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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Inbraak-
beveiliging?

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekVolop nieuwe vacatures op de site!

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Omgeving Aalsmeer-Zuid

Streven om openbare watersportfunctie te geven

Gemeente kan Fort kopen!
Aalsmeer - In 2012 heeft het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (in de hoe-
danigheid van het Rijksvastgoed-
bedrijf/RVB) laten weten dat Fort 
Kudelstaart te koop zou komen. 
Dit is voor de gemeenteraad van 
Aalsmeer aanleiding geweest om 
het college opdracht te geven een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voe-
ren naar de mogelijkheid van een 
duurzame herontwikkeling van het 
Fort. Duurzame herontwikkeling 
blijkt mogelijk te zijn als er een fl in-
ke investering gedaan wordt in het 
fort en er daarna tijdens de exploita-
tie een behoorlijke omzet kan wor-
den gedraaid. Er zijn in dit onder-
zoek drie varianten voorgesteld voor 
de contractvorm, die de gemeen-
te zou kunnen hanteren bij de her-
ontwikkeling, te weten verhuur, erf-
pacht en doorverkoop. Het RVB 
heeft vervolgens aangegeven graag 
samen met de gemeente op te trek-
ken om een exploitant-koper te zoe-
ken. Gedurende de overleggen, die 
de gemeente heeft gevoerd met het 
RVB om te komen tot een samen-
werkingsstructuur, bleek echter dat 
de inzichten daarover ver uit elkaar 
lagen. De gemeente wil dat er een 
exploitant komt die kwalitatief aan-
sluit bij haar doelstellingen, het RVB 
bleek toch meer te streven naar een 
maximale opbrengst. De beoog-
de samenwerkingsovereenkomst is 
daardoor niet tot stand gekomen.

Op 10 februari heeft een bestuur-
lijk overleg plaatsgevonden tussen 
de Directeur Generaal van het RVB, 
de heer Uijlenbroek, en wethou-
der Jop Kluis. Doel van dit gesprek 
was het bespreken van de verschil-
lende inzichten. Dit heeft uiteinde-
lijk geleid tot een concreet voor-
stel van het RVB aan de gemeente 
om het Fort voor het getaxeerde be-
drag van 270.000 euro aan te kopen. 
Het RVB heeft daarbij toegezegd 
dat uitgestelde betaling tot 1 janu-
ari 2017 mogelijk is. “Dit is voor on-
ze gemeente een kans om het Fort 
aan te kopen voor een redelijk aan-
koopbedrag, op deze manier de re-
gie in eigen hand te (blijven) hou-
den en de ambitie waar te maken 
om, ook in de toekomst, van het Fort 
een openbaar toegankelijke, hoog-
waardige watersportfunctie te ma-
ken”, aldus wethouder Kluis in een 
schrijven aan de fracties. 
Om het Fort te kunnen exploiteren 
is het noodzakelijk om te investe-
ren. De mate waarin is echter nog 
een punt van aandacht. De provin-
cie heeft voor de restauratie van het 
Fort een subsidie in het vooruitzicht 
gesteld die uiterlijk september-ok-
tober van dit jaar moet worden aan-
gevraagd. Dit laatste is een belang-
rijk punt in het vervolgproces. De-
ze subsidie zal immers na 2016 niet 
meer kunnen worden aangevraagd. 
Naast de onzekerheid over de hoog-
te van de investering zit er dus ook 

een tijdsdruk op het aanvragen van 
deze subsidie. De provincie fi nan-
ciert 50% van de restauratiekosten 
tot een maximum van 1.000.000 eu-
ro. Hoeveel er gerestaureerd moet 
worden, is op dit moment nog niet 
helemaal helder, mede omdat de 
kosten van restauratie samenhan-
gen met de wijze van exploitatie. Er 
is behoefte aan een beter inzicht in 
de mogelijke kosten van restaura-
tie. Door de monumentenwacht is 
in het verleden een opname gedaan 
van het Fort en hier kwam uit naar 
voren dat een volledige cultuurhis-
torische restauratie circa 2.000.000 
euro kost. Het is echter de vraag of 
al deze investeringen nodig zijn voor 
een duurzame exploitatie.
Een ander aandachtspunt is het feit 
dat er veel gegadigden zijn voor de 
exploitatie van het Fort. Circa veer-
tig partijen hebben zich gemeld bij 
de gemeente en bij de provincie 
met interesse voor aankoop en/of 
exploitatie. Dat legt op de gemeen-
te een zorgvuldigheidsplicht om de-
ze partijen gelijk te behandelen en 
derhalve haar contractpartner op 
objectieve gronden te kiezen. 
Tijdens het Informatief Overleg op 
donderdag 12 maart (aansluitend 
aan de commissie Maatschappij en 
Bestuur) gaat wethouder Jop Kluis 
over de aankoop, restauratie en ex-
ploitatie van Fort Kudelstaart van 
gedachten wisselen met de ge-
meenteraad.

Burgemeester Jobke Vonk gaat trainen en fi etst mee

Achttiende Ride for the Roses 
in Aalsmeer: “We gaan er voor”
Aalsmeer - Voor de achttiende 
keer vindt op zondag 6 septem-
ber de Ride for the Roses plaats en 
voor de tweede maal is Aalsmeer de 
gastgemeente van dit sportieve eve-
nement voor het goede doel. Geza-
menlijk stappen zo’n 10.000 deelne-

mers op de fi ets voor een tocht van 
100, 55 of 30 kilometer met als doel 
kanker de wereld uit helpen. Samen 
kanker de wereld uitfi etsen en bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder is 
één van hen. Afgelopen maandag 2 
maart was de kick-off van de tocht 

voor het KWF. Nog 27 weken te 
gaan om een mooie en veilige rou-
te te presenteren en zoveel mogelijk 
sponsors te vinden, want Aalsmeer 
hoopt de opbrengst van 1,6 miljoen 
euro van de editie in 2001 te over-
treffen en de grens van 2 miljoen 

Van links naar rechts: Martijn van Dijk (Sciandri), Marcel van Witzenburg (locatie/start/fi nish), Arie de Vos (project-
secretaris), Peter van Eick (sponsoring), Albert Vuil (projectleider), Kirsten Verhoef (side events), Jobke Vonk (burge-
meester Aalsmeer), Cees van Luling (route), Ilse Zethof (communicatie) en Cees van der Ven (vrijwilligers).

euro te halen. “Ik reken op jullie”, 
aldus de eerste burger ter bemoe-
diging aan alle aanwezige vrijwilli-
gers. Burgemeester Vonk is overi-
gens niet de eerste burgemeester 
van Aalsmeer, die op de fi ets stapt 
om met alle deelnemers gelden bij-
een te brengen voor genezing van 
kanker, burgemeester Pieter Litjens 
heeft in 2011 de tocht van 100 kilo-
meter gereden. “Prima te doen. Het 
lijkt of iemand je duwt”, aldus zijn 
reactie na afl oop in het fi lmpje te-
gen presentator Ron Leegwater. Het 
merendeel van de deelnemers aan 
de Ride for the Roses fi etst met ge-
mengde gevoelens mee. De mees-
ten van hen hebben een dierba-
re verloren aan kanker. Ook burge-
meester Vonk, die haar moeder op 
58-jarige leeftijd heeft zien sterven 
aan deze vreselijke ziekte en haar 
vader had darmkanker. “Eén op de 
drie mensen krijgt kanker en dat is 
de reden waarom ik mij als vrijwilli-
ger inzet”, aldus KWF-voorzitter Fred 
Doeleman. “Met elkaar het verschil 
maken en de ziekte kanker een an-
dere, geneesbare status geven.” De 

start en fi nish van de Ride for the 
Roses is net als in 2011 veiling Flo-
raHolland aan de Legmeerdijk. De 
conceptroute is al klaar, maar er is 
nog toestemming nodig van allerlei 
instanties. Naast hopelijk heel veel 
sponsors, hiervoor gaat Peter van 
Eijk van het Crown Theater zich met 
’zijn’ team inzetten, is ook een grote 
groep vrijwilligers nodig. Cees van 
den Ven gaat dit ‘uitzendbureau’ 
opzetten. Er zijn namelijk zo’n 250 
vrijwilligers nodig voor allerlei fa-
cetten, voor, na en tijdens dit eve-
nement met natuurlijk ook activitei-
ten langs de route. Projectleider is 
Albert Vuil, die zich ook al vele jaren 
inzet voor KiKa, Kinderen Kindervrij. 
Voorzitter van de stuurgroep is wet-
houder Ad Verburg, burgemeester 
Vonk is vice-voorzitter. 
“Het gaat een mooie editie wor-
den”, aldus coördinator Bauke van 
Bourgondiën van de gemeente. 
“We gaan er voor!” Ride for the Ro-
ses sponsoren of als vrijwilliger aan 
de slag? Alle hulp is welkom. Kijk 
voor meer informatie en opgave op 
www.ridefortheroses.nl. 

Inval
in The Beach

Meer info? www.plaatjesdraaieninaalsmeer.nl

Zondag 22 maart

om 15.00
door de A.V.M. (Aalsmeerse Vinyl MafFia)

Aalsmeer - Om kwart over twaalf 
in de nacht van zaterdag 28 februa-
ri en zondag 1 maart zag de surveil-
lancedienst van de politie een au-
to met mistlampen aan geparkeerd 
staan op de Oosteinderweg nabij 
het cafetaria waar de vorige avond 
geprobeerd was een overval te ple-
gen. 
Agenten besloten polshoogte te 
gaan nemen. Toen zij nabij de rode 
Renault Kangoo waren, sprong de 

Jonge dief in kraag gevat
bestuurder uit de auto en probeer-
de er vandoor te gaan. De agenten 
wisten de pas 16-jarige Kudelstaar-
ter te overmeesteren. Hij bood be-
hoorlijk verzet voor en tijdens de 
aanhouding. Ook heeft een ruit van 
de politieauto ingetrapt. In de kle-
ding van de 16-jarige troffen agen-
ten diverse inbrekersspullen aan. 
De jongen zit nog vast. De Renault 
Kangoo bleek eind januari gestolen 
te zijn in Amsterdam. 
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
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. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

HulpDienst
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
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KERKDIENSTEN
COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Jonge vrijwilligers van Rode Kruis 
Speeddaten met ouderen
Aalsmeer - Zaterdag 21 februari 
kwamen circa 15 ouderen bij elkaar, 
om precies een week na Valentijns-
dag te speeddaten met vrijwilligers 
van het jongeren Rode Kruis, afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn. Het doel van 
deze middag was om iedereen een 
gezellige dag te geven en iets van el-
kaar te leren. De gasten werden ont-
vangen in een zaal die was versierd 
met hartjes slingers en op elke tafel-
hoek hing een tros met hartjesbal-
lonnen. Het geheel was volledig in 
het thema en had iets feestelijks. Na 
een kopje koffie of thee kon de acti-
viteit beginnen. Het speeddaten ging 
als volgt in zijn werk: er stonden ta-
fels in een rondje, waarbij de vrijwil-
ligers aan de binnenkant zaten en de 
ouderen aan de buitenkant. Bij iede-
re tien minuten klonk er een bel en 
draaiden de vrijwilligers door. In die 
tien minuten kletsten de ouderen 
met de jongeren, ondersteund door 
een vragenlijst, die achteraf helemaal 
niet nodig bleek te zijn. Waar de ver-
wachting heerste van vele stiltes, wa-
ren die daar helemaal niet. De oude-
ren en jongeren waren erg enthou-
siast in gesprek met elkaar. Vele on-
derwerpen werden behandeld en de 
bel ging veelal veel te snel. Na vier 

rondes kwam er een kleine pauze, 
waarin weer koffie en thee werd bij-
geschonken. Ook verschenen er zeer 
feestelijke koekjes, terwijl de oude-
ren stiekem toch nog doorpraatten 
met de vrijwilliger tegen over hen. Na 
de pauze kwamen er nog drie ron-
des met tien minuten gesprekjes. En 
in deze tien minuten maakte leeftijd 
opeens niet meer uit, mooie, grappig 
en vrolijke verhalen werden er ver-
teld, afgewisseld door hier en daar 
een ontroerende. Al met al had ie-
dereen het erg naar zijn zin. Ter af-
sluiting van de middag gaven de vrij-
willigers een roos aan de ouderen en 
samen dronken ze nog een heerlij-
ke alcoholvrije cocktail. Het was een 
zeer geslaagde dag. Het Jongeren 
Rode Kruis zoekt nog jongeren en 
scholieren die zich vrijwillig willen 
inzetten bij activiteiten. De jongeren 
helpen mensen in een sociaal iso-
lement, zoals mensen met een be-
perking of ouderen. Wil je meer in-
formatie over wat het Jongeren Ro-
de Kruis doet, of wil je je aanmelden 
als vrijwilliger? Mail naar jongeren-
rodekruis@hotmail.nl, kijk op www. 
facebook.com/JongerenRodeKruis 
of volg @jjrodekruis op twitter.
Door Josse

Van deur tot deur van 9 tot 14 maart

Jantje Beton collecte voor 
meer speelmogelijkheden

Reumafonds zoekt in 
Aalsmeer collectanten

Aalsmeer - Van 9 tot en met 14 
maart komen 44.000 collectanten 
van honderden jeugdorganisaties 
zoals scoutinggroepen, speeltuin-
verenigingen, buurtcentra en sport-
clubs in actie voor (buiten)spe-
len in de eigen buurt. En dat is no-
dig, want één op de vijf kinderen 
speelt niet of slechts een keer per 
week buiten, terwijl dit juist essen-
tieel is voor een gezonde lichame-
lijke, mentale en sociale ontwikke-
ling van elk kind. Uit recent onder-
zoek blijkt dat de collecte als win-
naar uit de bus komt als het gaat om 
de meest gewaardeerde manier van 
doneren aan een goed doel. Dat is 
vast een hart onder de riem voor de 
veelal jonge collectanten! 

Collecte voor gedeeld geluk
Collecteren voor Jantje Beton levert 
gedeeld geluk op: de ene helft van 
de collecteopbrengst besteden de 
verenigingen zelf ten behoeve van 
speelplezier voor hun jeugdleden, 
zoals met de aanschaf van speel-
materialen of de organisatie van zo-
merkampen en sportdemonstraties. 
De andere helft van de opbrengst 
besteedt Jantje Beton aan speelpro-

jecten in het land voor kinderen die 
het hard nodig hebben. Samen met 
deze kinderen maakt Jantje Beton 
een vuist voor de verbetering van 
de verarmde speelmogelijkheden in 
hun eigen buurt. 

Favoriet bij kinderen zijn fietsen, 
zelfverzonnen spelletjes, klauteren 
en hutten bouwen. Waarom kinde-
ren niet buiten spelen? Straat te ge-
vaarlijk, stoep te smal en vies (hon-
denpoep!), plantsoen verboden ter-
rein, speelplekken fantasieloos en 
niet voor alle leeftijden Jantje Be-
ton zoekt naar oplossingen, zodat 
kinderen in Nederland wel lekker 
kunnen buitenspelen in hun eigen 
buurt. Honderden jeugdclubs hel-
pen hier ook dit jaar weer aan mee. 
Hier is geld voor nodig: Dus, geef 
aan de collectant. 

Uit Aalsmeer komen leden van jon-
gerenkoor De Mirakeltjes, Basket-
bal Vereniging Aalsmeer en stich-
ting Kinderboerderij aan de deur 
met de collectebus, in Kudelstaart 
gaan leden van muziekvereniging 
Flora geld inzamelen voor de club 
zelf en voor Jantje Beton!

Aalsmeer - Wilt u zich inzetten voor 
de reumabestrijding in Aalsmeer en 
heeft u daarvoor een paar uur per jaar 
beschikbaar? Word dan collectant of 
medeorganisator voor de collecte-
week van het Reumafonds van 16 t/m 
21 maart. U kunt hiervoor contact op-
nemen met mevrouw E. van El via 06-
22289445 of via vrijwilligers@reuma-
fonds.nl. Het Reumafonds strijdt voor 
een beter leven met reuma nu en een 
leven zonder reuma in de toekomst. 
Het fonds geeft voorlichting, onder-
steunt patiënten-activiteiten en komt 
op voor de belangen van mensen met 
reuma bij politiek en zorg. Het fonds 
krijgt hiervoor geen subsidie van de 
overheid en is dus volledig afhanke-
lijk van giften van particulieren en be-
drijven. Als collectant of medeorga-
nisator van de collecteweek bent u 
dan ook van groot belang. Geef het 
Reumafonds daarom zo snel moge-

lijk door dat u wilt meehelpen aan het 
doel om mensen met reuma een beter 
leven te geven. Televisiepresentatrice 
Anita Witzier ondersteunt de oproep: 
“Toen het Reumafonds mij vroeg om 
ambassadeur te worden, heb ik met-
een ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag in 
voor de bijna 2 miljoen mensen in 
Nederland die leven met reuma, zo-
als artrose. Ouderen, maar ook jon-
ge, werkende mensen of zelfs kinde-
ren kunnen reuma krijgen. Hun aan-
doening is niet altijd zichtbaar; voor 
de buitenwereld lijkt er vaak niets 
aan de hand. Uit eigen ervaring weet 
ik dat  reuma een wrede ziekte is: de 
ene dag kan je alles en de volgende 
dag doet alles pijn. Leg dat maar eens 
uit! Inmiddels heb ik goede medicij-
nen en is mijn reumatoïde artritis on-
der controle, maar niet bij iedereen 
gaat dat zo. Het kan een jarenlange 
zoektocht zijn, vol pijn en frustraties.” 

van Gurp uit Apeldoorn. Woensdag 
11 maart Biddag, dienst om 19.30u. 
met ds. J. Trommel.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag in Karmelkerk om 
10.30u dienst eucharistieviering met 
L. Seeboldt mmv klein koor. Zondag 
om 14u., maandag en dinsdag om 
20.30u. en woensdag om 18u. Pool-
se dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. mevr. J.G. Berbee-
Bakhuis uit Abbenes.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met mevr. A. Cree-
mer-Allard. Woensdag 11 maart om 
19.30u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. eucharistieviering met L. See-
boldt mmv kinderkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt 
Seringenhorst, Parklaan 27. Om de 2 
weken. Op 17 maart met Hoite Slag-
ter. Thema: Het evangelie van Lucas.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 9 maart met br. Avakhti.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Op donderdag 12 
maart Leerhuis in Open Hofkerk, in-
gang Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. Spreker 
Martijn Mosselman. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30u. (locatie NGK Rijsenhout) 
met ds. M. Hogenbirk. Woensdag 
11 maart Biddag, dienst om 19.30u. 
met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Chris-
tien Duhoux. Collecte voor jeugd-
werk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. jong en oud dienst met 
M. Hofman uit Leiden.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met ds R. 
van Putten uit Zwolle. Organist: J. 
van der Zwaard. Om 18.30u. Mee-
ting Point. Woensdag 11 maart Bid-
dag, dienst om 19.30u. met ds. E.J. 
Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
Z. de Graaf uit Katwijk. Organist: C. 
Verschoor. Woensdag 11 maart bid-
dag, dienst om 19.30u. met ds. J. He-
ack uit Zeist. Organist: R. Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spre-
ker Peter Sleebos. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. ds. J. Schelhaas uit Zwolle en 
16.30u. dienst met student M.G. 

Zondag 8 maart

Wat overblijft naar goede doelen
Kleding- en speelgoedbeurs 
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 14 
maart vindt van 11.00 tot 13.00 uur 
een tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs plaats net over de 
brug in kinderdagverblijf Het Kroon-
tje op de Kruisweg 55. Iedereen die 
wil, kan kleding of speelgoed inbren-
gen om te verkopen. Vaak komt het 
voor dat de rechtmatige eigenaars de 
kleding of speelgoed niet meer terug 
willen hebben. Deze worden dan ge-
schonken aan een goed doel. Er zijn 
een drietal goede doelen uitgezocht. 
Al de overgebleven kleding voor kin-
deren tot en met 4 jaar gaat naar Na-
fasi Welfare Home. Nafasi is een klein-

schalig project van Stichting Kinder-
hulp Afrika dat tijdelijke crisisopvang 
biedt aan baby’s en jonge kinderen tot 
en met 4 jaar in Uganda, Afrika. Al-
le kleding voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar gaat naar Stichting Kids-
fair. Stichting Kidsfair zet zich in voor 
gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben. Het speelgoed gaat naar de 
Dorcas winkel in Aalsmeer. De netto 
opbrengst van deze winkel komt ge-
heel ten goede aan de projecten van 
Dorcas Hulp en Ontwikkeling. Ga voor 
meer informatie over deze kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs naar www.
kledingbeursaalsmeer.webnode.nl. 

Heeft Rijsenhout behoefte aan 
faciliteit voor ouderenzorg?
Rijsenhout - Nadat jongstleden op 
1 januari alle zorg is verplaatst van 
de centrale overheid naar de ge-
meentelijke overheid zal er bij heel 
veel ouderen de vraag gerezen zijn: 
wat betekent dit voor mij en heb ik 
nog wel toegang tot ouderenzorg? 
Uiteraard geldt dit ook voor alle ou-
deren in Rijsenhout en daarom is er 
een privé initiatief gestart om vast 
te stellen wat de behoefte in Rijsen-
hout is voor deze vorm van zorg. Dit 
initiatief is genomen door twee er-
varen zorgkenners, die in de regio 
al op management niveau hun spo-
ren hebben verdiend en vast heb-
ben gesteld dat er weinig tot geen 
aanbod van deze zorg is in Rijsen-
hout. Zij zijn dan ook al zover met 
hun initiatief, dat zij op zoek zijn ge-
gaan naar een goede accommoda-
tie die geschikt is voor hoogwaar-

dige zorg. De initiatiefnemers gaan 
daarom komende week een huis 
aan huis enquête verspreiden. Het 
ingevulde formulier kan anoniem 
worden ingeleverd, indien men dat 
wenst. De enquête is uiteraard niet 
alleen bedoeld om door ouderen te 
worden ingevuld, maar de initiatief-
nemers willen graag de mening ho-
ren van alle Rijsenhouters, want het 
kan een ieder vroeg of laat aangaan. 
Het concept van de zorgvilla Rijsen-
hout, zoals dit initiatief zal worden 
genoemd, is uiteraard niet alleen be-
doeld voor woonzorg voor ouderen, 
maar ook voor dagzorg voor diegene 
die daarvoor in aanmerking komen. 
Op de website Zorgvillarijsenhout.
nl kan de enquête ook online inge-
vuld en verzonden worden. Voor vra-
gen en toelichting: Wilma Schoon-
derbeek, info@zorgvillarijsenhout.nl.

Peuterinstuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 11 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting. En 
van 9.30 tot 10.30 uur is er weer de 
peuterinstuif. Samen met je kind-
je een uurtje spelen, zingen, plezier 
maken en gymmen. Gezellig toch! 
Iedereen is welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413 of kijk op de websi-
te oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier 
in Kudelstaart 

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 maart haalt Omnia 2000 voor 
de Supporters Vereniging het ou-
de papier op in Kudelstaart. Gaarne 
uw papiercontainer of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met de 
opbrengst van het oude papier steunt 
de Supporters Vereniging Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse vereni-
gingen. Dus verzamel het papier voor 
de eerste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums op www.desup-
portersverenigingkudelstaart.nl

Dienst: Genoeg 
om te delen

Aalsmeer - Zondag 8 maart om 
10:00 uur wordt in de Open Hof Kerk 
weer een Jong en Oud dienst gehou-
den. In deze dienst zal dominee M 
Hofman uit Leiden voorgaan. De 4U-
band uit Hoofddorp zal de dienst mu-
zikaal begeleiden. Het thema is: Ge-
noeg om te delen. Om deze woorden 
ook om te zetten naar daadkracht 
worden alle bezoekers gevraagd iets 
mee te nemen voor de Voedselbank 
in Aalsmeer. Producten als bloem, 
pasta, rijst, koffie, thee, suiker, potten 
met groenten, wasmiddelen, sham-
poo en douchegel, tandpasta, deo-
dorant, houdbare melk, soep (blikken 
of pakjes), olijfolie en zonnebloemolie 
kunnen meegenomen worden. 

OVAK houdt 
jaarvergadering 

Aalsmeer - De OVAK, Ouderen Ver-
eniging Aalsmeer Kudelstaart en 
omstreken, houdt op woensdag 11 
maart haar jaarlijkse ledenvergade-
ring. In Het Dorpshuis te Kudelstaart 
zal het bestuur vanaf 14.00 uur ver-
antwoording aan haar leden afleg-
gen over het gevoerde beleid. De di-
verse commissies doen verslag van 
hun activiteiten en lichten soms ook 
al een tipje van de sluier op over hun 
plannen. Het bestuur hoopt, dat veel 
leden 11 maart om twee uur aanwe-
zig zullen zijn en zo hun interesse to-
nen in het reilen en zeilen van hun 
vereniging en van de gelegenheid 
gebruik maken om aan het bestuur 
hun mening te geven.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Sinds 1 januari 2015 
zijn verschillende taken van de Al-
gemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (AWBZ) overgeheveld naar de 
zorgverzekeraars en gemeenten 
als gevolg van de hervorming van 
de langdurige zorg. Zo zijn verze-
keraars vanaf heden  verantwoor-
delijk voor de persoonsgebonden 
budgetten en wijkverpleging. Maar 
ook de gemeente Aalsmeer heeft 
meer verantwoordelijkheden in de 
zorg gekregen, zoals voor bege-
leiding en persoonlijke verzorging. 
De overheid wil dat de eisen ver-
anderen voor huishoudelijke hulp 
via de Wmo. Deze taken vallen in 
2015 onder de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. De Wmo 2015 
moet de gemeente Aalsmeer in 
staat stellen om steun te bieden 
die recht doet aan de persoonlij-
ke omstandigheden van mensen 
thuis. De vertrouwde omgeving, 

de woonsituatie en de gewens-
te ondersteuning verschilt immers 
van mens tot mens. De Wmo-raad 
kijkt of de hulp, die de gemeente 
Aalsmeer vanuit de Wmo 2015 ver-
strekt, ook echt zorgt dat alle inwo-
ners van Aalsmeer meedoen in de 
samenleving en zelfstandig kunnen 
wonen en geeft het College Van B 
& W hierover gevraagd en onge-
vraagd advies. De Wmo-raad ver-
gadert op woensdag 11 maart om 
15.00 uur in vergaderruimte 011 
van het gemeentehuis. De vergade-
ring is openbaar. Tussen 14.30 en 
15.00 uur bestaat de mogelijkheid 
om leden van de Wmo-raad deel-
genoot te maken van uw ervarin-
gen met de Wmo. Vanaf 14.30 uur 
bent u van harte welkom. Gaarne 
aanmelden bij de receptie van het 
gemeentehuis. Iemand van de raad 
zal u begeleiden naar de gespreks-
ruimte. 









plangebied, hoofdzakelijk waterstaatkundige en archeologi-
sche, voldoende gewaarborgd te blijven. 

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzi-
gingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen 
in de planverbeelding en planregels hebben in hooflijnen 
betrekking op een aanpassing van de plangrens waardoor de 
westelijke strekdam niet meer bij de ontwikkeling behoort en 
een nieuwe openbare oever wordt bestemd. Daarnaast wordt 
onder andere het behoud van een natuurlijke uitstraling van 
de noordelijke percelen juridisch verankerd. De overige wij-
zigingen in planregels zijn van beperkte juridische impact of 
van redactionele aard. Voor de precieze inhoud van de wijzi-
gingen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.

Procedure
Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen’ 
(planidentificatiecode NL.IMRO.0358BPNIEUWCALSLAGEN-
VG01) met de bijbehorende stukken ligt van 6 maart t/m 16 
april 2015 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- de papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8:30 en 14.00 en woensdag van 08.30 tot 20.00 
uur);

- de papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 
en vrijdag tussen 8:30 en 12:30); 

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.ruimte-
lijkeplannen.nl of www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wo-
nen en leven/ bestemmingsplannen en structuurvisies/
bestemmingsplannen).

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van 17 april 2015. De 
beroepstermijn start op 6 maart 2015. Gedurende de be-
roepstermijn kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening t/m 16 april 2015 beroep worden 
ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘Nieuw-Calslagen’. Beroep kan worden ingediend 
door:
•	 belanghebbenden,	 mits	 zij	 in	 de	 voorprocedure	 tijdig	

zienswijzen hebben ingediend;
•	 belanghebbenden	die	niet	verweten	kunnen	worden	geen	

zienswijze te hebben ingediend en;
•	 een	 ieder	 tegen	gewijzigde	onderdelen	van	het	 vastge-

stelde bestemmingsplan. 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde) 
vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop 
de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
totdat op dat verzoek is beslist. Op het vaststellingsbesluit 
is afdeling 2 van hoofdstuk I van de Crisis- en Herstelwet van 
toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep 
tegen het vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na 
afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden 
meer kunnen worden aangevoerd. 

BeeldkWaliteitsPlan ‘nieuW-Calslagen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
19 februari 2015 het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw-Calslagen’ 
heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan stelt regels voor 
de uiterlijke verschijningsvorm van de bouwwerken en de 
inrichting van de openbare ruimte binnen het projectgebied 
Nieuw-Calslagen. Voor dit gebied is gelijktijdig een bestem-
mingsplan vastgesteld. 

Het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw-Calslagen’ is vastgesteld als 
onlosmakelijk onderdeel van de Welstandsnota Aalsmeer 
2013. Het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteits-
plan alsmede de aanhaking bij de Welstandsnota staat niet 
open voor bezwaar en beroep.

Wet algemene BePalingen omgevingsreCht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Baanvak 107 (Z-2015/011046), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- L.A.Braakstraat 4 (Z-2015/012681), het tijdelijk verhu-

ren van een woonhuis;
- Oosteinderweg 43 (Z-2015/011543), het wijzigen van het 

bestemmingsplan van winkelruimte naar woning;
- Oosteinderweg 210 (Z-2015/010526), het aanbrengen 

van een verdiepingsvloer;
- Oosteinderweg achter 287 (Z-2015/010828), het wijzi-

gen van het bestemmingsplan tbv recreatieve doelein-
den;

- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/011769), het plaatsen van 
een logo en reclamebanners op betonnen zuilen op de 
voorgevel;

- Primulastraat 28 (Z-2015/012476), het bouwen van een 
puntdak op aanbouw en plaatsen van dakkapel voorzijde;

- Seringenpark ( Z-2015/012918), het kappen ban boom-
groepen en bomen in het Seringenpark;

- Zandoogjestraat 11 ( Z-2015/012917), het bouwen van 
een houten carport tegen de bestaande schuur;

- Hornweg 53 ( Z-2015/012747), het wijzigen van bestem-
mingsplan tbv kamergewijze verhuur voor 8 personen;

- Hornweg 316A ( Z-2015/012479), nieuwbouw van een 
woning; 

- Oosteinderweg 106 B (Z-2015/012499), het oprichten 
van 16 bedrijfsunits;

inzage
De vergunning en bijbehorende documenten liggen vanaf 27 
februari 2015 zes weken ter inzage bij de balie Burgerzaken 
in het raadhuis van Aalsmeer en balie Bouwen en Vergun-
ningen in het raadhuis van Amstelveen.

Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes 
weken nadat het besluit ter inzage is gelegd beroep (schrif-
telijk, gemotiveerd en ondertekend) instellen bij de recht-
bank Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. Hier zijn kosten aan verbonden. Beroep is 
alleen mogelijk door degenen die tegen het ontwerpbesluit 
tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen.

insPreken in de raadsCommissies over een  
onderWerP dat oP de agenda staat

Regelmatig wordt er in een  commissievergadering of in de 
raad gesproken over een onderwerp  dat  de burger persoon-
lijk of als lid van een organisatie aangaat. Inspreken  in de 
raad is niet mogelijk, maar in de voorbereidende commis-
sievergadering kan dat wel. Als u het woord wil voeren tij-
dens een commissievergadering dan kunt u zich bij de griffie 
melden tot  12 uur op de dag van de vergadering. U krijgt 
dan maximaal 5 minuten de tijd om in te spreken, waarna 
eventueel een korte vragenronde volgt. Melden kan  via grif-
fie@aalsmeer.ml of telefonisch via 0297-387585. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen.

agenda voor de vergadering van de 
Commissie ruimte en eConomie 

op dinsdag 10 maart 2015, 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. van Willegen
20.05 2. Vaststelling van de agenda
20.10 3. Rapportage Quick Scan gemeentelijk 
  vastgoed gemeente Aalsmeer.
20.40 4. Brief inzake reactie op aanvraag 
  omgevingsvergunning ‘Berkenlaan 
  naast 26, bouw woning’.
20.50 5. Vervangend besluit ter reparatie van het 
  bestemmingsplan Schinkelpolder
21.10 6. Vaststellen ‘Verordening werkzaamheden 
  kabels en leidingen 2015 gemeente 
  Aalsmeer’
21.30 7. Vragenkwartier
21.45 8. Sluiting

agenda voor de vergadering van de 
Commissie maatsChaPPiJ en Bestuur 

op donderdag 12 maart 2015, 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.05 2. Vaststelling van de agenda
20.10 3. Raadsvoorstel beschikbaarstelling 
  bouwvoorbereidingskrediet 
  nieuwbouw Hornmeerschool
20.40 4. Beschikbaar stellen krediet uitbreiding 
  klimaatinstallatie gebouw De Rietpluim
21.10 5. Vergadering Regioraad 17 maart 2015
21.30 6. Vragenkwartier
21.45 7. Sluiting

Na afloop van de Commissie Maatschappij en Bestuur zal er 
een Informatief Overleg plaatsvinden over de actuele ont-
wikkeling rondom het project Fort Kudelstaart.

omgevingsvergunning, vergunning ingetrokken

Bezwaar 11 maart 2015
Lijnbaan Dorpshaven te Aalsmeer.
Gedeeltelijke intrekking bouwvergunning 20100141
Z-2014/007474

geWiJzigde vaststelling BestemmingsPlan 
‘nieuW-Calslagen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
19 februari 2015 het bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen’ 
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vast-
gesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het 
bestemmingsplan heeft van 13 september t/m 24 oktober 
2013 voor een ieder ter inzage gelegen. 

Plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de He-
renweg te Kudelstaart ter hoogte van huisnummers 60-64. 
De kavels zijn gelegen rondom een voormalige kerkhofje Cal-
slagen (rijksmonument) en grenzen aan de achterzijde aan 
de Westeinderplas.

doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van 
maximaal 18 woningen rondom het historische kerkhofje 
Calslagen. Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers’ van toepassing. Het bouwen van de woningen 
en inrichten van openbaar gebied conform het stedenbouw-
kundig plan past niet binnen dit bestemmingplan. Om het 
project te realiseren is een bestemmingsplanherziening no-
dig. Deze bestemmingsplanherziening beoogt het juridisch 
planologisch toetsingskader te zijn voor de aanvragen om 
omgevingsvergunningen en het beoogd gebruik voor de 
komende tien jaar. Het bestemmingsplan moet voldoende 
flexibel zijn om de gewenste vrijheid voor de ontwikkelaar 
en gebruikers te bieden zonder afbreuk te doen aan de cul-
tuurhistorische context van de stedenbouwkundige opzet 
en woningontwerpen. Daarnaast dienen de waarden van het 
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Balies Burgerzaken oP Woensdag 18 maart 
vanaF 14.00 uur gesloten

Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. In verband hiermee zijn de ba-
lies van Burgerzaken die dag vanaf 14.00 uur gesloten. Dit 
betekent dat het op deze dag vanaf 14.00 uur niet mogelijk 
is om reisdocumenten, rijbewijzen e.d. aan te vragen of af 
te halen. 

verkiezingen ProvinCiale staten en 
WatersChaPPen

Deze week ontvangt u de kandidatenlijsten voor de verkie-
zing van de Provinciale Staten en voor de verkiezing van het 
waterschap op 18 maart a.s. Mocht u deze niet ontvangen 
hebben neem dan contact op met de gemeente. 

Vorige week heeft u als het goed is twee stempassen ontvan-
gen. Eén stempas voor de verkiezing van de Provinciale Sta-
ten en één stempas voor het waterschap. Heeft u geen stem-
pas ontvangen? Vraag snel een vervangende stempas aan.

hoe vraagt u uw vervangende stempas aan?
U kunt uw vervangende stempas digitaal, schriftelijk of aan 
de balie aanvragen. Digitaal kan dat via de website www.
aalsmeer.nl/verkiezingen. U kunt ook schriftelijk een vervan-
gende stempas aanvragen. Bij uw verzoek voegt u een kopie 
van uw identiteitsbewijs. Uw volledige verzoek moet uiterlijk 
5 dagen voor de stemdag bij uw gemeente zijn aangekomen. 
Bij inwilliging sturen wij u uw vervangende stempas toe. U 
kunt ook naar het gemeentehuis komen om een vervangende 
stempas aan de vragen. Neem uw identiteitsbewijs mee. Aan 
de balie trekken wij uw oude stempas administratief in. Dan 
kan niemand meer met uw oude stempas stemmen. U krijgt 
een nieuwe stempas uitgereikt. Alleen met deze nieuwe 
stempas kunt u stemmen.De uiterste datum waarop u een 
vervangende pas kunt aanvragen is de dag voor de stemdag. 
Het kan die dag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid te stemmen?
Wilt u uw stem niet verloren laten gaan? Machtig dan een 
ander om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen met 
uw stempas of uw kiezerspas. Dit heet een “onderhandse 
volmacht”. Iemand gaat dan met de eigen stempas of kie-
zerspas stemmen en meteen ook voor u met uw stempas of 
kiezerspas. Geef (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee! 
Bij het stemmen moet uw gemachtigde (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs tonen. U moet beiden aan dezelfde verkie-
zing deelnemen. Let er bij waterschapsverkiezingen ook op 
dat u beiden voor hetzelfde waterschap stemt. Dus u stemt 
beiden voor het waterschap Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht of u stemt beiden voor het waterschap Hoog-
heemraadschap Rijnland.

onderhandse volmacht via uw stempas 
Met een onderhandse volmacht via uw stempas kan uw ge-
machtigde alleen in uw gemeente stemmen.

onderhandse volmacht via uw kiezerspas
Met een onderhandse volmacht via uw kiezerspas kan uw 
gemachtigde stemmen in diens eigen gemeente. Wilt uw 
gemachtigde in een andere gemeente stemmen? Dan moet 
de andere kiezer ook een kiezerspas aanvragen! De andere 
kiezer brengt de stemmen dan tegelijk uit in een willekeurig 
stemlokaal in het gebied van uw verkiezing.

hoe geeft u een onderhandse volmacht?
Vul het volmachtgedeelte aan de achterzijde van de stempas 
of uw kiezerspas volledig in. U geeft de stempas of kiezers-
pas én (een kopie van) uw geldige identititeitsbewijs aan 
een voor u vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekent 
u allebei op het volmachtgedeelte. Dit kan tot op de stem-
dag! Vergeet uw identiteitsbewijs niet! Bij de verkiezingen 
mag u een identiteitsbewijs uit Nederland of een ander EU-
land gebruiken dat op 18 maart 2015 (de dag van de ver-
kiezingen) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 
‘geldig tot 19 maart 2010’ of elke latere datum. U mag ook 
een verblijfsdocument gebruiken.

overzicht stembureaus aalsmeer
1 Zorgcentrum ‘Aelsmeer’ 
 *Molenpad 2 Aalsmeer
2 Solidoe de Dolfijn 
 Baccarastraat 3 Aalsmeer
3 De Meerlanden 
 Zwarteweg 77 A Aalsmeer
4 Wijkcentrum ‘t Baken 
 *Sportlaan 86 Aalsmeer
5 Wijksteunpunt Seringenhorst 
 *Parklaan 27 Aalsmeer
6 Nederlands Hervormd Wijkcentrum ‘t Anker 
 *Oosteinderweg 273 A Aalsmeer
7 Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost 
 *Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer
8 Buurthuis Hornmeer 
 Roerdomplaan 3 Aalsmeer
9 p.c.b.s. ‘De Graankorrel’ 
 *Schweitzerstraat 136 Kudelstaart
10 Wijksteunpunt Kudelstaart 
 *Nobelhof 1 Kudelstaart
11 Clubgebouw VZOD 
 *Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
12 Gebouw De Mikado 
 *Catharina-Amalialaan 66 Aalsmeer
13 o.b.s. De Zuidooster 
 *Catharina-Amalialaan 66 A Aalsmeer
14 r.k.b.s. Antonius 
 *Zonnedauwlaan 59 Kudelstaart
15 Gemeentehuis 
 *Raadhuisplein 1 Aalsmeer
* Stembureaus die geschikt zijn voor minder valide kiezers.

Meer informatie over de verkiezingen en volmachten vindt u 
op www.aalsmeer.nl/verkiezingen

reCtiFiCatie

Per abuis is vorige week een verkeerde datum van ter in-
zage legging vermeld bij Aalsmeerderweg 243A, dit moet zijn 
vanaf 27 februari gedurende zes weken liggen de vergunning 
en bijbehorende documenter ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten de vol-
gende omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 243A. De aanvraag betreft het oprichten 

en in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf 
met de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, de 
opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers 
voor vuurwerk. Dossiernr. Z-2014/048081

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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

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

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

WiJkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insPreken in de Commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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

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

verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

vervolg op volgende blz.
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- Oosteinderweg achter 287 (Z-2014/063998), het wijzigen 
van een bestemmingsplan t.b.v. het gebruiken van een 
gebouw voor botenstalling (verzonden 03 maart 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Emmastraat 36 (Z-2015/011705), het verwijderen van 

asbest (mutatiewoning);
- Oosteinderweg 210 (Z-2015/011049), het verwijderen 

van asbest, opstallen en kassen;
- Ophelialaan (Seringenpark) (Z-2015/011727), het verwij-

deren van asbestbeschoeiing;
- Waterhoenstraat 1 (Z-2015/012266), het verwijderen van 

asbest (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:
- Aalsmeerderweg 420-422 (Z-2014/073342), het oprich-

ten van een woonhuis (verzonden 27 februari 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2014/066032), het oprichten van een 

broodbakkerij (verzonden 26 februari 2015);
- Noordpolderweg 19 (Z-2015/001550), het verbreden van 

een uitrit (verzonden 03 maart 2015);
- Zonnedauwlaan 42 (Z-2015/004804), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 03 maart 
2015).

verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Linksbuitenstraat 2 (Z-2015/001556), het plaatsen van 

een overkapping (ontvangen 10 januari 2015).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Emmastraat 36 (Z-2015/011705), het verwijderen van as-

vervolg van vorige blz. besthoudende materialen (verzonden 26 februari 2015);
- Ophelialaan (Seringenpark) (Z-2015/011727), het ver-

wijderen van asbestbeschoeiing; (verzonden 25 februari 
2015);

- Oosteinderweg 206 (Z-2015/011049), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen, opstallen en kas (ver-
zonden 26 februari 2015);

- Waterhoenstraat 1 (Z-2015/012266), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen in mutatiewoning (verzonden 
03 maart 2015);

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Commissie ruimteliJke kWaliteit 
(voorheen WelstandsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de 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 evenementenka-
lender 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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Pontwegsloot, Ringvaart, Westeinderplassen en Praam-

plein (Z-2015/011585), Pramenrace Aalsmeer;
- Route door Aalsmeer (Z-2015/010851), Westplastocht 

van de Aalsmeerse Wandelsportvereniging op 28 en 29 
maart 2015;

- Stokkeland, Ringvaart en Westeinderplassen (Z-
2015/011546), Junior Pramenrace Aalsmeer op 13 juni 
2015;

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie:
- Parkeerterrein De Dreef, nabij zwembad de Waterlelie 

(Z-2015/008380), Kermis Aalsmeer 2015, verzonden 27 
februari 2015.

ColleCtes

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

ter inzage

t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsver-
gunning met uitgebreide procedure, het ont-
werpbesluit met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z-
2014/067982), het bouwen van een schuur.

t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw 
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken (m.b.t. de percelen 
aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer). (Z-
2014/069898)

t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en Horecawet*** 
(met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken) Stichting dorpshuis Kudelstaart De Zwarte 
Hoed, Kudelstaartseweg 239 (Z-2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten Het Plassenlint 
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de wa-
tertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringen-
park (met alle bijbehorende stukken) (west) 
(Z-2013/043272)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en 
het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ 
en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartse-
weg 295-297’

t/m 10-04-15 (RECTIFICATIE, per abuis was datum 3 april 
vermeld) Aalsmeerderweg 243A (vergunning 

en bijbehorende stukken voor het oprichten 
en in werking hebben van een tuin- en on-
derhoudsbedrijf met de opslag en verkoop van 
consumenten-vuurwerk, de opslag van thea-
tervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers voor 
vuurwerk. (Z-2014/048081)

ProCedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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
Afvalbakken en afbakenen 
losloopgebieden honden
Aalsmeer - Nadat in de zomer van 
2014 het nieuwe hondenbeleid door 
de gemeenteraad is vastgesteld, is 
de uitvoering meteen ter hand geno-
men. Dat betekende het plaatsen van 
extra afvalbakken, het aangeven van 
de extra losloopgebieden, het uitge-
ven van de hondenkaart met daarop 
aangegeven waar de losloopgebie-
den en afvalbakken zich bevinden en 
de extra inzet op de handhaving van 
de regels. Helaas bleek dat de leve-

rancier van de afvalbakken niet tijdig 
kon voldoen aan de vraag om extra le-
vering van nieuwe bakken, zodat het 
plaatsen van de afvalbakken vertra-
ging heeft opgelopen. De gemeente is 
in samenwerking met De Meerlanden 
inmiddels begonnen met het plaatsen 
van de afvalbakken en zal het afbake-
nen van enkele losloopgebieden bin-
nenkort ook ter hand nemen. De ge-
meente verwacht dit in de loop van 
maart af te ronden. 

Klopjacht eindigt op spijkers
Aalsmeer - Om half twee in de nacht 
van woensdag 25 februari reden sur-
veillerende agenten achter een au-
to op de Bosrandweg. Ter controle 
werd het kenteken gecheckt en hier-
uit bleek dat het kenteken niet over-
een kwam met de kleur van de au-
to. Besloten werd de bestuurder een 
stopverbod te geven. Dit werd door 
de automobilist genegeerd. Hij ging 
er met hoge snelheid vandoor richting 
de Bosrandbrug naar de N201. De 
politie zette de achtervolging in. Het 
werd een klopjacht door de Haarlem-
mermeer waar snelheden van rond 
de 160 kilometer werden bereikt. De 
agenten kregen hulp van de collega’s 

van Kennemerland, die ter hoogte van 
de kruising van het ziekenhuis enke-
le spijkermatten hadden neergelegd. 
De bestuurder besloot toen maar te 
stoppen. De 62 jarige man uit Amstel-
veen is aangehouden en kan rekenen 
op een flink aantal bekeuringen, on-
der andere voor het negeren van het 
stopteken, gevaarlijk rijgedrag en val-
se kentekenplaten. Ook heeft de Am-
stelvener zijn rijbewijs in moeten leve-
ren. Uit verder onderzoek bleek dat de 
62 jarige man ook twee keer zonder te 
betalen heeft getankt bij het benzine-
station bij het brugrestaurant over de 
snelweg. Ook hiervoor moet hij zich 
verantwoorden bij justitie. 

Hoofdletsel na aanrijding
Aalsmeer - Om kwart voor zes in 
de ochtend van dinsdag 3 maart 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den op de Legmeerdijk, bij de in-
gang naar de veiling. Een 29 jarige 
automobilist uit Aalsmeer reed over 
de Legmeerdijk richting de veiling. 
Vanaf de andere kant kwam een 35 
jarige bestuurder uit Kudelstaart 
aanrijden. Ook hij wilde het veiling-
terrein oprijden. Volgens een getui-
ge heeft de Kudelstaarter het ro-
de verkeerslicht genegeerd. De au-
to’s zijn frontaal op elkaar gebotst. 

De schade was groot, beide voertui-
gen moesten weggesleept worden. 
De 29 jarige Aalsmeerder is door de 
klap met zijn hoofd tegen het voor-
ruit gekomen en is voor behande-
ling van dit hoofdletsel naar het VU-
ziekenhuis vervoerd. Het afhande-
len van de aanrijding, inclusief een 
onderzoek, heeft iets meer dan twee 
uur in beslag genomen. Rond acht 
uur in de ochtend is de weg vrijge-
geven.

Foto: Marco Carels.

Rechter beslist: Vooralsnog 
geen ontsluiting Middenweg
Aalsmeer - De gemeente heeft het 
proces om de ontsluiting op de Mid-
denweg te mogen realiseren verloren. 
De voorzieningenrechter heeft afgelo-
pen woensdag 25 februari Ron Hooij-
man, eigenaar van het hier gevestig-
de bedrijf Floraplus, in het gelijk ge-
steld. De verbinding tussen Oostein-
de en de nieuwe N201 mag voorals-
nog niet aangelegd worden. De voor-
zieningenrechter acht de verkeersvei-
ligheid niet voldoende gewaarborgd 
en heeft daarom het verzoek van de 
gemeente afgewezen. In 2014 dien-
de de gemeente een aanvraag in voor 
een omgevingsvergunning voor de re-
constructie van de Middenweg. De 
familie Hooijman diende bezwaar in 
een kreeg gelijk van de rechtbank. Er 
werd geschorst om beide partijen in 
de gelegenheid te stellen met elkaar 
in overleg te gaan en te onderzoeken 

of zij onderling tot een oplossing zou-
den kunnen komen. Het is niet gelukt 
om mondeling tot overeenstemming 
te komen en dus was het woord weer 
aan de rechter. De gemeente had in-
tussen haar plannen wel aangepast. 
De wegbreedte is in het nieuwe plan 
verbreed van 7 naar 7,9 meter met 
fietsstroken aan beide zijden van 1,75 
meter. Verder wil de gemeente aan-
vullende voorzieningen aanbrengen, 
zoals een verkeersdrempel ter plaat-
se bij de oversteekplaats van de fiet-
sers, een opstelvak bij deze oversteek-
plaats en duidelijke bebording. Het 
zou, aldus de rechter, een aanvaard-
bare oplossing vormen, zolang de ver-
keersintensiteit niet meer dan 5.000 
tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal 
zou gaan bedragen. Volgens bereke-
ningen zou dit aantal bij openstelling 
direct gehaald worden met verkeer 

uit de wijk Oosteinde met 3.200 wo-
ningen en bij groei van het bedrijven-
terrein zelfs stijgen tot minimaal 8.500 
verkeersbewegingen per etmaal. De 
gemeente acht spoedige realiseren 
van de weg nodig om het bedrijven-
terrein verder te kunnen ontwikke-
len en dit impliceert, aldus de rechter, 
dat het bedrijfsverkeer na openstelling 
van de weg verder zal toenemen. On-
aanvaardbaar volgens de rechter, een 
dergelijke weg zou minimaal 9,8 me-
ter breed moeten worden inclusief 
twee fietsstroken van 2 tot 2,5 me-
ter. Dit mede ook vanwege het feit dat 
veel fietsverkeer gebruik maakt van 
deze route. De voorzieningenrechter 
heeft verder ook laten meewegen dat 
vrachtwagens van Floraplus achter-
uit het terrein van het bedrijf op moe-
ten draaien, dagelijks tussen de 40 en 
140, omdat keren op eigen terrein niet 

mogelijk is. Bij het draaien maken de 
wagens ook gebruik van de fietsstro-
ken. “De door de gemeente gestelde 
belangen - dat met de aanleg van de 
weg de bewoners van Oosteinde niet 
meer hoeven om te rijden en dat zon-
der de aanleg van de weg de ontwik-
keling van het nieuwe bedrijfsterrein 
wordt belemmerd - wegen niet op te-
gen de belangen van verkeersveilig-
heid”, aldus de rechter. 

Meer juridische conflicten?
Helaas, de tweede teleurstelling voor 
de gemeente in korte tijd. Onlangs is 
ook geen groen licht gegeven voor 
realisatie van het project Helling met 
zes appartementen. Dit vanwege 
Schiphol overigens. PACT heeft de in-
druk dat de gemeente via het college 
van B&W meer en meer in juridische 
conflicten rondom vergunning verle-
ning verwikkelt raakt en heeft vragen 
gesteld aan de bestuurders. De par-
tij wil weten hoeveel juridische con-
flicten er via de rechter zijn gestart in 
jaren 2012, 2013 en 2014, in hoeveel 
gevallen de gemeente gelijk gekregen 
heeft en een overzicht van nog lopen-
de zaken. 

Aalsmeerse leerlingkok in 
‘Van Hollandse bodem’
Aalsmeer - In het nieuwe EO-pro-
gramma Van Hollandse Bodem strijden 
acht duo’s, waaronder de in Aalsmeer 
woonachtige Thijme van Honk en col-
lega Björn de Waal, om de titel ‘Beste 
moestuinder van Nederland’. Zes we-
ken lang volgt de kijker hun zoektocht 
naar de mooiste groenten en de lek-
kerste gerechten. Welk gerecht zet de 
smaakpapillen van juryleden Jonathan 
Karpathios (ook Aalsmeerder) en Die-
neke Klompe op scherp en welk kop-
pel moet - onder toeziend oog van pre-
sentatrice Tooske Ragas – de compe-
titie verlaten? De 19-jarige Thijme van 
Honk en de twee jaar jongere Björn de 
Waal zijn enthousiaste koks in oplei-
ding, die tuinieren zien als één van hun 
grootste hobby’s. Ze werken beide bij 
restaurant Bolenius in Amsterdam. Ze 
werden voor het programma opgege-
ven door hun chef. Van Honk is twee-
dejaars in de opleiding tot zelfstandig 
werkend kok. Samen met Björn gaat 
hij vol passie de strijd aan met de an-
dere, vaak meer ervaren, kandidaten. 

De kandidaten van Van Hollandse Bo-
dem presenteren hun producten en 
gerechten uit eigen tuin aan twee ex-
perts op het gebied van het biologisch 
kweken van groente, fruit en bloe-
men: Jonathan Karpathios en Dieneke 
Klompe. Jonathan Karpathios is een 
gepassioneerd topchef, die uitsluitend 
kookt met biologisch geteelde produc-
ten uit zijn eigen tuin en kwekerij. Ook 
kweker Dieneke Klompe heeft haar ei-
gen hoogwaardige biologische kwe-
kerij. Zelf gewassen telen en koken, 
dat is hoe eten volgens Dieneke be-
hoort te zijn: “Van de boer(in) of teler 
in één keer door naar de keuken. Vers 
en bomvol smaak, geur en textuur.” 
Naast het programma (vanaf 12 maart 
elke donderdag vanaf 20.30 uur) is er 
bij iedere aflevering een speciaal onli-
ne magazine vol inspiratie, video’s van 
de kandidaten, recepten van chefkok 
Jonathan en handige tips van kweker 
Dieneke. Het Van Hollandse Bodem-
magazine is te lezen op EO.nl/vanhol-
landsebodem.

Hoog bezoek 
Borrel Aalsmeer 

Aalsmeer - Donderdag 12 maart 
kan je weer jouw zakelijke net-
werk uitbreiden tijdens editie 28 
van de netwerkbijeenkomst Bor-
rel Aalsmeer bij restaurant Welkom 
Thuis aan de Stommeerweg. Ieder-
een is welkom op de netwerkbij-
eenkomst, ook werkzoekenden en 
het entree is gratis. Van netwerken 
wordt een ‘avondje uit’ gemaakt, 
dus neem vrienden, collega’s en 
relaties mee. Netwerken doe je sa-
men! Dit keer brengen politicus El-
co Brinkman en Ruth Peetom een 
bezoek aan de netwerkbijeen-
komst. Vanaf 17.00 uur ben je wel-
kom en de fotografie is dit keer 
in handen van Mariëlle Wegman, 
kunstenaar Wouter Boon expo-
seert vier kunstwerken en de Dut-
ch Michael Jackson zal een spette-
rend optreden verzorgen. Een he-
le speciale editie van de netwerk-
borrel. Vanaf 17.00 uur kan er ook 
een dagschotel besteld worden en 
staat om 20.00 uur een lange tafel 
klaar om met diverse relaties van 
Borrel Aalsmeer samen te dineren. 
Deelname is niet verplicht. Lever je 
visitekaartje in bij binnenkomst en 
maak kans op 2 kaarten voor Do 
in het Crown Theater Aalsmeer op 
28 maart en 2 vrijkaarten voor de 
voorstelling BadaBoom Comedy-

Club Aalsmeer op 19 maart in de 
Studio’s Aalsmeer. Ben je verhin-
derd, noteer dan alvast 9 april, 21 
mei en 11 juni a.s. in de agenda. 
Elke tweede donderdag van de 
maand! In verband met Hemelvaart 
wordt Borrel Aalsmeer op 21 mei 
gehouden. Op de vernieuwde web-
site kan nu heel eenvoudig een za-
kelijke profiel aangemaakt wor-
den, vrienden worden met rela-
ties en producten en diensten on-
der de aandacht gebracht worden. 
Het netwerken gaat 24 uur per dag 
door!

Foto: Elco Brinkman



 
08   Nieuwe Meerbode  •  5 maart 2015

Muziek/Show
Vrijdag 6 maart:
* Party feesterij de Bok, Dreef, 22u.
Zaterdag 7 maart:
* Open middag drumfanfare Melo-
manie in dorpshuis De Reede, Rij-
senhout van 14.30 tot 16u. Vanaf 
20u. presentatie-avond.
* Discozwemmen voor jeugd in de 
Waterlelie, Dreef van 19 tot 21u.
* Party feesterij de Bok, Dreef, 22u.
* Muziektheater van De Ministers in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Rockcoverband Spit! In The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer 
vanaf 22u.
Zondag 8 maart:
* Concert harpduo ‘Duo Dvade’ in 
Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 vanaf 15.30u.
* Rock and blues van Jean Paul Re-
na Band in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 11 maart:
* Powervrouwen met ‘Een revue van 
nu 2’ met Ladies Night (vanaf 18u.) 
in Crown Theater Aalsmeer. Voor-
stelling begint om 20u.
Zaterdag 14 maart:
* Kinderdisco in feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 19u.
* Muziektheater Four Tina vanaf 
20u. en mannenevenement PWR-
4men vanaf 21u. in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade.
* Matthaus Passion door ACOV 
i.s.m. Cantando, solisten en begelei-
dingsorkest in de Bloemhof, Horn-
weg vanaf 20u.

Films
T/m 15 maart:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Fifty Shades 
of Grey. Ook Michiel de Ruyter, Voor 
jeugd: Sponge Bob 3D, Beertje Pad-
dington, Jack bestelt een broertje, 
Frozen 2, Big Hero 6 3D.
Dinsdag 10 maart:
* Film ‘Ida’ voor ouderen in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 13.30u.

Exposities
Zaterdag 7 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
Spitfiredag en boeken- en model-
lenverkoop.
* Aanschuiftafel over doodskisten 
en yoga in Huiskamermuseum, Van 
Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
7 en 8 maart:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 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.
Tot en met 15 maart:
* Tentoonstelling met abstract werk 
van André van Lier, Anneke Klein 
Kranenbarg en Roland de Jong Or-
lando in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open iedere donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en teke-
ningen van Hans Ravesloot bij Eve-
leens Makelaars, Punterstraat. Te 
bezichtigen tijdens openingstijden.
Vanaf 15 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre 
met foto’s van Judith de Bats, Mar-
cus Braun, Amerens Hedwich en 
Wil Westerweel en beelden van Tjik-
kie Kreuger en Hanneke Pereboom. 
Open elke zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. Tot en met 17 mei.
Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden. 

Diversen
Tot en met 8 maart:
* Kermis in Aalsmeer, tot en met 
zondag aan Dreef, Hornmeer. 
Donderdag 5 maart:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Informatie over ontmoetingsgroep 
bij OVAK in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 14u. 
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing bij Groei en Bloei over zo-
merbloeiers en orchideeën in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Rondleiding langs kunstexpositie 
in gemeentehuis vanaf 20u. 
* Paaskienen bij Vogelvereniging in 
‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Competitie bij Sjoelclub in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 6 maart:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Speelavond en verloting Ijsclub 
Oost in The Beach, Oosteinderweg 
247a vanaf 20u.
Zaterdag 7 maart:
* Verkoop producten uit Israel in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
Zondag 8 maart:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje in Rijsen-
hout van 9.30 tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezin-
de gemeente, Zijdstraat van 15 tot 
16.30u.
Maandag 9 maart:
* Lezing over paludariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 10 maart:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 11 maart:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan 
66 van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 12 maart:
* Sjoelcompetitie bij Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Speelavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Zaterdag 14 maart:
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart van 12 tot 
14.30u. en in ‘t Kroontje, Kruisweg 
55 van 11 tot 13u.
* Bingomiddag op OBS De Zeven-
sprong, Rijsenhout. Om 15u. voor 
kinderen en 16u. voor volwassenen.
* Midgetsjoelen (sjoelen met hin-
dernissen) bij RKDES in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Vrijdag 6 maart:
* Lezing over vliegtuigen in eerste 
Wereldoorlog in Crash Museum in 
fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 
vanaf 20u.
Maandag 9 maart:
* Lezing Adriaan van Dis in ka-
der Boekenweek over ‘Te gek voor 
woorden’ in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 van 20.15 tot 22u.
Dinsdag 10 maart:
* Vergadering commissie Ruimte en 
Economie in gemeentehuis v/a 20u.
Woensdag 11 maart:
* Jaarvergadering OVAK in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 14u.
* Vergadering Wmo-raad in kamer 
011, gemeentehuis vanaf 14.30u.
* Infoavond over Fair Trade Ge-
meente in gemeentehuis vanaf 20u.
* Bewonersoverleg Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Donderdag 12 maart:
* Netwerken Borrel Aalsmeer met 
bezoek politici in Welkom Thuis, 
Stommeerweg vanaf 17u.
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.
Maandag 16 maart:
* Lezing over Matthäus Passion door 
dr. Jan Luth bij Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat vanaf 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Klassieke gitaar
‘Martinez’  € 85,-

(Diverse kleuren, in 3/4 en 4/4)

Basgitaar
‘Encore’ (3/4)

€ 139,-

Onderhoudskit
voor saxofoon

€ 16,80

Stemapparaat
‘Boston’ BTU-150  

€ 12,95

Basgitaar
KOOPJE:

€ 139,-

Onderhoudskit
TIP:

(Diverse kleuren, in 3/4 en 4/4)

Stemapparaat
AANBIEDING:

Hollandse avond in ‘eigen’ bioscoop
Landelijke première film over 
André Hazes ook in Crown
Aalsmeer - Op maandag 30 maart 
vindt de grootste filmpremière in 
de Nederlandse film geschiedenis 
plaats. Dan gaat de film over de le-
gendarische volkszanger André Ha-
zes in première in maar liefst 132 bi-
oscoopzalen door het land, waaron-
der Crown Cinema Aalsmeer. De bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade or-
ganiseert Crown deze avond in sa-
menwerking met Sylt Support een 
spetterende Hollandse avond met 
na afloop een DJ die alle Holland-
se hits de zaal ingooit totdat de koek 
op is. Het is de hoogste tijd om me 
zijn allen te genieten van het ver-
haal van de veel te vroeg overleden 
volkszanger. In de film is te zien hoe 
een jonge Hazes voor het eerst word 
ontdekt, zijn hoogte en dieptepun-
ten en de tijd waarin zijn gezond-
heid hem in de steek laat. 
Speciaal voor dit evenement gaat 
de foyer van Studio’s Aalsmeer om-
getoverd worden tot een gezellige 
kroeg, met de lekkerste Hollandse 

liedjes en natuurlijk een welkomst-
drankje welke past bij het thema 
van de film. Ook is het mogelijk om 
van te voren te eten in restaurant 
Downtown. De film begint om 20.30 
uur in de grote zaal, maar al van-
af 18.00 uur zijn filmbezoekers wel-
kom. Wacht niet te lang en reserveer 
kaarten kan via www.crowncinema.
nl. Vandaag, donderdag 5 maart, en 
dit weekend naar de film is uiteraard 
ook mogelijk. Onder andere kan ge-
noten worden van de familiefilm 
‘Paddington’, de geschiedenisver-
teller ‘Michiel de Ruyter’ en de film-
hit ‘Fifty Shades of Grey’. Crown Ci-
nema is ook open op dinsdagavond 
en woensdagmiddag presenteert 
de bioscoop een gevarieerd aanbod 
aan familie- en kinderfilms. Kijk voor 
meer informatie op genoemde web-
site. Filmtickets zijn te koop via in-
fo@crowncinema.nl, telefonisch via 
0297-753700 en (voor aanvang) ver-
krijgbaar in de gezellige biosbar in 
Studio’s Aalsmeer.

