme heeft.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
deed het Fort Kudelstaart mee aan
de Start van het Fortenseizoen. Voor
het eerst was het Fort open voor publiek. Een mooie gelegenheid voor
de inwoners van Aalsmeer om een
kijkje te nemen bij dit unieke Fort.
De belangstelling was groot: zo’n
1.000 mensen hebben hun kans
gegrepen om het Fort van binnen
te bekijken. Het Fort Kudelstaart
maakt deel uit van de Stelling van
Amsterdam: deze bestaat uit 46 forten en batterijen, dijken en sluizen
rondom Amsterdam. De linie werd
gebouwd tussen 1880 en 1914 en
moest de vijand buiten de hoofdstad houden. Rondleider (en ouddirecteur van de OBS Kudelstaart)
Jan van Veen weet hier alles van. Tijdens het weekend verzorgde hij de
rondleidingen door het Fort. Bezoekers konden daarnaast ook kiezen

voor een rondvaart over de Westeinder Plassen, deze werd verzorgd
door Henk van Leeuwen. Ruim 500
mensen hebben van deze gelegenheden gebruik gemaakt. Natuurlijk konden bezoekers ook zelf het
terrein verkennen, waar ze welkom
werden geheten door twee piccolo’s. Ook was er een mogelijkheid
om hondjes te vouwen met ballonnen. Kinderen konden reusachtige papieren boten vouwen, beschilderen en te water laten. En verder
werd er gezorgd voor een hapje en
een drankje. Het was, mede dankzij
het mooie weer, een geslaagd evenement. Kans gemist? Tijdens het
Aalsmeer Flower Festival (20 en 21
juni) is het Fort wederom open en
zijn er allerlei activiteiten. Voor meer
informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Serieus? Zijn er echt
serieus mensen die lachen om het
aantal doden dat door de golven
is verzwolgen tijdens de vreselijke bootramp op de Middellandse
Zee? Zijn er echt medemensen die
zo harteloos zijn? Het beschamende antwoord is helaas: Ja, die zijn er.
Maar als die mensen nu eens dieper nadenken over het leed wat deze arme stakkers getroffen is. Als ze
eens echt aan al die kindjes denken die zijn verdronken terwijl ze
aan hun mama hingen alsof hun leven er vanaf hing. Of veilig bij papa in de armen. Sommigen kónden
zelf nog niet eens nadenken. Zo
jong. De meesten op de boot konden niet zwemmen en als dat al wel
zo was, dan waren ze alsnog kansloos. Alleen maar, omdat ze een betere toekomst wilden. Een toekomst
in een ander land, dan hun vaderland, omdat het daar niet meer uit

wikkelingen kan Rijnland deze kennis nu meenemen. Kennis die voor
dit onderzoek nog niet beschikbaar
was. In Nederland komen er steeds
meer meervallen voor. Toch lijkt de
populatie in de Westeinderplassen
redelijk uniek te zijn. Rijnland heeft
het voornemen ontwikkeling van deze populatie te blijven volgen als onderdeel van de maatregelen om te
komen tot een goede waterkwaliteit.
Wel zwemmen?
Tijdens de avond was er ook volop
de gelegenheid om vragen te stellen. Een verontruste inwoner vroeg
zich af of zij haar (klein-) kinderen nog wel kon laten zwemmen
bij deze grote vissen. Bij zowel Rijnland als Sportvisserij Nederland en
Theo Rekelhof waren er geen gevallen bekend dat meervallen mensen
aanvallen. Na de presentatie van het
rapport konden de geïnteresseerden nog een informatiemarkt bezoeken. Op de markt stonden kramen van Vislust (de grootste visvereniging in Aalsmeer met meer dan
1700 leden), De Natuurwerkgroep
Aalsmeer, de Groene AS projecten
en Rijnland. Bij de kramen was volop informatie te krijgen over de activiteiten van de diverse onderdelen. De natuurwerkgroep Aalsmeer
is vorig jaar opgericht en zoekt nog
naar enthousiaste leden. Aanmelden voor de natuurwerkgroep kan
door een mail te sturen naar natuurgroepaalsmeer@gmail.com.
te houden is. Een veilige toekomst.
En dan aan boord stappen met veel
te veel mensen op elkaar. Een overvolle boot. Dát was dus een betere
keus dan ‘thuis’ blijven. Hoe erg heb
je het dan. Hoe ongelukkig moet je
dan zijn. Dat je met je hele gezin dát
verkiest.. En dat er dan écht mensen zijn die lachen om het leed en
het, sterker nog, afdoen als ‘het waren er nog te weinig’. Ik krijg hier
plaatsvervangende schaamte van.
Echt. Serieus. Alle mensen, die zo
harteloos denken over deze onmetelijke ramp met onmenselijk verdriet, wil ik meegeven dat ze moeten beseffen dat ze blij moeten zijn
dat het hier in het westen is waar
hun wieg stond en niet daar waar
vandaan gevlucht moest worden,
alleen maar om te overleven. Denk
alsjeblieft een tweede keer na voordat je je op zo’n onbeschofte, walgelijke manier uitlaat over mensen
zoals jij en ik!
Verdwenen in de golven
Het leek zo veilig op mama’s schoot
Ze pakten haar stevig vast
Op die overvolle boot
En toen was er paniek
Iedereen in nood
Verdwenen in de golven
In de golven van de dood

Darten in het Dorpshuis

Zaterdag Blind Koppel
Toernooi bij Poel’s Eye

“Het was een geweldige dag”

Kudelstaart - De vorige week
speelavond van de dartclub Poel’s
Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart was de dertiende speelavond van het dertiende seizoen.
Dit bracht Danny de Hartog echter geenszins ongeluk. Na vier vergeefse pogingen won hij dan eindelijk voor het eerst dit seizoen, en
de derde keer ooit, een speelavond.
Remco Maarse won dus niet, maar
was evengoed tevreden door de finale te bereiken.
Danny Zorn was door Danny de
Hartog naar het tweede niveau verwezen, maar liet vervolgens geen
steken vallen. Jeroen van den Helder werd tweede. Grappig feit was
dat de bewoners een 41 huizen tellende straatje in Kudelstaart, namelijk het Zeemanhof, opvallend
presteerden. Drie bewoners haalden de finale, twee de halve finale. Huib Gootjes bereikte de halve
finale van het hoogste niveau, Michel van Galen de halve finale van
het tweede niveau. Danny Zorn en
Jeroen stonden dus in de finale van
het tweede niveau. Op het derde niveau was echter nog een Zeemanhoffer succesvol bezig. Remco Pannekoek won knap in de finale van
Ronald Baars. Ook Joris Voorn en
Albert Geleijn waren goed bezig,
zij bereikten beiden de halve fina-

Aalsmeer - Wat een geweldig feest
was het afgelopen zaterdag 18 april
op het terrein van de Atletiekvereniging. De hele dag stond in het teken van Tinka helpt. Vanaf 10 uur
‘s morgens stroomden kinderen en
volwassenen binnen. In toerbeurt
kregen renners een half uur de tijd
om zoveel mogelijk rondjes te rennen om zoveel mogelijk geld op te
halen. En wat is er hard gerend! Kinderen die alles gaven en soms meer
dan 14 rondjes renden.
Allemaal om er voor te zorgen dat
Tinka haar werk in Thailand kan
voortzetten. Tinka was hierbij ook
zelf aanwezig en dit maakte de dag
nog specialer. Samen met heel veel
andere Aalsmeerders heeft ze alles
gegeven voor de kinderen in Thailand. De dag draaide volledig op
een stel heel enthousiaste vrijwilligers. Aan alles was gedacht. Zo was
er een springkussen voor de kinderen en konden zij zich laten schminken. Belangstellenden konden een
kijkje nemen bij de verkoopstand en
er was koffie en thee. Ook de EHBO
stond de hele dag paraat, maar
was gelukkig niet veel nodig. Aan
het einde van de dag heeft Tinka
een check in ontvangst mogen ne-

le. Op het vierde niveau had Luc van
de Meer eindelijk succes in de finale. Na twee eerdere verliespartijen,
één dit jaar en één vorig jaar, won
hij dan nu de finale, en wel ten koste van niemand minder dan Peter
van de Laarse. In deze ronde waren
Rob Braam en Jan Berk de trotse
halve finalisten. De hoogste uitgooi
van de avond ging met een zeer hoge finish van 158 naar Nick Dekker.
Dit was tevens een evenaring van
de hoogste uitgooi van het seizoen
tot nu toe van Danny de Hartog. Ten
slotte werd Remco Maarse voor de
tweede keer op rij, en de vierde keer
ooit, uitgeloot voor het spel de Triple
Pot, maar hij miste helaas jammerlijk
drie pijlen op het trainingsdartbord.
Overmorgen, zaterdag 25 november, is het Blind Koppel Toernooi. Bij
dit oergezellige toernooi schrijft iedereen zich alleen in, en wordt vervolgens door een computer vijf ronde lang aan een koppelmaat gekoppeld. Hierna volgt pas de knock out
ronden. Dit toernooi is altijd beregezellig en ongedwongen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is
niet nodig. Iedere dartliefhebber is
van harte welkom in het Dorpshuis.

Tinka: Bedankt Aalsmeer!
men met het geschatte bedrag wat
zal worden opgehaald. Over ruim
een maand is dat definitief. De komende tijd zullen alle renners langs
hun sponsors gaan om het geld op
te halen. De organisatie kijkt terug
op een zeer geslaagde dag. Er waren zoveel sponsors, renners, kinderen en volwassenen, vrijwilligers,
mensen die kwamen aanmoedigen, daarom: Aalsmeer bedankt, het
was geweldig! Meer informatie over
het werk van Tinka of deze dag nog
eens kort terug zien? Kijk dan op
www.tinkahelpt.com

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 25 april wordt
van 13.00 tot 16.00 uur weer een algemene verzamelaarsbeurs gehouden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Er worden postzegels, munten, penningen, boeken en meer verkocht. Er is een ruiltafel aanwezig. De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte
welkom.
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Workshop Amazone Krijtverf
bij Decorette Piet
Aalsmeer - In het voorjaar krijgen
we vaak de kriebels om de winter te
verjagen en een nieuwe start te maken. Even lekker schilderen, werkt altijd heel goed. Wat denk je van een
kleurpalet van Amazona krijtverven in
fris en fruitig Citron, zacht Rose, stoer
Black Pearl en basis Blanc-de-Blanc.
In een handomdraai heb je een kamer
een ander look gegeven. Doorgaans
is de verf in één keer dekkend. De
verf van Amazona is mineraal en volledig natuurlijk. Dat geeft een prachtig poedermat resultaat. Door de natuurlijke grondstoffen is de verf heel
rustig qua uitstraling en kun je wat
meer met kleur werken dan met een
gewone verf, zonder dat het schreeuwerig wordt. Met dezelfde verf kun je
muren schilderen, meubels en accessoires. Hoe handig is dat! Meubels
slechts even reinigen met Amazona
Ecoclean. Twee laagjes verf aanbrengen en je hebt je accessoires passend
gemaakt bij de nieuwe kleur op je
muren. De kleuren zijn ontwikkeld om
een warme sfeer in je interieur te creeren. Amazona is het enige verfmerk

dat echt ecologische krijtverf op de
markt brengt. Veel fabrikanten hebben zichzelf het label ‘ecofriendly’ opgeplakt, maar dat is letterlijk milieuvriendelijk. Een milieuvriendelijke verf
is weliswaar op waterbasis, maar bevat nog steeds oplosmiddelen en synthetische vulstoffen en pigmenten en
het is maar de vraag of je dat milieuvriendelijk kunt noemen. Als je voor
echt 100% natuurlijke verf gaat, dan
kies je voor Amazona Krijtverf.
Decorette Piet geeft een workshop
op dinsdag 19 mei van 19.30 tot 22.00
uur om kennis te maken met het opleuken van meubels met Amazona
Krijtverf. De kosten voor deze workshop zijn 29,95 euro. De prijs is inclusief een houten accessoire, de verf
die gebruikt wordt en natuurlijk een
kopje koffie of thee met iets lekkers
erbij. Het geschilderde stuk mag natuurlijk mee naar huis aan het einde van de avond. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij Decorette Piet aan de Oosteinderweg 67, tel.
0297-324353 en email: info@decorettepiet.nl.

Stuntverkoop Intersport Duo
Uithoorn - Op donderdag 23 en vrijdag 24 april organiseert Intersport
Duo een stuntverkoop bij Amstelhof
Sport- & Healthclub aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn. U kunt
profiteren van kortingen tot 60% op
restant- en fabriekspartijen, zoals
shirts, shorts, sweaters, polo’s, bikini’s, running- en fitnesskleding, fiets-

kleding, voetbalkleding, zomerjacks,
casualschoenen, voetbalschoenen
en sportartikelen van vele bekende sportmerken. De stuntverkoop is
gratis toegankelijk! De stuntverkoop
is donderdag 23 april van 10.00 tot
21.00 uur en vrijdag 24 april tussen
10.00 en 18.00 uur. Voor meer info zie
advertentie elders in deze krant.

Voedselbank zaterdag in
actie bij AH Kudelstaart
Kudelstaart - In het ruim tweejarige
bestaan van de Voedselbank Aalsmeer
en Kudelstaart zal komende week een
nieuw ‘record’ worden gezet: dan komen 194 mensen, verdeeld over 59
gezinnen, een voedselpakket ophalen
omdat zelf hun dagelijks boodschappen niet kunnen betalen. Een triest
dieptepunt in deze rijke gemeente…
Om de benodigde boodschappenvoorraad aan te vullen, zal de VBA daarom aanstaande zaterdag 25 april weer
een winkelactiedag houden. De Albert
Heijn van Andre Alders in Kudelstaart
is voor de tweede keer gastheer voor
deze actiedag. Bij de ingang zullen de
VBA-vrijwilligers een boodschappenbriefje uitdelen aan de winkelbezoekers, met het verzoek om daarvan een
of misschien meerdere artikelen extra
te kopen en deze na het afrekenen te
doneren aan de Voedselbank. Omdat
er helaas nog steeds te weinig donaties binnenkomen om wekelijks bijna
60 solide basispakketten van te kun-

nen samenstellen, doet de VBA eens
per twee maanden een beroep op het
winkelend publiek om tijdens een winkelactiedag een extra boodschap te
doen en deze af te staan. In de winkel is een overzichtelijke opstelling te
vinden met de benodigde producten,
welke de gehele dag zal worden aangevuld. Na de kassa nemen duidelijk
herkenbare VBA-vrijwilligers de artikelen in grote dank van iedereen aan.
Giften in klinkende munt zijn uiteraard ook van harte welkom in de collectebus, want aan het einde van de
dag wordt het bedrag direct besteed
aan een boodschap waar zeer actueel
extra of speciale behoefte aan is. De
Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart
hoopt en vertrouwt weer op een succesvolle actiedag en bedankt bij voorbaat iedereen die daaraan een steentje bijdraagt buitengewoon hartelijk!
Kijk voor meer informatie, ideeën, suggesties of plannen voor donaties op
www.voedselbankaalsmeer.nl.

Aan het werk in het groen

Voorjaarsproeverij Wittebol:
Volop Prosecco en rosé
Aalsmeer - Afgelopen maandagavond vond in een ontspannen
sfeer de voorjaarsproeverij van Wittebol Wijn plaats. Wederom waren
zij te gast bij de Anna’s Hoeve in
Rijsenhout, waar in zomerse sferen
geproefd kon worden. Hubert Mesker van Il Miogusto was deze avond
aanwezig om zijn Italiaans mousserend aan het publiek te laten proeven. Deze kleurrijke bubbels zijn deze zomer bij voorhand al zomerhit 2015! Met name de groene fles,
een fantastisch huwelijk van fruitige Limoncello en heerlijke Prosecco.
Het ideale drankje voor warme dagen en zwoele nachten! Verder met
het oog op de mooie dagen die komen gaan, een verscheidenheid aan
rosé wijnen. Van de wat eenvoudige
lichte rosé tot aan de bijzonder rijke
Provence rosé, MIP Maid in Provence, AIX Vin de Provence, Elixir Côtes de Provence en Whispering Angel. Naast deze rosé ook genoeg
verfrissende witte wijnen, waaronder de Portugese Irreverente die bij
de meeste goed in de smaak viel.
De nieuwe Wijnen van de Maand
mei waren ook vast te proeven, drie
heerlijke Spaanse wijnen. Fris, sappig en goed in balans, precies wat
u wilt op een zomerse dag. Naast
deze Spaanse toppers, ‘‘ Wittebol’s
Summerwines’’, deze wijnen zullen

in de maanden Juni/Juli en Augustus allen mooi afgeprijsd zijn, zodat
u de hele zomer kunt genieten van
uw meest geliefde wijn! Ook de biologische wijnen worden steeds populairder en vanwege die reden een
aantal mooie wijnen uit Zuid-Afrika
van o.a. Waterkloof Winery en Stellar Organic Winery.
De Sauvignon Blanc van Peacock
was op deze tafel de absolute topper! Het Westeinder Paviljoen was
aanwezig met een aantal hardlopers
van hun wijnkaart.
Heeft u er een avondje heerlijk gegeten en heeft u daarbij een verrassend lekkere wijn gedronken? Dan
is er de mogelijkheid deze bij Wittebol te bestellen. Zuidam Distillers,
bij velen wel bekend, was de afsluiter van de avond. Een groot aantal
heerlijke distillaten. Van Oude Jenever tot aan Whisky, voor een ieder wat wils. Dirk en Linda van Zoolingen en medewerkers kijken terug op een zeer geslaagde voorjaarsproeverij. Op naar de zomer
met overheerlijke wijnen van Wittebol Wijn! Was u deze avond niet
in de gelegenheid te komen, maar
bent u toch nieuwsgierig naar het
wijnaanbod. Op de website kunt u
het proefboekje downloaden en uw
eventuele bestelling mailen (info@
wittebolwijn.nl).

