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DEZE WEEK:

 Agenda

 Verkiezingen

 SPIE, pramenrace op 
z’n chicst

 Bruisende gemeente!

KORT NIEUWS:

Kermis prima 
verlopen!
Aalsmeer - De kermis in de 
Hornmeer afgelopen week 
is dit keer prima verlopen. Er 
hebben zich geen ongeregeld-
heden voorgedaan. De exploi-
tanten hebben geluk gehad 
met het mooie weer, vooral in 
het weekend veel zon, en dit 
maakte de kermis favoriet voor 
een gezellig weekenduitje. Er 
mochten alle dagen veel be-
zoekers verwelkomd worden. 
In de nacht van zaterdag 8 op 
zondag 9 maart is bij het ter-
rein wel een damesfi ets gesto-
len. Het framenummer van de 
Sparta Express eindigt op 525.

Autonoom 
& 

Betrokken

Zijdstraat 38, Aalsmeer T: 0297 792 002

PACT verbindt
pactaalsmeer.nl

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:

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Check voor de leukste 
banen onze website 

www.antennagroep.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50Wasprogramma 1 € 14,50

DE HELE MAAND MAART  € 5,- korting! 

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.

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

VOORJAAR 2014MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY
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DEZE WEEK:

VERKIEZINGSAVOND 
IN AALSMEER 

IEDEREEN WELKOM
AANMELDEN NIET NODIG

NAPRATEN EN VOORBESCHOUWEN

MEGASCHERM + 
NOS-VERKIEZINGSUITSLAGEN

MET DE DIPPERS, HAPJES EN DRANKJES

AANVANG 22.00 UUR
WOENSDAG 19 MAART Geen krant?

0251-674433

Kans op ernstige 
hinder tijdens

wereldtop
op 24 en 25 maart
Kijk verderop in deze krant

NIEUW IN
AALSMEER

Marktstraat 22, 1431 BE aalsmeer
tel 0297 - 32 20 492

U BENT VAN HARTE WELKOM!

RESERVEREN

GEWENST

Burgemeester: “Stemmen is groot democratisch recht”

Verkiezingen: Partijen actief, maar 
inwoners massaal naar stembus?
Aalsmeer - De spanningen lo-
pen op, de partijen zijn super actief, 
brengen bezoeken, laten zich overal 
horen op en in de media en zijn na-
tuurlijk present op alle debatavon-
den. De gemeenteraadsverkiezin-
gen staan voor de deur. Op woens-
dag 19 maart mogen inwoners naar 
de stembus, maar gaan alle stem-
mers met net zoveel vuur als de par-
tijen naar de stembus? De peilingen 
zijn niet rooskleurig. Er wordt een 
lage opkomst verwacht. Maar, niets 
is veranderlijker dan de mens, dus 
wie weet. Het zou trouwens best 
heel leuk zijn om als Aalsmeer zijn-
de hoog te eindigen als gemeen-
te met wél een hoge opkomst! Ook 
een peiling, de lokale partijen gaan 
stemmen winnen. En dat komt na-
tuurlijk ook omdat er steeds meer lo-
kale partijen bij komen. In Aalsmeer 
is de lokale trend ook zichtbaar. De 
lokale partijen hebben zelfs de over-
hand. Wel op het laatste moment 
door twee nieuwe aanmeldingen, 
maar deelname is deelname. CDA 
en VVD hebben een landelijke ach-