Woensdag 11 maart in het theater
‘Powervrouwen 2’ met 
Ladies Night in Crown
Aalsmeer - Het vorige seizoen 
stonden de ze ook in het Crown 
Theater. Op woensdag 11 maart 
volgt het tweede deel: Powervrou-
wen, een revue van nu 2. Een nieu-
we groep actrices en cabaretières 
speelt herkenbare liedjes en sket-
ches die allemaal draaien om da-
mesdingen: Van relaties en carriè-
re tot lichamelijk verval. De nieuwe 
cast bestaat uit Lieneke Le Roux, 
Pamela Teves, Cystine Carreon, 
Mylène d’Anjou, Ziarah Janssen en 
Dieuwke Tönissen. Van ‘Powervrou-
wen, een revue van nu 2’ kan geno-
ten worden op woensdag 11 maart 
vanaf 20.00 uur in Theater Aalsmeer. 
Voor deze voorstelling zijn nog kaar-
ten beschikbaar voor de Sprintprijs 

à 22 euro, reguliere prijs 25,50 euro. 
Groepskorting: 5 is 6. Dinerarrange-
ment, bestaande uit de voorstelling 
plus een diner is er vanaf 37 euro. 
Meer informatie op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. 

Shoppen voor en na de show
Voor en na de voorstelling organi-
seert Sylt support een Ladies Night. 
Vanaf 18.00 uur staan de leuk-
ste stands in de foyer van Studio’s 
Aalsmeer en start ook het twee- en 
drie-gangendiner. Vanaf 18.30 uur is 
de inloop voor de gasten zonder di-
ner, die wel gezellig kunnen shop-
pen bij de stands en wat kunnen 
drinken. Ook na de voorstelling zijn 
de stands en de bars open.

Kermis vol met attracties
Aalsmeer - De kermis is gisteren, 
woensdag 3 maart, van start ge-
gaan. Het parkeerterrein aan de 
Dreef staat weer helemaal vol met 
attracties voor alle leeftijden. Voor 
de jongste bezoekers staan de 
draai- en de zweefmolen klaar, ze 
kunnen eendje vangen en onder an-
dere naar balletjes vissen en op reis 
in jungleland. 
Nieuw zijn de waterballen waarin 
het toch wel heel moeilijk is om te 
blijven staan. De wat oudere jeugd 
kan kiezen uit een aantal spectacu-
laire attracties waarvoor geen angst 
moet zijn voor snelheid en hoogte. 
Natuurlijk zijn er ook botsauto’s en 

diverse grijpkasten en automaten 
waar een gokje gewaagd kan wor-
den. Tevens een schiettent, trampo-
lines en uiteraard zijn er suikerspin-
nen en andere lekkernijen te koop 
op de kermis, die duurt tot en met 
zondag 8 maart. 
En de kermis biedt nog extra vertier: 
Vrijdag komen Buurman en Buur-
man vanaf 19.00 uur op bezoek en 
zaterdagavond kan vanaf 22.00 uur 
genoten worden van een groots 
vuurwerk. Zondag is het eurodag en 
zijn tal van attracties voor een zacht 
prijsje te bezoeken. Een tip tot slot: 
Kijk voor kortingsbonnen op www.
kermiskorting.nl. Veel plezier!

Rock en metal in N201
Aalsmeer - Vrijdag 6 maart een 
avondje stevige metal van oldschool 
tot modern tijdens de Vrijdag-
show in N201 met de bands Jackal, 
J’acused en Cradle in Echo. Jackal 
behoort onderhand wel tot de vete-
ranendivisie op metalgebied in Ne-
derland. Opgericht in 1984 en hoe-
wel de band er tussendoor een paar 
jaartjes tussenuit is geweest, knalt 
het inmiddels weer als nooit tevo-
ren! Jackal staat garant voor een 
dosis stevige old school metal. Me-
lodieus en krachtig, hard, afwis-
selend en daardoor altijd interes-
sant! Het Noord-Hollandse Cradle 
in Echo is een progressiever metal-
band die sinds 2011 de podia onvei-

lig maakt en als derde band de he-
ren van J’acuse die het meer in de 
hardcore hoek zoeken. Lekker ha-
ren zwiepen dus aanstaande vrijdag 
en behalve genieten van de show 
kan er natuurlijk ook gepoold wor-
den op een van de drie pooltafels, 
darten of gewoon bijpraten in het 
café, genoeg te doen. De komende 
tijd heeft N201 een heel divers pro-
gramma wat live muziek betreft: van 
pop tot metal, ska, funk, rock en al-
les er tussenin, voor ieder wat wils 
dus! Kom vooral op tijd, de eerste 
band begint om 21.00 uur. De zaal 
is open vanaf 20.30 uur en de entree 
is gratis. Meer info over de artiesten 
en het programma op www.n201.nl 

Rondleiding kunstexpositie
Aalsmeer - De kunstenaars Wille-
ke Frima, Michael Glanz en Tineke 
Coucke exposeren nog tot en met 
2 april in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Bij deze tentoonstelling 
is gekozen voor meer contrasteren-

de kunstwerken. Vanavond, don-
derdag 5 maart, verzorgt Janna van 
Zon een (gratis) rondleiding langs 
de kunstexpositie. Wel van te voren 
aanmelden via: www.huiskamermu-
seum.nl of via 06-12922954. 

Op zoek naar inspiratie?
Open atelier met kunst, 
meubels en accessoires
Aalsmeer - Op zoek naar inspira-
tie op het gebied van kunst en meu-
bels? Ga dan naar het open ate-
lier weekend op zaterdag 7 en zon-
dag 8 maart in het voormalige Wel-
lant College aan de Jac. P. Thijssel-
aan 12, waar een groep kunstenaars 
sinds twee jaar een schitterend ate-
lier heeft. Twee van deze ateliers zijn 
in het weekend van 7 en 8 maart 
geopend voor belangstellenden. Er 
zijn verschillende kunstwerken en 
meubels te bewonderen. Kunstena-
res Sunny Neeter schildert semi ab-
stracte werken. Zij gebruikt natuur-
lijke materialen en experimenteert 
steeds weer met allerlei verschil-
lende technieken. Acrylverf, pastel, 
inkt, Mediterraan zand, gips en on-
der andere bamboe geven haar de 
grootste vrijheid om uitdrukking te 
geven aan haar gevoel. Verder op in 

de gang is Petra van Deco Peet aan 
het werk. Zij geeft met krijtverf en 
wax allerlei meubels een nieuw ui-
terlijk. Al vele Aalsmeerders heb-
ben haar ingeschakeld om kasten, 
tafels, dekenkisten en andere dier-
bare meubelstukken aan te pas-
sen aan nieuwe trends of smaak. Ze 
legt graag uit hoe ze te werk gaat of 
geeft een rondleiding door haar in-
spirerende atelier. Zo staan er meu-
bels en woonaccessoires, die zijn 
‘gered’ van rommelmarkten en al 
een mooie, kleurige uitstraling heb-
ben gekregen. Iedereen is dit week-
end van harte welkom. Zowel za-
terdag als zondag staan de deuren 
open tussen 12.00 en 17.00 uur. Voor 
meer informatie: Deco Peet, tel. 06-
18427008 of www.decopeet@cai-
way.net en Sunny Neeter, tel. 06-
54682551 of www.sunnyart.eu.

Muzikale voorstelling ‘Herkomst’
De Ministers in Bacchus
Aalsmeer - Onder de titel Mu-
ziektheater en Kleinkust presen-
teert cultureel café Bacchus aan-
staande zaterdag 7 maart de Minis-
ters met een try out van hun nieu-
we programma ‘Herkomst’. Gravend 
in hun muzikale verleden stuiten De 
Ministers op wat hun allereerste op-
name blijkt. Op een krakend cas-
settebandje zingt een Amsterdams 
schoffie van een jaar of 3 een lied-
je. Maar is daar nu een onvervalst 
zachte g te horen? Deze wonderlij-
ke vondst zet De Ministers aan tot 
een zoektocht naar hun roots. ‘Waar 
komen we vandaan? En waar ko-
men we thuis?’ Na de succesvolle 
muzikale voorstellingen ‘Zeekoorts’ 
en ‘Voor de mooiste’ is ook ‘Her-
komst’ intiem, poëtisch getint en 
aangenaam sfeervol. Met het inmid-

dels vertrouwde Ministers-geluid. 
Vol persoonlijke liedjes en verha-
len, verfrissende blikken, maar ook 
verrassende herkenning. De muziek 
van De Ministers wordt al veelvuldig 
gedraaid op de radio, onder meer op 
Radio 2, en de cd’s ‘Zeekoorts’ en 
‘Voor de mooiste’ werden goed ont-
vangen De Ministers zijn Tim Dries-
sen op zang en akoestische gitaar 
en Joop Leemans op elektrische gi-
taar en zang. Het duo wordt aange-
vuld met topmuzikanten op toetsen, 
bas, cello en drums of percussie.
Cultureel café Bacchus aan de Ger-
berastraat is zaterdag open van-
af 20.30 uur. Aanvang voorstelling 
is 21.00 uur. De entree bedraagt 11 
euro per persoon. Kaarten reserve-
ren is mogelijk en kan via www.ca-
febacchus.nl.

Vette rockcovers en Haagse blues
Spit! en Jean Paul Rena 
Band live in The Shack
Oude Meer - Tijdens die fenome-
nale Metallica-undercoversessie 
in The Shack, vorig jaar septem-
ber, werd het publiek overdonderd 
door de buitengewoon goeie rock-
stem van zanger Arjen Koekoek. Za-
terdag 7 maart staat Arjen, met zijn 
eigen kick-ass rockcoverband Spit, 
in de schijnwerpers op het Shack-
podium. Deze keer naast nummers 
van Metallica, ook lekker veel Nir-
vana, Foo Fighters, Queen, David 
Bowie en vele anderen. Rock, pop, 
funk en Spit, een combinatie van in-
grediënten, die een gerecht maken 
wat elk podium in Nederland met 
een gerust hart kan serveren. Bezet-
ting: Arjen Koekoek op zang, Daan 
Riedijk op gitaar, Jasper de Haan op 
gitaar en toetsen, Remco Foget op 
bass en Rob van Dijk op drums. 
Zondag 8 maart mag The Shack de 
Jean Paul Rena band weer verwel-
komen op het podium. Wie van lek-

kere gitaarmuziek in combinatie met 
een goede, doorleefde stem houdt, 
komt zondagmiddag. Jean Paul Re-
na doet het allemaal op zijn eigen 
manier! Samen met zijn grooven-
de bassist en drummer, is Jean Paul 
Rena daar waar rock, soul en de 
blues samenkomen en Led Zeppelin 
John Lee Hooker omarmt! Jean Paul 
is een combinatie van totale toewij-
ding en kwaliteit. Deze muziek is zo 
intens dat stilzitten absoluut geen 
optie is. Jean Paul Rena op zang en 
gitaar speelt samen met Rick Kuy-
per op drums en cahon en Remco 
Visker op bass. 
The Shack is op zaterdag 7 maart 
open om 20.00 uur. Aanvang Spit 
is om 22.00 en de entree is 5 eu-
ro. Zondag 8 maart open vanaf 
15.00 uur. Aanvang 16.00 uur en en-
tree eveneens 5 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Aalsmeer - Zondag 8 maart ver-
zorgt het harpduo ‘Duo Dyade’ een 
concert in de Oud Katholieke kerk. 
Met passie en liefde voor de harp 
en vol enthousiasme brengen Colet 
Nierop en Emilie Bastens de enor-
me diversiteit van dit prachtige in-
strument naar voren. In hun spel la-
ten de harpistes allerlei stijlen aan 
bod komen van klassiek tot impres-
sionistisch. Het concert is een ken-
nismaking met de grootsheid en 
veelheid aan klankkleuren van dit 
prachtige instrument. Het duo kijkt 

altijd om zich heen naar nieuwe be-
werkingen en arrangementen en tij-
dens het concert vertellen ze korte 
anekdotes over de geschiedenis van 
het instrument, de componisten en 
de arrangementen. Het concert in 
de Oudkatholieke kerk aan de Oost-
einderweg 394 begint om 15.30 uur, 
zaal open vanaf 15.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 15 euro inclu-
sief consumptie. Voor meer informa-
tie en kaarten kan contact opgeno-
men worden met Tini Man via 0297-
329592.

Harpmuziek ‘Duo Dyade’
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Spitfiredag bij Crash 

Vogelbeurs in Rijsenhout

Aalsmeerderbrug – Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 or-
ganiseert zaterdag 7 maart de jaarlijk-
se Spitfiredag met tweedehands boe-
ken- en modellenverkoop. Het Crash 
Museum, dat gevestigd is in het Fort 

bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460, is deze dag geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. De Supermarine Spitfire 
3W-S in de collectie van het Crash Mu-
seum ’40-’45 is al vele jaren een pu-
bliekslieveling en met name bij kinde-

Rijsenhout – Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
8 maart weer een vogelbeurs. De-
ze vindt plaats in het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. Belangstellenden 
zijn welkom tussen 9.30 en 13.30 
uur. Voor 50 eurocent kunnen be-
zoekers naar binnen, kinderen on-
der de tien met begeleiding heb-
ben gratis entree. De Rijsenvogel 
heeft weer betrouwbare handela-
ren uitgenodigd met een grote vari-

atie aan tropische vogels en diverse 
soorten grote en kleine parkieten. 
Ook bieden leden van de vereniging 
vogels te koop aan. Ook niet leden 
mogen hun vogels te koop aanbie-
den op deze beurs. Problemen met 
kweken van vogels of ook begin-
nen met deze hobby? Voor informa-
tie kunnen geïnteresseerden altijd 
terecht bij de leden van de vereni-
ging. Op de beurs kan eenieder bo-
vendien terecht voor diverse soor-
ten vogelvoer en vogelaccessoires.

‘Fourtina meets PWR4men’ 
in Studio’s op 14 maart
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 
maart wordt Studio’s Aalsmeer om-
getoverd in een stoer mannende-
cor. Na diverse ladies nights en an-
dere vrouwenavondjes wordt er nu 
ook een uniek evenement geor-
ganiseerd voor de heren! Fourti-
na meets PWR4men gaat dit event 
heten en een van de organisatoren, 
Aalsmeerse 4x4 Mercedes Benz 
dealer Cor Millenaar, legt het een en 
ander hierover uit tijdens een onder-
houdend interview. Millenaar begint 
enthousiast: “Het wordt echt fantas-
tisch! Het idee is ontstaan tijdens de 
openingsact hier in het Crown The-
ater. Stichting Make a Wish stond 
met een show op de planken van 
Rob & Emiel en er werden een aan-
tal items geveild. Kunstenaar Di-
on Varossieau (live painting artiest 
DionV) maakte een prachtig schil-
derij voor het goede doel. Tijdens 
een evenement bij mij op de zaak 
heeft hij live een tweede schilde-

rij voor mij gemaakt. DionV doet dit 
op livemuziek en het is echt spec-
taculair om te zien. Toen we rond-
liepen tijdens mijn evenement en hij 
een Mercedes motorblok zag han-
gen, riep hij spontaan: ‘Dat zou ik 
nou wel eens willen beschilderen!’ 
en dus gaat dat tijdens PWR4men 
geschieden. Dat wordt heel bijzon-
der en dat gaat gebeuren op de mu-
ziek van Fourtina. Misschien kan Di-
on daar zelf wat over vertellen.” Dat 
wil Dion zeker wel. Hij is reeds bij 
Fourtina geweest en geeft eerst een 
positieve recensie over de voorstel-
ling: “Het is echt sensationeel! Men-
sen stonden in de gangpaden en op 
hun stoelen te dansen. Het is een 
spetterende show boordevol soul, 
rock en power, a tribute to Tina Tur-
ner, gespeeld door Nurlaila Karim, 
vier ontzettend sexy danseressen, 
drie backing vocals en een acht-
koppige ijzersterke band. Je kunt 
gewoon niet stilzitten. En het wordt 

absoluut nergens een parodie op Ti-
na, maar een ode aan de geweldi-
ge zangeres. Het is een interactie-
ve show. De zaal wordt er echt bij 
betrokken. Alles klopt aan de voor-
stelling. Het is een must-see! Nur-
laila, bekend van diverse musicals, 
heeft alle kostuums zelf gemaakt en 
verkleed zich een aantal keren tij-
dens de show. Het leuke is dat ik 
de opdracht heb gekregen om haar 
schoenen te beschilderen voor het 
finalestuk in de theatershow. Daar 
ben ik natuurlijk bijzonder trots op. 
Dus let allemaal op! Oh en je hoeft 
beslist geen fan van Tina Turner te 
zijn om deze voorstelling geweldig 
te vinden. Als ik dit geweten had.. 
Ik ben blij dat ik hem nog eens kan 
zien.” De naam DionV kunnen we in 
de gaten houden. Hij is bezig met 
verscheidene projecten, waaronder 
de shows van Brooklyn Nights. Om 
hem te volgen kijk eens op zijn web-
site www.dionv.nl en bedenk daar-
bij dat zijn carrière een flinke boost 
heeft gekregen hier in Aalsmeer. En 
u kunt hem natuurlijk live aan het 
werk zien tijdens PWR4men.

Stoere mannendingen
Op de vraag wat nog meer verwacht 
kan worden tijdens het mannene-
vent PWR4men (spreek uit als Po-
wer for Men), antwoordt Cor Mille-
naar: “Nog veel meer stoere man-
nendingen, zoals off-road-, ral-
ly- en driftauto’s, speedboten en 
powermachines. Ik heb natuurlijk 
een aantal speciale Mercedessen 
staan, er komt een Rib powerboot 
te staan, je kunt de originele Dakar 
buggy van Tim Coronel aanschou-
wen, Club Afrika Reizen is aanwe-
zig, 4WD Nederland en SUP venture 
staan met een stand en Grandprix 
radio is aanwezig met BN-er Allard 
Kalff. Natuurlijk zullen de pitspoe-
zen niet ontbreken en we zijn nog 
bezig met een bodypainting act. De 
geheel mooi aangeklede studio’s 
worden erbij betrokken; In de lob-
by staan vele stands, rockband de 

De schoen van Nurlaila Karim, die zij 
draagt tijdens finalestuk van de voor-
stelling Fourtina.

Cor Millenaar, één van de organisatoren van PWR4men en kunstenaar Di-
onV (rechts). 

Hucksters treedt op in de Big Ap-
ple Nightclub, er is een DJ in Down-
Town Diner en je kunt een gokje 
wagen in het net geopende casino.” 
Volgens Cor zullen er nog meer ver-
rassingen zijn op de gezellige avond 
die gratis toegankelijk is vanaf 21.00 
uur. Slechts de kaartjes van Fourtina 
zullen moeten worden aangeschaft 
met een speciaal tarief voor bezoe-
kers van het event. Informatie over 
prijzen en arrangementen is te vin-
den op www.crowntheateraalsmeer.
nl of via medeorganisator Kirsten 
Verhoef van Sylt Support. Je kunt je 
aanmelden via www.pwr4men.nl en 
kans maken op gave prijzen zoals, 
door Tim en Tom Coronel beschik-
baar gestelde, kartarrangementen 
en een VIP drift-experience op Cir-
cuit Zandvoort. Cor Millenaar tot 
slot: “Neem gezellig een vriend, je 
vrouw/vriendin mee naar het thea-
ter en beleef aansluitend samen dit 
unieke Fourtina meets PWR4men 
event. Wij maken er een topavond 
van!”

Door Miranda Gommans 

Nieuwe expositie vanaf 15 maart
Fotografiekunst en beelden 
bij galerie Sous-Terre 
Aalsmeer - De nieuwe exposi-
tie bij galerie Sous-Terre Aalsmeer 
met foto’s van Judith de Bats, Mar-
cus Braun, Amerens Hedwich en 
Wil Westerweel en beelden van Tjik-
kie Kreuger en Hanneke Pereboom, 
is er eentje die beslist de moei-
te waard is om te bezoeken. Zon-
der de overige kunstenaars tekort te 
doen, wil de galerie de zogenaam-
de ̓ Urbexʼ foto’s van Wil Westerweel 
onder de aandacht brengen. Urbex-
fotografie is een vorm van fotografie 
die de laatste jaren flink in opkomst 
is. Urbex is een afkorting van urban 
(wereld) en exploring (onderzoe-
ken). Vrijwel alle foto’s van Wil zijn 
gemaakt op verboden terrein, de zo-
genaamde ‘forbidden places’. Hield 
hij zich netjes aan de regels dan had 
hij geen enkele van de getoonde fo-
to’s kunnen maken. 

Er wordt overigens nooit ingebro-
ken; de vervallen gebouwen staan 
vaak al vele jaren leeg, soms zelfs 
20 à 30 jaar, waarbij de natuur het 
nogal eens letterlijk overneemt. Bra-
menstruiken banen zich een weg 
door de huiskamer, heesters groei-
en soms middenin een groot fa-
briekspand. Verlaten, vervallen ge-
bouwen zoals leegstaande boerde-
rijen, ziekenhuizen, fabrieken, bow-
lingcentrum, discotheek en kerken 
worden regelmatig door hem be-
zocht, doorgaans steekt hij hier-
voor de landsgrens over.  De afge-
lopen jaren is hij hiervoor meestal 
in België, Duitsland of Luxemburg 
te vinden, een enkele keer zelfs in 
Italië of Polen. Symmetrie, trappen-
huizen, maar ook wel binnenvallend 
sfeer- of strijklicht en stille getuigen 
hebben daarbij zijn bijzondere aan-

dacht. De laatste tijd heeft Wil zich 
steeds intensiever bezig gehouden 
met beeldbewerking en dit verder 
verfijnd. Hierdoor is hij nu in staat 
om door middel van onder ande-
re hdr-bewerking een toegevoeg-
de waarde aan  zijn foto’s te ge-
ven. Inmiddels heeft hij de laatste 
3 jaar ruim 200 locaties in binnen- 
en buitenland bezocht. Ondanks dat 
de verleiding soms groot is, geldt 
voor urbexers en dus ook voor Wil: 
‘Take nothing but photo’s, leave no-
thing but footprints’. Iedereen is van 
harte welkom om kennis te komen 
maken met de kunstenaars en hun 
werk. De opening van de exposi-
tie vindt plaats op zondag 15 maart 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
zult u zich aangenaam kunnen ver-
pozen tussen het vele moois wat de 
galerie te bieden heeft. Indien u niet 
in de gelegenheid bent de opening 
bij te wonen: de expositie duurt tot 
en met 17 mei. Naast de kunstwer-
ken van de exposerende kunste-
naars, heeft Sous-Terre een grote 
vaste collectie van werk van de door 
haar vertegenwoordigde kunste-
naars. De galerie werkt samen met 
meer dan 150 professionele kunste-
naars, wiens werken gepresenteerd 
worden in de enorme binnenruim-
te van in totaal ruim 1000 vierkante 
meter en grote beeldentuin. Galerie 
en beeldentuin Sous-Terre Aalsmeer 
is iedere zaterdag en zondag open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Of op af-
spraak via 0297-364400 of info@
galerie-sous-terre.nl. Adres is Ku-
delstaartseweg 1, tegenover de wa-
tertoren. Voor meer informatie over 
de galerie en haar kunstenaars zie: 
www.galerie-sous-terre.nl

Een foto van fotokunstenaar Wil Westerweel. 

ren heel populair. Deze reconstructie 
van het beroemde Engelse jachtvlieg-
tuig, dat zo’n grote rol heeft gespeeld 
in de Battle of Britain en de bevrij-
ding, maakt die roemrijke geschiede-
nis zichtbaar. Niet alleen Britse piloten, 
maar ook beroemde Nederlandse vlie-
gers als Jan Linzel, Bob van der Stok, 
Jan Plesman en Joop Mulder hebben 
in het Nederlandse 322 Squadron RAF 
met deze vliegende legende tegen de 
vijand gevochten. De Crash Spitfire 
staat in een diorama met piloten op-
gesteld in de ‘Spitfirehal’, een loods op 
het terrein van het Fort bij Aalsmeer. 
Op die loods is enige tijd geleden een 
bijzondere muurschildering aange-
bracht waarmee die beroemde ge-
schiedenis en piloot Jan Linzel tot le-
ven komen. De verkoop van tweede-
hands boeken en modellen op de eer-

ste zaterdag van de maand is inmid-
dels een traditie. De opbrengst van de 
verkoop komt ten goede aan het werk 
van het museum. Er worden deze za-
terdag historische boeken, maar ook 
spannende oorlogsromans te koop 
aangeboden voor kleine prijsjes. Daar-
naast heeft CRASH ook nieuwe boe-
ken en modellen in de winkel. De mo-
dellen die te koop worden aangeboden 
zijn onder meer bouwkits, gebouwde 
modellen en kant en klare modellen. 
Entree voor het museum kost 3,50 eu-
ro voor volwassenen en 1,50 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor donateurs, veteranen en kinderen 
tot 6 jaar is de toegang gratis. Kijk voor 
meer informatie over de collectie van 
het museum en het werk van de Stich-
ting Crash ’40-’45 op de website www.
crash40-45.nl.

Hoe denken inwoners over de 
evenementen in Aalsmeer?
Aalsmeer - Aalsmeer is een dorp 
van feesten en evenementen, met 
dank aan de vele enthousiaste vrij-
willigers en ondernemers die ie-
der jaar weer van alles organise-
ren. Wat vindt u als bewoner van de 
Aalsmeerse evenementen? De ge-
meente werkt aan een nieuw eve-
nementenbeleid en hoort graag hoe 
u over evenementen denkt. Evene-
menten zorgen voor levendigheid 
en gezelligheid in Aalsmeer. De ge-
meente wil deze typisch Aalsmeer-
se traditie graag behouden. Gezellig, 
maar wel veilig is het uitgangspunt. 
Omdat evenementen en regelgeving 

veranderen, moet de gemeente van 
tijd tot tijd haar beleid aanpassen. 
Op dit moment werkt zij aan een 
nieuwe evenementennota. Met de 
organisatoren van grote evenemen-
ten heeft zij het huidige beleid tegen 
het licht gehouden. De gemeente 
vindt het ook belangrijk om te horen 
wat bewoners vinden van de evene-
menten in Aalsmeer. Laat horen hoe 
u erover denkt en vul de online en-
quête in. Het duurt maximaal twee 
minuten, maar uw mening is belang-
rijk om een breed gedragen beeld te 
krijgen. Vul de enquête in via www.
aalsmeer.nl/enquete .

Seniorenfilm op 10 maart 
Aalsmeer - Als senior met elkaar 
naar de film in Aalsmeer is een 
groot succes. Steeds meer mensen 
vinden hun weg naar de filmmid-
dag op de tweede dinsdag van de 
maand. 
De laatste keer waren er zelfs 40 
mensen aanwezig en genoten van 
de film ‘Boyhood’. De volgende film-
middag staat gepland op dinsdag 
10 maart. De film ‘Ida’ gaat vertoond 
worden. Ida is een oogverblindend 
mooi geschoten zwart-witfilm over 
een Poolse novice die plots een tan-

te en een ijzingwekkende geschie-
denis blijkt te hebben. Ida was de 
beste buitenlandse film bij de Os-
car uitreikingen in 2015. De film be-
gint om 13.30 uur. Verzamelen van-
af 13.15 uur in de hal van Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. De 
kosten zijn 6,50 euro, inclusief een 
kopje koffie met een lekker koek-
je. Deze uitnodiging is niet alleen 
voor ANBO-leden, maar voor iede-
re filmliefhebber in Aalsmeer of Ku-
delstaart. Met z’n allen naar de film 
is gezellig! Kom ook! 

“Ik hou het graag bij het oude”

Ingrid Vonk 25 jaar in 
dienst bij Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
1 maart was Ingrid Vonk 25 jaar 
in dienst van verzorgingshuis ’t 
Kloosterhof. Maandagmiddag 2 
maart werd hier uitgebreid bij stil-
gestaan met een receptie. De trot-
se vader van Ingrid was van me-
ning dat deze gebeurtenis in de 
krant moest en belde de Nieuwe 
Meerbode met het verzoek om zijn 
dochter te interviewen. Voor de re-
ceptie sprak de Nieuwe Meerbo-
de met Ingrid over haar functie en 
ontwikkelingen binnen de zorg en 
’t Kloosterhof.

Gegroeid tot locatiehoofd
De 48-jarige Ingrid Vonk is een ge-
boren en getogen Aalsmeerse. In 
1983 behaalde ze haar diploma tot 
ziekenverzorgende in Amsterdam. 
In de stad vond ze werk en kreeg 
een vriend waardoor ze enige tijd 
in de hoofdstad woonden. Maar 
toen ze een gezin wilde stichten, 
verhuisde ze terug naar Aalsmeer. 
’t Kloosterhof zocht iemand voor 
de avonddiensten en Ingrid werd 
direct aangenomen. 

Ze kon de zorg voor haar kinde-
ren en de zorg voor de ouderen in 
’t Kloosterhof goed combineren. 
Overdag was ze thuis en van 19.00 
tot 23.00 uur werkte ze een aan-
tal avonden in ’t Kloosterhof. La-
ter kwamen daar een aantal och-
tenddiensten bij en weer later toen 
haar zoon en dochter naar school 
gingen werkte ze volledige dag-
diensten. Nadat de toenmalige di-
recteur met pensioen ging kwam 
er een nieuwe directrice. Op meer-
dere gebieden functioneerde zij 
niet goed en werd ontslagen. Het 
hoofd van het huis kreeg het heel 
druk en Ingrid ondersteunde de-
ze met het maken van roosters en 
allerlei administratieve taken. Het 

hoofd van de zorg werd waarne-
mend directrice en Ingrid waar-
nemend hoofd zorg. Totdat ze ge-
vraagd werd om het hoofd zorg en 
welzijn te worden. “Dat was een 
mooi aanbod”, aldus Ingrid. “Ik 
hou van administratie, van roos-
teren, plannen en organiseren. Er 
brak een hectische tijd aan, want 
’t Kloosterhof ging verbouwen. 
Twee jaar zaten we in container-
woningen, dat was niet makkelijk. 
’t Kloosterhof staat voor warm-
te en gezelligheid naast natuur-
lijk kwaliteit, eenmaal in het nieu-
we gebouw was dit beter te reali-
seren.” Ingrid volgde een manage-
ment opleiding en in januari 2014 
kwam de functie tot locatiehoofd 
vrij en was het een logische stap 
dat zij dit werd. 

Van lichte naar zware zorg
“Vroeger toen ik in de zorg begon, 
hadden de bewoners lichte zorg 
nodig. We werkten in een klein en 
betrokken team met een duidelijk 
en vaststaand structuur. Dat ligt 
ver achter ons”, aldus Ingrid. “Vo-
rig jaar was het zwaarste jaar in al 
die jaren dat ik hier werk. 

Door alle opgelegde eisen en re-
gels vanuit de overheid, worden 
we gedwongen om mee te gaan, 
anders worden de deuren geslo-
ten.” Zoals alle verzorgingshuizen 
in Nederland, moet ook ’t Kloos-
terhof omvormen naar een zorgin-
stelling waar alleen nog maar pa-
tiënten worden opgenomen die 
zware zorg nodig hebben, zoals 
dementerenden. Het aantal bed-
den gaat omlaag, de zorgzwaar-
te omhoog én met minder perso-
neel. “Natuurlijk zijn er mensen 
die zo lang mogelijk thuis willen 
en kunnen wonen”, geeft Ingrid 
aan. “Maar”, vervolgt ze, “voor een 

grote groep geldt dat niet. Zij zijn 
afhankelijk van de thuiszorg die 
maar dertig minuten de tijd heeft, 
kinderen die ver weg wonen, bu-
ren die maar af en toe om een 
hoekje kunnen kijken. Deze men-
sen vallen vaker en raken in een 
sociaal isolement. 