Oostoogst levert eerste
kroppen sla aan Voedselbank

Moederdag in De Ichtusshop
Aalsmeer - De Ichtusshop is
De Christelijke boekhandel van
Aalsmeer en omgeving. Meer dan
30 vrijwilligers leveren hun bijdrage om deze bijzondere winkel in gebouw Irene draaiende te houden.
Van de winst worden christelijke
doelen ondersteund.
Zeker met dit in gedachten is het,
zo vlak voor Moederdag, een goed
idee naar De Ichtusshop te gaan
om een mooi cadeau uit te zoeken.
De Ichtusshop heeft een ruime collectie aan boeken, cd’s en dvd’s,
maar ook aardige geschenkartikelen die mogelijk het geschikte cadeau zijn voor deze dag. Van dinsdag 21 april tot 5 mei loopt de actie:
“Met welk boek of CD wil jij je moe-

der dit jaar verrassen met Moederdag?” Dus ga naar de winkel en vul
het formulier in (per persoon mag
slechts 1 inzending plaatsvinden).
Uit alle inzenders wordt dinsdag 5
mei één winnaar getrokken. De uitslag en het betreffende boek of cd
wordt zaterdag 9 mei om 14.00 uur
in De Ichtusshop uitgereikt. Daarnaast is het binnenkort weer Pinksteren. Ook dit jaar brengt de stichting Opwekking weer een nieuwe
opwekkings-CD uit. Deze, maar ook
andere nieuwe opwekkingsmaterialen zijn nu al te bestellen. De Ichtusshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 is iedere dinsdag, vrijdag en zaterdag geopend van 10.00
tot 16.00 uur.

Bolletjeskaarten van Cadore
voor gezinnen Voedselbanken
Aalsmeer - Afgelopen woensdag werd Ijssalon Cadore, vestiging
Aalsmeer, iets eerder geopend dan
normaal het geval was. Op uitnodiging van de IJssalon kwamen de vertegenwoordigers van de Voedselbank
uit Aalsmeer, De Ronde Venen, Uithoorn en De Kwakel en Hillegom bij
elkaar om een gift in ontvangst te nemen. Omdat IJssalon Cadore in deze plaatsen is gevestigd, is voor de-

ze vier voedselbanken gekozen. Na
een kop koffie en een introductie over
het ijs en de ijssalons vertelde Miranda van Koot dat zij zich maatschappelijk betrokken voelt bij de lokale gemeenschap en graag wat terugdoet
voor mensen met een minimaal budget. IJssalon Cadore weet maar al te
goed dat een ijsje vaak een extraatje
is, een klein feestje om van te genieten. Met het schenken van de bollen-

Aalsmeer - Vanaf vorige week donderdag konden de klanten van de
Voedselbank weer een verse, onbespoten krop sla van Oostoogst
aantreffen in hun pakket. Kwekerij Oostoogst werkt met een combinatie van commerciële verkoop en
gratis levering aan de Voedselbank.
Dat concept bleek vorig jaar zo succesvol dat dit jaar de capaciteit voor
het telen van onbespoten groente uitgebreid is. Met deze eenvoudige vorm van samenwerking heeft
Oostoogst vorig jaar op al heel wat
verse groenten kunnen weggeven
aan de Voedselbank. Dankzij de inzet van de vrijwilligers en het dekken van de onkosten via de commerciële verkoop hebben de klanten van de Voedselbank vorig seizoen de volgende aantallen groenten kunnen krijgen: 1020 Snackkomkommers, 425 Kroppen sla, 160
kilo bonen, 78 kilo tomaat. Ook dit
jaar zal er alles gedaan worden om
deze aantallen weer te halen. Aan
de inzet van de vrijwilligers zal dit
zeker niet liggen! Dit jaar werden
halverwege februari de eerste zaadjes al weer gezaaid in de kas aan

de Aalsmeerderweg. Gelukkig bleef
een strenge winter uit en konden
de gewassen goed groeien. Vanaf
maart zijn ook weer de vrijwilligers
actief in de kas op twee dagen van
de week. Iedere maandag en donderdag helpen 8 à 10 vrijwilligers en
klanten van de Voedselbank bij het
zaaien, wieden en oogsten. Dat is
een mooi voorbeeld van participatie en wederkerigheid waar tegenwoordig om gevraagd wordt. Vorige week was het zo ver. De eerste sla kon geoogst worden en worden vervoerd naar de voedselbank,
waar de klanten blij werden gemaakt met gezonde groente. Het
bestuur van de Voedselbank is erg
blij met de samenwerking omdat
het helpt bij hun streven naar het leveren van gezonde en verantwoorde
voedselpakketten. Het klantenbestand van de Voedselbank is in een
jaar van 35 naar bijna 60 gegroeid.
Toch hopen André en Inge Zekveld
van Oostoogst dat er wekelijks aan
de Voedselbank geleverd kan worden. Binnenkort zal ook de particuliere verkoop aan Aalsmeerderweg
265 weer van start gaan.

kaart aan de gezinnen bij de verschillende voedselbanken, hoopt zij hen
de mogelijkheid te geven ook even
te kunnen genieten. Deze bollenkaart
bestaat uit vijftien bolletjes ijs, die zowel afzonderlijk van elkaar (bijvoorbeeld elke keer één bol per persoon)
als in zijn geheel opgemaakt kan worden. In elke winkel kunnen deze bollenkaarten gebruikt worden, zonder
dat er verder geld aan te pas komt.
In totaal zijn zo’n 3.000 bolletjes ijs
uitgereikt. De bollenkaarten werden
met enthousiasme ontvangen. “ Zo’n
extraatje in de zomermaanden is bijzonder”, aldus één van de vrijwilligers.

Deze gezinnen krijgen nu de mogelijkheid ook een uitstapje naar de Ijssalon te maken. De eerste reacties
waren hartverwarmend.

Aalsmeer - Donderdagochtend 16
april hebben Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar
ondertekend. Hiermee committeren beide organisaties zich opnieuw
om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten bij het
Meerlanden team dat in Aalsmeer
de groenvoorzieningen onderhoudt.
Met het aanbieden van werkplekken aan participatiemedewerkers
uit Aalsmeer en directe omgeving,
draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de
gemeente Aalsmeer bij de uitvoering van de Participatiewet.
“Binnen het takenpakket van Meerlanden hebben wij werk op verschillende doe- en denkniveaus. Via AM
Groep kunnen wij dan ook participatiemedewerkers een baan aanbieden bij een regulier bedrijf”, aldus directeur Angeline Kierkels.
Volwaardige plek
De participatiemedewerkers worden nu gedetacheerd bij Meerlan-

den in plaats van ingehuurd en worden direct aangestuurd door een
meewerkend voorman van Meerlanden. Voor de medewerkers die
voorheen werkzaam waren bij een
sociale werkvoorziening of die uit de
bijstand kwamen, is deze nieuwe afspraak tussen AM Groep en Meerlanden een verbetering. De medewerkers hebben nu in hun beleving
een volwaardige plek binnen het
Meerlanden team. “Wij zijn blij dat
Meerlanden onze medewerkers al
lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking geven
wij verder vorm aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in
de Participatiewet,” aldus algemeen
directeur Anton van den Hoed.
Samenwerking
Meerlanden en AM Groep werken al sinds vele jaren samen. Momenteel werken medewerkers van
AM Groep bij Meerlanden in verschillende bedrijfsonderdelen waaronder De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.

Overdag scherp zien met
DreamLite nachtlenzen
Amstelland - DreamLite nachtlenzen, ’s Nachts lenzen dragen en
overdag scherp zien.
Overdag geen bril of contactlenzen meer nodig; dat kan! Droomt u
daar ook wel eens van? Goed kunnen zien, zonder afhankelijk te zijn
van uw bril of uw contactlenzen.
Voor veel mensen is dat nu mogelijk. Er zijn contactlenzen beschikbaar die alleen maar ‘s nachts gedragen hoeven te worden. Overdag
ziet u perfect en heeft u geen lenzen of bril meer nodig. Hoe dat kan?
De speciale DreamLite nachtlenzen
veranderen de vorm van het hoornvlies een heel klein beetje terwijl u
slaapt. Die vormverandering is precies voldoende om uw oogfout te
corrigeren. U kunt dat een beetje
vergelijken met wat er gebeurt als u
de hele dag een horloge hebt gedragen. De afdruk van de horlogeband
blijft nog geruime tijd zichtbaar nadat u het horloge af heeft gedaan.
De verandering die de DreamLite
nachtlens op het oog teweeg brengt
is veel geringer, maar blijft wel veel
langer merkbaar. De belangrijkste
oorzaken van het contactlensgevoel
zijn afwezig, omdat uw ogen vrijwel
niet bewegen als u slaapt en bovendien knippert u niet. En mocht u ‘s
nachts even uw bed uit moeten, dan
kunt u er ook nog goed mee zien.
De DreamLite nachtlenzen zijn namelijk perfect van sterkte en corrigeren uw ogen volledig. Maar de
echte sensatie ervaart u pas als u
‘s morgens de lenzen uitneemt. Dan
heeft het oog de vorm van de lenzen
aangenomen en kunt u goed zien;
de hele dag! Die gewenste vormverandering is natuurlijk niet definitief. Denkt u maar aan dat horloge,
waar al na enkele minuten de afdruk op uw huid verdwijnt. Met de

Geraniummarkt
en braderie!
Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei vindt
in het Centrum weer de jaarlijkse
Geraniumjaarmarkt plaats. Op het
Raadhuisplein bieden twintig kwekers en bedrijven diverse producten aan voor de tuin, zoals eenjarige en vaste planten, siergrassen en
knollen. Bij de stand van de KMTP is
er een ruilmarkt en ook de Historische Tuin Aalsmeer is aanwezig met
prachtige planten die per praam
worden aangevoerd. In de Zijdstraat
en op het Molenplein worden ongeveer tachtig kramen opgesteld. Op
de braderie onder andere kleding,
sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander
lekkers. De Geraniummarkt en de
braderie beginnen om 9.00 uur en
duren tot 17.00 uur.

ogen duurt het minstens een hele dag voordat ze weer hun eigen
vorm aannemen. Na maximaal een
paar dagen zal het oog weer volledig zijn oorspronkelijke vorm terug hebben. Dat is een voordeel
ten opzichte van een laserbehandeling van de ogen. Er is geen gewenningsperiode nodig bij de DreamLite nachtlenzen. Als de lenzen klaar
zijn, krijgt u een uitgebreide instructie over hoe ze moeten worden behandeld en zet u ze de eerste avond
in, vlak voor u gaat slapen. Doordat
u ze vrijwel niet voelt, zullen de lenzen u ook de eerste nacht geen slapeloosheid opleveren. Hooguit zou
u moeilijk kunnen slapen vanwege
de spanning waarmee u de volgende ochtend tegemoet ziet… Want
dat is een ware sensatie. Al na de
eerste nacht is meestal al tweederde van de oogfout gecorrigeerd.
Dus als u de lenzen uitneemt, kunt u
al behoorlijk goed zien; de hele dag.
Meestal duurt het een paar dagen
(eigenlijk nachten) voordat de volledige correctie is bereikt. De resultaten zijn dan bijna altijd verbluffend.
De meeste mensen hebben dan een
gezichtsscherpte die erg hoog is en
met een bril of gewone contactlenzen, nooit bereikt kon worden. Er
zijn natuurlijk ook beperkingen. Er
kunnen alleen ‘min-sterkten’ worden behandeld. En omdat de maximale verandering aan beperkingen
onderhevig is, kan maximaal -5.00
worden gecorrigeerd.
Niet iedereen kan dus profiteren van de DreamLite nachtlenzen. Maar omdat de sterkten tussen - 1.00 en – 5.00 heeft meest
voorkomen, is de groep die wél geschikt is, erg groot. Inmiddels bestaat DreamLite al meer dan 10 jaar.
Het systeem is veilig en omkeerbaar. Voordat er definitieve lenzen
kunnen worden besteld, voert de
contactlensspecialist een uitgebreid
vooronderzoek uit. Pas als er is vastgesteld dat er geen enkel risico aan
het dragen van DreamLite nachtlenzen zijn, worden de lenzen geproduceerd. De lenzen gaan een jaar mee
en dan moeten ze vervangen worden. DreamLite nachtlenzen zijn
verkrijgbaar bij: Sijbrants & van Olst.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugdkrant

Graankorrel: Ontdek je talent
op een blaasinstrument

In de meivakantie:

Vrijzwemmen met leuke
activiteiten in Waterlelie
Aalsmeer - De meivakantie staat
voor de deur en dat betekent dat er
weer volop kan worden gezwommen in zwembad De Waterlelie. Elke
dag zijn er ruime openingstijden om
gezellig met je familie of vriendjes
te komen zwemmen in het zwembad. Het recreatiebad en het ondiepe bad zijn van zaterdag 25 april
tot en met zondag 10 mei extra beschikbaar voor iedereen die lekker
wil komen spelen in het water. Elke dag worden er leuke activiteiten
en spelletjes georganiseerd waar je
aan kan meedoen.
De openingstijden voor het vrijzwemmen zijn als volgt: Zaterdagen
van 13.00 tot 14.30 uur, zondagen
van 10.00 tot 13.00 uur, maandag
4 mei van 10.30 tot 15.45 uur, dinsdag 28 april van 10.30 tot 15.45 uur,
woensdagen 29 april en 6 mei van
10.30 tot 15.45 uur, donderdagen
30 april en 7 mei van 12.00 tot 14.30
uur, vrijdagen 1 en 8 mei van 10.00
tot 13.00 uur. Maandag 27 april (Koningsdag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het zwembad gesloten.
Het vrijzwemmen kost voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar 4 euro.
De openingstijden voor het banenzwemmen zijn in de vakantie on-

gewijzigd. Op maandag 4 mei is er
echter geen banenzwemmen tussen
13.00 en 14.30 uur en op woensdag
29 april en 6 mei is het banenzwemmen tot 13.00 uur. Alle sportgroepen gaan gewoon door, alleen het
Aquajoggen begint om 14.30 uur (in
plaats van 14.00 uur). De lesjes Baby & Peuterzwemmen vinden in de
vakantie plaats op woensdagavond
en donderdagochtend. Op vrijdagochtend is er dus geen les op 1 en 8
mei. Ook alle zwemlessen gaan gewoon door, behalve als het zwembad gesloten is vanwege feestdagen.
Zwemclinics Oceanus
Zwemvereniging Oceanus geeft op
maandag 4 mei van 13.00 tot 14.30
uur allerlei leuke clinics: zwemmen,
waterpolo en bootcamp. Aan deze
activiteiten kun je gratis meedoen
(mits je een kaartje voor het vrijzwemmen hebt gekocht) en maak
zo kennis met de zwemsporten van
Oceanus. De bootcamp vindt buiten plaats, neem hiervoor kleding
en schoenen mee die vies mogen
worden. Meer informatie over het
zwembad, de openingstijden, tarieven en activiteiten is te vinden op:
www.esa-aalsmeer.nl.