terban, maar claimen beiden lokaal 
te denken. AB is puur Aalsmeers. 
Wellicht dat dit een beetje verge-
ten is, omdat deze partij zich al vele 
jaren sterk maakt voor Aalsmeerse 
belangen. Tijdens de intrede, alweer 
32 jaar geleden, overigens revoluti-
onair in Aalsmeer, dat al die andere 
jaren ‘gedomineerd’ werd door het 
CDA, VVD en PvdA. PACT is het lo-
kale antwoord op plaatselijk bestu-
ren. Een samengaan van PvdA, D66 
en GroenLinks in een op Aalsmeer 
gericht jasje. Helemaal vers is HAC, 
Het Aalsmeers Collectief met een 
heel eigen visie hoe Aalsmeer (be-
ter) bestuurd zou moeten worden. 
Lijst 6 heeft al eerder geprobeerd de 
politieke ‘arena’ te betreden en gaat 
opnieuw, met nieuw bloed, voor een 
plaatsje in het pluche. De afgelopen 
weken hebben de zes partijen hun 
visie mogen geven op tal van aan-
dachtspunten. Deze week wordt af-
gesloten met de vraag waarom in-
woners zouden moeten gaan stem-
men en wat de verwachtingen zijn 
wat betreft het ‘binnenhalen’ van 

zetels. Hopelijk hebben de verha-
len van de fracties bijgedragen aan 
het maken van de defi nitieve keu-
ze. Nog geen idee waar met het ro-
de potloodje het uiteindelijke kruis-
je gezet gaat worden? De verkie-
zingsprogramma’s van alle fracties 
zijn online te vinden, de verkiezings-
krant in de Nieuwe Meerbode vori-
ge week kan meer duidelijkheid ge-
ven en misschien heeft het afgelo-
pen dinsdag gehouden grote ver-
kiezingsdebat de keuze opgeleverd. 
In ieder geval, verdiep en maak be-
wust een keuze. Het zijn wel de 
mannen en vrouwen die de komen-
de vier jaar aan het ‘hoofd’ staan 
van Aalsmeer. Het is aan u/jou. 
De oproep van burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder tot slot: “Ga stem-
men, het is een groot democratisch 
recht!” De totaal 14 stembureaus 
in de gemeente zijn woensdag 19 
maart open van 7.30 tot 21.00 uur. 
Na sluiting wordt op feestelijke wij-
ze de telling afgewacht in het ge-
meentehuis. Belangstellenden zijn 
van harte welkom!

Best een goede opkomst tijdens het laatste en grote verkiezingsdebat in het gemeentehuis afgelopen dinsdagavond 
11 maart. Alle partijleden waren in ieder geval aanwezig. Foto: www.kicksfotos.nl.

Politie zoekt getuigen
Poging diefstal tas op straat
Aalsmeer - Op woensdag 5 maart 
rond half tien in de ochtend is op het 
Kwekerijpad een 17-jarige Aalsmeer-
se aangesproken door een onbe-
kend persoon. De inwoonster was bij 
het Hortensiaplein uit de bus gestapt 
en was op het weg naar het Cen-

trum. De 17-jarige werd aangespro-
ken door een ongeveer 20 jaar ou-
de man met een lichtgetint gelaat en 
donker krullend haar. In gebrekkig 
Nederlands vroeg hij haar de weg 
naar de Rabobank. Plots begon hij 
aan haar tas te trekken. De 17-jarige 

heeft haar bezit goed vastgehouden. 
Ook toen zij een duw kreeg en op 
de grond viel. De man is er vervol-
gens snel vandoor gegaan. De po-
litie is direct een onderzoek gestart, 
maar de straatrover is niet aange-
troffen. Mogelijk zijn er getuigen en 
kunnen zij verder helpen met het on-
derzoek. De politie is bereikbaar via 
0900-8844. De straatrover is onge-
veer 1.75 meter lang en droeg een 
donkere jas met een bontkraag.