Ik verwacht dat de regering op het 
moment van evaluatie tot de con-
clusie komt dat de kostenbespa-
ring niet is uitgekomen, door on-
dermeer hogere en langere zie-
kenhuisopnames. En dat er aan-
passingen moeten komen, omdat 
langer thuis wonen niet voor ie-
dereen mogelijk is. Ik zie dat de 
bewoners het hier heel fijn heb-
ben. 

Wij bieden veiligheid, structuur, 
warmte en gezelligheid. Er is zorg 
en aandacht. Mensen kunnen met 
elkaar koffie drinken, doen een 
praatje, er zijn activiteiten, eten op 
tijd, dat is zo fijn voor ze!”

’t Kloosterhof en de 
wijk hand in hand
Ingrid heeft een warm hart voor 
’t Kloosterhof en haar bewoners 
en personeel. Zij weet hoe zwaar 
het werk in de zorg is, ze voelt het 
personeel aan en betrekt hen in 
het zoeken naar andere en bete-
re werkwijzen. 

Het personeel werkt met plezier 
als de bewoners tevreden zijn en 
de ingrediënten daarvoor zijn aan-
dacht, tijd en kwaliteit. “Ondanks 
alle veranderingen wil ik niets lie-
ver dan mijn 40-jarig jubileum hier 
vieren. Ik wil op de hoogte blijven 
van alles wat zich afspeelt binnen 
de zorg. 
De bewoners blijven kennen en 
betrokken blijven bij het perso-
neel. Ik hou het graag bij het oude, 
maar zet mij in om alle verande-
ringen zo goed en prettig mogelijk 
in te voeren. In de toekomst zie ik 
het liefst dat binnen ’t Kloosterhof 
mensen wonen die lichte en zware 
zorg nodig hebben. Dat we nauw 
samen blijven werken met de wijk-
zorg. Dat mensen uit de wijk hier 
naartoe komen voor allerlei vra-
gen, dat zij hier kunnen recreë-
ren of gewoon voor een kopje kof-
fie en een praatje. In de toekomst 
hoop ik dat wij die al faciliteiten 
kunnen en mogen bieden.”

Door Tonja Roodenburg
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VVD betreurt afwijzing ministerie
Helling 49: College weer 
verwikkeld in rechtszaak?
Aalsmeer - Het Ministerie heeft aan 
de gemeente Aalsmeer geen goed-
keuring verleend voor de bouw van 
appartementen aan de Helling 49. 
Het Ministerie moet deze goedkeu-
ring verlenen omdat Helling 49 ligt in 
het gebied waar beperkingen gelden 
in verband met Schiphol. De redene-
ring van de staatssecretaris is simpel. 
Het toevoegen van huizen in dit ge-
bied zo dicht bij Schiphol is verboden. 
De regeling daarover laat echter enke-
le uitzonderingen toe, bijvoorbeeld om 
gaten in bebouwd gebied op te vul-
len. In een dergelijke situatie mag er 
een beperkt aantal huizen nieuw ge-
bouwd worden. Het college van B&W 
van Aalsmeer bij monde van wethou-
der Van der Hoeven meende een be-
roep te kunnen doen op deze uitzon-
dering. Het Ministerie volgde echter 
een andere redenering: Er is helemaal 
geen open gat in de bebouwing. Het 
gebouw van de scheepswerf moet nog 

gesloopt worden, dus is het vervangen 
van een bedrijf voor woonhuizen en 
daarmee verboden, aldus de staats-
secretaris. Het project aan de Helling 
kon op brede steun rekenen binnen de 
gemeenteraad, ondanks de bedenkin-
gen van een aantal buurtbewoners. De 
VVD betreurt dan ook dat het project 
(mogelijk) niet doorgaat. Voornamelijk 
omdat het plan een kwaliteitsverbete-
ring voor Aalsmeer zou inhouden. De 
onzorgvuldigheid in dit dossier is op-
merkelijk als ook de kennisgeving dat 
het college van B&W dit besluit gaat 
aanvechten. Inmiddels is het college 
van B&W verwikkeld in diverse juri-
dische procedure, bijvoorbeeld rond-
om de Lidl, Middenweg/Hooyman en 
nu met de staatssecretaris inzake Hel-
ling. De VVD maakt zich zorgen. Zet-
ten we Aalsmeer zo op de kaart? Voor 
de VVD is dit niet de manier. De VVD 
gaat de wethouder hier dan ook over 
bevragen!

Wijkoverleg woensdag 11 maart
Meedenken en meepraten 
over Kudelstaart  
Kudelstaart - Op woensdag 11 maart 
organiseert Dorpsraad Kudelstaart een 
overleg voor en met bewoners en on-
dernemers. Bewoners kunnen hier zelf 
onderwerpen inbrengen die betrek-
king hebben op het algemeen belang 
en de leefbaarheid van Kudelstaart. 
Deze kunnen voorgelegd aan en be-
sproken worden met de andere aan-
wezige bewoners. In het komende be-
wonersoverleg op 11 maart geeft het 
bestuur een terugkoppeling van de 
acties die worden ondernomen door 
de gemeente Aalsmeer ter verbete-
ring van een aantal onveilige of ondui-
delijk verkeerssituaties die het afgelo-
pen jaar samen met bewoners zijn ge-
inventariseerd. Daarnaast zal Rien van 

der Laan de aanwezigen vertellen over 
de stand van zaken omtrent de Om-
gevingsraad Schiphol (ORS) en de rol 
van deze raad voor Kudelstaart.  Ver-
der staat het onderwerp water en be-
wust omgaan met water op de agen-
da (door Theo Bergonje). Daarnaast is 
er ruimte om andere onderwerpen te 
bespreken die op de avond zelf aan-
dragen worden of via de mail zijn bin-
nen gekomen. Het bestuur nodigt be-
woners en ook ondernemers van Ku-
delstaart van harte uit om aanwezig 
te zijn bij dit overleg op woensdag 11 
maart vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg. Na afloop is 
er gelegenheid om samen met ande-
re bewoners na te praten aan de bar. 

Iets verloren of gevonden? 
Aalsmeer - Heeft u iets gevonden 
of verloren? Hiervoor hoeft u niet 
meer naar de politie. Vanaf 1 maart 
hoeft u hier zelfs de deur niet meer 
voor uit. U kunt het, zeven dagen in 
de week en 24 uur per dag, mel-
den op de landelijke website www.
verlorenofgevonden.nl. Inmiddels 
werken 245 gemeenten met dit sy-
steem.  Een inwoner kan, onafhan-
kelijk van de plek waar het voor-
werp is gevonden of verloren digi-
taal, aangifte doen. Als u iets vindt, 
kunt u het melden op genoemde 
website. Bij voorkeur bewaart u het 
voorwerp thuis. Als de eigenaar zich 
meldt, worden in overleg met u af-
spraken gemaakt over de verde-
re afhandeling. Als u het voorwerp 
in Aalsmeer heeft gevonden, kunt u 
het ook afgeven bij de receptie van 
het gemeentehuis. Als u iets verlo-

ren bent, kunt u op www.verlorenof-
gevonden.nl zoeken naar uw eigen-
dom. Als u uw voorwerp daar vindt, 
ziet u hoe u uw voorwerp terug 
krijgt.  Burgemeester Jobke Vonk-
Vedder: “Jarenlang hield de politie 
zich bezig met het bewaren en re-
gistreren van verloren en gevonden 
voorwerpen. Het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie heeft besloten dat 
dat gemeenten dit zelf moeten uit-
voeren. Het is goed dat we gekozen 
hebben voor een digitale oplossing. 
Zo is het voor inwoners veel gemak-
kelijker om hun eigendommen te-
rug te vinden. Ze kunnen zelf, waar 
en wanneer ze maar willen, zoeken 
naar hun eigendom. Uiteraard blijft 
het mogelijk om tijdens kantoor-
tijden aan de receptie van het ge-
meentehuis een verloren en gevon-
den voorwerp te melden.” 

Twee keer stemlokaal in op 18 maart

Verkiezingen Provinciale  
Staten en waterschap
Aalsmeer - Op woensdag 18 maart 
kunt u weer stemmen. Iedereen van-
af 18 jaar mag deze keer zelfs twee 
keer het stemlokaal in.  Er dient ge-
stemd te worden voor de leden van 
de Provinciale Staten van Noord-
Holland én voor het waterschap. Bij 
Provinciale Staten worden de volks-
vertegenwoordigers van de provin-
cie gekozen. Zij bepalen het beleid 
van de provincie en kiezen, niet on-
belangrijk, de leden voor de Eerste 
Kamer. De Statenleden kiezen op 26 
mei de nieuwe leden van de Eerste 
Kamer. 

Vijftien partijen
Gekozen kan worden uit vijftien po-
litieke partijen. Elf van de deelne-
mende partijen zijn nu ook al ver-
tegenwoordigd in Provinciale Sta-
ten: VVD, PvdA, PVV, D66, SP, CDA, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren, 
Ouderenpartij NH, 50Plus en Chris-
tenunie/SGP. Nieuwe partijen zijn: 
Vrouwen Partij, Hart voor Holland, 
Multicultureel Plus Partij en Piraten-
partij. Op de projectsite Statenver-
kiezingen staat uitgebreide infor-
matie over de verkiezingen, de deel-
nemende partijen, hun lijsttrekkers, 
etc. 
Stemwijzer
Zwevende kiezers kunnen hier ook 
terecht voor de Stemwijzer. De be-
langstelling voor de komende Sta-
tenverkiezingen. Tenminste, als het 
bezoek aan de Stemwijzer daarvoor 
een goede graadmeter is. Het aantal 

Noord-Hollanders dat de online vra-
genlijst de afgelopen 2 weken invul-
de gaat richting de 7000.

De stemwijzer voor Noord-Holland 
bestaat uit 29 stellingen waarmee 
je het als bezoeker eens of oneens 
kunt zijn. Ook kun je aangeven wel-
ke onderwerpen uit de stellingen 
bij je keuze het zwaarst wegen. Op 
grond van de uitkomst wordt geke-
ken bij welk partijprogramma die 
keuze het beste past.

Twee waterschappen
Bij het waterschap kiest u het wa-
terschapsbestuur. Zij zorgen voor 
droge voeten en schoon water. In 
Aalsmeer zijn er twee waterschap-
pen: het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht of het Hoogheemraad-
schap Rijnland. 

Identiteitsbewijs mee
Om te kunnen stemmen heeft u een 
identiteitsbewijs (Nederlands pas-
poort, identiteitskaart, rijbewijs) no-
dig. Het identiteitsbewijs mag maxi-
maal vijf jaar verlopen zijn op de dag 
van de stemming. 
Dat betekent dat deze minimaal 
geldig is tot 19 maart 2010. Zon-
der stempassen en identiteitsbewijs 
kunt u niet stemmen.  Vergeet de-
ze niet mee te nemen! De stemlo-
kalen zijn op 18 maart geopend van 
7.30 tot 21.00 uur. Voor meer infor-
matie zie ook www.aalsmeer.nl/ver-
kiezingen. 

Collecte voor 
eigen belang?

Aalsmeer - Op donderdag 26 fe-
bruari om half zes in de vroege 
avond kreeg de politie een tele-
foontje van een bewoner van de 
Ringvaartzijde. De melder ver-
klaarde dat er twee jongens wa-
ren met een jas van de Kankerbe-
strijding. Eén van de jongens had 
een Indisch uiterlijk. De melder 
heeft ze aangesproken en naar 
hun pasjes gevraagd. De mel-
der vertrouwde de situatie niet en 
heeft de politie gebeld. Het betrof 
in ieder geval één Indische jongen. 
Volgens het landelijk collecteroos-
ter is Fonds Kankerbestrijding pas 
in september actief. Er zijn op dit 
moment zelfs helemaal geen col-
lectes. Agenten hebben een zoek-
tocht in de nabije omgeving ge-
houden, maar de twee ‘collectan-
ten’ zijn niet meer aangetroffen.

Automobiliste 
niet gezien!

Aalsmeer - Op vrijdag 27 febru-
ari zijn om acht uur in de ochtend 
twee auto’s op elkaar gebotst op 
de Machineweg, nabij de roton-
de met de Hornweg. Een 38 jarige 
automobiliste uit Aalsmeer reed 
op de Machineweg richting Leg-
meerdijk. Een 27 jarige bestuur-

Poging overval 
op cafetaria

Aalsmeer - Op zaterdag 28 febru-
ari rond tien uur in de avond is ge-
probeerd een overval te plegen op 
een cafetaria aan de Oosteinder-
weg. Net voor sluitingstijd zagen 
de eigenaren aan de achterzijde 
van het pand twee jongens lopen. 
Alle deuren waren net afgesloten. 
De jongens liepen daarna naar de 
ingang voor. Ook deze deur was al 
op slot gedaan. De twee begon-
nen met een vuurwapen op het 
raam te kloppen.  Ze riepen tot 
twee keer toe ‘open doen’, maar 
dat hebben de eigenaren natuur-
lijk niet gedaan. Direct is de te-
lefoon gepakt en contact opge-
nomen met de politie. De twee 
overvallers zijn vervolgens weg-
gerend. De politie heeft nog ge-
zocht in omgeving, maar de twee 
zijn niet meer aangetroffen. Bur-
gernet is ook ingeschakeld, maar 
dit heeft geen resultaat gegeven. 
Mogelijk zijn er mensen die de 
overval of de twee daders gezien 
hebben. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. Bij direct alarm bij bij-
voorbeeld het zien van een over-
val of een inbraak in een woning, 
mag ook 112 gebeld worden. De 
politie zegt liever voor niets te ko-
men dan te laat! Het signalement 
van de overvallers is summier. Het 
zijn twee jongens van ongeveer 
1.70 meter lang.

6 Tassen Louis 
Vutton gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 24 op woensdag 25 februa-
ri is ingebroken in een woning in 
de Mendelstraat. Aan de achter-
zijde hebben de inbrekers om bin-
nen te komen het slot van de deur 
uitgeboord. Tijdens de zoektocht 
in de woning is behoorlijke scha-
de gemaakt. Alle kasten en lades 
zijn open gemaakt. De dieven zijn 
er vandoor gegaan met zes luxe 
merktassen inclusief portemon-
nees van het merk Louis Vutton, 
twee laptops, horloges, dames- en 
herenjassen en een herenparfum. 
Opvallend dat de damesparfum, 
die er naast stond, niet meegeno-
men is. Iets gezien van deze in-
braak? De politie hoort het graag: 
0900-8844.

Bloedsporen 
na woninginbraak
Kudelstaart - Op vrijdag 27 fe-
bruari is ingebroken in een woning 
aan de Mijnsherenweg, tegenover 
de voetbalbuurt. De inbrekers heb-
ben geprobeerd de achterpui open 
te breken, maar toen dit niet luk-
te is een raam met dubbelglas in-
geslagen. Zo goed als zeker is één 
van de dieven bij het inslaan van 
het raam gewond geraakt. Er zijn 
zowel in de woning als buiten het 
huis bloedsporen aangetroffen. De 
inbraak werd ontdekt door de be-
woners rond half drie in de middag. 
Er is dus waarschijnlijk in de och-
tend ingebroken. Mogelijk zijn er 
getuigen, zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. Wie een inbraak ziet 
gebeuren of vindt dat onbekende 
figuren in de straat zich maar ver-
dacht gedragen, mag altijd de po-
litie bellen. “We komen liever voor 
niets, dan te laat”, aldus agenten. 

58 Airbags uit 
auto’s gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 24 op woensdag 25 februa-
ri is ingebroken in een groot aan-
tal auto’s van een autobedrijf aan 
de Oosteinderweg. Uit alle wagens 
zijn op grove wijze de airbags ge-
stolen. In totaal zijn de dieven er 
vandoor gegaan met 58 airbags. 
De schade is gigantisch. 

Serreraam stuk 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 24 op woensdag 25 februa-
ri is ingebroken in een woning in 
de Dorpsstraat nabij het centrum-
gebied. Via de achterzijde hebben 
de dieven zich toegang tot het huis 
verschaft. Er is flinke schade ge-
maakt. De inbrekers hebben ge-
probeerd met een koevoet de deur 
te openen. Toen dit niet lukte is een 
raam van de serre ingeslagen. De 
gehele woning is doorzocht. De 
dieven hadden alleen oog voor de 
aanwezige sieraden. Deze zijn ge-
stolen. Alle elektronische appara-
tuur is nog aanwezig in het huis. 
De inbraak heeft tussen elf en elf 
uur plaatsgevonden. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844. Onbekende per-
sonen in de buurt, personen die 
zich vreemd gedragen? Vertrouwd 
u het niet? Bel dan direct de poli-
tie. De politie komt liever voor niets 
dan te laat!

Hoge boete na 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op zondag 1 maart 
om negen uur in de avond heeft 
de politie een automobilist die 
slingerend over de Zwarteweg 
reed tot stoppen gemaand. De 41 
jarige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats bleek te diep in het 
alcoholglaasje gekeken te heb-
ben. In het politiebureau stokte 
het ademanalyseapparaat bij 520 
Ugl. De man heeft een rijverbod 
gekregen en een boete van 567 
euro, die hij direct heeft moeten 
betalen.

Beenbreuk 
na val van trap

Aalsmeer - Op zondag 1 maart 
om kwart over acht in de avond 
heeft de politie assistentie ver-
leend bij een ongeval thuis bij een 
68 jarige man in de Parklaan. De 
inwoner was van de trap gevallen. 
Hij is met mogelijk een gebroken 
scheen- of kuitbeen per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd.

Gereedschap 
uit schuur weg

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
is gereedschap gestolen uit een 
schuur bij een pand aan de Horn-
weg dat verbouwd wordt. Om acht 
uur in de ochtend van maandag 2 
maart wilde de aannemer weer aan 
het werk gaan. Op het terrein la-
gen allerlei doeken op de grond. In 
de schuur ontdekte de man vervol-
gens dat zijn gereedschap er niet 
meer lag. 

Gemeenteraad aan de slag 
met nieuw vergadermodel 
Aalsmeer -  In de afgelopen raads-
vergadering van 19 februari heeft 
de gemeenteraad een aangepas-
te wijze van vergaderen vastge-
steld. Door een werkgroep vanuit 
de raad is een nieuw vergadermo-
del voorbereid om te bewerkstelli-
gen dat de raad zijn werk beter en 
efficiënter kan doen. De belangrijk-
ste verandering is het instellen van 
twee aparte commissies: Commis-
sie Maatschappij en Bestuur en de 
Commissie Ruimte en Economie. 
Deze vergaderen twee weken voor-
afgaand aan de raadsvergadering. 

In de commissies worden de on-
derwerpen die op de raadsagen-
da staan voor besproken. Ook is er 
ruimte voor bewoners om in te spre-
ken over elk onderwerp dat op de 
agenda staat. In de raad is dat niet 
meer mogelijk. Hiervoor kunnen in-
woners zich tot 12.00 uur op de dag 
van de vergadering aanmelden bij 
de griffie. Via mail griffie@aalsmeer.
nl of telefonisch via 0297-387585 en 
387584. De Ronde Tafel Gesprek-
ken vervallen. Vanzelfsprekend hou-
den bewoners de mogelijkheid om 
in te spreken. Dat kan in de com-

missievergadering over onderwer-
pen die op de agenda staan of tij-
dens het fractiespreekuur voor de 
overige onderwerpen.

Planning
Dinsdag 10 maart vergadert de 
commissie Ruimte en Economie. De 
onderwerpen die in deze commissie 
behandeld worden, hebben betrek-
king op Economie en Duurzaam-
heid, Open Ruimte en Ruimtelijke 
ontwikkeling. Donderdag 12 maart 
vergadert de commissie Maat-
schappij en Bestuur. De onderwer-

pen van deze commissie hebben 
betrekking op Sociaal Domein, On-
derwijs en Ontplooiing, Bestuur, Be-
volking en Veiligheid (inclusief Fi-
nanciën en de stukken vanuit de 
Planning- en control cyclus). Don-
derdag 26 maart vergadert de ge-
meenteraad. Erik Abbenhues, frac-
tie-assistent VVD en lid van de 
werkgroep: “Het nieuwe model is 
een verbetering, omdat we meer tijd 
hebben om zaken goed voor te be-
reiden in de commissievergadering 
en de eigen fractie. De raadsverga-
dering is weer zoals die is bedoeld, 
voor het eindoordeel en de besluit-
vorming. Het komt de kwaliteit van 
de besluitvorming ten goede als 
vergaderingen niet meer duren tot 
na middernacht.” Alle vergaderin-
gen beginnen om 20.00 uur en wor-
den gehouden in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

Pannenverkoper 
op Praamplein

Aalsmeer - De politie werd don-
derdag 26 februari naar het Praam-
plein gestuurd. Een man zou hier 
vanuit een Renault Traffic op een 
vervelende manier proberen pan-
nen te slijten aan voorbijgangers. 
De aangesproken mensen heb-
ben gelukkig geen gebruik ge-
maakt van dit ‘aanbod’. Door hen 
is zelfs een kenteken genoteerd, 
waarna bleek dat dit voertuig en 
of de gebruiker hiervan veelvuldig 
in verband worden gebracht met 
‘oplichting’, onder andere met het 
aanbieden van ‘goedkope’ pan-
nensets In een rapportage elders 
in het land heeft de man via een 
mobiel pinapparaat een pannen-
set verkocht, vraagprijs 179 eu-
ro. Deze zei hij te willen verkopen 
voor 59 euro en daar ging de ko-
per mee akkoord. Toen de koper 
wilde betalen zag hij toch 179 eu-
ro in het scherm staan. Na wat ge-
harrewar gaf de verkoper aan de 
automaat opnieuw ingesteld te 
hebben met nu het juiste bedrag. 
Echter bij controle door de koper 
van zijn bankrekening zag hij dat 
er 179 én 59 euro was afgeschre-
ven. Al een al een dure pannen-
set. De politie adviseert geen aan-
kopen op straat te doen, zeker niet 
op locaties waar deze goederen 
ook ‘gewoon’ bij de lokale mid-
denstand aangeschaft kan wor-
den. 

der uit Aalsmeer wilde wegrijden 
uit een parkeervak, maar zag hier-
bij de aankomende automobilis-
te over het hoofd. Een aanrijding 
kon niet meer voorkomen worden. 
Beide auto’s raakten zwaar be-
schadigd en zijn weggesleept. De 
bestuurster raakte gewond en is 
met nek- en gelaatletsel naar zie-
kenhuis Amstelland gebracht. De 
27 jarige man is met de schrik vrij 
gekomen.

Gemeente en ontwikkelaar 
Helling trekken samen op
Aalsmeer - De gemeente en de ont-
wikkelaar van project Helling 49 (bouw 
van zes appartementen) gaan be-
zwaar maken tegen de weigering van 
de inspectie Infrastructuur en Milieu 
om een verklaring van geen bezwaar 
voor dit project af te geven. Het colle-
ge heeft eerst geprobeerd om in over-
leg met het ministerie tot een oplos-
sing te komen, maar het ministerie ver-
wijst de gemeente vooralsnog naar 
de bezwaarprocedure. Dit schrijft het 
college van B&W in een brief aan de 
Aalsmeerse gemeenteraad. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “In het belang 
van de Aalsmeerse bewoners, ontwik-
kelaars en ondernemers gaan we be-
zwaar maken tegen dit besluit. Als we 
ons nu neerleggen bij dit besluit ac-
cepteren we dat er binnen het beper-
kingengebied van Schiphol nauwelijks 
meer ontwikkelingen mogelijk zijn. Bo-
vendien wordt de onzekerheid over 
bouwmogelijkheden voor potentiële 
ontwikkelaars dan nog groter dan die 
nu al is.” De weigering van het minis-
terie om een verklaring van geen be-
zwaar (vvgb) af te geven op het lucht-
havenindelingsbesluit voor dit project 
kwam voor ontwikkelaar en gemeen-
te als een verrassing. Volgens de Nota 
van Toelichting van het Lib kunnen in 
zone 4 van het beperkingengebied bij 
een gat in bestaand bebouwd gebied 
tot 25 woningen worden toegevoegd. 
Met toepassing van deze beleidslijn is 
in het verleden altijd een verklaring van 
geen bezwaar afgegeven, bijvoorbeeld 
voor de woningbouw op het voorma-
lige CTAV-terrein en voor het nieuw-
bouwcomplex Molenpad-Zijdstraat. 
Nog niet eerder was een belemmering 
om een ‘vvgb’ te verkrijgen de omstan-
digheid dat het ‘open gat’ nog moest 

worden gecreëerd door sloop. Er was 
dan ook geen enkele aanleiding er van 
uit te gaan dat voor het project aan de 
Helling de benodigde verklaring niet 
zou worden verleend. Zeker niet nu er 
slechts 6 woningen in plaats van het 
maximum aantal van 25 worden toege-
voegd en het hier onmiskenbaar gaat 
om een inbreidingslocatie in woonge-
bied. Uiteraard heeft het de voorkeur 
van de gemeente om in goed over-
leg tot een oplossing te komen. Po-
gingen daartoe hebben tot nu ech-
ter niets opgeleverd omdat het minis-
terie naar de bezwarenprocedure ver-
wijst. De gemeente rest dus geen an-
dere weg dan het weigeringsbesluit via 
de formele juridische weg aan te vech-
ten. Vanzelfsprekend stemt het college 
van B&W alle stappen die in deze zaak 
gezet worden nauw af met de betrok-
ken ontwikkelaar. 

Snoeicursus 
Historische Tuin

Aalsmeer - Zaterdag 7 maart de 
jaarlijkse snoeicursus plaats in de His-
torische Tuin Aalsmeer. De medewer-
kers en vrijwilligers van de Tuin zullen 
de deelnemers weer de fijne kneepjes 
van het snoeien proberen bij te bren-
gen. De Tuinchef zal eerst een alge-
mene inleiding houden om de alge-
mene principes van het snoeien dui-
delijk te maken. 
De cursus begint om 13.30 uur en 
duurt tot circa 16.15 uur.  Graag voor-
af aanmelden. Dit kan via de mail in-
fo@historischetuinaalsmeer.nl of bel 
0297-322562. 
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Oproep voor creatievelingen
Kudelstaart - Dit betreft een open-
bare oproep aan alle creativelingen 
in Kudelstaart en Aalsmeer en om-
geving! Er wordt een tentoonstelling 
samengesteld van dat wat jij graag 
aan de wereld wil laten zien, wat jij de 
moeite waard vind. De Praktijk voor 
Fysiotherapie biedt een podium voor 
creativelingen in woord en beeld; fo-
tografie, poezie, tekeningen, compu-
terprints, schilderijen, textielkunst, al-
les wat aan een draad aan de wand 
kan hangen. Al jaren worden de 
wachtkamer en de gang naar de be-
handelkamers en fitnessruimte van 
de praktijk voor fysiotherapie in Ku-
delstaart door middel van wisselen-
de exposities opgesierd door kunst-
werken. Zo hebben er onder andere 
foto’s gehangen van Monic van Erp 
en Margot van den Ochtend, pente-
keningen van Bram Valenkamp en 
Chris Nobels, olieverf schilderijen van 
Jan Wittenberg, Rien Rees, Cathari-
na Uytenboogaardt en Leo van Gel-
der, zeefdrukken van Hanneke Tas en 
werken met gemengde technieken 
van Adrienne van Wartum en Enge-
lien van der Weyden. Sommige wer-
ken waren prachtig, andere oerlelijk, 
maar nooit naar iedereen zijn of haar 

zin. Daar wordt nu verandering in ge-
bracht. Onder het motto ‘nu u’ wor-
den creatievelingen gevraagd om de 
muren van deze praktijk eens aan 
te kleden met iets wat zij de moeite 
waard vinden. Iets waar zij zelf graag 
naar kijken. Dit kan een kinderte-
kening zijn, een foto, een ansicht-
kaart, een plaatje uit een boek, een 
eigen schilderwerk, gedicht, kranten-
knipsel, enz. Alles kan en bijna alles 
mag. Stuur als je mee wilt doen een 
mailtje naar post@femkekempkes.nl 
voor meer informatie. Inzenden kan 
tot uiterlijk 22 maart. Langzaam aan 
druppelen al werken binnen en wor-
den de muren gevuld met werk. Het 
idee is dat er in de komende weken 
een tentoonstelling ontstaat van wat 
men zélf mooi vindt. De tentoonstel-
ling loopt tot half april. Deze groeien-
de tentoonstelling is voor iedereen 
die even binnen wil lopen te bezichti-
gen op werkdagen van 8.00 tot 18.00 
en op dinsdag en donderdag van 8.00 
tot 21.00 uur. De werken (komen te) 
hangen in de wachtruimte en in de 
gang naar de behandelkamers en 
de fitnessruimte. Het Fysiotherapeu-
tisch Instituut bevindt zich aan de Ku-
delstaartseweg, naast de kerk.

Aalsmeers korenpalet nadert
Aalsmeer - Wat leek het ver weg, 
toen de eerste besprekingen in 2013 
gevoerd werden over een eventueel 
gezamenlijk concert door Con Amo-
re, Toonkunstkoor Aalsmeer en Vi-
vace. 
En wat is de datum van het con-
cert nu dichtbij! Vele vergaderin-
gen verder (door de werkgroep en 
door de dirigenten), veel onderhan-
delingen verder (met musici en ‘le-
veranciers’) komt 29 maart met ras-
sé schreden naderbij. De repetities 
zijn in volle gang. De plankenkoorts 

heeft al een beetje toegeslagen: zal 
het worden wat de drie koren ervan 
verwacht hebben?
Daar gaan dirigenten en koorleden 
wel van uit. Aan hun enthousiasme 
zal het in ieder geval niet liggen. Er 
zijn nog kaarten à 10 euro per stuk 
te koop bij de koorleden of bij Dor-
ry de Graaf, bereikbaar via email: 
dorryrav@gmail.com of telefonisch: 
368372. Het Aalsmeers Korenpalet 
is op zondag 29 maart vanaf 15.00 
uur in De Bloemhof aan de Horn-
weg. Zaal open om 14.30 uur.

Matthäus Passion in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 14 maart 
om 19.30 uur voert Aalsmeers Chris-
telijke Oratorium Vereniging (ACOV) 
in samenwerking met Oratorium-
koor Cantando de Matthäus Passion 
uit in de Bloemhof aan de Hornweg. 
Dit prachtige werk van Johann Se-
bastiaan Bach is het op muziek ge-
zette Bijbelverhaal naar het Evange-
lie van Matthäus. Bach werd op 21 
maart 1685 te Eisenach geboren als 
telg van een bekend muzikantenge-
slacht. Hij ontwikkelde zichzelf tot 
een voortreffelijk violist en organist. 
In 1721 werd hij als cantor aange-
steld aan de Thomas- en Nicolaikerk 
te Leipzig. Daar bleef hij tot zijn dood 
op 28 juli 1750. In Leipzig zijn Bachs 
Passionen ontstaan. Door de gro-
te omvang, de toepassing van dub-
belkoor en de milde beschouwen-
de zin van het werk heeft de Mat-
thäus Passion een grote plaats van 
waardering bij uitvoerenden en pu-
bliek verworven. Het verhaal wordt 
verteld door de evangelist (vertel-
ler) die vertolkt wordt door de te-
nor Aart Mateboer. De evangelist 
is naast Jezus (David Greco) de be-
langrijkste solopartij. Verdere mede-
werking verlenen: Merel van Geest 

(sopraan), Merlijn Ruinia (alt), Adri-
an Fernandes (tenor), Hans de Vries 
(bas) en jeugdkoor Young Voices. 
De begeleiding is in handen van de 
organisten: Sander van den Houten 
en Wim Hazeu en een samengesteld 
begeleidingsorkest van zeer profes-
sionele musici. Het geheel staat on-
der leiding van Danny Nooteboom, 
dirigent van beide koren. Danny 
Nooteboom (1970) studeerde mu-
ziekwetenschap en koordirectie. Na 
zijn afstuderen heeft hij zich ontwik-
keld tot een veelzijdig oratoriumdiri-
gent. Dit jaar viert hij zijn 25-jarig ju-
bileum als dirigent. Op zijn repertoi-
re staan veel grote bekende oratoria. 
Naast Cantando en ACOV dirigeert 
hij nog 4 andere koren. Ook dirigeert 
hij de jaarlijkse Messiahscratch in 
Leiden. Kaarten voor dit bijzonde-
re concert zijn (nog) te koop bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat, Readshop 
in de Ophelialaan, Kraan Mode aan 
de Aalsmeerderweg, bij de leden en 
voor aanvang van aan de zaal. Info 
en kaartbestelling online via www.
acov.nl. Aan geïnteresseerden, die in 
aanmerking komen voor een voed-
selpakket via de voedselbank, wor-
den gratis kaarten verstrekt. 