Zwetend naar huis na
Groep 8 Feest
Aalsmeer - Vrijdag 17 april was met
rood omcirkeld in vele agenda’s van
de achtste groepers. Nog één keer
mochten zij los op de muziek in
Feesterij de Bok tijdens Het Groep 8
Feest. Alle basisscholen waren weer
vertegenwoordigd en de kinderen
hadden zich goed aan de dresscode Tropical gehouden.

van elkaar, er werd luidkeels meegezongen. Na drie uur lang feesten en zweten ging de menigte weer
naar huis. Schor en soms onder
de neon verf was het voor de buiten wachtende ouders even schrikken. Met een glimlach op hun hoofd
verblijden de kinderen hun ouders
want: “O, wat was dit superchill.”

Binnen een half uur was het bomvol
in de feestzaal. DJ’s Bink en Eric lieten de lekkerste hits hun werk doen
en het podium en de dansvloer was
non-stop in beweging. Het was de
zevende editie van het feest dat in
maart 2012 in de huidige vorm is begonnen. Groep 8 leerlingen komen
samen en feesten met elkaar. Mooi
waren de momenten op de rustige
nummers, zo werd er alvast toegeleefd naar het naderende ‘afscheid’

Groep 7 mag volgend jaar
Er werd vaak aan organisator Eric
Spaargaren gevraagd of er nog een
Groep 8 Feest kwam. Het antwoord
daarop is voor de huidige groep 8
teleurstellend, want het volgende
Groep 8 Feest is volgend schooljaar
pas en dus mogen de groepen 7
van nu zich gaan verheugen op een
knallend feest. Nagenieten kan met
de foto’s die op de website www.
groep8feest.nl.

Uitreiking aanbod natuur- en
milieueducatie op Samen Een
Aalsmeer - Op woensdag 15 april
bracht wethouder Jop Kluis een bezoek aan de Samen Een school in
het Centrum. De reden van zijn bezoek was het aanbod van natuur-

en milieueducatie (NME) waar alle basisscholen in de regio binnenkort op in kunnen schrijven. De Samen Een school is volop bezig met
zonnepanelen op school en daar-

Kudelstaart - Op vrijdag 24 april
presenteren de leerlingen van groep
5 van Basisschool De Graankorrel
het resultaat van het project ‘Ontdek je talent op en blaasinstrument’.
Tijdens dit project, dat uit zes lessen bestond, kregen de leerlingen
les op dwarsfluit, saxonet (een rietinstrument in blokfluitformaat), pockettrompet en P-bone, een trombone van kunststof.
Drie lessen lang mochten de leerlingen alle instrumenten uitproberen om vervolgens een keuze te maken voor één van de instrumenten.
Op vrijdag 24 april geven de leerlingen van De Graankorrel om 13.45
uur een presentatie van hetgeen zij
hebben geleerd voor ouders, opa’s
en oma’s en andere belangstellenden. De lessen werden gegeven onder leiding van dwarsfluitiste Judith

Glasbeek, samen met vrijwilligers
van harmonieorkest Sursum Corda.
De coördinatie was in handen van
André Vulperhorst van Cultuurpunt
Aalsmeer. Doel van het project is om
kinderen kennis te laten maken met
en enthousiast te maken voor blaasinstrumenten. De betrokken partijen hopen dat het aanzet tot het leren bespelen van een blaasinstrument, en op de wat langere termijn
tot het lidmaatschap van één van de
muziekverenigingen die Aalsmeer
en Kudelstaart rijk zijn. Het project is gefinancierd door de oudervereniging van De Graankorrel, samen met een bijdrage vanuit het activiteitenbudget van de combinatiefunctie cultuur. Het Cultuurpunt wil
volgend schooljaar vervolg geven
aan dit project op andere scholen in
de gemeente.

om een goede school om op bezoek te gaan met het NME aanbod.
Wethouder Jop Kluis: “Het doel van
NME is om vooral jongeren bewust
te maken van de waarde van de natuur en het milieu voor nu en later.
Als wethouder milieu vind ik het belangrijk om kinderen al vroeg bij de
natuur te betrekken. Alleen op deze
manier zullen zij hier later ook goed

mee om gaan.”Dit jaar is er voor het
basisonderwijs naast bestaande
lesmateriaal ook een nieuw aanbod
zoals de boxen ‘Plek onder de zon’
een workshop over zonne-energie,
‘Milieubende’ over zwerfafval en
‘Natuur is een feest’ dit is een box
voor kinderen van groep 1 t/m 5 met
volop informatie over buitenactiviteiten in de natuur. Scholen kunnen
zich van 18 mei tot en met 12 juni
inschrijven via de regionale website www.natuurmilieuweb.nl. Om de
keuze voor scholen gemakkelijk te
maken, is het aanbod ook op overzichtelijke posters gezet. Deze posters zijn deze week per post aan alle scholen toegestuurd. Voor de
buitenschoolse opvang (BSO’s) is
er een apart aanbod met een aparte kalender. Ook zij kunnen via de
website van natuurmilieuweb een
keuze maken. In de regio Amstelland-Meerlanden wordt op het gebied van milieu samengewerkt. Samen staan de gemeenten sterker en
samenwerking helpt ook om middelen efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwerking is daar een
onderdeel van.

Jeugdcompetitie mountainbike

2e Plaats Jade Wuurman
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april
werd in Oldenzaal de vierde wedstrijd van de jeugdcompetitie mountainbiken verreden. In tegenstelling tot de vorige wedstrijden was
het nu goed toeven op het zonovergoten parcours. Dit betekende korte broeken en korte mouwen
voor de deelnemers. Jade Wuurman
(UWTC) uit Aalsmeer moest de afgelopen wedstrijden telkens genoegen nemen met de derde plaats. In
Oldenzaal was zij er aan toe om haar
pijlen op een nog betere uitslag te
richten. Het deelnemersveld van
categorie 1 (8 en 9 jaar) stond om
10.30 uur klaar voor hun 15 minuten en 1 ronde. Het technische parcours bestond uit een zandstrook
langs een meer, trapafdalingen, een
strook met snelle bochten en steile klimmetjes met dito afzonken. Jade Wuurman startte goed en kwam
meteen in de spits van de wedstrijd
terecht. Mae Cabaca, die de eerste

drie wedstrijden heerste als een vorstin, miste een goede start waardoor
ze een aantal plekken achter Jade
het veld in reed. Op de zandstrook
trekt Jade samen met Nina Houmes
stevig door waardoor zij een gat
slaan met de concurrentie.
In ronde twee maakte Jade haar enige fout van de wedstrijd waardoor
Nina Houmes haar kans schoon zag
en Jade op achterstand zette. Uit de
achtergrond kwam Mae Cabaca bij
Jade Wuurman aansluiten, waardoor er een prachtig duel ontstond
om de tweede plek. Jade Wuurman
was goed! Ze had nog zoveel over
en kon laten zien, dat zij en niet Mae
Cabaca recht had op de tweede
plaats. Nina Houmes was de sterkte
van de dag, op haar thuisparcours
is zij onklopbaar. Jade Wuurman behaalde in Oldenzaal een prachtige
tweede plek in de wedstrijd en staat
nu derde in het algemeen klassement bij de meisjes categorie 1.

Geslaagd toernooi voor
F-jeugd bij RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 18 april was
het de beurt aan RKDES om een Fjeugd toernooi te houden. De organisatie van dit toernooi was er de afgelopen weken heel druk mee. De
Proosdijhal moest afgehuurd worden, omdat de buitenvelden slecht
zijn. EHBO, doeltjes, scheidsrechters, wedstrijdschema’s, er moest
van alles geregeld worden!
Een uur voor het eerste fluitsignaal
zou klinken, werden de velden uitgezet. Vijf minuten voor tijd, kwam

de organisatie er achter dat de velden iets te klein waren uitgezet. Gelukkig door een snelle actie werd
dit recht gezet na de eerste wedstrijd. De kinderen hebben door
kunnen spelen en er weinig van
gemerkt. De buurverenigingen Fiqas Aalsmeer, Legmeervogels, KDO,
HSV’69 en zelfs Volendam was aanwezig om aan dit toernooi mee te
doen. Aan alle kanten werd er gejuicht als er een doelpunt viel. De
RKDES jeugd deed goed hun best.

ry werd blij van zijn vrolijke spel en
vond dat hij met lef had gespeeld.
Isis heeft ook haar A1-examen gehaald. Zij had een afwisselend programma waarin verschillende dieren een rol speelde, van de Magical, Mystical Unicorn tot aan de Koala Blues. Zij liet de verschillende
karakters van de stukjes goed uitkomen. Annika deed A2-examen,
de jury was vooral onder de indruk
van haar laatste stuk Saying Goodbye, ook zij kreeg voor haar theorie examen een 9,3. Een week later
reisden Annemijn Stokman en Mila
Rietveld naar Alkmaar om daar op
zaterdag 18 april examen te gaan
doen. Het was een mooie locatie:
de pianowinkel Ypma. De leerlingen mochten in de indrukwekkende Robijnzaal hun examen spelen
op een prachtige Steinway vleugel.

keycord en een pen mee. De organisatie wil alle sponsors en natuurlijk ook de scheidsrechters, die gefloten hebben, bedanken voor alle medewerking. Het was een geslaagd toernooi!

Zonnige sportdag De Brug

Aalsmeerse Pianoleerlingen
slagen ruim voor examen
Aalsmeer - In april hebben zes
Aalsmeerse pianoleerlingen van
Hanneke Maarse examen gedaan in
Amstelveen en Alkmaar. Zij slaagden alle zes met vlag en wimpel.
De examens van de Europese vereniging van pianodocenten EPTA
worden op 22 locaties in het hele land afgenomen op verschillende
niveaus, van A1 tot het allerhoogste niveau E. Op zondag 12 april
trokken Lieve Eijssen, Gijs Wentzel,
Isis Buskermolen en Annika Valkering met hun ouders en andere fans
naar de muziekschool in Amstelveen Centrum.
Lieve deed haar A1-examen en
kreeg een compliment voor de
mooie sfeer in haar blues, zij was als
eerste klaar met haar theorie examen en haalde zelfs een 9,3. Gijs
deed ook een A1-examen, de ju-

Er werden wedstrijden verloren,
maar ook zeker gewonnen! Alle kinderen die aan het toernooi meededen, mochten aan de bar een pakje drinken en een zakje chips halen
en ze kregen allemaal nog een mooi

Aalsmeer - Op woensdag 15 april
was het tijd voor de jaarlijkse sportdag van PCBS de Brug. De groepen
3 tot en met 5 speelden op het veld
bij de Brasemstraat diverse spelletjes. De groepen 6 tot en met 8

Mila mocht als eerste beginnen met
haar A1-examen. Zij speelde haar
programma heel verzorgd en muzikaal. Vooral voor haar laatste stuk
‘Pinwheels’ kreeg zij van de jury een
compliment. Voor haar theorie examen haalde Mila een 9,5! Annemijn
Stokman besloot het concert met
haar C-examen. Zij wist het publiek

en de jury het hele examen te boeien, de jury was onder de indruk van
haar pianospel en op het juryrapport stonden alleen maar negens!
Alle leerlingen waren ruim geslaagd
en kregen lovende woorden van de
jury. Het waren mooie en inspirerende dagen: de bekroning van een
periode van hard werken.

speelden op het veld bij de Snoekbaarsstraat diverse sporten. Mede door het super mooie weer, de
hulp van ouders en leerkrachten en
de sportiviteit van de kinderen werd
deze dag weer een groot succes!
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Wedstrijden Veldvoetbal

Voetbal zondag

Degradatie spook dreigt
voor RKDES
Kudelstaart – Het zijn niet de plezierigste weken voor de voetballers
uit Kudelstaart. De nacompetitie halen om degradatie te voorkomen is
nu het doel. Maar RKDES ziet de
concurrentie steeds dichterbij komen. Zeker na het verlies dit weekend van het verrassende Wijk aan
Zee. In een matige wedstrijd verloor
het team van trainer Koos Abrahamy
uiteindelijk met 1-4. Omdat concurrent Schoten verrassend won met
6-1 van titelkandidaat VVA/Spartaan, bedraagt de marge slechts
drie punten. RKDES startte zonder
de geschorste Lennart Kok, wel waren terug van een schorsing, Daimian Veldman en Roy Endhoven. De
gasten uit Wijk aan Zee, domineerden het eerste deel van de eerste
helft en kwam in de 12 min. door Lex
Aardenburg op een verdiende 0-1
voorsprong. De thuisclub kreeg de
eerste half uur ‘slechts’ een kansje, Maarten van Putten schoot maar
net naast. In de 35e minuut kregen
de Kudelstaarters hun eerste echte
grote kans, Edwin van Maris stond
oog in oog met Wijk aan Zee doelman Danny Burger. De spits van
RKDES schoot tot grote teleurstelling van alles wat RKDES was, tegen
de doelman aan. De eerste beste tegenstoot van Wijk aan Zee leverde een hoekschop op, door slecht
wegwerken van de RKDES verdediging, was het eenvoudig voor Thijs
Hittema om raak te schieten, Wijk
aan Zee voor rust nog op een 0-2
voorsprong. RKDES kwam iets beter uit de kleedkamer en leek er
zowaar een klein offensief te komen. Echte kansen kreeg het weliswaar niet. In de 58ste minuut moest

scheidsrechter Verbij noodgedwongen voor een half uur het spel stil
leggen, door een blessure. Hij werd
behandeld door de RKDES verzorgster en kon weliswaar moeizaam,
de wedstrijd weer hervatten. In de
66e minuut kreeg Jordi Bourgonje
een grote kans, maar hij treuzelde
zo lang met de bal, dat hij makkelijk
te verdedigen was. In de 74e minuut
kreeg RKDES hulp van een Wijk aan
Zee speler Matthijs v. Hooft, dier de
bal in eigen doel kopte, uit een corner van Edwin van Maris, waardoor
de stand van 1-2 op het scorebord
kwam. In de 78e minuut kreeg RKDES de gelegenheid om gelijk te
maken. Richard de Vries zette de
aanval op links goed op, Maarten
van Putten gaf een perfecte voorzet, invaller Lars Winter kopte maar
net naast. In de slotfase kon RKDES
geen vuist meer maken en de gasten deden er nog een tandje boven
op. In de 85e minuut scoorde Thijs
Hittema zijn tweede doelpunt en in
de 90e minuut was het Matthijs van
Hooft die voor Wijk aan Zee scoorde
en hiermee werd de eindstand op
1-4 bepaalde. Ook in deze wedstrijd
werd er hard gewerkt door de spelers van RKDES, maar het ontbreekt
aan vertrouwen en van een zorgvuldige opbouw van het spel is geen
sprake meer. Vaak slordig balverlies
en ontbreekt aan de rust om de bal
in de ploeg te houden. Trainer Koos
Abrahamy krijgt veel werk te doen
om zijn team weer op de rit te krijgen. Wedstrijdprogramma zondag
26 april: Uitwedstrijd Arsenal tegen
RKDES, aanvang: 14.00 uur
Ad Verburg

Zaalvoetbalcompetitie ZABO

Titel lonkt voor De Midi’s
Aalsmeer - De zaalvoetbalploeg
van Sportcafé de Midi’s kan zaterdag 25 april kampioen worden
van de plaatselijke ZABO-competitie. De koploper heeft een voorsprong van elf punten ten opzichte
van de nummer 2 en 3 van de ranglijst en is bij de eerstvolgende overwinning zeker van de titel. De vijftiende speelronde van de ZABO
vindt plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Om 18.35 uur
begint Piller Sport tegen Amsec Beveiliging. Om 19.20 uur speelt Koning Nieuwendijk tegen EZ Flower.

Om 20.05 uur is de aftrap van Café
Sportzicht tegen Polonia Aalsmeer.
Om 20.50 uur start La Furia Roja tegen Heemhorst Watersport en om
21.35 uur is er de kampioenswedstrijd van Sportcafé de Midi’s tegen
LEMO. Publiek is van harte welkom
en de toegang is gratis.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s
14-42, La Furia Roja 14-31, Piller
Sport 14-31, Polonia Aalsmeer 1428, LEMO 14-24, Heemhorst Watersport 14-22, Café Sportzicht 149, Koning Nieuwendijk 14-9, EZ Flower 14-6, Amsec Beveiliging 14-6.