Betrapt: 
3 Winkeldieven

Aalsmeer -Op donderdag 6 maart 
rond drie uur in de middag is in 
een winkel in de Lakenblekerstraat 
een winkeldief op heterdaad be-
trapt. De 21-jarige man uit De Kwa-
kel dacht de winkel te kunnen ver-
laten met in zijn binnenzak een an-
tenne voor een versterker. De Kwa-
kelaar heeft een winkelverbod ge-
kregen van 24 maanden voor alle 
vestigingen van het bedrijf. Dezelf-
de dag is in een winkel in de Op-
helialaan ook een winkeldief aan 
de politie overgedragen. Door per-
soneel werd gezien dat een 16-ja-
rige Uithoornaar twee blikjes ener-
giedrank en twee frikadelbroodjes 
in zijn tas stopte. De jongen is door-
gestuurd naar Halt voor een taak-
straf. Op vrijdag 7 maart rond drie 
uur in de middag is in een winkel op 
het Praamplein nog een winkeldief 
op heterdaad betrapt. Een 36-jarige 
man zonder vaste woon- of verblijf-
plaats wilde zonder te betalen de 
winkel verlaten met voor 12,60 euro 
aan bier. Voor deze dief gaat het su-
persnelrecht toegepast worden.
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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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

KERKDIENSTEN BURGELIJKEBURGELIJKEstand

Naar Pasen 
in Oosterkerk

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt op 
een aantal woensdagavonden vooraf-
gaand aan Pasen stilgestaan bij de lij-
densweg van Jezus. Elke samenkomst 
begint om 19.15 uur en duurt tot cir-
ca 19.45 uur. Op woensdagavond 19 
maart is het onderwerp: Jezus wordt 
bespot. De samenkomst wordt geleid 
door Marijke van der Kolk. Adres Oos-
terkerk: Oosteinderweg 269. Iedereen 
is van harte welkom!

Bijeenkomsten Zorg bij niet 
Aangeboren Hersenletsel
Amstelveen - MEE Amstel en Zaan 
en Mantelzorg Steunpunt organise-
ren bijeenkomsten over zorg bij niet 
aangeboren hersenletsel. Op dins-
dag 18 maart van 13.00 tot 15.00 
uur start de eerste bijeenkomst en 
vervolgens op 25 maart, 1, 15 en 
22 april. De bijeenkomsten vinden 
plaats in het gebouw van Amstel-
ring aan de Laan van de Helende 
Meesters 431. Deelname aan deze 
bijeenkomsten is gratis. Om zicht te 
krijgen op de groepsgrootte graag 
aanmelden via 023-5563300, cur-
sus@meeaz.nl of het Mantelzorg 
Steunpunt, mantelzorg@mantel-
zorg-steunpunt.nl, telefoon 0900-

1866. De gevolgen van niet aange-
boren hersenletsel zijn vaak heel in-
grijpend. Niet alleen voor de getrof-
fene, maar ook voor de partner, fa-
milie, vrienden of kennissen. De vijf 
themabijeenkomsten zijn speciaal 
voor hen die helpen bij de dagelijk-
se zorg van mensen met niet aange-
boren hersenletsel. Speciaal wordt 
ingegaan op: Waar kan steun en 
goede hulp gevonden worden? Kent 
de mantelzorger zijn/haar eigen be-
hoeften? Er zal worden kennis ge-
maakt met de PRET strategie. Het 
uitwisselen van ervaringen en ken-
nis staan centraal tijdens deze bij-
eenkomsten.

Kinderhulp zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Steeds meer kinderen 
in Nederland worden de dupe van 
financiële problemen thuis, in de 
jeugdzorg en daarbuiten. Kinder-
hulp wil er zijn voor al deze kinde-
ren en daarvoor is veel geld nodig. 
De landelijke collecte 2014 van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp wordt 
gehouden van 13 tot en met 19 
april. Het fonds hoopt op gulle gif-
ten, maar heeft ook hulp nodig. Vrij-
wel overal in Nederland is nog drin-
gend behoefte aan extra collecte-
vrijwilligers. Een fiets, een week-
je kamperen, zwemles, sporten of 
een Sinterklaascadeautje. Dingen 
die zo gewoon lijken, maar voor een 
grote groep kinderen in Nederland 
niet zijn weggelegd. In (pleeg)ge-
zinnen met financiële problemen 
of jeugdzorginstellingen is hiervoor 
vaak geen geld. Nationaal Fonds 