Zaterdag inzamelactie 
voedselbank 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 7 
maart zal er bij de Albert Heijn op 
het Poldermeesterplein een bood-
schappeninzamelingsactie worden 
georganiseerd door Voedselbank 
Aalsmeer. De voorbereidingen zijn 
gedaan en met bedrijfsleider Verwe-
ij zijn op een prettige manier goede 
afspraken gemaakt. Het is de twee-
de keer dat de Voedselbank bij deze 
AH te gast is. 
De eerste keer leverde de actie een 
heel mooie opbrengst en veel extra’s 
op. De vrijwilligers van de Voed-
selbank delen bij de ingang klei-
ne boodschappenlijstjes uit, waar-
op ongeveer 20 artikelen vermeld 
staan, waarmee de basis-voedsel-
pakketten voor de cliënten van de 
Voedselbank worden samenge-
steld. In de supermarkt is een spe-
ciale plaats ingericht voor een flink 
aantal van deze houdbare dagelijk-
se boodschappen. Bij de uitgang 

kan het winkelend publiek dan de 
voor de Voedselbank aangeschaf-
te artikelen doneren. De regelma-
tige inzamelingen bij supermarkten 
zijn heel hard nodig om de klanten 
van de voedselbank wekelijks van 
een pakket te voorzien . Dat zijn mo-
menteel ongeveer 55 huishoudens, 
bij elkaar 170 volwassenen en kin-
deren. Het voorjaar komt er aan en 
dat betekent dat de eerste voorbe-
reidingen voor kwekerij Oostoogst 
ook begonnen zijn. Na een winter 
gedwongen rust konden de vrijwil-
ligers weer aan de gang en ze wa-
ren er blij mee. De grond is ververst 
en de eerste zaden zijn gezaaid en 
dat levert over een tijdje vast weer 
goede en onbespoten groente op 
voor de Voedselbank. Zo wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd in het 
streven van de Voedselbank om ge-
zonde en gevarieerde voedselpak-
ketten samen te stellen.

Naar schatting 1.500 tot 
2.000 meervallen in Poel
Aalsmeer - Het geheim van het suc-
cesvol voorkomen van de meerval in 
de Westeinderplassen hangt sterk 
samen met de aanwezige rietzud-
den. Dat blijkt uit gezamenlijk onder-
zoek van het hoogheemraadschap 
van Rijnland en Sportvisserij Neder-
land. Uit archeologische vondsten 
blijkt dat de meerval al ruim 6000 jaar 
voorkomt in het gebied van de Haar-
lemmermeer. De Westeinderplassen 
spelen hierin een prominente rol. De 
voor het gebied karakteristieke riet-
zudden (drijvende rietvelden) heb-
ben een onmisbare functie. “Voor 
het voortbestaan van de meerval in 
de Westeinderplassen is instandhou-
ding van het unieke leefgebied be-
langrijk. Nu we meer inzicht hebben, 
kunnen we gepaste inrichtingsmaat-
regelen nemen voor een nog betere 
waterkwaliteit. Het is belangrijk dat 
de oevers en drijvende zudde wor-
den beschermd”, aldus Hans Schouf-
foer van het hoogheemraad. 

Voor het onderzoek zijn meervallen 
in de Westeinderplassen voorzien 
van zenders en zijn vissen gemerkt. 
Hierdoor kon hun verplaatsingsge-

drag ruim twee jaar gevolgd worden 
zonder dat zij verstoord werden in 
hun natuurlijke gedrag. In de plassen 
leven naar schatting 1.500 tot 2.000 
meervallen groter dan 25 centime-
ter. Belangrijke schuil- en overwinte-
ringsgebieden vormen de overhan-
gende ruimtes onder de rietzudden. 
De zuigende werking van de scheep-
vaart lijkt een belangrijke invloed te 
hebben op de rietzudden en rietoe-
vers; het gaat verlanding en dicht-
slibben van de ruimtes tegen. 

Vooral ’s nachts actief
Uit het onderzoek blijkt verder dat de 
meerval een duidelijk dag- en nacht-
ritme heeft. Hij is het actiefst tussen 
zonsondergang en zonsopkomst. 
Overdag schuilt en rust de meerval 
in de rietzudden. Bij schemering ver-
laat hij deze en trekt naar het open 
water op zoek naar voedsel. Gedu-
rende de wintermaanden verblijft de 
meerval onder de zudden. Dan wordt 
slechts sporadisch een uitstapje ge-
maakt naar het open water. Meer re-
sultaten staan in het onderzoeks-
rapport dat te downloaden is via  
www.rijnland.net/vis.

Gemeente pakt Seringenpark aan
Aalsmeer - De gemeente gaat het 
Seringenpark opknappen. Allereerst 
zijn de beschoeiingen vervangen 
en onderhouden. De gazons en de 
beplantingen krijgen een grote on-
derhoudsbeurt. Na het beschoei-
en van de waterpartijen worden de 
gazons gedraineerd, opgehoogd en 
opnieuw ingezaaid. De plantvakken 
komen in het najaar aan de beurt. 
De bijzondere collectie Seringen va-
riëteiten in het park (145 variëteiten) 
is samen met de beplanting van bo-
men, heesters en rozen de basis van 
het park. Wethouder Beheer Ad Ver-
burg: “Begin 2013 is na een raads-
motie nader onderzoek gedaan in 
het park. Het onderzoek gaf aan 
dat voor een duurzaam behoud van 
het park en de seringencollectie 
vergaande onderhoudsmaatrege-
len noodzakelijk zijn. In afwachting 
op een totaalplan zijn eerst twee 
plantvakken opgehoogd en verbe-
terd. De bodemgesteldheid van het 
park is vervolgens uitvoerig onder-
zocht. Aan de hand van de onder-
zoeksresultaten zijn de maatregelen 
voor het park vastgesteld. De werk-

groep Seringenpark is bij het onder-
zoek en de verdere planvorming be-
trokken.” 

Bomen en gazons
De bomen in het park zijn recent 
geïnspecteerd. Deze inspectie be-
vestigt dat sommige boomgroepen 
toe zijn aan vervanging. Ook zijn en-
kele bomen niet meer veilig en aan-
getast door een schimmel. Bij de-
ze exemplaren zijn paddenstoelen 
zichtbaar. De kap van deze boom-
groepen en bomen wordt uitge-
voerd voordat de gazons worden 
verbeterd. Deze werkwijze voorkomt 
latere schade aan het (vernieuwde) 
gazon. Aanplant van nieuwe bomen 
wordt gelijk met het beplantings-
plan uitgevoerd. De gazons wor-
den gedraineerd, opgehoogd en op-
nieuw ingezaaid. Dit werk duurt vier 
tot zes weken. Eind jaren veertig is 
het Seringenpark ontworpen door 
de landschapsarchitect Broerse. Hij 
leverde het ontwerp en het beplan-
tingsplan. Dit ontwerp en het be-
plantingsplan blijven de basis voor 
het park. 

Grote belangstelling buurt-
isolatieproject Hornmeer 
Aalsmeer - Op woensdag 25 febru-
ari was de grote zaal van buurthuis 
Hornmeer net groot genoeg om ie-
dereen een plaatsje te kunnen ge-
ven voor de bewonersavond van Si-
energie. De grote belangstelling on-
der de woningeigenaren in de Horn-
meer doet vermoeden dat het twee-
de buurtisolatieproject van Siener-
gie in die wijk minstens zo succes-
vol zal worden als het eerste, in de 
Kudelstaartse wijk Geerland. Ook 
de beheerder van een groot aantal 
vrije sector huurwoningen was aan-
wezig. En dat belooft veel voor de 
huurders. De aanwezigen hadden 
meteen iets gemeenschappelijks: 
haast! Ze willen nog voor de komen-
de winter en liefst nog voor de zo-
mer af van tocht, vocht en kou en 
hoge energierekeningen. Ook wil-
len ze nu nog profiteren van het la-
ge BTW-tarief op arbeid én het sub-
sidiepotje van de gemeente. Nu de 
behoefte in de Hornmeer aan een 
buurtisolatieproject is aangetoond, 
gaat het E-team Hornmeer met de 
hulp van Sienergie aan de slag. Na-
dat wethouder Duurzaamheid Jop 
Kluis de aanwezigen enthousiast 
had verteld dat de gemeente de 
aanpak van Sienergie heel belang-
rijk vindt voor de verduurzaming 
van Aalsmeer, schetste Mariska de 
Graaf – deelnemer en E-teamlid in 
het Kudelstaartse buurtisolatiepro-
ject Geerland – een beeld van het 
succesvolle project in haar buurt. 
Ook gaf zij vele suggesties en tips 
voor een geslaagde buurtaanpak. 
Vele buurtbewoners in Geerland zit-
ten er nu warmpjes bij en het pro-
ject heeft de buurtbewoners dichter 
bij elkaar gebracht. Energieadviseur 
René Raadschelders van Siener-
gie nam de aanwezigen vervolgens 
mee in de techniek en schetste de 
verschillende isolatiemogelijkheden. 
Hij had voorafgaand aan de bijeen-
komst een groot aantal infrarood fo-
to’s gemaakt in de wijk. Het viel niet 
te ontkennen dat uit menige wo-
ning in de Hornmeer onnodig veel 
warmte ontsnapt: via gevels, ramen, 
daken en zelfs garagedeuren. Wie 
dacht goed te hebben gedaan aan 
vloerverwarming (geen koude voe-
ten meer) kreeg een teleurstelling 
te verwerken: bij een ongeïsoleer-
de vloer verdwijnt veel warmte via 
de kruipruimte naar buiten! Logisch, 

die hoge stookkosten! Gelukkig kan 
daar met vloerisolatie snel iets aan 
worden gedaan. Een ander veel ge-
hoord probleem in de Hornmeer is 
water in de kruipruimte. Een vurige 
wens van de aanwezigen om dit nu 
eens en voor altijd en met vereende 
krachten bij de kop te gaan pakken. 
Woningisolatie vergt uiteraard eerst 
een investering, maar daarna kan 
onmiddellijk het maandelijkse voor-
schotbedrag aan het energiebedrijf 
naar beneden. Buurtbewoner Maar-
ten Strootman, die al veel heeft ge-
daan aan woningisolatie, leverde 
met het tonen van zijn energiere-
keningen ‘voor’ en ‘na’ het keiharde 
bewijs dat isoleren je meer oplevert 
dan een geriefelijk huis. Na het iso-
leren van zijn huis – alleen het dak 
moet nog – daalde zijn gasverbruik 
van 3.100 m3 naar 440 m3 per jaar. 
Dat scheelt hem zo’n € 900 per jaar, € 
75 per maand! Reden voor Maarten 
om zich aan te sluiten bij het E-team 
Hornmeer om buurtgenoten aan 
eenzelfde voordeel te helpen. Si-
energie koos in overleg met de ge-
meente Aalsmeer voor de Hornmeer 
als tweede wijk met een collectieve 
isolatieaanpak. Daar waren namelijk 
al drie enthousiaste buurtbewoners 
gevonden die de mouwen wilden 
opstropen om samen met Siener-
gie in het E-team Hornmeer aan de 
slag te gaan. Nu de buurt heeft laten 
blijken ook echt behoefte te hebben 
aan woningisolatie, verkennen zij de 
komende paar weken de technische 
mogelijkheden voor de verschillen-
de woningtypes in de Hornmeer en 
vragen zij offertes uit. Eind maart/
begin april kan de buurt naar ver-
wachting op een tweede bewoners-
avond bepalen welke isolatiemaat-
regelen gezamenlijk zullen worden 
ingekocht en uitgevoerd. Dan kan 
men zich inschrijven voor deelname. 
Het E-team en Sienergie nemen de 
deelnemers dus alle rompslomp uit 
handen. Dank zij de financiële mid-
delen van de gemeente Aalsmeer 
en de Stadsregio Amsterdam is die 
begeleiding voor hen kosteloos. 
Meer informatie over Sienergie en 
de buurtisolatieprojecten is te vin-
den op www.sienergie.nl. Belang-
stellende woningeigenaren uit de 
Hornmeer kunnen zich daar uiter-
aard nog steeds geheel vrijblijvend 
opgeven.

Hartstichting zoekt collectanten
Aalsmeer - Van 5 tot en met 11 
april vindt de jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting plaats, 
de Hartweek. Om deze week tot een 
succes te maken, is de Hartstich-
ting op zoek naar 2.000 extra col-
lectanten. Collecteren kost vrijwil-
ligers gemiddeld maar 2 uur. Tij-
dens de Hartweek vraagt de Hart-
stichting het publiek om donaties in 
de strijd tegen hart- en vaatziekten. 
Met deze donaties zet de Hartstich-
ting zich actief in voor de bestrij-
ding van hart- en vaatziekten. Er zijn 
nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten 
in ons land. Dagelijks komen 1000 
mensen met hart- en vaatziekten in 
het ziekenhuis terecht. De preven-

tie, behandeling en genezing van de 
ziekte is de belangrijke missie van 
de Hartstichting. De opbrengst van 
de collecte voor de Hartstichting in 
Aalsmeer in 2014 was 6623,67 eu-
ro. Hierbij bedankt de Hartstichting 
alle collectanten en wijkhoofden in 
Aalsmeer voor hun inzet en hoopt 
ook dit jaar weer een beroep op hen 
te mogen doen. Natuurlijk ook een 
woord van dank aan alle gulle ge-
vers. Nieuwe collectanten kunnen 
zich aanmelden via de plaatselijke 
contactpersoon in Aalsmeer, 
Marie-José Schreuders, tel. 0297-
327672 of marie-jose.schreuders@
planet.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.hartstichting.nl. 

Fractie doet niet mee aan speculaties

CDA: “Aalsmeer is zeker 
bestuurbaar!”
Aalsmeer - Namens het bestuur, de 
fractie en de wethouders heeft het 
CDA Aalsmeer-Kudelstaart een brief 
gestuurd naar alle leden van de partij. 
Reden is het ontslag van burgemee-
ser Jobke Vonk-Vedder.  ‘Aalsmeer is 
zeker bestuurbaar’, luidt de kop van 
het schrijven. In de brief zegt het CDA 
het ontslag van de burgemeester een 
‘moeilijk besluit, moedig genomen’ te 
vinden. Over het vertrek van de ‘bur-
germoeder’ wordt veel gesprekken en, 
zo heeft de partij gemerkt, veelal met 
een (af)wijzend vingertje naar de ge-
meenteraad en dat wringt bij het CDA: 
“Als CDA’ers hebben we afgesproken 
dat we niet meedoen aan speculaties 
en geroddel en niet meewerken aan 
het ontwrichten van het gemeente-
bestuur. We staan voor een construc-
tief bestuur van Aalsmeer. Er ligt een 
goed coalitieakkoord en we hebben 
een goede samenwerking met coa-
litiegenoot AB. Er staat een gedegen 
collegeprogramma, zeker in deze pe-
riode van decentralisaties en bezuini-
gingen. We hebben een college met 
vier hard werkende, ambitieuze wet-
houders, die het coalitieakkoord uit-
voeren, voorbereid door een loyaal 
fungerende, ook hard werkende, amb-
telijke organisatie. Moeilijke en com-
plexe dossiers als decentralisatie van 
zorgtaken en jeugdzorg zijn unaniem 
door de gemeenteraad aangenomen. 
Andere voorbeelden van bestuurlij-
ke kracht zijn de unanieme aanname 
in de gemeenteraad van de bestem-

mingsplannen Landelijk Gebied Oost 
en Calslagen. Ook voor de plannen 
voor de Hornmeer en het ‘Rooie Dorp’ 
kregen wethouders complimenten van 
coalitie en oppositie. In de zeven laat-
ste vergaderingen van de gemeen-
teraad is over 63 voorstellen, moties 
en amendementen besloten. In meer 
dan 75 procent daarvan unaniem tot 
een grote meerderheid (stemverhou-
dingen 23-0, 22-1, 19-4, 18-5, 17-6 en 
16-7). Hoezo onbestuurbaar? Hoe-
zo verdeeldheid? Deze cijfers liegen 
niet! Interpretaties daarentegen... Na-
tuurlijk gaat de kritiek op de politiek 
in Aalsmeer niet aan ons voorbij, ster-
ker nog: Onze vertegenwoordigers in 
de gemeenteraad en het college, onze 
bestuursleden en andere actieve par-
tijgenoten voelen zich - en worden - 
persoonlijk aangesproken. Soms on-
terecht, meestal ook meelevend en 
steunend. Dat sterkt ons. We gaan 
door, met elkaar. Ons uitgangspunt 
blijft samenwerking in de gemeente-
raad, in het belang van Aalsmeer en 
Kudelstaart. We willen verder werken 
aan een mooi en beter Aalsmeer. In de 
gemeenteraad met de smalst mogelij-
ke basis, maar binnen onze geledin-
gen breed gedragen en vertrouwend 
op de toekomst.”  De brief is onderte-
kend door voorzitter Hermen de Graaf, 
waarnemend fractievoorzitter Jaap 
Overbeek en de wethouders Ad Ver-
burg en Tom Verlaan en is in z’n geheel 
te lezen via www.aalsmeer.cda.nl. Re-
ageren kan via cdactueel@gmail.com.

PvdA maakt werk van water
Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart varen 
Aalsmeerse  en naburige PvdA leden 
uit over de Westeinder om niet alleen 
met eigen ogen te zien hoe prachtig het 
natuurschoon is, maar ook om te ach-
terhalen wat er voor nodig is om deze 
te behouden en te versterken. Ook de 
recreatiemogelijkheden rond en om de 
Westeinder zullen aan bod komen en 
het zal met name gaan over de vraag 
of een ieder daar wel gebruik van kan 
maken. Aan boord zullen naast lokale 
deskundigen, zoals de voorzitter van de 
Bovenlanden Nico Borgman, ook Pro-
vinciale Staten kandidate Marieke van 

Duijn en een PvdA Waterschapskandi-
daat meevaren. De Westeinder staat nu 
eenmaal niet op zichzelf, het is een on-
derdeel van een groter eco- en recrea-
tiesysteem , te beginnen bij de Provin-
cie. De PvdA Aalsmeer is zich daar van 
bewust en wil met deze vaartocht zowel 
de potenties als de problemen van de 
Westeinder onder de aandacht bren-
gen. Er wordt gestart vanaf het Praam-
plein om 12.00 uur. Leden van de PvdA 
uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en 
de Haarlemmermeer kunnen zich gra-
tis aanmelden.  Contactadres: joop-
kok@planet.nl.

Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 14 maart 
wordt één gezamenlijke dames-  en 
kinderkledingbeurs gehouden in het 
Dorpshuis. Het betreft voorjaars- en 
zomerkleding voor alle kinderma-
ten, dus van mt 56 t/m mt 176, baby-
uitzet en gebruiksartikelen en speel-
goed. Ook dameskleding van maat 36 
tot en met maat 44. Ook nu geldt dat 
de kleding schoon en heel. De inbreng 
is maximaal 20 stuks kinderkleding en 
maximaal 15 stuks dameskleding. Voor 
speelgoed geldt ook een maximum van 

15 stuks. Om teleurstelling te voorko-
men is het noodzakelijk, dat de inbren-
gers een nummer aanvragen bij één 
van de dames van de organisatie. Voor 
de in- en verkoop geldt een 10% re-
geling. De inbreng is van 8.30 tot 9.00 
uur, de verkoop vindt plaats van 12.00 
tot 14.30 uur en het uitbetalen is ge-
pland van 17.00 tot 17.30 uur. Voor meer 
informatie: Truus de Geus-Geitenbeek, 
tel. 0297-  323072 en Leni Buisma –Tas, 
tel. 0297- 360942 tussen 15.00 en 18.00 
uur.
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Open middag en presentatieavond 
Naar de film zaterdag met 
Drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - De leden van Drum-
fanfare Melomanie hebben de afge-
lopen weken de puntjes op de i ge-
zet om aanstaande zaterdag 7 maart 
tijdens de presentatieavond goed 
muzikaal voor de dag te komen. 
Drumfanfare Melomanie onder lei-
ding van Elwin Smit en de slagwerk-
groep onder leiding van Robert van 
den Bosch nemen de bezoekers tij-
dens de presentatie mee naar de 
wereld van filmmuziek. Van James 
Bond tot Shrek. 
De deuren van dorpshuis de Ree-
de gaan zaterdag om 19.30 uur 

open voor publiek. De avond begint 
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. De toegang is gratis. Aan 
de voormiddag van deze avond van 
Drumfanfare Melomanie is er een 
open middag. 
Op deze middag is jong en oud van 
harte welkom om kennis te maken 
met verschillende muziek- en slag-
werkinstrumenten. Er zijn voldoen-
de leden aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden. De open 
middag is van 14.30 tot 16.00 uur en 
is ook in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat.

Vrijdag in Crash museum ’40-‘45
Lezing over het vliegtuig 
in de Eerste Wereldoorlog
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 organiseert op vrijdag 6 maart een 
lezing over het vliegtuig tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Spreker Hans 
Walrecht heeft zijn presentatie voor-
zien van veel uniek beeldmateriaal en 
filmfragmenten. De lezing begint om 
20.00 uur. De zaal is open om 19.30 
uur. Het museum is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460. De toegang bedraagt 
3,50 euro, inclusief 1 kopje koffie. 
Crash donateurs en veteranen heb-
ben gratis toegang. Het vliegtuig is in 
de Eerste Wereldoorlog snel volwas-
sen geworden. De voor de hand lig-
gende rol als verkenner was meteen 
al duidelijk. De Duitsers wonnen hier-
door zelfs de slag om Tannenberg. 
De jager ontstond haast automatisch 
als antwoord op de vijandelijke ver-
kenners. Het afwerpen van bommen 
werd al snel het terreurwapen in de-
ze totale oorlog. De Duitsers zetten 

aanvankelijk vooral het luchtschip in 
om het moreel van de Britten te on-
dermijnen. Spoedig vond men echter 
methoden om de gevreesde zeppelin 
toch neer te halen. Daarna volgden 
de Duitse en Britse zware bommen-
werpers, voor die tijd ware giganten.
Dit alles leidde tot een explosieve uit-
breiding van de vliegtuigindustrie, die 
zich tot dan toe in kleine werkplaats-
jes had afgespeeld. Opleiding en het 
werk van de piloten, vaak ridders van 
de lucht genoemd, worden in de le-
zing niet vergeten. Als afsluiting komt 
heel kort de oprichting van de Neder-
landse Militaire Luchtvaartafdeling 
(LVA) aan bod, de voorloper van de 
Koninklijke Luchtmacht. Het was voor 
de LVA niet moeilijk om in die begin-
periode aan vliegtuigen te komen: ze 
kwamen gewoon uit de lucht ‘vallen’. 
Deze presentatie en zit vol verrassen-
de momenten, waarom men zich re-
gelmatig afvraagt: “Toen al?” Voor 
meer informatie: www.crash40-45.nl.

teressante avond worden. De avond 
wordt gehouden in buurthuis Hor-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854. 

Paludariums 
bij Viva Aquaria

 Aalsmeer - Op maandag 9 maart 
organiseert Viva Aquaria weer een 
gezellige avond in buurthuis Hoorn-
meer. De avond wordt geheel ge-
weid aan het paludarium. Eerst wor-
den de door Arie van Holstein be-
schikbare gestelde foto’s getoond 
van de deelnemers aan de lande-
lijke huiskeuring 2014, waar lid Jan 
Mans tweede is geworden. Verder 
nog een Power Point presentatie 
met film en foto’s van Loek van der 
Klugt over zijn paludarium. En als 
laatste nog een Pouwer Point pre-
sentatie van het paludarium van Jan 
Mans, die Willem Postma en Loek 
van der Klugt hebben gemaakt bij 
Jan thuis. Het zal weer een heel in-

Studiekeuze advies voor 
jongeren bij Rooskleurig
Regio - Rose-Marie Lucas van Roos-
kleurig Coaching in Uithoorn heeft als 
Noloc erkend loopbaanadviseur en 
sollicitatietrainer al vele mensen in de 
regio rond Amstelland en De Ronde 
Venen begeleid in en naar werk. Van-
af 1 maart is zij ook actief als studie-
keuze coach voor jongeren. Een logi-
sche zet, want een studie is het be-
gin van je loopbaan. Het is best lastig 

om op jeugdige leeftijd te kiezen voor 
een studie en te bedenken wat voor 
werk je later wilt gaan doen. Een stu-
diekeuze maken is iets heel persoon-
lijks en is een belangrijke beslissing. 
Het gaat om jouw toekomst. Roos-
kleurig Coaching helpt jou daar graag 
persoonlijk bij. Rose-Marie “Er is veel 
aanbod en alles lijkt even boeiend te 
zijn. Om te weten welke studie of op-

Nieuw in Aalsmeer:
PetzCare dierenverzorging 
en -opvang aan huis
Aalsmeer - Sinds februari is 
in Aalsmeer PetzCare dierenver 
zorging/-opvang aan huis gestart. 
Initiatiefneemster Corine van der 
Neut-Könst, afkomstig uit Aalsmeer, 
is deze dienst met veel enthousias-
me begonnen. Iedereen die om be-
paalde redenen niet voor zijn huis-
dier kan zorgen (bijvoorbeeld tijdens 
vakantie, tijdens werk of andere af-
wezigheid) komt Corine langs om 
voor het dier te zorgen. Ook het toe-
dienen van medicijnen is geen pro-
bleem, mocht u bijvoorbeeld een Di-
abetes-kat hebben. Vooral voor kat-
ten is het tijdens vakantie erg pret-
tig om thuis te kunnen blijven. Ze 
zijn omgevingsdieren en zijn erg ge-
hecht aan hun territorium. Voor de 
meeste katten geeft het dan ook erg 
veel stress wanneer ze ergens an-
ders worden ondergebracht. Stress 
verlaagt de weerstand, waardoor 
ze ook eerder ziek kunnen worden. 
Ook vinden ze het meestal niet fijn 
om in een vervoersmandje naar een 
andere omgeving te gaan. De katten 
krijgen bij u thuis extra aandacht en 
Corine doet meteen ook extra taken 
zoals post wegleggen, planten water 
geven en stofzuigen. Hierdoor komt 
u weer prettig thuis. Voor honden 
biedt PetzCare individuele uitlaat-
service. Mocht u een keer uw hond 
niet kunnen uitlaten, dan wordt uw 
hond of honden rondom uw huis 
uitgelaten.

Allerlei soorten dieren
Verder kunnen andere dieren ook 
verzorgd worden, zoals konijnen, 
knaagdieren, vissen en vogels. De 
konijnen en knaagdieren kunnen 
ook bij Corine thuis verzorgd wor-
den. Ze komt altijd eerst bij de ei-

genaren langs voor een intakege-
sprek en kennis te maken met de 
eigenaren en de dieren en om al-
le wensen te bespreken. Corine 
heeft altijd al veel voor dieren ge-
daan. Ze is chauffeuse geweest bij 
de Dierenambulance, heeft katten-
opvang gedaan voor de Dierenbe-
scherming en egel- en konijnenop-
vang voor diverse stichtingen. Enke-
le jaren geleden wilde ze zich hier-
in nog beter verdiepen en is de stu-
die Paraveterinair Dierenartsassi-
stente begonnen. Ze is nu gediplo-
meerd dierenartsassistente en heeft 
ondertussen al meerdere jaren er-
varing bij diverse dierenartsenprak-
tijken, waaronder ook de praktijk 
hier in Aalsmeer/Uithoorn. De erva-
ring als dierenartsassistente wil ze 
graag blijven houden, dus dit doet 
ze nu als oproepkracht. Want ze wil 
zich bovenal volop richten op Petz-
Care dierenverzorging aan huis. Nu 
kan ze de ervaring als dierenarts-
assistente ook goed gebruiken en 
daardoor heeft ze snel in de gaten 
mocht er iets met het dier zijn of is 
het toedienen van medicijnen geen 
enkel probleem. Wat voor familiele-
den of andere kennissen tijdens het 
oppassen van een dier weleens las-
tig kan zijn. Ook heeft ze veel con-
tact met allerlei dierenartsenpraktij-
ken in de omgeving en zij zijn ook 
op de hoogte van haar service. Ze 
komt in een ruim gebied, namelijk 
30 kilometer rondom Aalsmeer en 
Kudelstaart. Corine heeft er zin in 
en hoopt uw dieren te morgen ver-
zorgen! Wilt u meer informatie? Kijk 
dan op www.petzcare.nl, mail naar 
info@petzcare.nl, bel 06-55689668 
of kijk op de facebookpagina: www.
facebook.com/petzcareaalsmeer.

2 Informatieavonden preventief 
borstonderzoek met thermografie
Aalsmeer - Op de donderdagen 
19 maart en 16 april worden in de 
Wilgenlaan informatieavonden ge-
houden over preventief borston-
derzoek met thermografie. Fran-
cine van Broekhoven is gecertifi-
ceerd klinisch thermografe, zij komt 
een interactieve presentatie geven 
over borstgezondheid en thermo-
grafie. Er is gelegenheid om vragen 
over deze methode te stellen. Vrou-
wen kunnen hun borstgezondheid 
met thermografie laten screenen in 
verschillende praktijken in het land, 
vanaf nu kan dit ook in Aalsmeer. 
Onderzoeksmethoden, zoals mam-
mografie, MRI, echo en CT-scan ge-
ven een anatomisch beeld. Bij mam-
mografie zal een tumor pas na on-
geveer 6 jaar zichtbaar zijn. Vrou-
wen worden pas vanaf hun 50ste 
jaar opgeroepen voor mammo-
grafie. De twee bovenstaande re-
denen vind Francine alles behal-
ve preventief. Thermografie van de 
borsten laat zien wat de fysiologi-
sche processen zijn in de borsten. 
Een arts beoordeelt het zogenaam-
de thermogram en geeft in een rap-
port aandachtspunten aan. Zo weet 
een vrouw meer over haar borstge-
zondheid. Indien er naar aanleiding 

van de screening aandachtspunten 
naar voren komen wordt er overlegd 
of verwijzing voor verder onderzoek 
nodig is, of dat kan worden volstaan 
met preventieve maatregelen. Hier-
van zal Francine er een paar noe-
men. Thermografie is een niet be-
lastend, veilig en pijnvrij onderzoek 
zonder straling, waarbij met behulp 
van een infraroodcamera warm-
tepatronen van de huid zichtbaar 
gemaakt worden. Vrouwen van-
af 23 jaar kunnen al terecht. Ther-
mografie is geschikt voor alle cup-
maten, borsten met implantaten en 
ook na borstamputatie of borstspa-
rende operatie. De informatieavon-
den op donderdag 19 maart en 16 
april beginnen om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur, en duren tot onge-
veer 21.00 uur. De avonden zijn gra-
tis en worden gehouden in de prak-
tijk van Catinka Rabbers- Dekker 
aan de Wilgenlaan 14. Bent u ge-
interesseerd, heeft u vragen of wilt 
u zich aan melden? Bel dan naar 
0297-363848 of mail naar info@ca-
tinka.nl. Ook als u niet kunt op deze 
datum maar graag een andere keer 
komt, kunt u contact opnemen. Kijk 
voor meer informatie op www.catin-
ka.nl.