Voetbal zaterdag

FC Aalsmeer doet zijn
plicht en wint van V.O.P.
Aalsmeer - In een wedstrijd waar
FC Aalsmeer behalve winst niks
meer te winnen had en V.O.P. nog
vol gas moest gaan voor directe
degradatie, was er voor het weinige thuispubliek niet veel te beleven.
V.O.P. liet afgelopen 18 april zien een
regelrechte degradatie kandidaat te
zijn. FC Aalsmeer - met een aantal
spelers dat hun niveau niet haalde had met een klein beetje goede wil
de dubbele cijfers kunnen halen. Dat
V.O.P. nog twee doelpunten aan hun
bescheiden aantal kon toevoegen
hadden zij aan keeper Ray Smidt
te danken, die vanaf de eerste minuut liet zien geen trek in deze wedstrijd te hebben. FC Aalsmeer trof
voor de rust tweemaal doel. Michal
Kocon was de maker maar gezien
het overwicht en de kansen had het
dubbele er ingezeten. V.O.P. kreeg
één grote kans, maar Michael Kreffer schoot voor langs. Na de pauze
kwam de FC via een eigen doelpunt
van V.O.P. na een ingeschoten bal
van Mark Ruessink (wat verzet die
jongen een berg werk) op 0-3. Ray
Smidt zorgde nog voor enige hoop
bij de V.O.P. aanhang door tweemaal
in de fout te gaan in de 60e en 61e
minuut. Mark van Houten en Romano Nieuwenhuis tekenden voor
de doepunten. Dat Aalsmeer nog
via Michal Kocon en Calvin Koster
naar een 2-5 voorsprong liep was
niet te danken aan V.O.P., want vele
mooie kansen werden nog om zeep
gebracht. De punten waren binnen
in een wedstrijd zonder gele kaarten aan Aalsmeer-zijde, een primeur! Met de harde zijwind hadden
veel spelers van Aalsmeer moeite elkaar te vinden. Bij V.O.P. keek
men niet zo nauw. Bij het minste geringste gevaar knalde men de ballen
over de zijlijn. Van enige opbouw bij
de thuisploeg was geen sprake. Al
in de eerste minuut was Aalsmeer
dicht bij een doelpunt. Uit een vrije
trap van Floris Dokkum werd de bal
via de paal van de lijn gehaald. In de

12e minuut had Michal Kocon moeten scoren uit een voorzet van Salih
Yildiz (een constant gevaar), maar
hij kopte vrijstaand over. Vele goede
voorzetten van Salih Yildiz werden
door Peter Neuvel en Michal Kocon
niet benut en zo bleef de stand nog
steeds 0-0. Een goede actie van Michal Kocon in de 36e minuut.
Hij wurmde zich langs vier spelers
maar Rob Geertsma kon de inzet
nog net tot corner tikken. De eerste
kans voor V.O.P. kwam in de 37e minuut, maar Michael Kreffer schoot
voorlangs. Salih Yildiz speelde in
de 41e minuut zijn tegenspeler totaal zoek. Zijn voorzet werd door
Michal Kocon verzilverd 0-1. Het
gevaar zat in de staart van de eerste helft. Uit een voorzet van Calvin
Koster in de 43e minuut omspeelde Michal Kocon keeper Joeri Epskamp en bracht de 0-2 op het scorebord. Een kort passje van Salih
Yildiz op Mark Ruessink in de 54e
minuut bracht de linksback voor het
V.O.P. doel. Zijn schot eindigde via
het been van Romano Nieuwenhuis in het doel 0-3. Door zwak optreden van Ray Smidt in de 60e en
61e minuut werd het via Mark van
Houten en Romano Nieuwenhuis
nog 2-3. FC Aalsmeer kwam daarna niet meer in moeilijkheden. Wissel 69e minuut: Stefan van der Dussen voor Peter Neuvel. Uit een voorzet van Thomas Harte in de 71e minuut kopte Michal Kocon zijn derde
doelpunt binnen 2-4. Op goed aangeven van Bart de Jong schoot Calvin Koster beheerst binnen 2-5. Wat
tevens de eindstand werd ondanks
de vele kansen die nog volgden. Komende zaterdag 25 april speelt FC
Aalsmeer (zat.) thuis aan de Dreef
tegen de nummer één van de competitie en tevens de grote kampioenskandidaat Argon uit Mijdrecht.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Zaterdag 25 april:
FC Aalsmeer

F.C.A’dam F1 - RKDES F2
Legm.vogels F3 - RKDES F3
AMVJ F2 - RKDES F4
NFC F3 - RKDES F5
Badh.dorp F3 - RKDES F6
RKDES F7 – AMVJ F5
RKDES F8 – RKAVIC F6
Ouderkerk F7 - RKDES F9
RKDES F 10 – RKAVIC F7

12.00 u
11.00 u
9.00 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u

F.C. A’meer VR.1 – VVA/Spart. VR.1 14.30 u

RKDES VR.1 – LYRA VR.1

15.00 u

Junioren

Meisjes

F.C.Aalsmeer 1 – Argon
114.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – Zwaluw’30 HCSV 2 12.00 u
SCW 6 - F.C.Aalsmeer 3
12.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – RKAVIC 3
14.30 u
Buitenveldert 5 - F.C.Aalsmeer 5
17.00 u
Real Sranang Vet.4 -F.C.A’meer Vet.1 12.00 u

Vrouwen

Het seizoen is begonnen

Triatlonleden goed van start!
Aalsmeer - Vorige week was het
de eer aan de ‘oudere jeugd’ die in
Nieuwkoop een zwemloop op het
programma hadden staan. Jan en
Frans van Heteren presteerden daar
naar behoren. Samen starten ze in de
snelste baan van zwembad De Wel
om 1000 meter te zwemmen gevolgd
door 10 kilometer lopen. Frans werd
mooi tweede en zat Jan bij de eerste
acht! Aan op de Marathon van Rotterdam deden diverse dames mee. Mariska Visser, ondanks de twijfelachtige vorm, toch een super tijd van 3 uur
2 minuten en 51 seconden. Ingeborg
Couvee net boven haar persoonlijk record werd 2e op het NK vrouwen. age
group 40 in een tijd van 3:17:28. Fedor Exman moest het laatste deel wat
tijd inleveren, maar kwam toch op een
tijd van 3:26:08 binnen. Michelle en
Annika kwamen allebei stoer aan de
start, maar moesten helaas opgeven
door blessures die ze de laatste dagen voor de start hadden opgelopen.
Afgelopen weekend kwamen vele leden in actie tijdens de tijdrit in Almere.
Als eerst waren er een zes tal jeugdleden tot 12 jaar aan de beurt voor
hun 11 kilometer tegen de klok. Milan Biesheuvel werd daar knap tweede met 30.59 kilometer per uur gemiddeld, Niels Lekkerkerk werd vijfde met
27.83 kilometer per uur en Bing van
Son (8 jaar) werd elfde met 22.54 kilometer per uur gemiddeld! Bij de da-

mes werden Thara Kleijberg vijfde in
39.68 en Mirjam v/d Luit zevende in
28.6. Hierna was het de beurt aan de
senioren waar Carla van Rooien bij
de Dames Master beslag legde op de
eerste plaats onder andere door 42 kilometer te fietsen met een gemiddelde van 38.43 kilometer per uur. Diana
Gorter werd knap vijfde met een gemiddelde van 36.52 kilometer per uur.
Bij de senioren was het Hylke Sietzema die met 40.99 kilometer per uur
gemiddeld beslag legde op de veertiende stek. Hans de Groot deed er 1
uur en 12 minuten ofwel 35.55 kilometer gemiddeld! Om 14.30 uur was het
tijd voor de jeugd vanaf 13 jaar. Waar
er een geweldige prestatie van de vier
Oceanus Triathlon Team Aalsmeer
jeugdatleten op de midden afstand
van 21 kilometer. Daan Snaterse werd
met 35,21 min (35,65 km/u) knap zevende ondanks blessure leed aan zijn
knie. Ook de andere mannen deden
goed mee: 13de Vincent van dijk 37.16
min ( 33.81 km/u), 15. Justin Heijsteeg 40.49 min (30.87 km/u), 16. Job
van der Luit 44.16 min (28.47 km/u).
In het kader van de opleiding vereniging wordt er dit jaar ook een scholen
zwemloop georganiseerd in het Oosterbad op 20 juni en zal de poeloversteek van 6 kilometer zwemmen tijdens de Westeinder Water Week georganiseerd worden. Meer informatie
op www.oceanustriathlonteam.nl.

Kampioenschap al binnen
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de eigen Bloemhof
boekte Bloemenlust 1 in de voorlaatste wedstrijd een 7-3 overwinning op
Amsterdam ‘78 9. De sterke John o’
Brien was te goed voor de thuisploeg
en scoorde alle 3 punten, maar ook
tegen de andere twee tegenstanders
ging het niet helemaal vanzelf. Vooral Johan Berk had de nodige moeite en met meer strijd dan souplesse trok hij de partijen over de streep.
Bart Spaargaren en Ed Couwenberg
wonnen hun overige twee wedstrijden vrij overtuigend en Bart en Johan zegevierden in het dubbelspel.
De 7-3 overwinning op woensdag
bleek vrijdag zelfs al precies genoeg
voor het kampioenschap, want met
nog één wedstrijd te gaan verdeelden de resterende twee concurrenten de punten dusdanig dat ze Bloemenlust geen van tweeën meer kunnen passeren. Bloemenlust 2 speelde in Uithoorn tegen koploper VDO
2. Voor Danny Knol , Peter Velleman
en Horst Krassen was een mooie taak

weggelegd om in de tweede helft van
de competitie ongeslagen te blijven.
Helaas redde Danny het niet om voor
de vijfde keer op rij een 100%-score
te halen. Danny, Peter en Horst wonnen allen van dezelfde speler van
VDO. Danny en Peter wonnen ook
het dubbelspel, maar de andere wedstrijden werden verloren. Jammer dat
de spannende vijf-setters van Danny en Peter net niet gewonnen werden. Einduitslag 6-4 en met nog een
wedstrijd te spelen staat Bloemenlust 2 daarmee op een keurige derde
plaats. In de uitwedstrijd tegen Doko
6 kwam Bloemenlust 3 tot een 5-5 gelijkspel. Philippe Monnier en Wim v.d.
Aardweg wisten beiden knap twee
wedstrijden te winnen. Dirk Piet besliste één wedstrijd in zijn voordeel en
was heel dicht bij een tweede overwinning. Het dubbelspel ging helaas
naar de tegenstanders, maar de 5-5
eindstand was ruimschoots voldoende om handhaving in de vijfde klasse
veilig te stellen.

Atletiek

Snelle tijden baanwedstrijden
Aalsmeer - Vrijdagavond zijn bij
de baanwedstrijden op de atletiekbaan aan de Sportlaan uitstekende prestaties geleverd. Op de 600
meter bij de meisjes was de 12-jarige Micky Beck ruimschoots de
beste met de snelle tijd van 2 minuten en 4 seconden. Verrassend
tweede werd voetbalster Liset Heij en de Juna van der Waall (9 jaar)
werd mooi derde. Bij de 600 meter voor jongens ware de verschillen in de top 3 erg klein. De supersnelle Daniel Winkels (10 jaar) bleef
Grame ’t Hoen tweetiende seconde
voor, die op zijn beurt werd net even
sneller was (0.6 seconde) dan Zeger
Haspels. De 1500 meter bij de dames was vooral een zustergevecht
tussen Inger en Nienke van Dok.

De 12-jarige Nienke beet zich lang
vast in de rug van haar 2 jaar oudere zus. Inger nam in het slot van
de spannende race toch langzaamaan afstand, alhoewel het gat klein
bleef. Inger van Dok had slechts 5
minuten 20 seconden nodig, Nienke van Dok een kleine 2 seconden
meer. Kimberly Colijn deed het met
haar derde plaats ook prima.Bij de
mannen werd ondanks de wind en
de lage temperatuur knalhard gelopen. De 17 jarige AVA-topper Corné Timmer slaagde erin met een
prachttijd van 4 minuten en 29 seconden om twee ervaren en supersnelle gastlopers net voor te blijven.
Kijk voor meer informatie en de volledige uitslag op de website van de
atletiekvereniging.

Regiokampioenschappen turnen

Zilver voor Anouk Straathof
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april werden de regiokampioenschappen in de
6e divisie gehouden in Wervershoof.
Van SV Omnia 2000 was er maar één
turnster die hieraan meedeed. Door
haar goede prestaties op de rayonkampioenschappen, mocht Anouk Straathof in de categorie senioren onder leiding van trainster Anneke Nap meedoen aan dit regiokampioenschap. Op

drie toestellen behaalde ze het hoogste
cijfer van de 24 deelneemsters. Bij de
sprong maakt Anouk nog gebruik van
de minitrampoline, dat vergeleken bij
de springplank een volle punt minder
oplevert. Echter bij de andere toestellen
had ze zo hoog gescoord, dat ze met
gemak met een ruime voorsprong op
de nummer drie op de tweede plaats
eindigde. Zilver dus voor Anouk.

F.C.Aalsmeer A1 – Breukelen A1
F.C.Aalsmeer A2 – Odin’59 A2
Argon B2 - F.C.Aalsmeer B1
Altius B2 - F.C.Aalsmeer B2
F.C.Aalsmeer B3 – RCH B2
F.C.Aalsmeer C1 – Nieuwegein C1
F.C.Aalsmeer C3 – Nw.Sloten C1
F.C.Aalsmeer C4 – Geinburgia C1
Olympia.Haarl. C4 - F.C.Aalsmeer C5

Vrouwen

14.30 u
12.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
12.30 u
14.30 u
12.45 u

Pupillen
Swift D2 - F.C.Aalsmeer D1
F.C.Aalsmeer D2 – Sp.Almere D2
AMVJ D1 - F.C.Aalsmeer D3
F.C.Aalsmeer D6 – Amstelveen D6
DCG D5 - F.C.Aalsmeer D7
F.C.A’meer E1 – ZuidoostUnited E1
Arsenal E1 - F.C.Aalsmeer E2
SCW E1 - F.C.Aalsmeer E3
F.C.Aalsmeer E4 – Swift E4
F.C.Aalsmeer E5 – De Vecht E1
F.C.Aalsmeer E6 – AFC E 11
Roda’23 E13 - F.C.Aalsmeer E7
Pancratius E 10 - F.C.Aalsmeer E8
F.C.Aalsmeer E9 – Swift E9
F.C.Aalsmeer E10 – RKAVIC E6
F.C.Aalsmeer F1 – Abcoude F2
F.C.Aalsmeer F2 - DWS F2
F.C.Aalsmeer F3 – Hertha F2
Ouderkerk F4 - F.C.Aalsmeer F4
SCW F1 - F.C.Aalsmeer F5
CSW F6 - F.C.Aalsmeer F6G
F.C.Aalsmeer F7G – KDO F3
AFC F13 - F.C.Aalsmeer F8
Buitenveldert F8 - F.C.Aalsmeer F9
F.C.Aalsmeer F 10 – RKAVIC F4
F.C.Aalsmeer F 11 – SCW F2

11.30 u
14.30 u
10.45 u
9.00 u
11.30 u
10.30 u
9.30 u
8.45 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u
10.45 u
10.15 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
8.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
16.15 u
9.00 u
11.15 u

Meisjes
De Meer MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1 11.30 u
F.C.A’meer MC.1 – Kon.HFC MC.1 11.30 u
RKDES MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.2 11.00 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – RKDES MD.1 11.15 u
F.C.A’meer ME.2 – Legm.vogels ME.1 9.00 u
Overbos ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.3 8.30 u
F.C.Aalsmeer ME.4 – DCG ME.1
10.30 u

RKDES
Weesp D1 - RKDES D1
Amstelveen D3 - RKDES D2
Pancratius D9 - RKDES D4
RKDES D5M – IJburg AFC D9M
Overbos D5 - RKDES D6
Roda’23 E2 - RKDES E1
RKDES E2 – Badh.dorp E2
RKDES E3 – Buitenveldert E5
AFC E9 - RKDES E4
RKDES E5 – Argon E8
RKDES F1 – Buitenveldert F2

10.45 u
9.00 u
11.30 u
9.30 u
12.30 u
10.45 u
11.00 u
11.00 u
10.15 u
9.30 u
11.00 u

SCW M.1 - RKDES MB.1
RKDES MC.1 – F.C.Aalsmeer MC.2
F.C.Aalsmeer MD.1 - RKDES MD.1
Buitenveldert M.5 - RKDES ME.1
RKDES ME.2 – CSW ME.2

11.30 u
11.00 u
11.15 u
15.15 u
9.30 u

SCW
RKAVIC 1 - SCW 1
RAP 3 - SCW 2
Kon.HFC 2 - SCW 3
VEW 3 - SCW 4
SCW 5 – Legm.vogels 3
SCW 6 – F.C.Aalsmeer 3
Wartburgia Vet.1 - SCW Vet.1