Kinderhulp helpt door financieel 
bij te springen. Want ook kinderen 
die opgroeien in probleemsituaties 
moeten de mogelijkheid krijgen om 
hun talenten te benutten en aan-
sluiting kunnen houden bij leeftijds-
genoten. Maar ook de kans om ge-
woon kind te zijn en even de zorgen 
opzij te zetten. Helpt u ook mee om 
geluk mogelijk te maken voor kin-
deren met minder kansen? Heeft u 
een paar uurtjes tijd? Word dan col-
lectant voor Kinderhulp. Collecte-
ren hoeft echt niet veel tijd te kos-
ten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt 
besteden. Samen met de plaatselij-
ke coördinator in uw wijk of woon-
plaats overlegt u welke straat/stra-
ten u voor uw rekening wilt nemen. 
Aanmelden kan bij: Stephanie La-
ros via 010–2262356, 06–57418064 
of s.laros@kinderhulp.nl.

Vermist:
- Hornweg: Vaal rood-beige poes met zachte vacht.
- Oude Spoordijk: Lichtbruin-beige langharig konijn met hangoren.
- Anjerlaan: Bruin cyperse kater van ongeveer 6 jaar. Heet Denso.

Gevonden:
- Rand Amsterdamse Bos: Dik zwart-wit-bruin konijn.
- Legmeerdijk: Zwart-witte kat.
- Kudelstaartseweg: Zwart-bruine kat.
- Beatrixstraat: Schildpadpoes met rode streep over haar neus. 
 Heeft een bandje om van dierenbescherming.

Themamiddag 
Dementie OVAK
Aalsmeer - De OVAK organi-
seert een themamiddag over de-
mentie. Het komt regelmatig voor 
dat buren, vrienden en fami-
lie hier mee te maken krijgen. Je 
hebt geen idee wat of je allemaal 
te wachten kan staan. Hoe ga je 

Waar is konijn 
hangoor toch?

Aalsmeer - Nog niet thuis geko-
men, is het lichtbruin-beige langha-
rige konijn met hangoren, die wordt 
vermist vanaf de Oude Spoordijk. 
Wie het dier heeft gezien, wordt ver-
zocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Collecteer 2 uur voor sporters 
met een handicap
Aalsmeer - Duizenden collectan-
ten, vrijwilligers en ook verenigin-
gen, gaan tijdens de landelijke col-
lecteweek van 30 maart tot en met 
5 april collecteren om zo sporters 
met een lichamelijke-, zintuiglijke- 
en verstandelijke handicap te steu-
nen. Omdat zij vinden dat niemand 
buitenspel mag staan. Sta jij ook, 
als één team achter de sporters met 
een handicap? 
Al met 2 uur collecteren kun je het 
verschil maken. Collecteren wordt 
nog leuker als je met je sportteam, 
een vriend(in), familielid of buur-
man loopt. Samen kun je meer hui-
zen langsgaan en dus meer geld 
ophalen voor (lokale) projecten van 
Fonds Gehandicaptensport. Doel 
van de landelijke collecte is om zo-

veel mogelijk geld op te halen voor 
de gehandicaptensport. Om als ge-
handicapte te kunnen sporten zijn 
namelijk vaak aanpassingen nodig. 
Aanpassingen aan bijvoorbeeld het 
sport- en spelmateriaal of de sport-
accommodatie maar ook extra be-
geleiding en speciaal vervoer. Daar 
is geld voor nodig. Veel geld. Fonds 
Gehandicaptensport steunt jaar-
lijks honderden projecten. Voor en-
kele voorbeelden van de projecten 
die het afgelopen jaar mogelijk zijn 
gemaakt, kan gekeken worden op 
www.fondsgehandicaptensport.nl. 
Op de site kunnen geïnteresseer-
den zich ook aanmelden om te gaan 
collecteren. Dit kan ook bij Ria Pie-
terse- Waaijman via 0297- 322187 of 
loekria@yahoo.nl .