Bob en Frans in de schijnwerpers 
Vrouwendag op de Radio 
Aalsmeer - Wekelijks zendt de lokale 
omroep van Aalsmeer 24 uur per dag 
uit voor de inwoners van de gemeente 
Aalsmeer. Informatieve programma’s 
voor alle geledingen uit de gemeente 
en overdag en ’s nachts heerlijke mu-
ziek. Donderdag 5 maart interviewen 
de makers van Halte Zwarteweg wel-
zijnswerker Frans Huijbregts. De ge-
meente zet het welzijnswerk nadruk-
kelijk in als ondersteuning van wijkbe-
woners en -gebruikers (bedrijven, in-
stellingen, passanten) die zélf willen 
werken aan de leefbaarheid van hun 
eigen woonomgeving. 
De laatste jaren ligt de nadruk meer 
op het voorkomen van eenzaamheid 
en op het stimuleren en activeren van 
bewoners om hun eigen woonomge-
ving prettiger en veiliger te maken. 
Frans vertelt daar uitgebreid over in 
‘Halte Zwarteweg’ van 18.00 tot 19.00 
uur. Ook het ‘Vrijdagavondcafé’ is er 
deze vrijdagavond weer vanaf 21.00 
uur. Deze week gaat reporter Caroli-
ne de kermis op. Vanaf de Dreef in de 
Hornmeer doet zij verslag en spreekt 
met jonge en oudere bezoekers. Dat 
gaat gezellig worden! In de studio ont-
vangt Ron uiteraard weer gasten. Zo 
worden luisteraars bijgepraat over de 
Ride for the Roses op 6 september in 
Aalsmeer. Onder andere is een inter-
view te horen met Albert Vuil, project-
leider van dit evenement. Ook komen 
Cor Millenaar en Kirsten Verhoef naar 
de studio om te vertellen over PWR-
4MEN, dat op zaterdag 14 maart gaat 
plaatsvinden in de Crown Studio’s. 
Natuurlijk kunnen de luisteraars ook 

weer meedoen aan de wekelijkse Twit-
terhit. Dit keer zijn de programmama-
kers opzoek naar een echte Dansplaat 
en dat mag een Disco Dance Classic 
zijn maar ook een Dance House num-
mer. Alles is welkom. Onder de in-
zenders verloten Ron en Caroline de-
ze week 2 kaarten voor een film naar 
keuze in Crown Cinema. Dus geef 
maar door. En deze zaterdag staat in 
het kader van de internationale vrou-
wendag. In het programma ‘Sem op 
zaterdag’ vanaf 11.00 uur zullen alleen 
vrouwen te horen zijn. In het uur daar-
na alleen maar vrouwen uit de politiek 
in ‘Aalsmeer Politiek’ vanaf 12.00 uur. 
In navolging van vorig jaar, komen za-
terdag alleen maar vrouwelijke politi-
ca’s naar de studio om te vertellen hoe 
zij hun politieke ambitie beleven. Op 
maandagavond staan wekelijks twee 
populaire uitzendingen geprogram-
meerd. In ‘Door de Mangel’ staat een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter cen-
traal, deze week is dat Bob van den 
Heuvel. Bob noemt zich op zijn websi-
te ‘een begrip in Aalsmeer en omstre-
ken’ en is al 35 jaar werkzaam in het 
bloemenvak. Daarnaast organiseert hij 
samen met Gon intieme optredens in 
het Crown-theater onder de naam ‘Ex-
clusief bij Bob & Gon’. Uiteraard kun-
nen weer live vragen gesteld worden 
aan deze Aalsmeerder. Dit kan via  te-
lefoonnummer 0297-325858 of via e-
mail: studio@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 FM 
en de kabel op 99.0 FM. Het bezoek-
adres van de studio is Van Cleeffkade 
15 in Studio’s Aalsmeer.

Zaterdag 7 maart in Huiskamermuseum

Aanschuiftafel over yoga 
en doodskisten
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart komt 
in het Huiskamermuseum het werk 
van Hans Denijs en Marijke Ohlen-
busch aan de orde. Op voorhand 
kan al worden vastgesteld dat het 
om een bijzondere middag gaat en 
dat vanwege de twee keuzes. Mede 
door zijn jeugdervaring heeft Den-
ijs zich toegelegd op het maken van 
doodskisten. Hij gaat daar over ver-
tellen en neemt natuurlijk ook een 
voorbeeld mee. Marijke Ohlenbus-
ch heeft een deel van haar jeugd 

doorgebracht in het huis dat nu het 
Huiskamermuseum is geworden. Zij 
is zo onder de indruk van de kunst 
en de sfeer dat zij heeft besloten om 
in de toekomst hier yogaworkshops 
te gaan geven. Wat dat allemaal in-
houdt gaat zij uitleggen aan belang-
stellenden. Zaterdag 7 maart is de 
‘aanschuiftafel’ geopend van 16.00 
tot 18.00 uur. Belangstellenden zijn 
welkom aan de Van Cleeffkade 12a. 
Zie ook www.huiskamermuseum.nl 
Janna van Zon

Prachtig optreden Leoni en Eric
Aalsmeer - Zondag 1 maart begon 
de voorbereiding van wat een gran-
dioze middag zou worden wat stroef 
in het Theater Exclusief bij Bob & 
Gon. De hoofdrolspelers van deze 
middag Leoni Jansen en Eric Vaar-
zon Morel houden er zo hun eigen 
principes en regels op na. Geen fo-
tograaf, eigen geluidsman en geen 
drankjes serveren tijdens de voor-
stelling. Voor de goedwillende vrij-
willigers was dat even slikken. Maar 
zodra de voorstelling begon werd 
al snel duidelijk waarom deze ei-
sen werden gesteld. Niets te ma-
ken met sterallures, wel alles met 
professionaliteit. “Wij weten van-
uit onze ervaring dat onrust het pu-
bliek stoort, dat willen voorkomen.” 
Het optreden werd één groot luis-
terfeest, geen noot of woord wil-
de men missen. Als luisteraar werd 
je meegezogen in een vacuüm 
van sferen. Durfde je nog nauwe-
lijks adem te halen, te gaan verzit-
ten op de stoel, een slokje te nemen 
van de wijn en dat allemaal om de 
magie van de middag vast te kun-
nen houden. Vaarzon Morel en Le-
oni Jansen lieten het publiek de ge-
zongen bloeiende jasmijn ruiken. Zo 
prachtig door beiden vertolkt. Ver-
driet en schoonheid vielen subliem 
samen. Werden de geschiedenis-
verhalen zo beeldend verteld dat 
je zelfs na eeuwen er nog getuige 
van leek te zijn. Liep je mee over de 
wegen die ook de Kelten en andere 
vluchtende zielen ooit hebben gelo-
pen tijdens hun Pelgrimstocht. Le-
oni en Eric liepen elkaar tegemoet 
op weg naar Santiago. Eric kwam uit 
het Zuiden, Leoni uit het Noorden, 

samen vervolgden zij de weg naar 
het Pelgrimsoord. De tocht werd de 
basis voor deze bijzondere voorstel-
ling. Het werd een tocht waar zij het 
zelden met elkaar eens zijn. Vaar-
zon Morel bekende een luxe pel-
grim te zijn voor hem geen hutje dat 
gedeeld moest worden met ande-
ren. Toch liever een hotel. Ook Leoni 
Jansen deed een bekentenis, wan-
neer de één rechts af wilde zag de 
ander links een nog mooier uitzicht, 
er werd heel wat gesteggeld tussen 
die twee, maar het heeft geen mo-
ment hun innige vriendschap en sa-
menwerking geschaad. Eerder ge-
voed. Komisch is hun dialoog wan-
neer zij hun positie op het podium 
bepalen. Vaarzon Morel stelt voor 
zijn zitplaats, een fraaie doorleefde 
hutkoffer, vijf centimeter naar achter 
te verplaatsen. “Lieve schat dat kan 
niet”, is het commentaar. Er wordt 
vrolijk wat door gekibbeld zoals 
dat alleen goede vrienden kunnen 
doen. Want tenslotte  gaat het om 
de perfectie, die in iedere voorstel-
ling moet worden bereikt. De mid-
dag begon met haperingen, maar 
werd uiteindelijk een prachtige be-
levenis. Een minpuntje voor de vak-
vrouw Leoni was de val die zij maak-
te achter de coulisse “Het was er zo 
donker”, was het enige wat zij daar 
over kwijt wilde. “De schade zie ik 
na afloop wel.” Het bleek een pijn-
lijke dikke knie te zijn die het lopen 
tot geen pretje maakte en dat ter-
wijl de hele middag nu juist ging 
over de looptocht  naar Santiago de 
Compostella. 

Janna van Zon

recensie

Veel animo voor voorjaarskien
Kudelstaart - Een voorjaarskien 
organiseerde de Supporters Vereni-
ging afgelopen vrijdag 27 februari 
in het dorpshuis en de oproep om 
gezellig aan te schuiven en mee te 
doen was niet tegen dovemansoren 
gezegd. Het was behoorlijk druk. De 
tafels werden bezet door inwoners 
van verschillende leeftijden, zowel 
jong als oud blijkt graag te kienen. 
Uiteraard was er tijdens de ron-
des opperste concentratie. Een vol-
le kaart kan tot slot een mooie prijs 

opleveren. In de pauzes werd ge-
zellig gekletst met elkaar. Na afloop 
ging eenieder tevreden naar huis. 
De een met een kleine prijs, de an-
der met de hoofdprijs, maar het be-
langrijkste bleek toch wel dat allen 
een leuke avond hadden gehad. Het 
bestuur van de Supporters Vereni-
ging werd veelvuldig bedankt. De 
kienavonden worden regelmatig ge-
organiseerd en iedereen is welkom!

Foto: www.kicksfotos.nl. 

leiding het beste bij jou past, is het 
belangrijk om te weten wie je bent, 
wat je kunt, motiveert en wat je nou 
echt wilt. Samen gaan we uitzoeken 
welke opleidingen hierop aansluiten. 
Daarna kijken we of het beeld dat je 
van een opleiding hebt klopt met de 
werkelijkheid, zodat je verzekerd bent 
van een bewuste, weloverwogen stu-
diekeuze en gemotiveerd bent om te 
gaan studeren.” Het studiekeuze tra-
ject duurt circa 4 tot 6 weken, bestaat 
uit 4 gesprekken van 90 minuten en 
is geschikt voor scholieren in de bo-
venbouw VMBO|Havo of VWO, stu-
denten bij wie de huidige opleiding 

niet bevalt en willen switchen, afge-
studeerde MBO’ers die naar het HBO 
willen, afgestudeerde HBO’ers die 
een universitaire studie willen volgen, 
HBO en WO studenten die moeite 
hebben met het kiezen van hun Mas-
ter of mensen die een periode ge-
werkt of gereisd hebben en weer een 
studie willen oppakken. Introductie 
prijs is 300 euro exclusief btw, inclu-
sief toegang tot keuzegids.org en be-
geleidingsmateriaal. Deze actie loopt 
van 1 maart tot en met 31 augustus. 
Meer informatie is te vinden op de 
vernieuwde website www.rooskleu-
rigcoaching.nl of bel 06-53135015. 
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Werkgroep wil ‘Fair Trade’ 
titel voor Aalsmeer 
Aalsmeer - De Werkgroep Fair 
Trade Gemeente in oprichting houdt 
op woensdag 11 maart een avond 
over Fair Trade in Aalsmeer. De 
avond begint om 20.00 uur in het 
gemeentehuis op het Raadhuisplein 
1. Vertegenwoordigers van Wereld-
winkel Aalsmeer, Amstelveen en 
Uithoorn hebben belangstelling ge-
toond en zullen aanwezig zijn. Ook 
de gemeenten Amstelveen en Uit-
hoorn willen een werkgroep gaan 
oprichten. Hans van Kessel van de 
Fair Trade Werkgroep de Ronde Ve-
nen komt vertellen hoe zij als werk-
groep de titel Fair Trade Gemeen-
te hebben bemachtigd in oktober 
2013. Tevens wordt een film ver-
toond over Fair Trade en uiteraard 
wordt er Fair Trade koffie en thee 
geschonken. Er zijn zes criteria 
waaraan de werkgroep de komende 
periode wil gaan werken om de titel 
Fair Trade Gemeente te verkrijgen. 

Volgens een onderdeel van één van 
de criteria moeten in Aalsmeer zes 
supermarkten Fair Trade producten 
verkopen, dat doen nu Albert Heijn 
(3), Hoogvliet (2), Jumbo en Deen. 
Dus meer dan zes supermarkten. 
Supermarkt Deen heeft deze week 
een aantal Fair Trade producten in 
de aanbieding. Natuurlijk hebben 
de cacao-, koffie-, suiker- en no-
tenboeren al hun eerlijke prijs daar-
voor ontvangen. Iedereen is welkom 
op deze 11 maart, zowel particulie-
ren als vertegenwoordigers van be-
drijven, horeca, cadeaushops, kle-
dingzaken, bloemenzaken, kerken, 
scholen, kinderdagverblijven, buurt-
huizen, politiek, etc. Graag van te 
voren aanmelden in verband met de 
inrichting van de zaal. Dit kan bij de 
contactpersoon van de werkgroep 
in oprichting, Betty Kooij via 0297-
321509 of www.jbkooij@kabelfoon.
nl (voorkeur).

Sander, bedrijfsleider van Deen in Aalsmeer, met FairTrade producten. Sander 
gebruikt zelf ook FairTrade producten, zo vertelde hij.

Lezing Adriaan van Dis bijna uitverkocht! 

Boekhuis Bal in Boekhuis
Aalsmeer - De 80e Boekenweek vindt 
plaats van zaterdag 7 tot en met zon-
dag 15 maart. Het thema is ‘waanzin’ 
onder het motto ‘Te gek voor woor-
den’. Wat het Boekhuis in de Zijdstraat 
betreft wordt het een week boorde-
vol waanzinnig interessante boeken 
en activiteiten! Het Boekenweekge-
schenk is het cadeau van de boekhan-
del bij besteding vanaf 12,50 euro aan 
boeken tijdens de Boekenweek. Het 
is geschreven door Dimitri Verhulst 
en heeft als titel ‘De zomer hou je ook 
niet tegen’. Op maandag 9 maart komt 
Adriaan van Dis naar Aalsmeer! In zijn 
lezing vertelt hij over zijn meest recen-
te roman ‘Ik kom terug’. Deze tragiko-
medie gaat over de tot op heden grote 
afwezige in zijn romans: zijn moeder. 
De lezing vindt plaats in de Doops-
gezinde kerk en wordt georganiseerd 
door KCA, Amstelland Bibliotheken en 
het Boekhuis. Heeft u nog geen kaar-
ten? Wees snel, want de avond is bij-
na uitverkocht. De allerlaatste kaarten 
zijn verkrijgbaar via: www.amstelland-
bibliotheken.nl. Op vrijdag 13 maart 
wordt wederom het Boekhuis Bal ge-
organiseerd, een lezersfeest voor alle 
klanten. Vanaf 19.30 uur zijn belang-
stellenden welkom om lekker rond te 
neuzen in de winkel, te proeven van 
lekkere hapjes en eens een kleurplaat 
voor volwassenen te proberen. Na het 

succes van vorig jaar wordt ook weer 
de Speakers Corner geïnstalleerd, 
waar enkele trouwe klanten een warm 
pleidooi houden voor een van hun fa-
voriete boeken. Metonder andere Jan 
van Veen, Janna van Zon en Dick 
Goedhart. De toegang is gratis en ie-
dereen is van harte welkom! Kijk voor 
meer informatie op www.boekhuis-
aalsmeer.nl. Foto: Lieve Blancquart

Persoonlijke uitvaart met 
De Witte Roos
Streek - Wat direct opvalt in de af-
scheidsruimte van uitvaartverzor-
ging De Witte Roos in Uithoorn is de 
huiselijke sfeer en knusse uitstra-
ling. Strak, maar toch sfeervol ge-
maakt met gekleurde kaarsen. En 
dat is nodig voor de verdrietige pe-
riode die men ondergaat tijdens de 
uitvaart van een dierbare. “Een uit-
vaart is zo individueel als het leven 
zelf en uw dierbare is een uniek per-
soon die absoluut een persoonlijke 
uitvaart verdient.” Aldus Francisca 
Stoffels, oprichtster en het gezicht 
van De Witte Roos. Francisca is haar 
uitvaartbedrijf tien jaar geleden ge-
start in Amstelveen. En opende nu 
een tweede vestiging in Uithoorn. 
Het ondernemerschap is haar niet 
vreemd. Ze vertelt: “Ondernemen zit 
inderdaad in de familie. Ik heb een 
drogisterij gehad en een slender-
you zaak in Amstelveen. Die heb ik 
op een gegeven moment verkocht 
en ben wat rond gaan reizen en na 
gaan denken wat nu eigenlijk echt 
bij mij past. Een kennis, die in de uit-
vaartbranche werkte, kwam met het 
idee om in deze branche te begin-
nen. Natuurlijk moest ik even aan 
dat idee wennen, maar ik ben mee 
gaan lopen bij verschillende uit-
vaartorganisaties om ervaring op te 
doen, heb vervolgens de STIVU vak-
opleiding afgerond en ben tien jaar 
geleden opnieuw voor mezelf be-
gonnen. Het is een prachtig vak. Dit 
past bij mij. Ik begon met een ruim-
te aan de buitenzijde van zorgcen-
trum Klaasje Zevenster in Amstel-
veen en heb er nu tevens één op 
de Ondernemingsweg in Uithoorn.” 
Francisca praat met veel enthou-
siasme en passie over het vak en 
haar onderneming. “Als mensen ko-
men te overlijden ga ik naar de na-
bestaanden toe. Dat werkt het pret-
tigst. Die persoonlijke betrokken-
heid. Ik begeleid hen door het ge-
hele proces. Voor, tijdens, maar ook 
na het afscheid. Men heeft gedu-
rende de uitvaartverzorging te ma-
ken met slechts één contactpersoon 
en de afscheidsruimtes in zowel 
Amstelveen als hier in Uithoorn stel 
ik zeven dagen per week beschik-
baar voor de familie. Men krijgt ge-
woon de sleutel, zodat u vierentwin-
tig uur per dag nog bij uw dierbare 
kunt zijn. Dat hoeft hier niet op af-
spraak. Er is een keuken waar koffie 
en thee gezet kan worden, er staat 
een koelkast en magnetron tot hun 
beschikking. Een bezoek brengen 
in alle intimiteit, daarin onderschei-

den wij ons.” Uitvaartverzorging De 
Witte Roos werkt samen met overi-
ge uitvaartcentra in de regio en al-
le wensen zijn bespreekbaar. Van 
het uitzoeken van een uitvaartkist, 
de verzorging van de overledene, tot 
rouwbrieven, dankbetuigingen, ad-
vertenties, noodzakelijke formalitei-
ten, eventuele catering, afhandeling 
van verzekeringspolissen, bloem-
stukken, volgauto’s of rouwvervoer 
per koets, boot en zelfs uitvaart-
bus. Alles is mogelijk. Naast traditi-
onele uitvaarten organiseert De Wit-
te Roos tevens uitvaarten op ande-
re locaties. Francisca: “U hoeft niet 
perse gebruik te maken van een au-
la van de begraafplaats of het cre-
matorium. Het kan ook een afscheid 
zijn in vertrouwde omgeving. Dat 
kunnen wij regelen.”

Laatste reis verzorgen
Francisca geeft alles om een uit-
vaart zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. “Mijn bedoeling is om men-
sen aan de hand te nemen en te be-
geleiden en waar nodig te advise-
ren en assisteren. Om mijn dienst-
verlening dag en nacht te kunnen 
waarborgen doe ik dit tegenwoor-
dig overigens samen met Anne-Jan 
Jongbloed.” De Aalsmeerder Anne-
Jan zit al jaren in de uitvaartbran-
che en werkt sinds kort als ZZP-
er mee in het bedrijf. “We zitten op 
dezelfde golflengte.” Aldus Anne-
Jan. En: “De persoonlijke aandacht 
die ik aan onze klanten kan schen-
ken en de bewegingsvrijheid die 
ik hier bij De Witte Roos krijg, be-
valt me uitstekend. Francisca geeft 
mensen de ruimte voor wensen.” Er 
zijn in de tien jaar van het bestaan 
slechts positieve reacties. Zodoen-
de kan De Witte Roos terugkijken 
op mooie uitvaarten. Tot slot zegt 
Francisca: “Verdriet doet natuur-
lijk zeer, maar wij vinden dat je het 
met een uitvaart niet alleen zwaar 
hoeft te maken. Het leven mag ge-
vierd worden met een lach en een 
traan. Door er meer lucht en licht 
in te brengen lukt dat. Een uitvaart 
verzorgen is voor mij de ultieme ma-
nier van serviceverlening. Wat is er 
mooier dan iemand de laatste eer te 
bewijzen door tot in detail de laat-
ste reis te verzorgen?” Uitvaartver-
zorging De Witte Roos is dag en 
nacht bereikbaar op 06-24612180. 
Kijk voor meer informatie en adres-
sen op www.uitvaartdewitteroos.nl 

Door Miranda Gommans 

Nieuwe Kia Rio nu in de 
showrooms
Aalsmeer - Kia Motors Nederland 
introduceert de nieuwe Kia Rio. De 
Rio is al leverbaar vanaf 13.995 eu-
ro. Het is inmiddels een traditie ge-
worden dat Kia een opvallende, 
speciale uitvoering uitbrengt van ie-
der nieuw model, een First Edition. 
De Rio vormt daarop geen uitzon-
dering en voor de snelle beslissers 
komt er dan ook de speciale Kia Rio 
First Edition. Belangrijk kenmerk 
van de Rio is zijn moderne en spor-
tieve design. Die uitstraling wordt 
met de nieuwe Rio nog eens verder 
versterkt. Aan de buitenzijde valt de 
vernieuwde Rio op door de tigerno-
se grille, de gewijzigde voorbumper 
met mistlampen en de in een dif-
fuser-look uitgevoerde achterbum-
per. Het interieur is op diverse as-
pecten vernieuwd waardoor het 
moderner oogt en de kwaliteitsbe-
leving is vergroot. Wijzigingen zijn 
terug te vinden in de middencon-
sole, uitgevoerd in hoogglans pia-
nolak in combinatie met mat chro-
men accenten, in de stoelbekleding 
en in de multimedia systemen. De 
middenconsole is moderner vorm 
gegeven rond het audiosysteem en 
het nieuwe 7” navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera. Het navigatiesy-
steem is optioneel voor de Dynami-
cLine en standaard voor de Executi-
veLine. Voor diegene die prijsstellen 
op een vijfdeurs versie heeft Kia ook 

goed nieuws. Met ingang van de 
nieuwe versie verlaagt Kia de meer-
prijs met 300 euro naar 500 euro.

First Edition
De introductie van de nieuwe Rio 
wordt opgeluisterd met de tijdelijke 
beschikbaarheid van de aantrekke-
lijke First Edition, die gelijk is aan de 
Dynamic Line uitvoering en daarbo-
venop voor een geringe meerprijs 
van slechts 495 euro wordt voorzien 
van een set 17” lichtmetalen velgen 
(205/45 R17) ter waarde van 1.499 
euro. Het klantvoordeel is hiermee 
ruim 1.000 euro. De nieuwe Kia Rio 
staat in de showrooms van Kia Van 
Kouwen aan de Robijnlaan 2b in 
Hoofddorp en de Klokkenbergweg 
15 in Amsterdam Zuidoost.

Martinez Chocolatier 
bestaat 5 jaar!
Aalsmeer - Redmond Roof, de ei-
genaar van de uitnodigende cho-
coladewinkel in de Punterstraat, is 
nog net zo enthousiast als toen hij 
vijf jaar geleden begon. “Vanaf de 
start was het meteen prima.” Begint 
hij en verder: “We zijn eigenlijk met-
een verwend, ondanks dat ik in een 
spannende tijd begon. Het was in 
2010 nog volop crisis. Maar ik ge-
loof in het product, de prijs en me-
zelf en gelukkig is de omzet gelei-
delijk omhoog gegaan. De roering 
van het dorp draagt daar natuur-
lijk aan bij, zoals de AH hier om de 
hoek die ook net open was. In 2011 
zijn wij met Martinez genomineerd 
voor starter van het jaar. Dat gaf me 
natuurlijk ook wel een boost. He-
laas heb ik niet gewonnen, maar 
ik was wel een van de jongste win-
kelondernemers van Aalsmeer, had 
meteen naamsbekendheid en kreeg 
een mooie vermelding in het blad 
‘Eigen bedrijf’ van de Kamer van 
Koophandel. Eigenlijk heb ik door 
al die gebeurtenissen nog meer in-
spiratie gekregen om groter te wor-
den. Met als resultaat dat ik sinds 
2012 tevens eigenaar ben gewor-
den van de winkel in Amstelveen. Ik 
ben ook wel een type die zich twee-
honderd procent inzet en uiteraard 
heb ik een geweldig team om me 
heen weten te verzamelen, dus ja, 
het gaat goed!” De ambitieuze on-
dernemer pendelt heen en weer 
tussen de beide winkels en blijft in-
noveren. “De basis moet goed zijn.” 
Gaat hij verder. “En dat dat goed zit, 
blijkt wel uit de waardering van on-
ze trouwe klanten die blijven komen. 
We hebben een goede prijs/kwali-
teitsverhouding. Ook merk ik dat het 
een kwestie van gunnen is onder al-
le collega’s hier. We komen bij el-
kaar, maar we kopen ook bij elkaar, 
dat is erg belangrijk voor de sfeer.”

‘Mijn kindje’
Afgelopen jaar is de winkel in 
Aalsmeer verbouwd. De toonbank is 
veranderd, de opstelling is iets ge-
wijzigd en er is meer voorraadruim-
te bijgekomen. Redmond vertelt 
liefdevol over zijn vak en de winkel. 
“Deze winkel in Aalsmeer is echt 
mijn kindje. Het positieve vind ik, al-
tijd als ik hier sta, de gemoedelijk-
heid van de klanten. Dat persoon-
lijke contact. Er staan ook vier ver-
trouwde gezichten hier en dat wil-
len Aalsmeerders, dat blijf ik er zo 
leuk aan vinden.” Martinez Chocola-
tier staat bekend om zijn luxe bon-
bons, tabletten melk, puur en wit en 
overig assortiment. Uiteraard doen 
zij mee met seizoensproducten. “In 
maart beginnen we met de paas-
producten. 

We hebben regelmatig aanbiedin-
gen. Houd hiervoor deze krant en 
onze Facebookpagina maar in de 
gaten.” Aldus ‘meneer Martinez’. Op 
de vraag of er nog hardlopende pro-
ducten zijn, antwoordt hij: “De bon-
bons lopen altijd goed en momen-
teel willen mensen bijvoorbeeld 
graag de bonbons met likeur erin of 
een lekkere ganachevulling. 

Als we iets nieuws in het assor-
timent hebben dan zijn klanten 
nieuwsgierig en natuurlijk van har-
te welkom.” Redmond Roof en zijn 
crew nodigen u van harte uit in 
Martinez Chocolatier aan de Pun-
terstraat 11. Voor bestellingen bel: 
0297-362016 of aalsmeer@martine-
zchocolade.nl. Openingstijden zijn 
op maandag van twaalf tot zes uur, 
dinsdag tot en met donderdag van 
negen tot zes, vrijdag van negen tot 
negen en zaterdag tot vijf uur. 

Door Miranda Gommans 

Dimitri Verhulst schrijft dit jaar het 
Boekenweekgeschenk

Schoonheidssalon Iris Graafsma 
betrekt ruimte in J&S Hairstyling
Aalsmeer - Vanaf deze week is 
Aalsmeer een schoonheidssalon rijker. 
Dit keer wel een heel bijzondere. Iris 
Graafsma, die haar naam aan de sa-
lon heeft gegeven, vertelt er enthou-
siast over en zij wordt bijgestaan door 
de eigenaresse van J&S, Erica Spek. 
Zij bood Iris per slot van rekening deze 
unieke kans. Op de vraag hoe het alle-
maal zo gekomen is, antwoordt Iris als 
volgt: “Ik hoorde van een vriendin dat 
er op Facebook een oproep stond van 
Erica. Er was in haar kapsalon nog een 
ruimte beschikbaar voor een schoon-
heidsspecialiste, want de laatste die 
erin zat is al meer dan zeventien jaar 
geleden. Daar heb ik op gereageerd 
en sinds 3 maart zit ik hier!” Iris is een-
entwintig jaar oud, heeft alle diploma’s 
behaald voor het vak en is nog steeds 
lerende. “Naast gezichtsbehandelin-
gen, vanaf 22 euro vijftig, zet ik wim-
perextensions en je kunt bij mij terecht 
voor traditionele manicure en harsen. 
In de salon in Leiden, waar ik tevens 
twee dagen in de week werk, doen we 
veel aan brazilian waxing (harsen biki-
nilijn), dat wil ik hier ook introduceren. 
Ik werk met suikerhars. Dat is betrek-
kelijk nieuw en veel minder pijnlijk dat 
normale hars.” Iris is een ondernemen-
de dame die reeds een salon in Uit-
hoorn had. Ze is momenteel zelfs be-
zig met het volgen van een kappers-
opleiding. Erica Spek vult Iris glim-
lachend aan: “Dat kan altijd nog van 
pas komen. Ik heb tenslotte nog geen 
opvolgster.” De dames zien hun sa-
menwerking enorm zitten. “Een beet-
je meer reuring in de kapsalon kan ab-
soluut geen kwaad”, meent Erica. De 
schoonheidssalon is inpandig en het is 
een frisse ruimte geworden met fuch-
sia-roze accenten. 

Diverse openingsacties 
Om schoonheidssalon Iris Graafsma 
te leren kennen heeft zij samen met 

kapsalon J&S leuke acties bedacht. 
Iris: “Tot de Paasdagen betaal je voor 
een gezichtsbehandeling van een uur 
slechts dertig euro in plaats van 38 
vijftig, ook zijn de wimperextensions 
niet 65 maar slechts 55 euro en de 
mega aanbieding waaraan de kapsa-
lon meedoet is als volgt: Als je bij mij 
een gezichtsbehandeling boekt kun je 
bij J&S je haar laten wassen, knippen 
én föhnen voor in totaal maar 59 euro 
95 in plaats van tachtig euro. Dat lijkt 
ons de moeite waard om een afspraak 
te maken in de maand maart.” Erica en 
Iris willen graag een feestje geven en 
dat doen zij op zaterdag 28 maart van 
16.00 tot 19.00 uur. Iedere belangstel-
lende is hierbij uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje. Erica: “En als je 
op die dag ook nog eens persoonlijk 
een afspraak inplant dan geven we je 
tien procent korting op welke behan-
deling dan ook.” (niet geldig i.c.m. be-
staande aanbiedingen, red). Schoon-
heidssalon Iris Graafsma en J&S Hair-
styling zijn te vinden aan de Aalsmeer-
derweg 207B (naast Hoogvliet, gratis 
parkeren). De openingstijden van de 
kapsalon zijn van dinsdag tot en met 
vrijdag van negen tot vijf uur en op za-
terdag van half acht tot drie. Iris is op 
de dinsdag en de vrijdag aanwezig van 
negen tot vijf uur. Zij voegt nog toe dat 
er cadeaubonnen aangeschaft kun-
nen worden vanaf vijf euro en dat ze te 
vinden is op Facebook voor leuke ac-
ties en meer informatie. Haar telefoon-
nummer is 06-23017626. Erica Spek 
sluit af met de woorden: “We gebrui-
ken elkaars agenda hoor, dus je kunt, 
ook als Iris er niet is, een afspraak ma-
ken op telefoonnummer 0297-326995 
of via de site www.js-hairstyling.nl Er is 
trouwens een nieuwe gezellig aange-
klede koffietafel, dus voel je van harte 
welkom in onze salons!”

Door Miranda Gommans 

Extra voorstelling voor 
musicalprojectkoor
Aalsmeer - Zodra de kaartverkoop 
van start was gegaan, bleek de be-
langstelling al heel groot voor de op-
tredens van het musicalprojectkoor op 
de zaterdagen 11 en 18 april in de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg van-
af 20.00 uur. Daarom heeft de Denk-
tank besloten er nog een extra uitvoe-
ring aan toe te voegen en wel op zon-
dag 12 april, ’s middags om 16.00 uur. 
Kaartjes voor alle drie de uitvoeringen 
worden verkocht na de zondagsvierin-
gen in de Karmelkerk, om 11.30 uur of 
kunnen via de mail besteld worden via: 
karmeldenktank@gmail.com De prijs 
van de kaartjes is 7,50 euro. Het mu-
sicalprojectkoor bestaat uit 38 leden 

en staat onder de bezielende leiding 
van Lous Zandvliet, die 3 jaar gele-
den ook het Tom Parkerkoor dirigeer-
de. Het koor wordt begeleid door een 
combo bestaande uit de zes musici 
Leon Doeswijk op piano en keyboard, 
Bastiaan Pecht op piano, Pieter Hoo-
geveen op basgitaar, Kasper Zandvliet 
op drums, Moniek Eigenhuis-Zand-
vliet op dwarsfluit en Evelien Zandvliet 
op saxofoon. De nummers die ten ge-
hore worden gebracht komen uit di-
verse bekende musicals, zoals Sister 
Act, Mama Mia en Sound of Music. De 
repetities zijn begin oktober van start 
gegaan en de leden van het koor zijn 
enthousiast bezig.