14.30 u
14.30 u
15.15 u
13.30 u
14.30 u
12.30 u
16.00 u

Junioren
Hillegom B1 - SCW B1
Bl.Wit A’dam C1 -SCW C1
Legm.vogels C5 - SCW C2

12.15 u
10.15 u
13.00 u

Pupillen
DIOS 4 - SCW D1
SCW E1 – F.C.Aalsmeer E3
Huizen E3 - SCW E2
SCW E3 – Buitenveldert E8
Roda’23 E12 - SCW E4
SCW E5 – AMVJ E4
SCW F1 – F.C.Aalsmeer F5
F.C.Aalsmeer F11 - SCW F2
Zandvoort F5 - SCW F3

14.15 u
8.45 u
10.00 u
8.45 u
9.00 u
8.45 u
8.45 u
11.15 u
8.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – DEVO’58 VR.2

14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – RKDES MB.1
SCW MD.1 – SDZ MD.3
SCW ME.1 – Hertha ME.2

11.30 u
10.00 u
10.00 u

Zondag 26 april:
FC Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Onze Gazellen 1
F.C.Aalsmeer 2 – Sp.Martinus 2
Onze Gazellen 3 - F.C.Aalsmeer 3
Pancratius 8 - F.C.Aalsmeer 4
F.C.Aalsmeer 5 – De Germaan 3
Legm.vogels 5 - F.C.Aalsmeer 6

14.00 u
11.00 u
13.30 u
11.00 u
14.00 u
14.00 u

RKDES
Arsenal 1 - RKDES 1
Hercules 3 - RKDES 2
RKDES 3 – Schoten 2
DIOS 2 - RKDES 5
RKDES 6 – Abcoude 7

14.30 u
11.00 u
12.00 u
11.30 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Ouderkerk A2
Roda’23 C4 - RKDES C1

12.00 u
10.00 u

Basketbalcompetitie

Heren 1 BVA op twee!
Aalsmeer - Na eerder in het seizoen
‘de kampioenswedstrijd’ in Volendam
te hebben verloren is het zaak voor
de Heren van Basketbal Vereniging
Aalsmeer de tweede plek te bemachtigen en te behouden. Na de vorige
wedstrijd deelden zij deze plek met
Alkmaar Guardians HS1, met een
uniek gelijk doelsaldo van +129. Afgelopen zaterdag won Alkmaar echter met een verschil van 32 punten,
een verschil dat de heren van BVA
moesten overtreffen om de tweede plek alsnog te bemachtigen. BVA
kwam flitsend uit de startblokken en
wist dat het snel een gat moest slaan
om minimaal met 32 punten te winnen tegen tegenstander DWV HS1,
en sloot zo het eerste kwart met 25-6
af. Vervolgens werd de voorsprong tot
26 punten uitgebouwd in het tweede
kwart, onder andere door een serie
breaks gelopen door Ershad Yari op
aangeven van Tijs Buskermolen, ruststand 42-16. In de 6e minuut van het
derde kwart werd door een geraakte vrije worp van Sebastiaan Stokman de magische grens van 32 punten overschreden en het kwart uitge-

Programma
handbal
Donderdag 23 april, zaal
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
Volendam (beker)
Zaterdag 25 april, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens C2–DSO
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E1 –
Leidsche Rijn
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 – Lotus
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, E3 – VOC
Zondag 26 april, veld
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren –
Najaden

Alle thuiswedstrijden worden
gespeeld in en bij sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg 187.
Publiek is van harte welkom.

speeld tot 66-29. Een maal leek het
alsof BVA het toch niet ging lukken
en kwam DWV terug tot 76-44, maar
zorgde Jeroen Vendrik door 5 opeenvolgende punten voor een ruimere
marge. Met de allerlaatste, en eerste
geraakte, driepunter van Ershad Yari werd de eindstand besloten op 9051 en werd BVA tweede in de tweede
klasse van het Rayon Noord-Holland.
Ook forse winst Dames 1
De vorige wedstrijd ging kansloos
verloren, maar de dames hadden de
coach beloofd om zijn laatste wedstrijd op de bank te gaan winnen.
En dat hebben ze gedaan. De wedstrijd tegen PSOV is gewonnen met
43-30. Het eerste kwart werd gewonnen met 7-4, de rust kon Aalsmeer
ingaan met 23-13 winst. De tweede
helft begon meteen goed en leverde een voorsprong op van 33-17. Het
vierde kwart wisten Denise, Wendy
en Iris de stand tot 38-20 te brengen.
De laatste minuten was de spanning
weg en kon de wedstrijd rustig worden uitgespeeld. Een mooi slot van
het seizoen!

Nico wint bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Maandag 13 april
heeft Allen Weerbaar de laatste
kaartavond van het seizoen gehouden.
De winnaars van de avond waren Nico Bekkers met 5491 punten, Sjaak Bleeker met 5281
punten en Rinus de Jong met
5245 punten.
De marsenprijs is uitgereikt aan
Ed Schuit met 4 stuks en de poedelprijs ging deze keer naar Jan
de Nooij met 3631 punten. Bij
het jokeren is de hoogste eer
behaald door Jopie de Vries en
de laatste plaats was voor Leny
Schuit. Het nieuwe kaartseizoen
start weer op 7 september.
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Atletiek

Jarige An wint bij
Ouderensoos

Snelle tijden baanwedstrijden
Aalsmeer - Vrijdagavond zijn bij de
baanwedstrijden op de atletiekbaan
aan de Sportlaan uitstekende prestaties geleverd. Op de 600 meter bij de
meisjes was de 12-jarige Micky Beck
ruimschoots de beste met de snelle tijd van 2 minuten en 4 seconden.
Verrassend tweede werd voetbalster
Liset Heij en de Juna van der Waall (9
jaar) werd mooi derde. Bij de 600 meter voor jongens ware de verschillen
in de top 3 erg klein. De supersnelle Daniel Winkels (10 jaar) bleef Grame ’t Hoen tweetiende seconde voor,
die op zijn beurt werd net even sneller was (0.6 seconde) dan Zeger Haspels. De 1500 meter bij de dames was
vooral een zustergevecht tussen Inger en Nienke van Dok. De 12-jarige Nienke beet zich lang vast in de
rug van haar 2 jaar oudere zus. Inger nam in het slot van de spannende
race toch langzaamaan afstand, alhoewel het gat klein bleef. Inger van
Dok had slechts 5 minuten 20 seconden nodig, Nienke van Dok een klei-

ne 2 seconden meer. Kimberly Colijn
deed het met haar derde plaats ook
prima.Bij de mannen werd ondanks
de wind en de lage temperatuur knalhard gelopen. De 17 jarige AVA-topper Corné Timmer slaagde erin met
een prachttijd van 4 minuten en 29
seconden om twee ervaren en supersnelle gastlopers net voor te blijven.
Kijk voor meer informatie en de volledige uitslag op de website van de atletiekvereniging.

Zwemcompetitie jeugd

Persoonlijke records Minioren
Aalsmeer - Deel 5 van het Minioren circuit stond afgelopen zondag
op het programma, het allerlaatste
deel van dit seizoen. De meiden Esmee Scheuer en Zarah Tas mochten de middag openen met 100 meter vrije slag, en hoe, beide dames
doken onder hun inschrijftijd waarbij Esmee er maar liefst 9 seconde
vanaf wist te zwemmen. Jayden v/d
Bijl was in een mooi sportief zwemgevecht gewikkeld op de 100 school
met de zwemmer van Kon. AZ, door
een laatste krachtsinspanning wist
hij te winnen en net als teammaatjes Dawid Bartecki en Loek Boerlage de tijden flink aan te scherpen.
Ebba Vonk heeft enorme progressie
gemaakt op de rugslag en het resulteerde in een persoonlijk record
van 4 seconde. Sean Gonesh debuteerde op de 50 vlinderslag en het
ging hem hartstikke goed af, het
tempo was hoog en 55,79 werd zijn
tijd. Trainingsmaatjes Liam Breebaart en Jochem van Zanten gingen het duel aan op dezelfde afstand en dat werd een super spannende race. Jochem kwam net even
beter uit en tikte aan onder de magische 40 seconde grens met 39,82.
Danique Pannekoek, Madelief Blesgraaf en Femme Bol behaalden alle drie op de 200 wissel een persoonlijk record. Bij Nina Bellaart liep
de race net nie,t zij eindigde boven
haar inschrijftijd. Bij de dames 200
vrij liet Rachelle de Meij een goed
uitgevoerde race zien, ze zwom er
maar liefst 5 seconde vanaf. Anouk
Hilgers zette er vanaf het begin een
flink tempo in en wist ook 6 seconde sneller te eindigen. Olivia Schalenkamp en Lois Bosman doken ook
beide met respectievelijk 3 en 4 seconde onder hun tijden. Amber Celie had besloten haar krachten te
sparen voor de 200 vlinder en zwom
hem rustig aan. Bij Michael Mas-

seurs wilde het niet lukken, hij kon
zijn tempo maar niet vinden, daar
waar maatje Luuk het tempo er flink
in had zitten en finishte in 2.34,19.
Daar waren de jongste minioren van
de ploeg weer aan de beurt, Esmee
Scheuer en Zarah Tas. Voor Esmee
was het echt haar dag, maar liefst
14 seconde haalde ze van haar rugslag tijd af, 1.59,92. Bij Zarah wilde
de keerpunten maar niet lukken en
daardoor verloor ze veel tijd. Dawid
Bartecki vlinderde soepel naar een
46,69. Bij Jayden v/d Bijl werd het
een strijd tegen het element: “ik ben
vergeten m’n benen aan te zetten.”
Loek Boerlage liep helaas tegen een
diskwalificatie aan op zijn beenslag. Romee Veldt denderde op een
krachtveld naar 1.16,38 bij de 100
meter vrije slag en dat is echt hard!
Ebba Vonk liet zich niet gek maken, zwom haar eigen race en wist
er maar liefst 4 seconde vanaf te
zwemmen. De schoolslag van Sean
Gonesh was een gevecht met zichzelf, hij zwom voor het mooie, geen
trainingspuntje. Liam Breebaart liet
zien dat het echt wel ‘zijn’ slag is
en haalde een persoonlijk record
in de tijd van 1.36,50. Jochem van
Zanten en schoolslag is een minder gelukkige combi. De vier musketiers meiden stonden klaar voor
hun 100 meter rugslag. Alleen Femme Bol wist er een mooie tijdsverbetering uit te slepen, de andere meiden zaten net boven hun inschrijftijden. Als slotstuk van de middag het
loodzware nummer 200 vlinder. De
meiden Amber Celie en Anouk Hilgers traden aan. Amber ging lekker,
ze dook met 2.48,45 ruim 5 seconde onder haar tijd, echter trainingsmaatje Anouk was aan het overleven, wat had ze het zwaar. Het is nu
afwachten wie zich allemaal hebben
geplaatst voor de Regio Minioren finales in de maand juni.

Onderlinge competitie turnen

GuoXin verenigingskampioen
Aalsmeer - Op donderdag 16 april
werd de finale van de onderlinge
competitie wedstrijdturnen gehouden in gymzaal De Baccara. In december werd de eerste wedstrijd
geturnd en nu de finale. Na twee
wedstrijden wordt de balans opgemaakt. Eerst telt de plaatsing bij beide wedstrijden en bij gelijke klassering wordt er naar de punten gekeken. In totaal streden 46 turnsters
onder leiding van trainsters Anneke
Nap, Mariet Tas, Ilse Sandifort, Gerda Kockelkorn om de prijzen. Categorie instap D2: 1. Lotus Baardse, 2.
Feline Havinga, 3. Zuzanna Rydzinska, 4. Lisa luyten, 5. Bernice Ohm, 6.
Ilse Naber, 7. Esmée Rolden, 8. Linde
van der Meulen, 9. Elvie van Teeseling, 10. Roosmarijn de Rond da Silva Futre, 11. Eva Hermans. Categorie pupillen D2: 1. Jade van Zelst, 2.
Chiara Palermo, 3. Teddy Kleijberg,
4. Jada Mennens, 5. Fenna Voorn, 6.
Maud Sanders, 7. Mary-Ann Maas,
8. Mandy Strubbe, 9. Tessa van den
Haak. Categorie pupillen D1: 1. Jet
van Kooten, 2. Britt Beelen, 3. Madelief Riepe, 4. Ayanna Hardjoprajitno, 5. Sarah Wisse, 6. Dalia Elhaji. Categorie jeugd: 1. Isa Verzeilberg, 2. Fleur Snoek, 3. Anouk Dekkers, 4. Danielle Lohuis, 5. Guylaine Piet, 6. Anouk Caarls, 7. Laetischa
van den Bijtel, 8. Shania Bleeker, 9.
Linda Schuiling, 10. Shanna Dernison. Categorie junioren en senioren:
1. GuoXin Verhoef, 2. Nilou Spring in
’t Veld, 3. Jasmin Aileeen, 4. Kirsten
Kniep, 5.Veerle de Jong, 6. Anouk
Straathof, 7. Nikki Rosenboom, 8. Richelle Dekkers, 9. Charon Spring in’t
Veld. De wisselbeker voor de hoog-

ste classering in de 4e divisie ging
naar Guylaine Piet. Zij kreeg de beker uit handen van GuoXin Verhoef,
de winnares van 2014. De wisselbeker voor de hoogste classering
in de 5e divisie kon nog niet worden uitgereikt. Op 30 mei en 6 juni
wordt hier nog door 4 turnsters om
gestreden. De wisselbeker voor de
verenigingskampioene van SV Omnia 2000 ging naar GuoXin Verhoef.
GuoXin kreeg de beker van Kirsten
Kniep, de kampioene van 2014. De
trainsters en turnsters van SV Omnia 2000 kunnen terugkijken op een
geslaagde finale van de onderlinge
competitie wedstrijdturnen onder
toeziend oog van vele enthousiaste
familieleden.

Summer Academy op 6 en 7 mei

Leer windsurfen, zeilen of
suppen deze zomer!
Aalsmeer - Met de komst van het
mooie weer en de start van het watersportseizoen zijn er weer volop
mogelijkheden voor iedereen om
dat zelf te ervaren. Op woensdag 6
en donderdag 7 mei organiseert de
Windsurfclub Aalsmeer de inmiddels bekende Summer Academy en
Rebel demo dagen vanaf haar clubhuis op het surfeiland. Op de Summer Academy kun je de eerste stappen van het windsurfen leren. De
Windsurfclub organiseert deze dagen in samenwerking met In Case
Of Water. Voor 15 euro per blok van
3 uur krijg je les van ervaren windsurfers. Je kunt kiezen voor een
ochtend of middagprogramma, of

beide. Indien plek uiteraard. Deelname aan de Summer Academy is
vanaf 12 jaar en uiteraard moet je
zwemvaardig zijn.
Eind april start de Windsurfclub
vanaf het surfeiland weer met de
Sup-trainingen en -tochten. Een orientatie-les, vaste trainingen of gewoon een toertocht over de Westeinderplassen. Begeleiding door ervaren suppers en de faciliteiten van
de Windsurfclub staan ter beschikking. Stand Up Paddlen is een sport
waarbij alle spieren gebruikt worden. Gezond, leuk en niet moeilijk te
leren. Vaste avond is op donderdag,
alle andere dagen dat het weer het
toe laat op afspraak. Voor groepen

Zondag zwemwedstrijden om
Lenie van der Meer Bokaal
Aalsmeer - Zondag 26 april zwemmen de zwemmers van Oceanus om
de Lenie van der Meer Bokaal 2015 in
zwembad De Waterlelie. Een zwemtoernooi voor minder valide en valide
zwemmers uit heel Nederland. Daarnaast doen bijna alle valide zwemmers van Oceanus mee. De Lenie van
der Meer Bokaal is tot stand gekomen op initiatief van Gerda Stokkel
van de afdeling minder valide zwemmen van Oceanus, die samen met de
Stichting Meer Armslag, een stichting
die financiële ondersteuning biedt
aan minder valide zwemmers die
zwemmen in clubverband bij Oceanus, de organisatie heeft opgepakt.
De naamgever van de zwembokaal is
Lenie van der Meer. Lenie, in de lente van 2013 overleden, heeft heel veel
betekent voor zwemvereniging Oceanus; in het bijzonder voor de minder
valide zwemmers van Oceanus. Lenie
gaf niet alleen training aan de minder
valide zwemmers en zwemsters, ze
begeleidde de kinderen ook tijdens
wedstrijden en organiseerde activiteiten. Lenie was voor zwemvereni-

ging Oceanus een drijvende kracht
en een waar boegbeeld. Ze was bijna
elke dag in het zwembad te vinden.
Ook veel Masters (zwemmers van
20 jaar en ouder) hebben van Lenie
hun zwemtechniek leren verbeteren
en zijn daardoor sneller gaan zwemmen. Maar Lenie was uiteraard zelf
ook een goede zwemster; in het bezit
van niet alleen vele nationale Master
records maar ook vele medailles van
Europese en Wereldkampioenschappen. Gerda Stokkel, zelf bekend Paralympisch zwemster, was ooit de initiatiefneemster van het minder valide zwemmen bij Oceanus. En Lenie
hielp haar daar graag bij. Gerda, Lenie, Laura en nog een heleboel vrijwilligers van Oceanus hebben het
zwemmen voor minder valide zwemmers op de kaart gezet. Echte Paralympische toppers als Joop Stokkel,
Gerda zelf, Mirjam de Koning en Lisa den Braber hebben bij Oceanus
gezwommen en/of zwemmen er nog
steeds. Bij Oceanus staat de integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie van haar leden met

Voetbal tweede klasse

Promotie voor RKDES B1
Kudelstaart - Zondag 19 April speelde de B1 van Rkdes tegen medekoploper TABA voor dezelfde titel, kampioen van de 2e klasse promotie. Beide hadden evenveel punten en daardoor was het eenvoudig, de winnaar
van deze wedstrijd werd kampioen.
Gespannen gezichten op het veld bij
beide partijen. Beide partijen straalden vanaf minuut 1 het belang van
deze wedstrijd uit, harde duels, kleine ruimtes en slordig balverlies door
nerveuze spelers. Het duurde enige
tijd voordat de eerste kans van RKDES
zich voor deed. Na geschutter van de
doelman stuiterde de bal voor de voeten van DES-spits Igor Woorts, die vallend de bal aan de verkeerde kant van
het net tikte. Vervolgens verzwakte de
thuisploeg en kwam de Amsterdamse ploeg meer in het spel. Door toedoen van de ijzersterke verdediging
was er geen doorgang te vinden richting de keeper van RKDES. De eerste helft werd afgefloten en twee partijen die felle duels uitvochten waren
toe aan rust na een helft met weinig
kansen. Het begin van de tweede helft
verliep vrijwel hetzelfde. Maar na enige tijd werd de thuisploeg sterker en
dwong het de Amsterdamse voetbalvereniging terug op zijn eigen helft.