Italië in Open Hof Keuken 
Aalsmeer - Op vrijdag 21 maart 
om 18.00 uur serveert de Open Hof 
Keuken weer een maaltijd in het Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 17.45 
is de deur open en de maaltijd ein-
digt rond 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is elkaar ontmoe-
ten. De Open Hof Keuken is voor ie-
dereen toegankelijk en wordt ge-

organiseerd door de Diaconie van 
de Open Hof Kerk. Op het menu 
staan dit keer Italiaanse gerechten 
De kosten bedragen 4.50 euro per 
persoon. Opgeven kan via email: 
diaconie@pgaalsmeer.nl of neem 
contact op met de diaconie via 06-
41700923. Aanmelden kan tot don-
derdag 20 maart.

Cheque OSA voor Doopsgezinde Gemeente

Bazaar steunt project in Angola
 Aalsmeer - Op 4 maart is opnieuw 
een subsidiecheque van de gemeente 
door OSA overhandigd aan een dele-
gatie van de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer. 
Tijdens de bazaar in november vo-
rig jaar is 1.000 euro gereserveerd 
voor een project in Angola. Er is 
een cheque van nog eens1000 eu-

ro door de OSA uitgereikt voor nieu-
we schoolbanken voor basisschool 
Vila Matilde in Malanje in Angola. De 
schoolbanken worden gemaakt door 
plaatselijke werklozen met behulp van 
een professionele timmerman. Ook 
belangstelling voor subsidie voor een 
project? Kijk dan op de website van 
OSA: www.osa-aalsmeer.nl.

Zonnebloem naar tuincentrum
Rijsenhout - Bij de Zonnebloem 
draait het om mensen. Al 65 jaar. Al-
les op alles wordt gezet om men-
sen met een fysieke beperking een 
onvergetelijke dag te bezorgen, zo-
dat ook zij volop van het leven en 
van activiteiten kunnen genieten. 
Woensdagmiddag 5 maart is de af-
deling Rijsenhout en Burgerveen 

naar het tuincentrum geweest. Het 
was een heerlijke en gezellige lente-
middag voor niet alleen alle gasten, 
maar ook voor de vrijwilligers. Meer 
weten over wat de Zonnebloem voor 
u zou kunnen betekenen of mis-
schien wat u voor de Zonnebloem 
kunt betekenen? 
Kijk op www.dezonnebloem.nl.

Zondag 
16 maart

hier mee om? Wat kan je doen? 
Omdat dit een interessant, maar 
complex onderwerp is, is Dr. M.G. 
Kat, vrij gevestigd ouderenpsychi-
ater in Amsterdam en werkzaam 
in het Medisch Centrum in Alk-
maar, gevraagd om over demen-
tie te komen praten op vrijdag 14 
maart in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De middag 
begint om 14.00 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 

Molens bij 
de PCOB

Aalsmeer - Op donderdagmiddag 20 
maart houdt de PCOB weer een le-
denmiddag. Deze keer neemt de heer 
Hofstra van de molen aan de Molen-
vliet de bezoekers in woord en beeld 
mee naar diverse molens van Am-
sterdam tot Rijpwetering. Van harte 
uitgenodigd om deze middag bij te 
komen wonen. De lezing begint om 
14.30 uur in de grote zaal van Zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molenpad. 

GEBOREN
Lucy Alice Henn

OVERLIJDEN
A. Dekker

HUWELIJKSAANGIFTE
E. Piet en D.D. Bakker

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. H. de Jong uit Zeist 
en 16.30u. met ds. C.M. van der Klis 
uit Bunschoten. Rijsenhout zingt!