 
20   Nieuwe Meerbode  •  5 maart 2015

Lotusbloem viert carnaval
Aalsmeer - Vrijdag 13 februari rond 
14.00 uur brak het carnavalsfeest 
los voor alle kinderen van De Lo-
tusbloem in Feesterij de Bok. De DJ 
draaide prachtige carnavalskrakers 
en de kinderen van de Lotusbloem 
dansten met de begeleiding op de 
dansvloer. 
De polonaise werd ingezet en er 
werd gekeken naar de prachtige 
discoverlichting, het was één groot 
feest! Nog even wat gedronken met 
een lekker zakje chips en het feest 
was helemaal geslaagd.
Om 15.00 uur stonden de bussen 
weer klaar en gingen de kinderen 
weer naar huis. Dankzij Feesterij de 
Bok hebben de kinderen van de Lo-
tusbloem genoten van hun eigen 
carnaval.

kinder- en jeugdkrant

Twee keer ‘Piekepolder op Stelten’
Brandweerman Sam Live in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Kinderheld brandweer-
man Sam, bekend van televisie, be-
leeft samen met de andere brand-
weermannen op zaterdag 21 maart 
in het Crown Theater een spannend 
avontuur in de vlammende familie-
voorstelling ‘Piekepolder op Stelten’. 
Samen met Commandant Staal, de 
altijd ondeugende Norbert en ve-
le anderen verzorgt de held van de 
buurt een muzikale show voor het 
hele gezin. 
Het normaal zo rustige dorpje Pie-
kepolder is druk bezig met de voor-
bereidingen voor een groot festi-
val. Commandant Staal heeft een 
bijzondere gast uitgenodigd en het 
belooft een groot feest te worden. 
Maar plots gebeuren er vreemde 
dingen en binnen de kortste keren 
staat heel Piekepolder op stelten. 
Gelukkig is Brandweerman Sam al-
tijd in de buurt. Zou hij het festival 
nog op tijd kunnen redden?

Kom verkleed
Van Hoorne Entertainment nodigt 
alle bezoekers uit om verkleed als 
brandweerman naar het theater te 
komen. Na de voorstelling komen 
brandweerman Sam en zijn vrien-

den natuurlijk naar de foyer voor 
een uitgebreide Meet en Greet. 
Via de website van Crown Theater 
Aalsmeer kan vanaf heden deelge-
nomen worden aan een kleurpla-
tenactie. Er worden op zaterdag 21 
maart twee voorstellingen gege-
ven, om 14.00 uur en om 16.00 uur. 
Adres: Van Cleeffkade 15. Kaartjes 
kosten 16,50 euro per stuk. Een fa-
milieticket voor 4 personen wordt 
aangeboden voor 56 euro. Reserve-
ringen: www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch: 0900-1353. Exclu-
sief reserveringskosten.

Foto: Levin den Boer

Volleyballen, knutselen en 
workshops bij Combifun 
Aalsmeer - Op vrijdag 27 februari 
was het weer tijd voor Combi fun in 
The Beach. Deze vakantieactiviteit, 
georganiseerd door de combinatie-
functionarissen, vindt elke laatste 
vrijdag van de vakantie plaats. Zo 
ook in de voorjaarsvakantie. Rond 
13.00 werden de eerste kinderen 
afgezet door hun ouders. Ze zullen 
deze middag meedoen aan verschil-
lende workshops die te maken heb-
ben met cultuur, sport en welzijn. 
Om 13.30 uur klonk het fluitsignaal. 
Het teken voor de ruim 60 bezoe-
kers om zich te melden in de gro-
te bak met zand. De kinderen wor-
den op leeftijd ingedeeld en gaan 
vervolgens naar hun eerste work-
shop. Eén van de groepen mag op 
het volleybal veld blijven. Sportser-
vice Haarlemmermeer organiseert 
hier een clinic Volleybal en beach-
soccer. Fanatiek tikken de kinde-
ren de bal naar elkaar over. Gejuich 
stijgt op. De eerste punten zijn ver-
zameld. Iets verderop zijn kinde-
ren bezig om van oude kranten en 
vuilniszakken ware haute couture 

te maken. Kranten worden hoeden 
en vuilniszakken ware bruidsjurken. 
Aan het eind van de dag nemen de 
kinderen de kledingstukken, die zij 
tijdens deze workshop van de Bin-
ding hebben gemaakt, mee naar 
huis om aan hun ouders te showen. 
Als je goed luistert hoor je een flin-
ke bas door the Beach dreunen. Een 
heel eind verderop krijgen de kin-
deren een DJ workshop. Het Cul-
tuurpunt Aalsmeer organiseert deze 
workshop samen met DJ Rene van 
Aken van House of Beats. De kin-
deren krijgen vragen over de rijkste 
DJ’s van de wereld, leren dat een DJ 
goed moet kunnen tellen en mogen 
vervolgens zelf achter de draaitafels 
plaatsnemen. De kinderen scrat-
chen, mixen en steken hun handen 
in de lucht als een echte DJ. Aan 
het eind van de middag hebben alle 
groepen elke workshop bezocht. Ze 
hebben veel geleerd en veel meege-
maakt. Vermoeid maar voldaan wor-
den de kinderen door hun ouders 
opgehaald. Een mooie afsluiting van 
de vakantie. 

Bingomiddag op Zevensprong

Zondag kennismaken met 
hockey bij Qui Vive?

Rijsenhout - Op zaterdag 14 maart 
organiseert de Oudercommissie van 
OBS de Zevensprong een gezellige 
bingomiddag voor alle kinderen en 
volwassenen uit Rijsenhout en om-
geving. Vanaf 14.30 uur bent u/zijn 
jullie van harte welkom voor de bin-
gokaartverkoop. Om 15.00 uur be-
gint de bingo voor de kinderen en 
om 16.00 uur voor de volwassenen. 
De bingo wordt in rondes gespeeld, 
waarbij er steeds mooie prijzen te 
winnen zijn. De prijzen die te win-
nen zijn met het spel zijn ruimhar-
tig ter beschikking gesteld door on-

dernemers uit Rijsenhout, Aalsmeer 
en Hoofddorp. Tussen de rondes 
door is er gelegenheid om iets te 
drinken en bij te praten. De bing-
omiddag sluit om 18.00 uur. Indien 
u zich vooraf aanmeldt op bingorij-
senhout@gmail.com , dan krijgt u 
een gratis consumptie. De presen-
tatie van de bingomiddag is in han-
den van het wervelende duo Hans 
Schippers en Bas Mulder. De op-
brengst van de bingomiddag komt 
ten goede aan een nieuw, duurzaam 
en ‘groen’ schoolplein voor OBS de 
Zevensprong.

De Kwakel - Zondag 8 maart or-
ganiseert hockeyclub Qui Vive een 
open dag. Jongens en meisjes van 
alle leeftijden kunnen op deze dag 
spelenderwijs kennismaken met 
de hockeysport. De open dag is 
van 10.45 tot 12.30 uur. Onder lei-
ding van ervaren trainers worden 
de eerste beginselen van het hoc-
key uitgelegd en vervolgens kan er 
ook meteen geoefend worden met 
bal en stick, die geleend kan wor-
den van de club. Qui Vive is een re-
gionale vereniging met leden uit on-
der andere Uithoorn, Aalsmeer, Ku-
delstaart en De Kwakel. Binnen de 
club wordt speciaal veel aandacht 
besteed aan jeugd. Kinderen van 4 
en 5 jaar zijn van harte welkom om 
al bij Qui Vive te komen hockeyen: 
De Stokstaartjes. In een program-
ma van acht trainingen werken zij 
op een sportieve manier aan de ont-
wikkeling van balmotoriek en spe-

lenderwijs worden de basisvaardig-
heden van het hockey bijgebracht. 
Dit programma wordt ook dit voor-
jaar weer aangeboden! Terwijl de 
jongens en meiden zondag deel-
nemen aan de clinic wordt door de 
voorzitter van Qui Vive een presen-
tatie gegeven voor de ouders. De 
open dag eindigt om 12.00 uur met 
een broodje knakworst en limona-
de. Ook kunnen nieuwe leden zich 
direct opgeven. Kinderen die tijdens 
deze open dag lid worden, kunnen 
de rest van dit seizoen gratis mee-
trainen! Om 12.45 speelt Dames I 
en aansluitend Heren I van Qui Vive 
nog een wedstrijd, waar de kinderen 
natuurlijk naar mogen blijven kijken. 
Vragen? Mail dan naar jongste-
jeugdhockey@quivive.nl. Het adres 
van Qui Vive is Vuurlijn 30 in De 
Kwakel, 0297-562274. Voor de in-
gang is een parkeerterrein, maar op 
de fiets komen, kan natuurlijk ook.

Gezellige knutselmiddag
Aalsmeer - De knutselactiviteit van 
25 februari was super geslaagd! Er 
kwamen wel 19 kinderen knutselen 
om geld op te halen voor de stich-
ting Batang Pinangga! 
Onder andere zijn sieradenhangers, 
sleutelhangers en vogelhuisjes ge-
maakt. Maar ook uiltjes en auto’s 
van speciaal papier geknutseld. 

De kinderen hebben zich 2 uur lang 
kunnen vermaken, tussendoor was 
er ook nog tijd voor een beker met 
limonade en cupcakes, die één van 
de kinderen had gemaakt voor deze 
knutselactiviteit. 
Zowel de organisatie als de deelne-
mende kinderen kijken terug op een 
gezellige middag.

Discozwemmen Waterlelie
Aalsmeer - De zwemzaal van 
zwembad De Waterlelie wordt za-
terdag 7 maart omgetoverd tot ech-
te discozaal. Er zijn natuurlijk speci-
ale discolichten en DJ Michel draait 
goede muziek. Alle kinderen van 6 
tot en met 12 jaar met zwemdiplo-
ma A & B mogen komen. Disco-
zwemmen is lekker dansen, zwem-
men, spelen en kletsen met je vrien-
den en vriendinnen! Ook kun je 
meedoen aan de spelletjes die de-
ze avond worden georganiseerd. De 
disco duurt van 19.00 tot 21.00 uur 
en kaartjes à 6 euro per stuk zijn 

verkrijgbaar bij de receptie van het 
zwembad. Ouders mogen natuur-
lijk mee zwemmen en kopen hier-
voor ook een kaartje bij de receptie. 
Maak het avondje uit compleet door 
vooraf te gaan eten in de horeca 
van het zwembad. Vanaf 18.00 uur 
is de horeca open en er is een spe-
ciaal discomenu verkrijgbaar (pa-
tat, snack en limonade) voor 4 euro. 
Meer informatie: bel met de receptie 
(0297-322022) of kijk op www.esa-
aalsmeer.nl. Kaartjes zijn te koop 
in de voorverkoop en aan de deur, 
maar op is op.

FIQAS trainers verzorgen clinic
Aalsmeer - Op donderdag 26 fe-
bruari gaven drie gasttrainers van 
FIQAS Aalsmeer met plezier een cli-
nic bij KDO in de Kwakel. Er waren 
zeker 50 jeugdleden van de par-
tij tussen 14.30 en 16.00 uur en ze 
deden goed hun best. Na een war-
ming up werd er, verdeeld over vijf 

verschillende stations, het een en 
ander geoefend op het gebied van 
techniek en spelinzicht. Ter afslui-
ting werden natuurlijk nog wat leu-
ke spelvormen gedaan, zoals mat-
bal. De Kwakelse jeugd was lekker 
actief en had een super leerzame 
middag!

Talentcup zwemmen in Amsterdam
Vier limieten en zilver Lianne 
Aalsmeer - Zondag 1 maart stond 
voor 13 Oceanus zwemmers in het 
teken van de Talentcup te Amster-
dam. Helaas werd de organisatie 
veelvuldig geplaagd door technische 
mankementen waardoor men al snel 
een uur achter liep op het program-
ma en hierdoor de finales helaas af-
gezegd werden aan het einde van de 
middag. Madelief Blesgraaf en Ni-
na Bellaart mochten om 10.30 uur 
deze lange zwemdag beginnen met 
de 100 schoolslag waarbij Madelief 
een geweldige race zwom en finish-
te in 1.45,64. Sohrab Shirzad kwam 
deze dag in actie op de sprintnum-
mers. Hij begon met de 50 vrij ge-
volgd door de 50 vlinder en 50 rug. 
Er kwamen ook 4 dames in actie 
op de 50 vrij, Britt v/d Linden, Da-

na Bosman, Amber Bellaart en Lian-
ne Bouwmeester. Lianne haalde met 
haar race haar eerste limiet binnen 
voor het NJJK lange baan. Bij de 100 
rugcrawl zwom Beau v Dommelen 
zichzelf naar 1.25,80 en Emma van 
Zanten zwom zichzelf met een super 
opgebouwde race naar limiet num-
mer twee: 1.13,00. Amber Bellaart en 
Lianne Bouwmeester kwamen beide 
in actie op de 100 schoolslag. Lian-
ne haalde limiet nummer drie in de 
pocket: 1.19,29. Dana Bosman zwom 
zich met een flinke adembeperking 
op de 50 vlinder naar 32,87 en Britt 
v/d Linden tikte in 37,24 aan. Een 
van de jongste van de ploeg Fem-
me Bol werd door haar mede mus-
ketiers volop aangemoedigd op de 
100 vlinderslag. Het was de tweede 

keer in haar jonge leven dat ze deze 
afstand zwom en ze deed het gewel-
dig! Britt net klaar met de 50 vlinder 
mocht zich vrijwel meteen prepare-
ren voor de 50 rug, en dat viel flink 
tegen, het werd hard werken toch 
wist ze er een 39,33 uit te persen. De 
100 vrijeslag bracht de meiden niet 
wat ze ervan gehoopt hadden, bij de 
100 rug maakte Nina Bellaart en Da-
nique Pannekoek er een mooie strijd 
van, zij aan zij richting finish. Ruben 
van Vierzen mocht helaas niet star-
ten op de 400 wissel. Hij stond eer-
ste reserve, dan maar bikkelen op de 
400 vrije slag en wetende dat Ruben 
net terug was van een waterpolo 
kamp in Hongarije en helemaal niet 
fit was wist hij er toch een 4.48,84 uit 
te halen. Lianne Bouwmeester legde 
beslag op limiet nummer 4 bij de 50 
schoolslag met 35,88. Danique Pan-
nekoek was heel snel weg op de 100 
vrije slag, en zwom tegen een ande-
re Danique die ze absoluut niet wilde 

laten winnen! Ze zwom een geweldi-
ge tijd alleen helaas, ze was te snel 
weg en kreeg AA achter haar naam 
waardoor je tijd niet geldt. Bij Fem-
me was de pijp leeg, de warmte van 
het zwembad, het lange wachten en 
de 100 vlinderslag in het lijf bracht 
haar niet wat ze hoopte van de vrije 
slag. Nog drie zwemmers zouden er 
in actie komen, Lianne Bouwmees-
ter 200 wissel 2.41,92, Emma van 
Zanten 200 rug die op 2 seconde na 
het NJJK limiet nu misliep, maar ze 
komt er wel ze zat er zo dichtbij. En 
als laatste Ruben van Vierzen die op 
miraculeuze manier toch een 2.38,44 
op de 200 vlinderslag eruit wist te 
halen. Om 09.45 uur begonnen aan 
deze dag en om 17.00 uur was het 
klaar, 4 limieten erbij en een zilve-
ren medaille voor Lianne op de 100 
schoolslag. Het was een lange dag 
maar absoluut de moeite waard. Vol-
gend weekend weer competitie, de 
laatste van het seizoen. 

Aalsmeer - Ondanks het ontbre-
ken van Aaron van Daalen, Max 
Heemskerk en Vince Booij wist het 
jongensteam U18 van BV Aalsmeer 
de lastige uitwedstrijd tegen Lions 
te winnen. In oktober had Aalsmeer 
nog een kleine overwinning be-
haald in Zandvoort, maar nu gaf 
de uitslag heel duidelijk weer dat 
het team zich met de week verder 
ontwikkelt: met 28-49 mocht Lions 

eigenlijk niet eens ontevreden zijn. 
Aalsmeer had in de derde perio-
de een vreemde inzinking. In de-
ze periode wist alleen Kees Bus-
kermolen met een van zijn 4 drie-
punters te scoren, terwijl Lions 8 
punten maakte. Voordat het zo-
ver was kwam Aalsmeer wederom 
wat moeizaam uit de startblokken 
en leidde Lions na 6 minuten met 
10-8. Het team uit Zandvoort liet in 

Weer winst jongens U 18 die beginfase zien dat het niet voor 
niets op de derde plaats staat. Een 
paar omzettingen in de zonepress 
verdediging maakten dat Aalsmeer 
onmiddellijk beter ging draaien 
en de eerste periode afsloot met 
een voorsprong van 10-17. In de 
tweede periode trok Aalsmeer de 
lijn uitstekend door en wist Lions 
slechts een maal te scoren, waar-
door de rust aanbrak met een vei-
lige marge van 16 punten: 12-28. 
De dip na rust, waarin het tempo 
van Aalsmeer wel heel erg zakte, 

maakte dat er na het derde kwart 
een stand van 20-31 op het sco-
rebord stond. In de vierde perio-
de lieten de Aalsmeerders zien dat 
ze terecht gaan voor het kampi-
oenschap. Opvallend was het goe-
de schot van Sebastiaan Sargis en 
Kees Buskermolen die respectie-
velijk 3 en 4 driepunters scoorden. 
Ook was wederom de goede ont-
wikkeling zichtbaar van de jonge 
talenten Jelle Boon en Roy Jager-
man die de speeltijd die ze kregen 
goed benutten. 

Spektakel op 
Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen zondag 1 
maart stond er een forse wind, maar 
de zon scheen ook en deze com-
binatie was voor een groot aantal 
windsurfers de reden om de plank 
en het zeil uit de stalling te halen en 
de Westeinderplas ‘te lijf’ te gaan. De 
hoge golfen trotseren was een uitda-
ging. Er werden spectaculaire spron-
gen gemaakt en door de wind ho-
ge snelheden gehaald. Het was ove-
rigens wel windsurfen voor gevor-
derden. Voor beginners zou de Poel 
te ‘wild’ geweest zijn. De windsurfers 
trokken veel bekijks. Ook van foto-
graaf Kick Spaargaren, die dit spek-

takel op de gevoelige plaat vastleg-
de. Prachtig! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Langebaan schaatsen 
Imke Brommer 12e op NK! 
Kudelstaart - B junior Imke Brom-
mer heeft in het in het afgelopen 
weekend op het NK sprint in Hoorn 
een 12e plaats behaald en op het 
NK afstanden 3000 meter en prima 
10e plek. Op de zaterdag schaats-
te ze op de 500 meter een tijd van 
43.06 en kwam hiermee tot een 11e 
plaats. Vervolgens stond de 1000 
meter op het programma op de 
zware ijsvloer in Hoorn. Imke reed 
naar een tijd van 1.26.42 en stond ze 
na de eerste dag 12e in het tussen-
klassement. De volgende dag stond 
Imke wat scherper aan de start van 
de 500 meter. Met een tijd van 43.07 
klom ze in het tussenklassement 
naar een 11e plaats. Op de laatste 
afstand wilde Imke nog even laten 
zien wat ze kon. Ze wilde op de 1000 
meter bij de eerste 10 eindigen. He-
laas was dit haar minste afstand op 
het NK sprint en kwam ze in het 
eindklassement op een 12e plek uit. 
Op de zondagavond stond het laat-
ste NK-onderdeel (3 kilometer) voor 
dit seizoen op het programma. Ge-
zien de 4 afstanden die Imke het 
weekend al had gereden waren de 
verwachtingen niet al te hoog ge-
spannen. Met een mooie 4.44.06 
behaalde Imke toch een heel mooie 
10e plek in het klassement. Op de 

niet heel snelle ijsvloer benader-
de ze hiermee haar persoonlijke 
record met minder dan 1,5 secon-
de. Nu zit het seizoen er nagenoeg 
op en mag Imke genieten van een 
maand rust, maar daarna begint al-
weer de voorbereidingen op het ko-
mende seizoen met skeeleren, fiet-
sen en krachttrainen. De schaats-
ster uit Kudelstaart is te volgen via 
haar website www.imkebrommer.nl.

Wedstrijden Veldvoetbal

Doe mee aan Westeinderloop!

Snelle tijden Aalsmeerse 
zwemmers op Talent Cup
Aalsmeer - Na afgelopen weekend 
3 dagen gezwommen te hebben op 
het The Hague Grand Prix 2015 Ga-
la was afgelopen zondag het Amster-
damse Sloterparkbad het decor voor 
de Amsterdam Talent Cup; een één 
daagse zwemwedstrijd voor talent-
volle Jeugd en Junioren zwemmers. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd 
door de hoofdstedelijke zwemvereni-
ging De Dolfijn en namens deze ver-
eniging namen de Aalsmeerders Fa-
biënne Vork, Finn Vos, de gebroeders 
Thomas en Dennis Weening en Bart 
Sommeling deel aan deze wedstrijd. 
De wedstrijd werd gezwommen in het 
lange 50 meter ten einde de zwem-
mers in staat te stellen om limieten te 
halen voor het Nederlandse Jeugd en 
Junioren Kampioenschap Lange Baan 
(NJJK) half juni in Eindhoven. Dat 
er afgelopen zondag snel werd ge-
zwommen bleek wel uit de klasserin-
gen en de behaalde en nogmaals be-
vestigde limieten voor het NJJK. Voor 
Finn was het voor het eerst dat hij een 
aantal afstanden zwom in een 50 me-
ter bad. Met 3 (bijna) top tien noterin-
gen wist hij daarnaast zijn persoon-
lijk record op de 100 meter vrije slag 
lange baan met maar liefst 5 secon-

den te verbeteren (1:08:39), maar he-
laas net één honderdste seconde bo-
ven het NJJK limiet. Fabiënne zwom 
drie keer een podium plaats, waar-
onder een eerste plaats op 400 me-
ter wisselslag in 5:30:37. Thomas was 
goed op dreef met een tweede plaats 
op dezelfde afstand (5:41:74) en daar-
naast drie NJJK limieten op de 200 en 
400 wisselslag en de 200 meter vrije 
slag. Broer Dennis zwom ook goed 
met als beste klassering een derde 
plaats op 100 meter vrije slag in 58:73 
seconden. Bart zwom vier afstan-
den, één maal een derde plaats, drie-
maal een tweede plaats en bevestig-
de daarna 3 NJJK limieten en behaal-
de ook de NJJK limiet op de 50 meter 
vrije lag lange baan in 25:65 secon-
den. Volgende week staat de Hoofd-
klasse zwemcompetitie in Amersfoort 
op het programma, die op zaterdag 
28 maart gevolgd zal worden door de 
competitie finaleronde in het Sloter-
parkbad in Amsterdam.

Aalsmeer - Op zondag 15 maart or-
ganiseert Atletiekvereniging Aalsmeer 
(AVA) de jaarlijkse Westeinderloop. 
Net als voorgaande jaren is de West-
einder Adviesgroep hoofdsponsor van 
dit loopevenement. De hoofdafstand is 
een loop over 10 kilometer. Ook wordt 
er een 5 kilometer loop uitgezet. De 
route van beide afstanden is gelijk aan 
die van vorig jaar. Dit parcours gaat 
voor een groot deel langs de West-
einderplassen. Vanwege groot suc-
ces staat ook de 1 kilometer kidsrun 
weer op het programma. De start en 
finish van alle afstanden is op de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan 43. De start 
voor de 10 en 5 kilometer is om 11.00 
uur, de kidsrun begint om 10.30 uur. 
Douche, kleedgelegenheid en EHBO 
zijn aanwezig. Na afloop ontvangt ie-
dere deelnemer van de 10 en 5 kilo-
meter tegen inlevering van het start-
nummer een leuke attentie. Kinderen 
die meedoen aan de 1 kilometer ont-
vangen een medaille. Verder zijn er be-
kers te verdienen voor de nummers 1, 

2 en 3 in diverse categorieën. De orga-
nisatie heeft er alle vertrouwen in om 
voor de lopers weer een goede wed-
strijd neer te zetten. Online inschrijven 
kan tot en met 12 maart via de web-
site www.westeinderloop.nl. Op de si-
te tevens alle informatie over de loop. 
Ook op de dag zelf kan men zich in-
schrijven tot 20 minuten voor aanvang 
van de loop. Raadpleeg de site ook bij 
extreme weersomstandigheden. De 
Westeinder Adviesgroep heeft dit jaar 
een nieuw sponsorcontract getekend 
met AVA voor de Westeinderloop. 
Hiermee toont zij haar betrokkenheid 
bij de Aalsmeerse samenleving. Te-
vens is het een prima gelegenheid om 
sportiviteit en regionale betrokkenheid 
te combineren. Ook dit jaar is er, voor-
afgaand aan de Westeinderloop, een 
9-weekse hardloopclinic georgani-
seerd. Ruim 50 mensen hebben zich 
hiervoor aangemeld. Zij werden in de 
afgelopen weken klaar gestoomd voor 
de loop en zullen allen fit en gedreven 
aan de start verschijnen. 

Zaterdag 7 maart: 
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – UVV 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – Amstelveen 2 12.00 u
Bl.Wit.A’dam 4 - F.C.Aalsmeer 3 12.00 u
F.C.A’damsebos 4 - F.C.Aalsmeer 4 12.30 u 
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – CTO’70 Vet.1 14.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – De Meer VR.3 14.30 u

Junioren
Laren 99’ A1 - F.C.Aalsmeer A1 14.30 u
F.C.Aalsmeer A2 – Zandvoort A2 14.30 u
F.C.Aalsmeer B1 – Almere B1 12.30 u
F.C.Aalsmeer B2 – Breukelen B3 14.30 u
HBC B5 - F.C.Aalsmeer B3 11.00 u
MSV’19 C1 - F.C.Aalsmeer C1 11.45 u
F.C.Aalsmeer C2–JOS/Watergr.meerC2 10.30 u
F.C.Aalsmeer C3 – Hertha C3 14.30 u
Legm.vogels 5 - F.C.Aalsmeer C4 13.00 u
Hillegom C6 - F.C.Aalsmeer C5 13.00 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – Overbos D6M 11.30 u
F.C.A’dam D3 - F.C.Aalsmeer D2 10.30 u
Roda’23 D4 - F.C.Aalsmeer D3 12.30 u
Abcoude D4 - F.C.Aalsmeer D4 11.00 u
F.C.Aalsmeer D5 – RKDES D2 12.30 u
F.C.Aalsmeer D6 – Batavia’90 D4 10.30 u
F.C.Aalsmeer D7 – WV-HEDW D7 11.30 u
F.C.Aalsmeer E1 – BFC E2 12.30 u
F.C.Aalsmeer E2 – Roda’23 E4 9.00 u
F.C.Aalsmeer E3 – AFC E6 9.00 u
Amstelveen E2 - F.C.Aalsmeer E4 10.30 u
Argon E7 - F.C.Aalsmeer E6 8.45 u
F.C.Aalsmeer E7 – KDO E3 9.00 u
F.C.Aalsmeer E8 – Ouderkerk E 10 9.00 u
F.C.Aalsmeer E9 – Legm.vogels E11 9.00 u
Amstelveen E8 - F.C.Aalsmeer E10 10.30 u
TABA F1 - F.C.Aalsmeer F1 9.00 u
Ouderkerk F2 - F.C.Aalsmeer F2 9.00 u 
Sp.Martinus F6 - F.C.Aalsmeer F3 10.15 u
F.C.Aalsmeer F4 – Sp.Martinus F7 9.00 u 
F.C.Aalsmeer F5 – Roda’23 F6 9.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – Roda’23 F15  9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – DCG F5 9.00 u
Abcoude F8 - F.C.Aalsmeer F8 9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – Badhoevedorp F4  9.00 u
AFC F12 - F.C.Aalsmeer F 10 10.00 u
AFC F15 - F.C.Aalsmeer F 11 11.00 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1–Sp.Martinus MA.114.30 u
Badh’dorp MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.1 12.00 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – KDO MC.2 11.15 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – Almere MD.1 9.00 u
Buitenveldert ME.5-F.C.AalsmeerME.1 16.00 u 
Pancratius ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.2 9.00 u
Argon ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.3 8.45 u
Swift ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.4 10.15 u

RKDES
RKDES D1 – AS’80 D2 11.00 u
F.C.Aalsmeer D5 - RKDES D2 12.30 u
SDZ D7 - RKDES D3 8.45 u
RKAVIC D3 - RKDES D4 12.00 u
DSS D14M - RKDES D5M 14.00 u
RKDES D6 – Buiksloot D3 11.00 u
TABA E1 - RKDES E1 10.00 u
Sp.Martinus E5 - RKDES E2 8.30 u
RKDES E4 – Weesp E6 11.00 u
RKDES E5 – Roda’23 E15 9.30 u
VVA/Spartaan F2 - RKDES F1 9.00 u
RAP F1 - RKDES F2 10.30 u
RKDES F3 – Abcoude F5  11.00 u

RKDES F4 – CSW F5 9.30 u
RKDES F5 – Ouderkerk F6 11.00 u
RKDES F6 – RKAVIC F4 9.30 u
RAP F3 - RKDES F7 9.30 u
RKDES F8 – Amstelveen F5 9.30 u
RKDES F9 – Roda’23 F11 9.30 u
AFC F14 - RKDES F 10 11.00 u

Vrouwen
’s Gravenzande VR.1 - RKDES VR.1 12.45 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Zandvoort MB.1 13.00 u
Weesp MC.1 - RKDES MC.1 11.30 u
RKDES MD.1 – AS’80 MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – Ouderkerk ME.2 11.00 u
Hertha ME.2 - RKDES ME.2 9.00 u

SCW
SCW 1 – VEW 1 14.30 u
SCW 2 – VVC 3 12.00 u
SCW 3 – Wijk aan Zee 2 15.30 u
Argon 8 - SCW 4 14.30 u
Roda’23 4 - SCW 5 14.30 u
JOS/Watergr.meer Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
BZC’13 Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW B1 – Alliance’22 B2 12.00 u
SCW C1 – SDZ C2 10.30 u
SCW C2 – AMVJ C2 10.15 u

Pupillen
SCW D1 – United/DAVO D1 13.45 u
SCW E1 – Legm.vogels E5 8.45 u
SCW E2 – Bloemendaal E4 12.30 u
SCW E3 – AFC E10 8.45 u
SCW E4 – NFC E5 10.00 u
SCW E5 – AFC E16 10.00 u
SCW F1 – Pancratius F7 8.45 u
Amstelveen F7 - SCW F2 9.00 u
SCW F3 – Hillegom F8 8.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – DVVA VR.4 15.00 u

Meisjes
Kon.HFC MB.1 - SCW MB.1 15.15 u
SCW MD.1 – Overbos MD.2 8.45 u
KDO ME.1 - SCW ME.1 11.30 u

Zondag 8 maart:
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – DIO 1 14.00 u
RKAVIC 2 - F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
RKDES 5 - F.C.Aalsmeer 3 12.00 u
Overbos 3 - F.C.Aalsmeer 4 13.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – Nw.Sloten 3 14.00 u
Sp.Martinus 7 - F.C.Aalsmeer 6 15.00 u

RKDES
RKDES 1 – Schoten 1 14.00 u
RKDES 2 – VVIJ 3 11.00 u
RKDES 3 – Hillegom 3 12.00 u
Velsen 3 - RKDES 4 11.00 u
RKDES 5 – F.C.Aalsmeer 3 12.00 u
Roda’23 7 - RKDES 6 14.30 u

Junioren
Swift A3 - RKDES A1 11.00 u
RKDES B1 – Waterwijk B2 11.00 u
AGB B1 - RKDES B2 10.00 u
AFC C2 - RKDES C1 13.15 u
RKDES C2 – Legm.vogels C3 12.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Drukke seizoen afsluiting 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Het vorige weekend 
en afgelopen weekend zijn er veel 
wedstrijden gereden door De Blau-
we Beugel rijders. Zo was er het NK 
Kortebaan in Biddinghuizen, de Kees 
Jongert bokaal in Haarlem, het NK 
Jeugdmarathon in Breda, de lande-
lijke KPN marathons in Deventer en 
Amsterdam (finale) en als afsluiter de 
Clubkampioenschappen. Kortom al-
le wedstrijdrijders van de club waren 
weer uitgezwermd door het hele land, 
om tenslotte naar de jaarlijkse afslui-
ting in Haarlem te komen. Omdat de 
clubwedstrijd om de Kees Jongert 
bokaal ook nog tijdens de krokusva-
kantie viel, was het dit jaar lastig om 
voor de club op alle afstanden rijders 
te regelen. Wedstrijdsecretaris Hel-
mi Kramer wist het toch weer voor el-
kaar te krijgen om rijders bij drie an-
dere clubs te ‘lenen’ zodat De Blau-
we Beugel op alle afstanden kon uit-
komen. Erik Kramer behaalde twee 3e 
plaatsen, Tamara Goossen werd een 
keer 3e, en Björn Stoltenborg behaal-
de ook een 3e plaats. Al met al ver-
der goede resultaten met als eindre-
sultaat een 8e plaats in het eindklas-
sement. Menno Kramer deed mee 
aan het NK Kortebaan Sprint te Bid-
dinghuizen en wist daar een prachti-
ge bronzen podiumplaats te behalen. 
Het NK Kortebaan is een sprintwed-
strijd over 160 meter lengte op een 
recht stuk baan en is eigenlijk een 
natuurijs-discipline. Menno wist zich 
via een eerste ronde, en een halve fi-
nale te plaatsen voor de finale. Na 6 
sprintraces vond Menno zichzelf te-
rug op een fraaie 3e plaats met een 
snelste tijd van 14.24. Onno Zonne-
veld en Igor Baars hebben zaterdag 
21/02 het NK jeugdmarathon gere-
den. Igor heeft een prima race gere-
den en is als 13e uitstekend geëin-
digd in het klassement, Onno was wat 
minder fortuinlijk en eindigde op 38e 

plaats. Uitslagen Landelijke KPN ma-
rathon Deventer: Nicky van Leeuwen 
19e, Bart van der Vlugt 41e en Olaf 
Smit 33e. Zaterdag 28/02 was alweer 
de landelijke finale van de KPN Ma-
rathon Cup, traditioneel op de Am-
sterdamse Jaap Eden baan. Mats 
Stoltenborg vond zich na een uitste-
kend seizoen op de 2e plaats in het 
jongerenklassement. Helaas moest 
hij door een zware blessure de laat-
ste paar wedstrijden van het seizoen 
aan zich voorbij laten gaan. Tenslotte 
werden de jaarlijkse clubkampioen-
schappen zondagavond 1 maart ge-
reden. Op een winderige avond met 
matige condities werden er toch nog 
goede tijden neergezet. Hoofdzake-
lijk kwam dat natuurlijk doordat ie-
dereen die mee streed de titel club-
kampioen maar wat graag aan zijn 
palmares wilde toevoegen. Bij de 
heren senioren was het ongemeen 
spannend en moest een afsluiten-
de 3 kilometer de beslissing bren-
gen. Olaf Smit werd net als vorig jaar 
opnieuw de clubkampioen door Bart 
van der Vlugt (2e) en Jasper van Tol 
(3e) nipt te verslaan. Jasper van Tol 
had net de avond daarvoor tijdens 
de marathonfinale zijn afscheid van 
het landelijk marathonschaatsen be-
leefd. Bij de dames was het Nick van 
Leeuwen die clubkampioen werd, en 
bij de recreanten Ed Vink, net voor 
Dennis Vermeulen en Arjen van Tol. 
Met deze wedstrijden is er definitief 
een einde gekomen aan een mooi en 
lang schaatsseizoen voor De Blauwe 
Beugel. De rijders gaan nu een kor-
te rustpauze nemen alvorens weer 
aan te vangen met het fietsseizoen en 
de bostrainingen. IJsclub De Blauwe 
Beugel heeft een actieve website vol 
(schaats) nieuws, uitslagen en alge-
mene informatie over de club. De si-
te is te raadplegen via: http://www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl. 