RKDES kwam steeds meer aan voetballen toe, was conditioneel sterker
en dit resulteerde in kansen en vooral een aantal corners. Uiteindelijk was
het Elmedin Jakub, de spelverdeler
van RKDES, die ondanks zijn mindere meters die hij maakt altijd belangrijk weet te zijn. In balbezit wist hij kort
weg te draaien richting zijn rechterbeen en met een geplaatst schot wist
hij de keeper in de verre hoek te passeren. In de 65e minuut, 1-0 voor de
Kudelstaarters en de ontlading was

G-Force Rebel zeilboot
Op 6 en 7 mei is het ook mogelijk
om de nieuwe G-Force Rebel uit te
proberen. Deze tweemans zwaardboot is onderweg een nieuwe wedstrijdklasse te worden en de demo
boot kan door geïnteresseerden getest worden. Het Nederlandse merk
G-Force staat bekend om zijn snelle wedstrijdboten. De Rebel is snel,
sterk, stoer en verrassend goed te
varen. Uitproberen? Meld je aan via
info@incaseofwater.nl.
Locatie op woensdag 6 en donderdag 7 mei is het Surfeiland aan de
Kudelstaartseweg bij het clubhuis
van de Windsurf Club.
Foto: Walter Schellingerhout.
een beperking voorop. Het bewegen
in het algemeen en het zwemmen
bij Oceanus vervult hier een belangrijke rol in. Niet alleen voor de minder valide wedstrijd zwemmers maar
ook voor de minder valide recreatieve zwemmers.
De wedstrijdzwemmers doen mee
aan de Nationale zwemcompetitie Aangepast Sporten; een landelijke competitie voor lichamelijk en
verstandelijk minder valide zwemmers. Daarnaast zijn er veel kampioenschappen: de NK, de NJK en
de NK Sprint die allen plaatsvinden in een geïntegreerde vorm, dat
wil zeggen dat aan het wedstrijdprogramma onderdelen zijn toegevoegd
voor zwemmers met een beperking.
De nationale top van het minder valide zwemmen bestaat uit de Paralympische Zwemselectie en de Paralympisch Talentselectie. Bij Oceanus
zwemmen momenteel ongeveer 20
minder valide sporters op de donderdagmiddag en een deel hiervan ook
op de zondagochtend onder leiding
van Gerda Stokkel en Laura Verdegaal. De wedstrijden beginnen zondag 26 april om 14.00 uur in de Waterlelie. Iedereen is van harte welkom
om alle zwemmers en zwemsters aan
te komen moedigen.
groot op sportcomplex Calslagenpark
waar zo’n 75 toeschouwers voor de B1
zich hadden verzameld om deze beslissingsfase mee te maken. RKDES
ging vrijer voetballen, creëerde meer
kansen en was dichtbij de 2-0 nadat
een afgeslagen corner vol op de slof
werd genomen door Menno Zeldenthuis, deze stuitte op de handen van
de keeper van TABA. TABA deed nog
een poging om door de solide verdediging van RKDES heen te komen, maar
dit was tevergeefs.. De scheidsrechter floot deze felle, spannende partij af
waarna de spelers elkaar in de armen
sprongen. Zij zijn kampioen geworden
in die onderschatte 2e klasse en promoveren naar de 1e klasse.

Feestavond bij
Sjoelclub
Rijsenhout - Uitslagen Sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 16 april. Hoofdklasse: 1. Dirkjan Baardse 2006 punten, 2. Thomas
van Brakel 1931 punten, 3. Jan Willem Vermeer 1813 punten. Klasse
A: 1. Rien Ravensbergen 1739 punten, 2. Elly Lanser 1699 punten, 3. Nel
Joore 1671 punten, Klasse B: 1. Martje
Baardse 1598 punten, 2. Bertus Baas
1583 punten, 3. Alie van Tol 1568 punten. Klasse C: 1. Willem Romijn 1509
punten, 2. Rina Korenwinder 1433
punten, 3. Map Ebbinge 1397 punten.
De feestavond ter afsluiting van het
seizoen is vanavond, donderdag 23
april, in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat vanaf 20.00 uur.

Kees bij DES
kampioen!
Rijsenhout - Op 9 april heeft buurtvereniging DES de laatste speelavond
van dit seizoen gehouden. Het klaverjassen is gewonnen door Richard van
de Schoor met 5026 punten, gevolgd
door Martin Beets met 4954 punten
en Wietze Strampel met 4925 punten.
Bij het domineren is de hoogste eer
behaald door mevrouw W. te Slaa met
8 schrappen, op de voet gevolgd door
J. van der Laarse met 9 schrappen.
Tijdens de laatste speelavond zijn
ook de kampioenen van het seizoen
in het zonnetje gezet. Kees Meekel mag zich met totaal 38982 punten klaverjaskampioen noemen en tot
kampioen domineren is Gonnie Hogenkamp ‘gekroond’ met totaal 88
schrappen. Het nieuwe kaartseizoen
begint weer in september.

Daniél eerste
bij dartavond
Aalsmeer - Dinsdagavond om
20.00 uur was het weer gezellig in
’t Middelpunt tijdens de wekelijkse dartcompetitie. Sebastiaan Dolk
moest de strijd aangaan met Daniél
Stokkel. Sebastiaan, die best goed
gooide en zelfs een set won, wist
niet te winnen. Hij moest genoegen nemen met de tweede plaats.
Daniél werd dus eerste en Sander
ter Schure derde, ook al had hij een
mooie uitgooi van 86 met twee pijlen. In de verliezers ronde werd Ben
van Dam eerste, tweede Hans Dolk
en derde Marieta Dolk. Ook darten?
Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom in de Wilhelminastrat 55.
De zaal is vanaf 19.30 uur open en
de kosten zijn 2 euro per avond.

Kaartavond bij
Ons Genoegen

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Com. Van Ackooy wint
vlucht vanuit Duffel
Aalsmeer - Zaterdag was de tweede vlucht tellend voor het Vitesse kampioenschap vanuit het Belgisch Duffel. De weersomstandigheden waren vergeleken met vorige week gedraaid als een blad aan
de boom. De duiven kregen te maken met mooi zonnig weer en een
Noord Oosten tot ONO wind, dus
moest er een beetje gewerkt worden. De duiven werden om 09.40
uur gelost, en de eerste duif, de 13-

zijn leuke arrangementen mogelijk. Meer informatie of aanmelden?
Mail naar info@incaseofwater.nl
of info@supventure.nl. Of volg de
Windsurfclub op facebook: incaseofwater en SUPventure.

Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 16
april is het kaarten gewonnen door
An Uiterwaal met 5451 punten, een
mooi cadeau voor deze jarige. Op
twee is Jan Weij geëindigd met 4862
punten en op drie Nico de Ron met
4847 punten. Bij het jokeren was de
hoogste eer voor Kees v. d. Meer met
21 punten, gevolgd door Bets Teunen met 254 punten. Belangstelling
voor deze gezellige kaartmiddag?
Kom gerust eens kijken en/of meedoen. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297-340776.

3339014 van de Comb. van Ackooy
uit Hoofddorp landde om 11.24.33
uur op het hok.
Hij was de overige 498 duiven te
snel en te slim af. Deze duif maakte 1292,348 meter per minuut, dat
is 78 kilometer per uur. Cees van
Vliet uit Kudelstaart werd tweede,
en de Comb. van Leeuwen & van
Grieken uit Aalsmeer werd derde. In het Rayon met 3343 duiven in concours eindigde Comb.

van Ackooy op plaats 6 en 7, Cees
op 16, V. leeuwen & v. Grieken op
17, Richard v.d. Berg op 31, Gerard en Lies v.d. Bergen op 32, Erik
Wiersma op 34, Aad van Belzen op
35 en John van Duren op 51.
Duffel 499 duiven en
20 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp 2. C. van Vliet Kudelstaart - 3. V.
Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer - 4.
R. v.d. Berg De Kwakel - 5. Gerard
en Lies v.d. Bergen Kudelstaart 6. E. Wiersma Amstelveen - 7. A.J.
van Belzen Kudelstaart - 8. J.H.
van Duren Amstelveen - 9. P. v.d.
Meijden Aalsmeerderbrug - 10. D.
Baars Kudelstaart - 11. A. v.d. Wie
Aalsmeer - 12. Darek Jachowski

Aalsmeer - Op dinsdag 28 april
houdt kaartclub Ons Genoegen een
gezellige speelavond in het gebouw
van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Aanvang 19.30 uur. Zaal
open vanaf 19.00 uur voor koffie, thee
en inschrijving. De entree is gratis
en iedere speler gaat met een prijsje naar huis. Tijdens de vorige speelavond is het klaverjassen gewonnen
door Jan v.d. Bilt met 5148 punten,
op twee is Maaike Spaargaren geeindigd met 5042 punten en op drie
Rinus Buskermolen met 4978 punten.
Bij het rummicuppen is de hoogste
eer behaald door Alie Hoving met 33
punten. Iedereen is aanstaande dinsdag van harte welkom. Neem gerust
buren, vrienden en bekenden mee!
Mijdrecht - 13. P. Baas Uithoorn 14. L. v.d. Sluis Uithoorn - 15. M. de
Block Aalsmeer - 16. J.A. van Dijk
Aalsmeer - 17. W. Wijfje De Kwakel - 18. Th. v.d. Wie Aalsmeer 19. Tim Rewijk De Kwakel - 20. J.
van Ackooy Aalsmeer Aanstaand
weekend is er weer een Vitesse
vlucht, dan vanuit het Belgische
Quievrâin.

facebook.com/LijfenGezondheid

www.lijfengezondheid.nl
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Het klimaat
beïnvloedt onze
gezondheid
Wijzigingen in het klimaat kunnen van
invloed zijn op onze gezondheid. Met
name de meest kwetsbare mensen in
onze samenleving lopen hierbij concreet
gevaar. Dat zie je nu al bij extreme hitte of
langdurige koude. Het aantal sterfgevallen
ligt in dergelijke, doorgaans korte, periodes
aanmerkelijk hoger. Met name voor zieken
en bejaarden is deze extreme situatie soms
net iets teveel.
Met de klimaatveranderingen waarmee
we in de afgelopen jaren al geconfronteerd
zijn, doen zich ook nieuwe situaties voor
die concrete gevolgen kunnen hebben op
onze volksgezondheid. Zo kunnen er onder
invloed van een ander klimaat nieuwe
ziekten en plagen ontstaan, maar denk
bijvoorbeeld ook eens aan het effect van
hooikoorts. Wanneer het hooikoortsseizoen
langer duurt, zullen de mensen die
lijden aan hooikoorts dus vaker worden
geconfronteerd met de verschijnselen die
bij deze aandoening horen. Bovenal blijkt uit
Duits onderzoek dat er een directe relatie
lijkt te bestaan tussen extreem hoge of
extreem lage temperaturen en het aantal
sterfgevallen door hart- en vaatziekten. De
gegevens van 188.000 inwoners van drie
Duitse steden werden geanalyseerd. Wat
bleek? Wanneer de temperatuur enkele
dagen tot 25 graden steeg of juist zakte
tot -8 graden, was er in de aansluitende
weken sprake van veel meer sterfgevallen
door hart- en vaatziekten, met name bij
ouderen. Een mogelijke verklaring voor
dit verschijnsel bij warm weer zou kunnen
zijn dat ons bloed stroperiger wordt bij
hoge temperaturen, waardoor de kans op
trombose groter wordt.

UITERLIJK

Weg met die vervelende puistjes!
Zichtbaar van buiten; oorzaak zit van
binnen! Hoeveel mensen, jong of oud,
maken uitslag en puistjes het leven
zuur? Hoeveel nieuwe cosmetische
wondermiddeltjes, die allemaal
een betoverend resultaat beloven,
verschijnen er niet op de markt?
Hoeveel werden in de loop der tijd
ontmaskerd, als zijnde teleurstellend
en puur bedrog?

K

walitatieve cosmetica kunnen hun nut
hebben en helpen. Ook accuraat gekozen
dermatologische behandelingen kunnen
dat. Maar we mogen niet vergeten, dat
we op hetzelfde ogenblik ook de oorzaak
van binnen moeten aanpakken. Want zonder dat
te doen, kunnen we in het beste geval slechts
tijdelijke resultaten bereiken.

Wat is dan de oorzaak?

Wat zouden de belangrijkste oorzaken van
uitslag kunnen zijn? Laat ons het wat van
dichterbij bestuderen. De meest voorkomende
oorzaak is een verstoring van het evenwicht in
het lichaam, een direct gevolg van kwalitatieve
honger. Dit kan niet zomaar met een of ander
kwakzalversmiddel of smeersel dat we op ons

gezicht aanbrengen opgelost worden. In de
puberteit komt zo’n verstoring van het evenwicht
vaak voor.

Waarom vooral in puberteit?

Stel je voor. Het opgroeiende lichaam van een
adolescent werkte eerst op basis van een totaal
ander evenwicht. Het stond afgesteld in een soort
van “kindermodus”, toen speelden bepaalde
hormonen, die alleen voor volwassenen bepalend
zijn geen rol. Het lichaam van een puber staat
voor andere uitdagingen. Het moet de overgang
naar de volwassen “bedrijfsmodus” maken. Deze
reusachtige verandering kan zeer belastend zijn.
Pubers zijn geen kinderen meer, maar ook nog
geen volwassenen, alles verandert en niets is
stabiel. Het is misschien niet toevallig, dat tieners
tijdens hun overgangsperiode dikwijls mentaal
ook onevenwichtiger worden. Hoe kunnen we de
puber helpen?
Zo’n grote verandering vereist heel wat
steun. Tijdens die periode, met als een van
de belangrijkste kenmerken dat het vroegere
evenwicht verstoord is maar het nieuwe
evenwicht nog niet is bereikt, is het nog
belangrijker dat het lichaam een voldoende
hoeveelheid van vitaminen, mineralen en
spoorelementen binnen krijgt. Deze zorgen voor
evenwicht en harmonie in het lichaam. Als gevolg
van kwalitatieve honger is het alsof het zonder
enige voorbereiding de Himalaya zou moeten

beklimmen. Het gezicht vol pukkels is dan het
minste probleem, hoewel het heel storend is. De
grootste chaos is binnen in het veranderende
lichaam te vinden. De puistjes zijn slechts uitingen
aan de oppervlakte, ik zou zelfs durven stellen
hulpkreten, dus niet alleen voor de puistjes. Laten
we de adolescenten helpen om deze moeilijke
periode makkelijker door te komen. Het feit dat
zijn huid opnieuw mooi wordt, en daardoor onze
puber een probleem minder heeft, is slechts “de
kers op de taart” wanneer we het hele plaatje
bekijken.