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en 
zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communievieringen met resp. A. 
Blonk en M. van Zoelen. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen mmv 
klein koor. Om 14u. Poolse dienst 
met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Parochie van Hei-
lige Maria viert Russisch-orthodoxe 
diensten, zaterdag 17.30u. vespers en 
zondag 10u. Goddelijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. F. Praamsma. Om 
10u. ook kinderkerk en tienerdienst.
 
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst. Vg. ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts 
mmv cantoren.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 17 maart 20u. bijeenkomst met 
drs. Bert Piet.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 25 maart 20u. Thema: De pro-
fetie van Ezechiël met P.A. Slagter, 
Wijk bij Duurstede.

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 
10u. dienst met ds. Jan Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. D. Visser en 19u. met ds. P.J. 
den Hertog. Woensdag 12 maart 
19.30u. Biddag, ds. H. Biesma.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Ellen van Houten. Collecte voor 
Doopsgezinde monumenten. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: F. van Santen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. G.J. 
van Asselt uit Nijverdal. Organist: 
Dick Vermeulen, Landsmeer.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 



Muziek
Vrijdag 14 maart:
* Mijn Praam is Top, Full Moon Party 
in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
* Thanks God it’s Friday in N201, 
Zwarteweg v/a 19.30u.
* Westplas on stage met muziek, 
cabaret en dans in schoolgebouw 
Mensinglaan v/a 19.30u.
Zaterdag 15 maart:
* Open podium 15-18u. en muzika-
le avond AB v/a 20.30u. in De Oude 
Veiling, Marktstraat.
* Back in Time feest in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Presentatieavond drumfanfare 
Melomanie en Prins Willem Alexan-
der in De Reede, Rijsenhout, 20u.
* Party met dj Menzoo in de dansca-
fé de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Early Hardcore met Frantic Freak in 
N201, Zwarteweg v/a 23u.
* KCA Jazz met Mischa van der 
Wekken Quintet in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21.30u.
Zondag 16 maart:
* Optreden Vocal Group Band in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 14.30u.
* Live Chicago Hot Rocks op podium 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer v/a 16u.
Zaterdag 22 maart:
* Donateursconcert Sursum Corda 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Thema: Movies in Concert v/a 20u.
* 2e Voorronde Popprijs Amstelland 
in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Vriendenconcert shantykoor De 
Marconisten in De Ontmoeting in 
Leimuiden v/a 20u.
Zondag 30 maart:
* Muzikale middag Show- en Jacht-
hoornkorps mmv De Brulboeien in 
clubgebouw Bilderdammerweg 116, 
Kudelstaart, 14-17.30u.

Theater en Cabaret
Vrijdag 14 maart:
* Komedie Ali B beken(d)t in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 21 maart:
* Jeugdvoorstelling ‘Afblijven’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 22 maart:
* Tony Neef brengt theatervoorstel-
ling ‘Sonneveld’ in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 20u.

Films
Donderdag 13 maart:
* Natuurfilm over vogels en dieren 
bij Vogelvereniging in Wellant Colle-
ge, Linnaeuslaan 2 v/a 20u.
T/m 23 maart:
* Diverse films voor alle leeftijden 
in in Crown Cinema, Van Cleeffka-
de. Nieuw: Donderdag, zaterdag 
en dinsdag ‘Hartenstraat’. Ook ‘Ke-
nau’ en ‘The Butler’ Voor jeugd: Mr. 
Peabody & Sherman, de Lego mo-
vie, K3 en het Dierenhotel, Het re-
gent gehaktballen2, Free Birds, Pla-
nes, Plop wordt kabouterkoning en 
Verschrikkelijke Ikke2. Films op vrij-
dag-, zaterdag-, zondag- en woens-
dagmiddag.