Handbal 
Heren spelen 

thuis tegen Bevo
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
5 maart, spelen de heren van FI-
QAS Aalsmeer een doordeweekse 
competitiewedstrijd in de Bloem-
hof. In deze vierde speelronde komt 
Targos/Bevo op bezoek, één van de 
drie koplopers in de nacompetitie. 

Sebastiaan Dolk 
1e bij darten

Aalsmeer - Dat het Sebastiaan 
Dolk goed lukt bij het darten blijkt 
nu al een paar weken. Met de no-
dige dosis ervarring, zo blijkt wel, 
hou je het lang vol om eerste te 
worden. De tweede plaats was de-
ze keer voor Peter Bakker, die voor-
lopig weer een ander de kans geeft 
om een betere plaats te veroveren, 
daar hij weer aan conditietraining 
gaat en mag doen, derde is Fran-
klin Dolk geworden. Bij de verliezers 
ronde is Daniél Stokkel eerste ge-
worden, tweede Ted van Galen, der-
de Ben van Dam en vierde Sander 
ter Schure. Iedere dinsdagavond 

De wedstrijd begint om 20.00 uur. 
De mannen staan vervolgens zon-
dagmiddag 8 maart in Geleen te-
genover OCI/Lions. De wedstrijd 
begint om 15.00 uur. In de kwart-
finale van het NHV bekertoer-
nooi moeten de mannen van FI-
QAS Aalsmeer het opnemen tegen 
JMS/Hurry Up. Het bekerduel wordt 
gespeeld op dinsdag 10 maart om 
20.30 uur in sporthal De Eendracht 
in Zwartemeer. De andere kwartfi-
nales zijn: Tachos – Volendam, AHV 
Swift – Bevo en Houten – Lions. 

om 20.00 uur is er darten in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55 
Aalsmeer. Vanaf 19.30 uur is de zaal 
open en kan alvast ingegooid wor-
den. Dartliefhebbers zijn van harte 
welkom.

Eerste Divisie handbal
Knap gelijkspel dames 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer speelden zaterdagavond - in 
nieuwe shirts - een thuiswedstrijd te-
gen PSV. Die ploeg stond drie plaat-
sen hoger op de ranglijst, maar eer-
der in het seizoen was de uitwedstrijd 
wél gewonnen. Voor de Aalsmeer-
se ploeg stond er in deze fase van het 
seizoen echter niet zoveel meer op 
het spel, waar de dames uit Eindho-
ven nog kans hadden op een periode-
titel. Die gingen dan ook voortvarend 
van start en het was dat Jesse van de 
Polder deze avond uitstekend stond te 
keepen, anders was de marge na een 
minuut of zes veel groter geweest dan 
2-4. Maar de Aalsmeerse dames kwa-
men, na wat missers in de beginfa-
se, steeds beter in de wedstrijd, kre-
gen veel kansen en wisten op gelij-
ke hoogte komen: 5-5. Toch slopen er 
weer wat onnauwkeurigheden in het 
spel en PSV profiteerde: 5-9. Lianne 
Hartog maakte er 6-9 van en even la-
ter was er wat onduidelijkheid: in de 
zaal was iedereen ervan overtuigd dat 
het tiende doelpunt van PSV was af-
gekeurd wegens cirkel. Het bleef ech-
ter op het bord staan. Intussen begon 
FIQAS Aalsmeer aan een indrukwek-
kende inhaalrace in de slotminuten 
en wist via Britt de Lange, twee keer 
Lisa Endhoven en Samentha de Soet 
ook op tien te komen. En hoewel het 
publiek dacht dat het inmiddels 10-

10 was, gaf het scorebord 10-11 aan. 
Jesse gooide de bal nog over de hele 
in het andere doel, maar er was al ge-
floten voor de rust. In de tweede helft 
kreeg het publiek een spannend ver-
volg te zien. Er werd om en om ge-
scoord en na een kleine tien minuten 
was er voor het eerst een voorsprong 
voor FIQAS Aalsmeer: 15-14 en even 
later 17-16. Intussen begon het hoge 
tempo z´n tol te eisen en werden er af 
en toe wat foutjes gemaakt. Het was 
PSV dat profiteerde en de leiding weer 
over nam: 19-22 met nog een minuut 
of zes te spelen. Maar de Aalsmeerse 
dames bleven knokken en via eerst Li-
sa en vlak daarna Michelle Endhoven 
kwam er weer aansluiting: 21-22. Via 
een onderhands schot werd het 21-23, 
maar met een van haar prachtige pas-
seerbewegingen maakte Samentha de 
Soet er 22-23 van. In een alles op niets 
poging besloten de Aalsmeerse da-
mes in de laatste minuut een 1 op 1 
dekking te spelen. Dat leverde inder-
daad een onderschepping op en Britt 
de Lange schoot de verdiende gelijk-
maker binnen: 23-23. Een mooi re-
sultaat na een aantrekkelijke wed-
strijd! Zaterdag 7 maart wacht vanaf 
21.00 uur een uitwedstrijd voor de da-
mes tegen en in Nieuwegein. Zondag 
15 maart spelen de dames vanaf 12.40 
uur thuis in de Bloemhof tegen West-
friesland SEW 2. 

Basketbaldames 1 speelt 
sterk, maar verliest toch
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28 
februari hebben de dames van BV 
Aalsmeer een uitwedstrijd gespeeld 
in Amsterdam in de Apollohal tegen 
de dames van Spuyt 1. Het eerste 
punt voor Aalsmeer werd gemaakt 
door Patty Schouten, waarna er een 
paar fouten gemaakt werden door 
de tegenpartij en Aalsmeer vrije 
worpen mocht schieten. Hiervan 
werd 1 puntje binnengehaald door 
Rosan Verbeek die na lange tijd van 
een blessure aan haar enkel haar 
eerste wedstrijd weer speelde. Het 
eerste kwart eindigde met 7-3 voor 
de dames van Spuyt. Weliswaar 
stonden de dames van BVA sterk 

in de verdediging, maar ondanks 
de scores van Patty Schouten, Iris 
Koeleman en de 3 punter van Ro-
sanne van Veen eindigden ze op de 
helft met 18-10 voor de Spuyt da-
mes. Na de rust gingen de meiden 
weer sterk door en hebben de laat-
ste helft helaas te veel scores gemist 
die er bij de tegenpartij wel in gin-
gen. Aalsmeer speelde sterk, maar 
verloor uiteindelijk met toch 18-36 
van de Spuyt dames. De volgende 
wedstrijd is op 8 maart om 13.30 uur 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. Het 
damesteam zoekt nog steeds ver-
sterking en men kan zich opgeven 
via de site van BV Aalsmeer

Bart Sommeling (links op de foto) 
met een zilveren medaille op de 100 
meter vrije slag. Foto’s: Fusion Pho-
tography, (Andy Onderstal. 



Klaverjassen DES
Rijsenhout - Op donderdag 12 
maart houdt buurtvereniging DES 
voor liefhebbers een speelavond. 
Klaverjassen en domineren staan 
op het programma. Er wordt ge-
kaart in dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. 
Kaartliefhebbers zijn welkom. Wie 
komt Tom de Hosson verslaan die 
tijdens de speelavond op 12 febru-
ari liefst 6274 punten bij elkaar wist 
te klaverjassen? Op twee is Janna 
Eveleens geëindigd met 5707 pun-
ten op drie Dirk Francken met 5262 
punten. Bij het domineren twee wi-
naars, Fokje Bronsdijk en Willy te 
Slaa behaalden beide 7 schrappen. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Hierbij de uitslag 
van de bridgeavond van Strijd en 
Vriendschap op 24 februari.
A Lijn: 
1 A. Lanser en Joris vd Zwaard 60,42
2 Ina Eijsbouts en Janny Tates 60,07
3 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet  56,6
4 Jaap en Jan Geleyn 54,17
5 Jan en Til Eveleens 51,39
B Lijn:
1 Wil Groot en Ans Nieuwendijk 64,17
2 Jan en Mien Korenwinder 60,83
3 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk 58,75
4 Martha en Theo Teunen 57,5
5 Van Beek en Gerard Verlaan 53,75
C Lijn:
1 Klaas Maarse en Adri Otto 62,17
2 Laurens en Rina Veldt 58,58
3 D. v.d. Lans en L. Meewisse-Taal 54,35
4 Tineke en Henk Krop 54,33
5 Gerrit v. Leeuwen en J. v. Zwieten 51,5

Baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 11 maart 
kan iedereen meedoen met de 1, 
3 en 5 kilometer baanloop bij At-
letiek Vereniging Aalsmeer aan de 
Sportlaan 43. Deelname kost 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie:  
www.avaalsmeer.nl 

Daniël Giacon (14) stunt 
op EK Jeugd Schermen 
Aalsmeer - De beste Europese jeugd-
schermers vertegenwoordigen hun 
land op het Europees Jeugd Kampi-
oenschap (EJK) en strijden om een po-
diumplek. Aan het toernooi gaat een 
intensief selectieproces vooraf: scher-
mers moeten op kwalificatietoernooien 
voldoende punten halen om te mogen 
deelnemen. Daarmee is het EJK naast 
een bekroning van het seizoen ook 
een van de zwaarste toernooien in de 
reeks. Daniël Giacon uit Aalsmeer reis-
de met drie andere Nederlandse jon-
gens in de categorie cadetten (14-17 
jaar) op het wapen floret af naar het 
EJK in Maribor en werd begeleid door 
bondscoach Andrea Borella en coach 
Daniël Nivard van het Floret begelei-
dingsteam. Nivard is tevens sinds 2009 
Daniëls trainer. Daniël schermde op 
dinsdag 24 februari op het individue-
le toernooi. In de poule wist hij 4 par-
tijen te winnen en had met een 35e 

plaats op het tableau een goede uit-
gangspositie voor de daaropvolgende 
eliminaties. Daniël schermde de eerste 
eliminatie tegen de Italiaan Gasperini. 
Hij trok de partij door sterk schermen 
met 15-9 naar zich toe. Daarna volg-
de de ronde om een plek bij de beste 
16 schermers. De tegenstander was de 
Fransman Ediri die tweede op de Eu-
ropese ranglijst staat en nu als der-
de op het tableau stond. De zenuw-
slopende partij werd met 15-14 in Ne-
derlands voordeel beslist. Na de plaat-
sing voor de beste 16 hadden scher-
mer en coaches honger naar meer. De 
volgende partij begon met een duide-
lijk aanvalsplan: aanvallend schermen 
en de tegenstander domineren op de 
loper. Daniël had de partij volledig on-
der controle en versloeg de Hongaar 
Bellovicz met overtuiging: 15-10. Hier-
mee stond dit 14-jarige schermtalent 
ineens in de top 8 op zijn eerste EJK! 

Daniël Giacon met coach Daniel Nivard. 

Daar wachtte de uit Italië afkomstige 
Dal Santo die helaas nog een maatje 
te groot was: met 5-15 in het voordeel 
van de Italiaan eindigde Daniel Giacon 
als 7e op dit EJK. Dal Santo is overi-
gens later die dag Europees kampioen 
geworden. Coach Daniel Nivard over 
dit succes: ”Daniël schermde vandaag 
de wedstrijd van zijn leven. Ondanks 
het feit dat dit zijn eerste ervaring was 
op een internationaal titeltoernooi, 
voelde hij zich volledig thuis op dit ho-
ge niveau. Een seizoen lang hard wer-
ken aan sportieve en technische ont-
wikkeling betaalt zich vandaag uit. Dit 
is het begin van een mooie schermcar-
rière!” Op vrijdag 28 februari was het 
equipetoernooi voor de cadetten jon-
gens. Een equipe is een team van 3 
schermers per land die het in roule-
rende partijen tegen elkaar opnemen. 
Nederland had een mooie uitgangspo-
sitie, het stond als 4e geplaatst van 19 
landenequipes. Helaas werd de eerste 
partij van het als 13e geplaatste Isra-
el verloren, waardoor een plek bij de 
beste 8 landen verspeeld werd. Vervol-
gens werd wel van Denemarken, Tur-
kije en Duitsland gewonnen en Ne-
derland eindigde als 9e. Schermen is 
een dure sport, zowel alle toernooien 
als de schermuitrusting moeten zelf 
betaald worden. Daniël wil zich graag 
verder ontwikkelen met als ultieme 
droom de Olympische Spelen winnen. 
Zonder financiële hulp is dat bijna on-
mogelijk. Daarom is Daniël dringend 
op zoek naar sponsors. Bedrijven kun-
nen contact opnemen via dgiacon@
hotmail.com om dit jonge Aalsmeer-
se talent te helpen en de tegenpresta-
ties van Daniël te bespreken (bedruk-
king van schermuitrusting, vermelding 
in persuitingen, kaarten voor toernooi-
en etc.). Particulieren kunnen voor 30 
euro per jaar een Daniël Giacon Fan-
Card aanvragen op www.danielgiacon.
nl. Zij steunen Daniël daarmee en krij-
gen zelf ook voordelen bij webwinkels. 

Foto: Augusto Bizzi.

Darten in het Dorpshuis
Derde ‘Danny finale’ van 
seizoen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de tiende speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Hier-
mee waren tweederde van de vijf-
tien speelavonden van dit seizoen ge-
speeld. Danny Zorn was tot nu toe op-
permachtig. Met de afgelopen speel-
avond meegerekend won hij alweer 
zes speelavonden. Een andere Dan-
ny, namelijk de Hartog, was óók goed 
bezig. Van de vier keer dat hij aanwe-
zig was haalde hij drie keer de fina-
le, waaronder die van de laatste speel-
avond. Alle keren was Danny (Zorn) de 
tegenstander van Danny (de Hartog). 

William Hunitetu en Tim van de Poel 
wonnen dit seizoen beiden een speel-
avond, zij belandden zodoende in de 
stand op twee en drie. Beiden bereik-
ten op de afgelopen speelavond een 
finale. William won het tweede niveau 
door de finale van Remco Maarse te 
winnen. Tim van de Poel bereikte de fi-
nale van het derde niveau. Tim stond 
dit seizoen slechts twee keer niet in 
de finale. Bovendien verloor hij slechts 
één van deze finales. Op de afgelopen 
speelavond verloor hij echter ‘weer’, 
dit keer van Ronald Baars. Martin Bax 
was misschien wel de grootste verras-
sing van het seizoen tot nu toe. Bijna 

In de finale: Danny Zorg en Danny de Hartog.

alle keren bereikte hij het hoogste ni-
veau, en vijf keer bereikte hij minimaal 
de kwartfinale. Aan het eind van het 
seizoen wordt de Top Tien gehuldigd. 
Negen darters staan op minder dan 
tien punten achterstand op de num-
mer tien, dus zij zijn zeker nog niet 
kansloos. Uiteraard is de stand niet al-
les bepalend, het gaat om de gezellig-
heid op de avonden zelf. Ook valt er 
op de avonden zelf genoeg te winnen. 
Zo zijn er aan het eind van de avond 
de vier finales van de vier niveaus. Ook 
kan men met een enkele worp in de 
prijzen vallen. Zo had Roy de Jong met 
een finish van 108 de Hoogste Uitgooi 
van de avond. Frappant was dat hij zo-
doende niet alleen een grote fles bier 
won, maar ook nog eens zijn eigen 
getal met het Mystery Out rad wist te 
draaien, wat goed was voor de geld-
pot. Overigens bereikte Roy ook nog 
eens knap de halve finale van de win-
naarronde. Nadat Pietje van Over-
bruggen de vorige keer voor de vierde 
keer mocht aanleggen voor de Triple 
Pot, was het nu alweer de vijfde beurt 
voor Pieter Langelaan. Voor de twee-
de keer op rij moest hij de ‘onmoge-
lijke’ Triple 9 proberen te raken, wat 
helaas jammerlijk mislukte. Volgen-
de week wordt uit de doeken gedaan 
wat er op het vierde niveau gebeur-
de. Dit, of alle overige informatie van 
de dartclub, is ook alvast op de web-
site www.poelseye.nl te lezen. De vol-
gende speelavond van de Poel’s Eye is 
volgende week, vrijdag 13 maart. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name 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, 
dartliefhebbers zijn van harte welkom 
in het Dorpshuis.

Opa’s winnen maandtoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zondag vond 
het maandelijkse beachvolleybal 
toernooi plaats in The Beach. Net 
zoals de voorgaande edities zat het 
toernooi weer helemaal vol! In de 
vaste categorieën werd er gestre-
den om de prijzen! In de 4x4 cate-
gorie wisten de Opa’s na een lange 
tijd weer eens te winnen! In de span-
nende finale wisten zij te winnen van 
het team Attamottamotta. Dit da-
mes viertal bestond uit het Neder-
lands top beachvolley duo Laura 
Bloem en Marloes Wesselink en fa-
milie. Het duo nam tijdens het toer-
nooi afscheid van hun sponsor The 
Beach met een mooi bedankje. In de 

finale kwamen de dames helaas net 
te kort, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Beide teams gingen er met 
een mooi prijzenpakket van door! De 
foto’s van de andere winnaars zijn te 
vinden op de facebook pagina van 
The Beach. Volgende maand is er 
een speciale editie van het maand-
toernooi! The Beach organiseert 
het 150e en tevens laatste maand-
toernooi van deze winter. En daarbij 
wordt ook het 19 jarig bestaan van 
de prachtige sport en event locatie 
met een barbecue en een borrel ge-
vierd na afloop van het middagpro-
gramma! Meedoen of komen kijken? 
Surf naar www.beach.nl.

Knuffelende dammers na 
verdiend kampioenschap
De Kwakel - Als boer Geert nam 
de bijna tachtigjarige teamleider Leo 
Hoogervorst zijn teamleden onder 
zijn vleugels. Zij hadden wel een dik-
ke knuffel verdiend omdat zij in Andijk 
het damkampioenschap van de eer-
ste klasse van Noord-Holland behaal-
den. Ook alle lof voor ‘de Vorst van de 
Vrouwenakker’ die zijn team ruim op 
tijd naar Andijk loodste. Een psycholo-
gisch voordeel volgens de nestor van 
K&G, de thuisclub had geen tijd om 

warm te draaien en moest koud ach-
ter het bord plaatsnemen. Leo gaf zelf 
het goede voorbeeld door als eerste te 
winnen in de knusse bibliotheek van 
Andijk, het onderkomen van de dam-
club aldaar. Het 2e team van K&G had 
aan een gelijkspel voor het kampi-
oenschap, dus nog twee punten wa-
ren vereist . Deze punten werden zeer 
gegund door Jos Harte behaald, Jos 
is al jarenlang een van de trouwste 
dammers en beheerder van de club-

 Jos Harte die het beslissende punt haalde.

kas. Vervolgens behaalde nieuw oud-
lid Henk Springintveld remise zodat er 
ook nog werd gewonnen. De neder-
laag van kopman Kees Harte deed 
daar niets aan af, een 3-5 zege en 
daardoor kampioen. Laat in de nacht 
trok Henk nog een fles champagne 
uit de kast, maar die zal pas op de ko-
mende clubavond worden afgespro-
ken. Het zoet dan voor het 2e team 
van K&G, maar misschien wat zuur 
voor het 1e team. Het eerste team ver-
loor namelijk thuis met 2-6 van Pur-
merend en zag daarmee haar handha-
ving in de hoofdklasse tot bijna nul ge-
reduceerd. De laatste wedstrijd moet 
K&G winnen van SNA uit Heerhugo-
waard, maar dan moeten wel Haarlem 
en Almere tegen elkaar gelijk spelen. 
Bij een andere uitslag zijn de bord-
punten in het nadeel van K&G. Ver-
leden seizoen verloor K&G maar een 
wedstrijd in de hoofdklasse, nu won-
nen ze er maar een. Maandag lieten 
de kopmannen van K&G, Wim Kees-
sen en Adrie Voorn, punten liggen, 
zij speelden wel remise maar er had 
winst in gezeten. Piet van der Poel en 
Rene de Jong moesten hun hoofd bui-
gen voor de dammers uit Purmerend, 
die met Oosterend en Diemen gaan 
strijden om de titel. Maar damclub 
K&G zal volgend seizoen minstens 
weer met een team in de hoofdklas-
se uitkomen. Zeker zijn alvast de man-
nen van ‘Geert’, zij zijn maar wat gek 
met hun kopman die al 66 jaar de kar 
trekt bij K&G!

Voetbalwedstrijd tegen Blauw Wit 
RKDES wint degradatie duel
Kudelstaart - RKDES speelde afge-
lopen zondag tegen het stijf onder-
aan staande Blauw Wit. Het eens zo 
roemruchtige Blauw Wit, dat zelfs ooit 
landskampioen is geweest, maar nu 
reddeloos ten onder gaat. Met slechts 
11 spelers zonder een vaste keeper 
reisde men af naar Kudelstaart en ja 
wie moest er nu op doel? Twee spe-
lers allebei een helft, zo loste RKDES 9 
op vroeger op. Enigszins nieuwsgierig 
waren de fans wel. Hoe gaat RKDES 
nu eens een ruime overwinning halen? 
Met leuk combinatie voetbal of gaat 
iedereen voor zich zelf voetballen? 
Nou, allebei. In de eerste helft kon-
den de fans nog leuke aanvallen aan-
schouwen. Nadat RKDES twee gro-
te kansen had gemist, wist de Afas/
Nieuwendijk vier goals te maken voor 
de rust. Weliswaar geholpen door een 
keeper, die ook eigenlijk geen keeper 
is. Doelpunt één ging via een vrije trap 
van Ivo Lentjes die in de rebound in-
geschoten werd door Jordy Bourgon-
je. Doelpunt twee werd wederom Jor-
dy Bourgonje gemaakt. Doelpunt 3 
kwam op naam van Lennart Kok die 

met een afstandsschot scoorde en 
bij doelpunt 4 wist Maarten van Put-
ten de keeper vrij eenvoudig te passe-
ren. In de tweede helft ging de frivo-
le Jordy Bourgonje eruit en kwam Eli-
as Elhadji erin. De enige mooie aan-
val in de tweede helft werd afgerond 
door Edwin van Maris, dat waren er 
vijf. En de zesde werd gescoord door 
Roy Endhoven na goed doorzetten van 
Lennart Kok. RKDES vergat met name 
in de tweede helft te voetballen. Zo’n 
zwakke tegenstander kan en moet je 
helemaal weg spelen, maar de meeste 
spelers dachten alleen maar aan per-
soonlijk succes in plaats van het team 
succes. Eindstand: 6-0. Komende zon-
dag speelt RKDES wederom thuis, 
mededegradatie kandidaat Schoten 
komt op bezoek. RKDES speelde in de 
volgende opstelling: Jeremaih Veld-
man, Roy Endhoven, Damian Veldman, 
Edwin van Maris, Michael van Woen-
sel, Daryl Haime, Jordy Bourgonje( 46 
Elias Elhadji), Richard de Vries, Maar-
ten van Putten( 60Dani Calmez), Len-
nart Kok, Ivo Lentjes. 
Eppo

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - Op woensdag 18 maart 
is de volgende klaverjasmiddag bij 
de OVAK in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. De aanvang is 14.00 
uur. De soos op woensdag 11 maart 
vindt geen doorgang in verband 
met de jaarvergadering. Het klaver-
jassen op 25 februari is gewonnen 
door Riet Meijer met 5386 punten, 
gevolgd door Piet Buskermolen met 
5310, Cobie Veldhuizen met 5261 en 
Wim Reuling met 5010 punten.

Kudelstaart - Zaterdag 14 maart is 
het weer tijd om te gaan midgetsjoe-
len bij RKDES. Midgetsjoelen wordt 
gespeeld op sjoelbakken met hin-
dernissen. Er wordt gestreden met 
koppels om het open Kudelstaarts 
kampioenschap. Inschrijven per 
koppeal kan via EC@RKDES.COM. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 eu-
ro per koppel, te betalen bij binnen-
komst. Op 14 maart gaat de kantine 
van RKDES aan de Wim Kandreef 
om 19.30 uur open. Het midgetsjoe-
len begint om 20.00 uur. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
op de woensdagavond in het Dorps-
huis vanaf 20.00 uur. Op 18 februari is 
het klaverjassen gewonnen door Ria 
van ’t Schip met 5706 punten, gevolgd 
door Piet van Klaveren met 5349 pun-
ten en Theo Schols met 5308 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ria van Oostwaard met 3331 punten. 

Midgetsjoelen 
om titel

Sjoelen bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 12 maart 
is de volgende sjoelavond bij buurt-
vereniging Oostend. Er wordt ge-
sjoeld in buurthuis het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55 vanaf 20.00 
uur. Om 19.30 uur gaat de deur open 
voor inschrijving, koffie en thee. Ie-
dereen is van harte welkom. Donder-
dag 26 februari zijn de prijzen uitge-
reikt aan Nel Joore met 1737 punten, 
Jopie de Vries met 1665 punten, Jan 
de Nooij met 1559 punten en Jolan-
da Tuiten met 1495 punten.

Ouderensoos in 
het Dorpshuis

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis ’t 
Podium van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 26 februari is het kaar-
ten gewonnen door Huub Bouw-
meester met 5267 punten, op twee 
is Henk van Wichen geëindigd met 
5217 punten en op drie Piet Busker-
molen met 5201 punten. Bij het jo-
keren was de hoogste eer deze keer 
voor Gerard de Wit met 104 punten 
en Bets Teunen is tweede geworden 
met 295 punten. Belangstelling voor 
deze gezellige kaartmiddag? Kom 
gerust eens kijken. Voor inlichtingen: 
Mevr. R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6 
maart is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom. 
De koffie en thee staan klaar. Het 
koppelklaverjassen op 27 februari is 
gewonnen door Ben Blom en Ma-
ry Akse met 5774 punten. Op twee 
zijn Marco en John van de Jagt ge-
eindigd met 5415 punten en op drie 
Theo Nagtegaal en Floor Verbrug-
gen met 5361 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Riet Hoek-
man en Joop Biesheuvel met 3458 
punten.

Programma 
Basketbal

Aalsmeer - Zes basketbalwedstrij-
den worden zondag 8 maart ge-
speeld door de verschillende teams 
van Basketbal Vereniging Aalsmeer. 

Deze thuiswedstrijden vinden plaats 
in de Proosdijhal. Publiek is van har-
te welkom. Om 13.30 uur speelt BVA 
DS 1 tegen US D5 Amsterdam, BVA 
H22 1 tegen Alkmaar Guardians en 
BVA U18 tegen Volendam. Om 15.00 
uur is de hal voor BVA U14 en voor 
de BVA U12, beide teams spelen te-
gen Hoofddorp. Om 16.30 uur tot 
slot begint de wedstrijd BVA HS4 te-
gen Blue Stars Amsterdam. 

Programma 
handbal

Donderdag 5 maart
20.00 uur: FIQAS A’meer, H1 – Bevo 
 (eredivisie, nacompetitie)
Zaterdag 7 maart
09.15 uur: FIQAS A’meer, E3 – Voice
10.00 uur: FIQAS A’meer, D2 – Lelystad
10.45 uur: FIQAS A’meer, D1 – Snelwiek
11.30 uur: FIQAS A’meer, E1 – Lelystad
12.15 uur: FIQAS A’meer, ME C2 – V’dam
13.15 uur: FIQAS A’meer, ME C1 – Velo (J
14.20 uur: FIQAS A’meer, J C1 – Oliveo (J)
15.20 uur: FIQAS A’meer, D3 – Celeritas
Zondag 8 maart
11.00 uur: FIQAS A’meer, J B1 – SDS/Houten (J)
12.10 uur: FIQAS A’meer, ME B1 – Hellas (J)
13.20 uur: FIQAS A’meer, DA1 – VOC (J)
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