Puistjes na de puberteit

Het komt ook voor dat iemand na de puberteit
nog jarenlang door puistjes gekweld wordt, omdat
hij er niet in slaagde een weg uit de chaos te
vinden. Het gebeurt ook, dat sommige mensen
er pas last van krijgen wanneer ze volwassen zijn.
Voordat ze last krijgen van uitslag, maken ze eerst
een zware tijd door die veel van hen vergt. En dat
zorgt ervoor dat het door de kwalitatieve honger
al sowieso labiele evenwicht in hun lichaam
verstoord wordt. Daarom ziet hun huid eruit als
die van een puber. Die symptomen zijn een teken
van een algemene verstoring van het evenwicht. U
kunt op www.collageenenschoonheid.nl een gratis
boekje downloaden.
Lees verder op www.lijfengezondheid.nl/
weghalen-huidafwijkingen

BEWEGEN

Reserve-energie:
hoe fris spring jij uit bed?
Fris en helder uit bed springen om met
veel zin aan een nieuwe dag te beginnen! Wanneer heb jij dit voor het laatst
gedaan?
Drs. Richard de Leth
Auteur en Doctorandus
in de Geneeskunde

I

n mijn praktijk zie ik dagelijks mensen die
dan hard moeten nadenken. Ze zijn moe.
Diep van binnen heel erg moe. De accu is
(bijna) leeg. Ze zitten in hun reserve-energie.
Ze staan rood op hun lichamelijke en/of

geestelijke spaarrekening. Signalen zijn moeheid,
prikkelbaarheid en ze voelen zich niet gelukkig.
Moeheid is het benzinelampje dat gaat branden.
Het betekent stoppen of tanken. ‘Nee, het komt
nu slecht uit. Nog een kop koffie of energydrank
en gewoon doorgaan. Iedereen is toch moe?
Dus niet zeuren.’, zegt de stem in hun hoofd. Het
stemmetje dat door de huidige maatschappij is
opgevoed. Vooral vrouwen bezwijken onder de
huidige verwachtingen: goede partner, attente
moeder en bevlogen collega zijn, goede seks en
leuke hobby’s hebben, sporten, er goed uitzien en
van het laatste nieuws op de hoogte zijn.
Geluk en gezondheid worden door onze fysieke
en mentale flexibiliteit bepaald. Hoe flexibeler je
bent, hoe gezonder je bent. Je kan je flexibiliteit
versterken door een gezonde(re) leefstijl. Voeding,
beweging, mindset en ontspanning. In
een gezonde leefstijl is er balans tussen
inspanning en ontspanning. Zaken die
energie kosten en die energie vragen.
Richt je vooral op zaken waar je energie
van krijgt. Zie het lichaam en geest als
een hybridemotor. Buiten de brandstof
(voeding) die je in de motor stopt, heeft
het lichaam nog 2 kleine noodaccu’s.
Dit zijn de bijnieren. Ze liggen op onze
nieren en wegen slechts 5 gram per
stuk. De bijnieren zijn zo klein omdat
ze evolutionair vooral UIT stonden en
soms bij acute stress eens AAN moesten.
Tegenwoordig zijn de bijnieren door alle
maatschappelijke verwachtingen en
chronische stress constant AAN en mogen
ze soms eens UIT. Letterlijk even een
weekje op vakantie en dan weer terug in
het drukke ritme van de maatschappij.
In hoeverre sluit jij bij de behoefte aan
van jouw lichaam en geest? Maakt jouw
agenda je sterker of zwakker? Verander
‘geen tijd’ in ‘prioritijd’.

Onze flexibiliteit is als een veer. Balans tussen
inspannen en ontspannen. We kunnen prima
dingen doen die energie kosten als we onze
accu ook regelmatig opladen. Ontspanning
zorgt voor een stroom van vitale levensenergie
die ons oplaadt. Van een goed boek, hardlopen,
mediteren, dansen, vrijen, lummelen, slapen,
tuinieren, muziek luisteren tot een warm bad of
douche koude. Maak je leven OERsterk:
Veel wijsheid en vergeet niet van het proces te
genieten!
drs. Richard de Leth
Auteurs bestsellers OERsterk
www.oersterk.nu

O - ontspan en geniet: NU is het enige
E
R
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moment
- eet opbouwende voeding
- regelmatige lichaamsbeweging
- stimuleer een natuurlijk ritme
- trek je eigen plan in het leven en sluit
aan bij je levensdoel. Durf af te wijken.
- evalueer je levenspad regelmatig:
wees zuiver en volg je eigen kompas
- raak vertrouwd met je lichaam en
verliefd op je geest: je bent uniek
- keuzes zijn overal: neem iedere
keer de juiste beslissing. Kies voor
jouw balans. Dit is het geheim om
gezondheid en geluk te behouden.

€ Nú
xx,€ 50,- KORTING
korting
bij
aanmeting

van DreamLite
bij aanpassing van
nachtlenzen
DreamLite
nachtlenzen.

www.designbril.nl

DeDewereld
z’nkop!
kop!
wereld op
op z’n
‘s Nachts lenzen dragen en
overdag scherp zien!

DreamLite nachtlenzen zijn lenzen die je draagt terwijl je slaapt
en de vorm van je ogen tijdelijk veranderen. Dit proces is volledig
veilig en omkeerbaar. Na het wakker worden doe je je lenzen uit
en heb je geen lenzen of bril nodig.
DreamLite nachtlenzen kunnen een sterkte tussen -0.75 D en -5.00 /dreamlitenachtlenzen
D corrigeren.

Iets voor jou?

Wil je meer informatie over DreamLite nachtlenzen?
Loop dan eens binnen bij:

dreamlite.nl

Tekst

TEKST TEKST

Dreamlite nachtlenzen
TEKST
TEKST TEKST
Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn
| 0297TEKST
540777
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | 020-4966082

adver NMB.indd 1

D.I.O. DROGISTERIJPARFUMERIE ANNA
Poldermeesterplein 99, 1432 JZ Aalsmeer
tel. 0297-367788
17/04/15 10:18

Einsteinstraat 85a, 1433 KJ Kudelstaart
tel. 0297-325463
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Kan deodorant kwaad
voor je huid?
Het is voorjaar en ik ruik de lente.
Tijdens het opruimen van mijn kast,
waarin de lange warme vesten plaats
maken voor jurken, rook ik niet alleen
lente maar ook een lichte zweetgeur.
Na een wasmachinebeurt ligt alles weer
fris in de kast, maar ik heb ook maar
eens mijn deodorant onder de loep
genomen.
Vera Heydendael
Dermatoloog

Waarom gebruiken we deodorant?

Zweten, dat doen we allemaal. Door te zweten
regelt ons lichaam ten dele (of voor een groot
deel) de lichaamstemperatuur. Dat is nuttig,
maar het kan ons flink hinderen. We storen ons
aan zweetgeur en zweetplekken in onze kleren
waardoor we massaal deodorants gebruiken.

Hoe werken deodorants eigenlijk?

Deodorants of antitranspiranten kunnen er voor
zorgen dat de zweetgeur minder waarneembaar
is, door die geur als het ware te veranderen, of
door er een sterkere, aangenamere geur overheen
te leggen. Als een deodorant ook het zweten
vermindert dan noemen we dit een antiperspirant.
Minder zweet geeft dan minder geur. Vooral
mensen die overmatig transpireren gebruiken
deze middelen om minder (zwaar) te zweten.

Kan deodorant kwaad voor je huid?

In principe kunnen deodorants geen kwaad voor
de huid. Deo’s bevatten onder meer parfumstoffen om de zweetgeur te maskeren. Ook worden
er stoffen toegevoegd die bacteriedodend zijn of

stoffen die de groei van bacteriën tegen gaan. En
met aluminiumverbindingen kan de zweetproductie verminderd worden. De bovengenoemde
stoffen kunnen de huid irriteren, dit kan verklaren
waarom sommige mensen huiduitslag krijgen na
het gebruik van deodorants. Als mensen allergisch
zijn voor bijvoorbeeld parfumstoffen (parfumstoffen staan op de 1e plaats in de top 10 van stoffen
die contactallergie op de huid veroorzaken!) kan
de irritatie in de oksels zelfs steeds erger worden.
Dan is het een optie om deodorants te gebruiken
die ‘parfumvrij’ zijn.

Wist u dat?

- Mensen gebruiken al heel lang
deodorantachtige middelen op de huid. Op
wikipedia.nl is te lezen dat in het oude Egypte
aluinkristallen met water werden gemengd om
de natuurlijke zweetgeur te verbergen. De oude
Romeinen gebruikten hiervoor een mengsel
van houtskool en geitenvet.
- Sommige mensen gebruiken talkpoeder in
plaats van deodorant. Dat kan inderdaad zeker
een gunstige werking hebben, want talk heeft
een absorberende eigenschap en remt ten dele
de groei van bacteriën.

Tenslotte

Hoe meer geur de deodorant afgeeft, hoe slechter
deze vaak is voor de huid. Heb je een gevoelige
huid, dan doe je er verstandig aan om niet te
kiezen voor een deodorant in sprayvorm, maar
voor een roller zonder alcohol of parfum. Een fijn
voorjaar gewenst...!
Dryclinic.nl

Word 10 jaar jonger bij Dragon Tuina!
geplaatst. Door deze behandeling wordt
het onderhuids collageen als het ware
opnieuw vernieuwd, waardoor het ware
gezicht naar voren wordt gehaald en deze
therapie een langdurig effect heeft. Alles
geschiedt op natuurlijke wijze van uit uw
eigen lichaam. Dit in tegenstelling met
botox of andere ﬁlters. Bewezen is dat
men er zeker 10 jaar jonger uit gaat zien.

Dit kan echt. Vanaf deze maand is ons
aanbod van gezondheids- en schoonheidsbehandelingen
uitgebreid
met
Facial rejuvenation. Deze methode van
gezichtsverjonging of cosmetische acupunctuur is een natuurlijke en pijnloze
manier om van wallen, verzakte oogleden, onderkin, rimpels, pigmentvlekken,
vergrote poriën en verkleuringen in het
gelaat af te komen. Onze nieuwe collega
therapeut, Hans Robers, heeft zijn opleiding genoten bij de vermaarde Virgina
Doran en Deirdre Courtney en is tevens
bevoegd en gediplomeerd in Chinese
traditionele geneeskunde als acupunctuur, massages en kruiden.

Ter kennismaking betaalt u voor een volledige behandeling van 12 sessies €95,per sessie. Ook kunt u onder bepaalde
voorwaarden een gedeelte vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar Vraag hiernaar.
Ook kunt u bij ons terecht voor alle andere
schoonheids-, manicure-, en pedicurebehandelingen. Ons team van acupuncturisten en masseuses hebben de ervaring om
u van veel lichamelijke ongemakken af te
helpen, Vraag ons naar de mogelijkheden of kijk op onze websites.

Pasta met tomaat, coppa en cavolo nero
In Nederland wordt boerenkool vooral gezien als powerfood en is helemaal hip. Wij kennen het
hoofdzakelijk gestampt door de aardappelen voor dé winterstamppot. In landen als Italië doen ze
er veel meer mee, zoals roerbakken of verwerken in smoothies of salades.
Onlangs werd er een zak grof gesneden cavolo nero bezorgd. Dat betekent zwarte kool, maar
wij noemen hem palmkool. Deze mediterrane plant lijkt namelijk op een klein palmboompje.
Hij is familie van de boerenkool, maar hij heeft meer smaak en is knapperiger. Bovendien is de
bekende geur die vrijkomt bij het koken afwezig. Ik ging er meteen mee aan de slag!
Benodigdheden (4 personen)
400 g cavolo nero, grof gesneden
2 el milde olijfolie
2 tenen knoflook in plakjes
8 plakken coppa
scheut droge witte wijn

Bron: www.femna40.nl, http://www.dekeukenvancolette.nl

Voorgoed van uw
vetrolletjes
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Liposuctie
Facelift
zonder operatie
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WOERDEN – Het klinkt te mooi om waar te zijn: zonder dat er een mes aan te pas komt je vetrolletjes laten weghalen. En het resultaat is blijvend, want met
de UltraShape techniek verdwijnen uw vetcellen. Na
gemiddeld drie behandelingen is het gewenste resultaat bereikt.

Liposuctie zonder operatie

Finesse Bodyline Clinic werkt met de UltraShape
dat uw vetcellen vergruist en voorgoed verwijdert.

“Vergelijk het met liposuctie waarbij je geen
operatie hoeft ondergaan en daarna gewoon
direct alles weer kunt doen.”
Een vervolgbehandeling kan al na twee weken
plaatsvinden. De resultaten zijn binnen één
maand zichtbaar. Het is een goed alternatief
voor liposuctie. Je hebt geen narcose of herstelperiode.
En het resultaat is blijvend!

Dragon Tuina Hoofddorp
Hoofdweg 716,
2132 BV Hoofddorp
Tel. 023-6200099
www.dragontuinahoofddorp.nl

1 klein bekertje demi crème fraîche
150 g kerstomaten, gehalveerd
400 g verse pasta
extra vierge olijfolie
versgemalen zwarte peper, zout
stukje Parmezaanse kaas, dun geschaafd

Bereidingswijze
Breng ruim water aan de kook en blancheer de kool hierin 3-4 minuten. Laat uitlekken.
Bak de coppa knapperig in een droge wok en laat uitlekken op keukenpapier. Doe de olie in de
pan en fruit hierin de knoflook zonder dat deze kleurt. Doe de cavolo nero erbij, bak 2 minuten
omscheppend en blus af met de wijn. Voeg de crème fraîche en de tomaten toe en laat 5
minuten zachtjes koken.
Kook intussen de past beetgaar in de op de verpakking aangegeven tijd, giet af en schep om
met een theelepel olie. Schep de pasta op borden en maal er wat peper boven. Verdeel het kooltomatenmengsel en de kleiner gescheurde coppa erover. Druppel olie over bord en
gerecht en garneer met de kaasflinters.

“De Ultrashape is het ei van Columbus,” zegt
eigenaar en verpleegkundige Cor Kok al zolang
hij acht jaar geleden met de behandelmethode
begon.