Exposities
13 t/m 15 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. T/m 29 
maart.
13 t/m 16 maart:
* Laatste weekend expositie Hei-
di Wallheimer in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14-
17u. Zondag lezing 15-15.30u.
Zaterdag 15 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open,11-16u.
Vanaf 23 maart:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 

in galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Zaterdag 22 voorbezichtiging 
13-17u. en zondag opening om 14u. 
door Piet Augustijn met livemuziek. 
Expositie t/m 13 mei
Tot en met 30 mei:
* Expositie Cathy Van der Meulen 
in gemeentehuis, Raadhuisplein. Te 
bezichtigen tijdens openingstijden. 
Rondleiding op vrijdag 11 april om 
16.30u.
Tot Pasen:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.

Diversen.
Donderdag 13 maart:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Netwerkbijeenkomst Cultuurpunt 
Aalsmeer, 18-19.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Klaverjassen bij DES in De Reede, 
Rijsenhout v/a 19.30u.
Vrijdag 14 maart:
* Themamiddag dementie bij OVAK 
in buurthuis Hornmeer v/a 14u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Boekhuis Bal, in Boekhuis, Zijd-
straat 12 van 19.30 tot 21.30u.
* Speelavond IJsclub Oost in Anker, 
Oosteinderweg 372 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 15 maart:
* Schoonmaakactie op Westeinder-
plassen. SPIE. Verzamelen 8u. bij 
WSA, Uiterweg.
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-
huis, Gerberastraat, 9.30-15u.
Zondag 16 maart:
* Baby- en peuter zweminstuif in De 
Waterlelie, Dreef, 13-15u.
* Open Meer ontmoeting in gebouw 
Irene, Kanaalstraat v/a 16.30u.
Maandag 17 maart:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
Anker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
Dinsdag 18 maart:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Marga van Doorn te gast in On-
moetingscentrum Dementie in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 19.30u.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 19 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Lezing over Rijksmuseum bij Ni-
von in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan v/a 20u.
Donderdag 20 maart:
* PCOB ledenmiddag over molens in 
zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Popkwis0297 in De Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20u.
* Schrijfster/filosofe Joke Hermsen 
bij Zin-Inn, Doopsgezinde Gemeen-
te, Zijdstraat 55 v/a 20u.
Vrijdag 21 maart:
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan van 17.45 tot 20u.
Zaterdag 22 maart:
* Kinderkledingbeurs lente/zomer in 
De Reede, Rijsenhout, 12.30-14u.
* Midgetsjoelen bij RKDES in kanti-
ne Wim Kandreef v/a 20u.
Zondag 23 maart:
* Talentendag voor zwemmers en at-
leten in de Waterlelie v/a 10.30u.

Vergaderingen
Donderdag 13 maart:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Woensdag 19 maart:
* Gemeenteraadsverkiezingen. Naar 
de stembus, open 7.30 tot 21u.

AGENDA

Vrijdag en zondag in The Shack
Rockjam en Chicago Blues
Oude Meer - Vrijdag 14 maart is er 
wederom een rockjam in The Shack 
met Gus Genser, ex-drummer van 
Herman Brood. De afgelopen weken 
is gebleken dat steeds meer muzi-
kanten de weg naar The Shack we-
ten te vinden op de vrijdagavond! En 
wat is er niet leuker dan met elkaar 
muziek maken in een gezellige sfeer 
met enthousiast publiek! De jam be-
gint om exact 21.00 uur en eindigt 
om 01.00 uur en de entree is gra-
tis. De eerste set begint de begelei-
dingsband, bestaande uit Gus, Stan 
en Joyce, in de tweede en derde set 
kan iedereen die wil meespelen/zin-
gen, waarna de drie begeleidende 
muzikanten afsluiten met een laat-
ste set. Zondag 16 maart staan The 
Chicago Hot Rods op het Shack-
podium in Oude Meer. Een gewel-
dige band bestaande uit 5 absolu-
te topmuzikanten! Deze vijfkoppi-
ge Nederlandse band bewijst dat je 
niet naar Chicago hoeft af te reizen 
om een onvervalste partij Chica-
go blues te beleven. Deze jongens 
spelen niet alleen maar vóór, maar 
ook mét het publiek. Ze pakken het 
publiek direct in en nemen ze mee 