Een behandeling bestaat uit gemiddeld
ca. 13 sessies van 2 uur, waarbij er na facial
rejuvenation-massage haarﬁjne naaldjes
in gehele lichaam en gezicht worden

Dragon Tuina Kudelstaart
Marconistraat 15,
1433 KK Kudelstaart
Tel. 06-11333559
www.dragontuina.nl

RECEPT

Facelift zonder operatie

Finesse Bodyline Clinic werkt met de Ulthera dat
geluidsgolven uitzendt om het onderhuidse collageen te verbeteren. Ook hierbij hoef je dus geen
operatie meer te ondergaan.
Ultherapie is de enige huidverjongingsmethode
op basis van ultrageluid. Bij de Ultherapie
behandeling wordt eerst een echo gemaakt van
het gebied. Hierdoor kan exact bepaald worden
op welke diepte de pulsen geplaatst worden.
Hierdoor wordt de aanmaak van nieuw collageen gestimuleerd en treedt een geleidelijke
verstrakking op die een liftend effect heeft op uw
huid.
Een intakegesprek is vrijblijvend en gratis.
Meer informatie:

VEILIG

• BLIJVEND • VERJONGEND

Pompmolenlaan 19A
3447 GK Woerden
0348-409199
info@nessebodylineclinic.nl
www.nessebodylineclinic.nl

MEDISCH | ZORG

Monique Velzeboer:
“Genezing start met onderzoek”
Op 3 mei vindt op diverse plaatsen in de wereld de Wings for Life World Run
plaats. In Nederland is dit Breda. Het is voor de tweede keer dat deze loop
gehouden wordt. Deelnemers rennen hier voor degenen die een dwarslaesie
hebben opgelopen en zelf niet meer kunnen lopen. Ook het eigen ‘Lijf &
Gezondheid runningteam’ rent mee. Bij een dwarslaesie zijn je zenuwstelsel
en ruggenmerg beschadigd, waardoor zenuwbanen niet meer goed functioneren. Een dwarslaesie kan door een val, ongeluk, bloeding of zelfs door een
virus ontstaan. Zenuwen kunnen bekneld raken en daardoor beschadigen. Of
lichaamsfuncties zoals armen en benen nog functioneren, hangt ervan af welke
zenuwen beschadigd zijn. Daarom is geen enkele dwarslaesie
hetzelfde. Monique Velzeboer was olympisch shorttrack schaatsster en liep in
1993 door een val een dwarslaesie op. Zij richtte zich op de fotografie, waarmee
zij met haar fotowerk aandacht vraagt voor dwarslaesie.
“Ik ben in 1993 gevallen en had direct geen gevoel
meer in mijn benen meer”, vertelt Monique.
“Ik heb toen een tijdje in het ziekenhuis in
Frankrijk gelegen en daar werd het ook echt
duidelijk dat het om een dwarslaesie ging. Dat
heeft een behoorlijke impact.
Zo verandert je leven volkomen: afkomend van
een topsportniveau moet je ineens weer vanaf
nul beginnen. In Amsterdam op de Overtoom heb
ik een jaar gerevalideerd. Ik heb een dwarslaesie
waarbij mijn handen nog functioneren, weliswaar
met niet veel kracht. Als mijn zenuwbeschadiging
een paar wervels hoger was geweest, had ik ook
geen handfunctie meer gehad. Om hier mee
om te gaan heeft mijn doorzettingsvermogen
als sporter wel meegespeeld, maar bepaalde
dingen hebben ook gewoon tijd nodig. Het is
nu 21 jaar geleden, maar de eerste jaren waren

gewoon moeilijk. Sowieso raakte ik mijn passie
kwijt: schaatsen kon ik niet meer. Als je dan ook
niet meer kunt lopen of fietsen, probeer je iets
te vinden waar je dan wel je energie in kwijt
kunt en dat werd bij mij de fotografie. Ik vond
het altijd al leuk om dingen vast te leggen. Toen
ik schaatste, studeerde ik psychologie. Na mijn
ongeluk ben ik daar op gegeven moment mee
gestopt en heb ik mij omgeschoold tot fotograaf.
Door mijn eigen levenservaringen ben ik kinderen
met een handicap gaan fotograferen. Je weet
zelf hoe het is en je realiseert dat er nog heel
veel mogelijkheden zijn. Ik heb vooral kinderen in
ontwikkelingslanden in de centra van het Liliane
Fonds gezien waar de kinderen echt plezier
maken ondanks hun handicap en de moeilijke
omstandigheden waarin zij zich bevinden. Dan
is die handicap eigenlijk niet zo belangrijk meer.
Ze zijn toch bij elkaar en dat maakt het voor die

kinderen ook wat makkelijker, denk ik.
Wat ik zelf heb meegemaakt ervaren
zij ook en tegelijkertijd besef je dat
je toch nog veel kunt. Dat stralen
deze kinderen uit en probeer ik op
deze manier vast te leggen. Je beseft
eigenlijk hoe goed we het hier in
Europa en de westerse wereld hebben.
Je kunt hier gaan studeren, er zijn
aangepaste middelen, noem maar op. Alles is
hier voorhanden. In de ontwikkelingslanden ben
je meer aan je lot overgeleverd als je in een arm
gezin opgroeit en dan ook nog een handicap
hebt. Dan is het mooi om te zien dat juist een
Lilianefonds goed werk verricht en de nodige
steun geeft: het kind en de ouders weer op weg
helpt. Zoals medische operaties en revalidatie,
maar ook binnen de maatschappelijke en sociale
context. Ondersteuning om scholen of een
winkeltje op te zetten bijvoorbeeld. Dit moet
je zelf zien en ervaren, dan kijk je hier anders
tegenaan. Samen met een jeugdvriendin heb ik de
Monique Velzeboer Foundation opgericht.
Wij maken fotoproducten om het Liliane Fonds
te ondersteunen. Alle opbrengsten gaan hier
naar toe. Hoofddoel van de Wings for Life World
Run is de aandacht vestigen op dwarslaesie in
het algemeen en het onderzoek en de genezing
daarvan. Ik vind het belangrijk dwarslaesie onder
aandacht te brengen omdat ik vooral na mijn
ongeluk dacht dat er zo weinig onderzoek naar
was. Genezing start altijd met onderzoek. De
Wings for Life World Run vindt op 35 locaties
ter wereld plaats en is een groot succesvol
evenement. Het is goed dat er op deze manier
wereldwijd aandacht aan dwarslaesie wordt

Aandacht voor
dwarslaesie met
Wings for Life
World Run,
Lijf & Gezondheid
rent mee
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AART
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Krav Maga

Selfdefense and Fighting
Leer nu zelf de Israëlische
zelfverdedigingsmethode
die echt werkt!
Vragen?

E: contact@trainingscentrumhelena.nl
T: 023 844 50 93

Aalsmeer/Kudelstaart
Sporthal De Proosdijhal
Edisonstraat 6, 1433 KA

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE KAN JE DE
HELE MAAND MEI EEN GRATIS PROEFLES VOLGEN

Een goede gezondheid begint in de darm
In de darmen van de westerse mens hopen afvalstoffen zich
op. De darm niet reinigen kan tot gevolg hebben dat de
afvalstoffen zich ophopen wat vervolgens de gezondheid
niet ten goede komt. Integendeel; vele ziekten beginnen in
de darm. Wat de meeste mensen niet weten is dat de
afvalstoffen een ongezonde slijmlaag in de darmen
vormen. Dit is de biofilm.
Biofilm, de ongezonde slijmlaag
De biofilm bevat naast bacteriën ook vaak
schimmels en virussen. Door de aanwezigheid van
de biofilm droogt de darmwand uit waardoor deze
geïrriteerd raakt. Voedingsstoffen, maar ook medicijnen, worden vervolgens
minder goed opgenomen, terwijl schimmels en virussen wél doordringen
in het bloed. Dit proces kan ontstekingsreacties, overgevoeligheden en overgewicht veroorzaken.
Gemakkelijk en eenvoudig
Energy Detox Diet maakt het mogelijk om je op een veilige, eenvoudige en
comfortabele manier te ontdoen van de ongezonde biofilm.
Het product bestaat uit 7 shakes die gedurende de dag genuttigd worden.
Kijk voor meer informatie op de website www.energydetoxdiet.com
LEZERSAANBIEDINGKORTING
Met kortingscode zee10 ontvangt u 10% korting, geldig t/m 30-04-2015
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besteed”, aldus Monique Velzeboer.
Meer informatie op: www.wingsforlifeworldrun.
com, www.moniquevelzeboerfoundation.nl en
www.lilianefonds.nl.
Bart Jonker
Foto: Monique Velzeboer
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Zorgen om toename
alcoholgebruik bij
jongeren
Steeds vaker worden tieners opgenomen
in het ziekenhuis wegens overmatige
alcoholconsumptie. Uit recent gepubliceerde
cijfers blijt dat in 2014 maar liefst 783
jongeren tussen de 10 en 17 jaar om die reden
in het ziekenhuis belandden. De cijfers baren
zorgen, te meer daar de gemiddelde leeftijd
van de opgenomen tieners ook steeds verder
lijkt te dalen.
Alle maatregelen van de overheid ten spijt,
tieners grijpen nog steeds te vaak naar de
drankfles. In 2012 leek de jarenlange stijging
van het aantal alcoholtoxicaties een halt
te zijn toegeroepen, maar vorig jaar is er
juist weer sprake geweest van een forse
stijging. De cijfers liegen er niet om, in 2007
werden nog maar 297 jongeren met een
alcoholtoxicatie in het ziekenhuis opgenomen,
in 2014 waren dat er dus al 783.
Met name in de leeftijdsgroep 13 en 14
jaar steeg het aantal opnames. Het aantal
jongeren van 16 en 17 jaar dat werd
opgenomen daalde. Mogelijk is dit een
gevolg van de gewijzigde regelgeving,
waarbij jongeren van die leeftijd niet langer
zelfstandig alcohol kunnen verkrijgen.
Dat staat echter haaks op de eerder
genoemde stijging van de jongere tieners. In
de meeste gevallen waren de jongeren enige
tijd buiten bewustzijn door het consumeren
van teveel drank. Het is daarom dat er ook
wel van ‘comazuipen’ wordt gesproken.
Jongens die in het ziekenhuis belandden
waren gemiddeld zo’n drie en een half uur niet
bij kennis, voor meisjes was dat ruim twee en
een half uur. Noord-Holland is overigens de
provincie waar het vaakst een jongere met
teveel drank op in het ziekenhuis belandde.
Driekwart van alle opnames deed zich voor
in Noord-Holland, Zuid-Holland en NoordBrabant samen.
Ook is onderzoek gedaan naar de achtergrond
van de betreffende jongeren. Tweederde van
deze jongeren komt uit een tweeoudergezin
en het overgrote deel (88%) heeft een
Nederlandse achtergrond. Naar mate het
opleidingsniveau stijgt, daalt het aantal
drankslachtoffers. In 38% van de gevallen
betreft het vmbo-leerlingen, 25% van
de jongeren doet havo en 18% volgt een
vwo-opleiding. Nog eens 12% doet mbo.
Vermoedelijk is het probleem van overmatige
alcoholconsumptie onder jongeren nog
groter dan deze cijfers doen vermoeden. Er is
namelijk alleen gekeken naar de cijfers met
betrekking tot opname in het ziekenhuis.
Behandeling door een huisarts of bedrijfsarts
is in dit geval buiten beschouwing gelaten.

VOEDING

groenten eten. In groenten zit kalium dat de
tegenhanger is van het natrium in zout. Als
mensen meer groenten zouden eten, is meer
zout ook geen probleem. Het aandeel natrium
in Keltisch zeezout is lager dan in keukenzout. In
plaats van natrium zitten in het grijze Keltische
zeezout 84 mineralen, die ons organisme
voeden tot op celniveau. Dus als je iemand wat
gezondheid cadeau wilt doen met de feestdagen
dan is een zak zout wellicht een leuk idee. Het
nieuwe boek van David Wolfe kan natuurlijk ook. Ik
persoonlijk vind een boek toch handiger dan een
seminar. Een boek is geconcentreerde informatie
vol pareltjes. Bij een seminar moet je zelf de
pareltjes eruit zien te halen.

Luchtvervuiling
In het verleden heb ik een tijd in Friesland
gewoond. Het viel me op dat de lucht daar
een stuk schoner is dan in het Midden van
Nederland. Toen ik eens een satellietscan zag
van de luchtvervuiling boven de EU en de
gehele wereld werd het me duidelijk. In het
midden van Nederland wonen we in de buurt
van veel industrie. De Rotterdamse haven waar
grondstoffen zoals olie binnenkomen, het Duitse
Ruhrgebied en dan ook nog met industrieland
België om de hoek. Voor mij reden om de dag altijd
te beginnen met een detox shake.

Gezond leven een lastige opgave

Wat zit erin?

Elke ochtend maak ik in mijn slowjuicer een sapje
van komkommer, bleekselderij en kiemen. Daarbij
doe ik dan wat spirulina, chlorella, tarwegras en
MSM. Dit meng ik en drink ik op. Dit alles tezamen
is absoluut een ontgifter. Ook eet ik veel bladgroen
omdat chlorofyl van bladgroen zeer ontgiftend
werkt. Zo roerbak ik boerenkool of verwerk ik de
boerenkool in een salade of in een smoothie.
Sinds kort heb ik een hogesnelheidsblender.
Het resultaat is veel fijner dan een
lagesnelheidsblender, waardoor er meer vezels
zijn opengebarsten en de voedingsstoffen
daadwerkelijk vrijkomen. Zo zegt David Wolfe
dat onze genen niet vaststaan, maar dat deze
aan- of uitgezet kunnen worden door onze
omgeving. Dit fenomeen is al bekend en noemen
we ook wel epigenetica. Wat nieuw voor mij was,
is dat niet alleen onze omgeving de genen aan
of uit kan zetten, maar dat ook onze gedachten
dat kunnen. Zoals jij de wereld beleeft en zoals

je tegen jezelf praat heeft dus invloed op je
genen; zeer interessant! David vertelde ook dat
onderzoek heeft aangetoond dat mensen die 3
stuks groenten en fruit per dag eten, gezonder zijn
dan mensen die 2 stuks fruit per dag eten. Dat is
voor veel mensen geen nieuws. Wat wel nieuws
is, is dat mensen die 5 stuks per dag eten, weer
gezonder zijn dan diegenen die er 3 eten. Mensen
die 9 stuks groenten en fruit per dag eten zijn nog
gezonder! Alleen is het lastig om zoveel per dag
binnen te krijgen. Daarom raadt ook David een
blender aan. Je kunt simpelweg tarwe of graan
vervangen door meer groenten.

Ik neem nu elke dag tussen de middag een soepje
met kiemgroente. Lekker warm ten tijde van
koude dagen en nog ontzettend voedzaam ook!

Zout

David is ook erg enthousiast over ongeraffineerd
zeezout. Elk wezen is volgens hem op zoek
naar zout en water omdat dit de basis is van
het leven. Zowel de Aarde als ons lichaam
bestaat grotendeels uit water met daarin een
zoutoplossing. Veel mensen krijgen van zout
een hoge bloeddruk, maar dit komt omdat ze
bewerkt zout eten en omdat mensen onvoldoende

Veel mensen vinden gezond leven een lastige
opgave. Er is zoveel waar je rekening mee moet
houden. Ik vind het zelf wel meevallen. Als je
dagelijks een kleine stap vooruit maakt, dan is het
na verloop van tijd een gigantische stap. Vaak kun
je met kleine dingetjes je gezondheid al enorm
verbeteren! Zeezout in plaats van keukenzout,
haver in plaats van tarwe of roomboter in plaats
van margarine. Als je dit soort kleine dingen door
de jaren heen hebt geÏmplementeerd en mensen
dit op een verjaardag ineens spotten, kijken ze
je gek aan. Ik ben dan aan het overdrijven in
hun ogen. Toch zie ik naderhand veel mensen
bijdraaien. Meestal doordat ze zelf vastlopen
in het reguliere circuit en opzoek zijn naar
antwoorden. Door schade en schande wordt
men wijs. Dus blijf doen wat goed voelt zonder
anderen te willen bekeren, onbewust worden ze
gemotiveerd en dat werkt veel krachtiger!
Juglen Zwaan, aHealthylife.nl
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Massage en wellness
in uw badkamer
Dé innovatie op het gebied van
watermassage bij Eveleens
Badkamers in Aalsmeer.
Voor uw wellness advies op maat

Minuten lang douchen én
gemasseerd worden door 4500
liter water terwijl u maar 40
liter verbruikt? Beleef de unieke
technologie achter Xtreme
wellness van Sealskin nu ook bij
Baden+ Eveleens.

Aalsmeerderweg 64, 1432 CS,
Aalsmeer, tel: 0297 - 321769
info@eveleens-sanitair.nl

Baden+ Eveleens heeft al jaren een passie
voor badkamers. ‘Uit eigen ervaring en om
ons heen zien we dat steeds meer mensen
behoefte hebben aan een dagelijks moment
voor zichzelf. Jezelf even terugtrekken
uit de alledaagse drukte en in alle rust en
ontspanning genieten in eigen omgeving.
De badkamer is daarvoor nog steeds de
ideale plek. En met wellness maakt u van
uw badkamer de perfecte plek om te
ontspannen.’
Denk daarbij niet enkel aan ontspannen in
bad liggen. ‘Sinds dit jaar zijn we één van de
exclusieve partners van de nieuwe generatie
Sealskin wellness douches. Met trots tonen
we de Dalice in onze showroom. Hier kunnen
we het product werkend demonstreren,
zoiets moet je tenslotte toch ervaren.’
Maar wat is dat nu, zo’n wellness douche?
Dalice staat voor een totaal-douchebeleving waarbij de extreme kracht van
water centraal staat. Na het conventionele
douchen wordt er via een warmte & water
terugwinsysteem 40 liter schoon water
opgeslagen en krachtig rondgepompt door
de massagejets. Deze technologie maakt de
hydromassage tot wel 30 keer krachtiger
dan een ander massagesysteem. Échte
massage dus… zoals u dat gewend bent bij
de masseur of fysiotherapeut. Niet alleen
ontzettend lekker maar ook nog eens heel
gezond. En naast de massage die uw spieren
soepel maakt en spanningen verlicht, zijn
ook stoom, geur en kleur mogelijk in uw
wellness douche, zonder dat u heel veel
water gebruikt.
Samen zorgen we ervoor dat u niet alleen
kennis kunt maken met de producten
maar ze ook kunt beleven. Bent u nu al
nieuwsgierig naar wat de kracht van 4500
liter water in 15 minuten voor u kan doen?
Kijk dan op www.xtreme-wellness.nl of kom
langs in onze showroom te Aalsmeer en laat
u betoveren.’

Of beleef het zelf in het

Meer weten?
www.xtreme-wellness.nl

Kunt u zich voorstellen hoe het voelt
om in 15 minuten tijd

door 4500 liter water gemasseerd te worden…
…terwijl u maar 40 liter verbruikt?