naar de authentieke sfeer van een 
rokerige juke joint zomaar ergens in 
het zuiden van Amerika. The Chica-
go Hot Rods staat garant voor een 
strakke en groovende bas en drums, 
virtuoos gitaarwerk, de snijdende 
sound van een rauwe bluesharp en 
uiterst soulvolle zang. Kars van Nus 
neemt de zangpartijen voor zijn re-
kening. Beleef de passie samen met 
The Chicago Hot Rods in dampen-
de shuffles, swingende boogies, een 
klein vleugje blues-rock, blues ex-
travaganza! Elke muzikant van de-
ze topband heeft afzonderlijk al de 
nodige nationale en internationa-
le podiumkilometers gemaakt. Hun 
nieuwste CD ‘Wine like Water’ is vo-
rig jaar onder grote belangstelling 
gepresenteerd. Op zang en mond-
harmonica Kars van Nus, op gitaar 
Eddie Vorstenbosch en Jeroen van 
Esdonk, op bas Luc Broers en ach-
ter de drums neemt Thomas Ver-
meulen plaats. Op zondag 16 maart 
gaat The Shack open om 15.00 uur, 
aanvang The Chicago Hot Rods om 
16.00 en de entree is 5 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Vanavond bingo, zaterdag dj Menzoo

Vrijdag 1e ‘Mijn Praam is 
Top’ met One Day Fly
Aalsmeer - Zin in een feestje? 
Aanstaande vrijdag 14 maart is er 
Full Moon Party! Dit keer niet in 
Thailand, maar gewoon in Aalsmeer! 
Danscafé de Praam organiseert na-
melijk de aankomende vier vrijda-
gen ‘Mijn Praam is Top’. Totaal vier 
teams krijgen de kans om helemaal 
zelf een feest te organiseren. De Full 
Moon Party van aanstaande vrijdag 
wordt georganiseerd door team One 
Day Fly, een club van vijf meiden en 
twee heren: Daniëlle Buskermolen, 
Thirza Schoenmaker, Marlon Kreeft, 
Heike Pouw, Ramona van den Och-
tend, Roy van Diemen en Nico Rijk-
mans. Geheel in de stijl van Full 
Moon is de dresscode neon/fluor én 
zijn er buckets met sterke drank te 
koop. Verder is er een surprise act 

en zorgen de DJ’s Raoul en Ddd 
voor de muziek. Ook zijn er diverse 
prijzen te winnen. Kaarten kosten 5 
euro en zijn verkrijgbaar via oneday-
fly@gmail.com. Wees er snel bij, 
want de kaarten gaan hard! Zater-
dagavond 15 maart kan in de Praam 
gezellig nagepraat worden over het 
eerste event met DJ Menzoo achter 
de draaitafel! Zaterdagmiddag staat 
bij lekker weer de schuifpui uiter-
aard weer open! Dit was afgelopen 
zaterdag voor de eerste keer van dit 
jaar weer genieten op het terras met 
een drankje  en een hapje. Nu van-
avond, donderdag 13 maart, eerst 
de Praambingo! Mocht je nog in-
teresse hebben, aan de deur is het 
mogelijk op de gastenlijst geplaatst 
te worden. Adres: Zijdstraat 60.

Zaterdag AB-dag in Oude Veiling
Open podium, workshop 
en meer in ‘Deel je Passie’
Aalsmeer - Het open podium en 
de muzikale avond van Aalsmeerse 
Belangen komen met rasse schre-
den naderbij. Komende zaterdag 15 
maart is het zover, om 15.00 uur zal 
de eerste act plaatsnemen op het 
podium. Er is een breed aanbod van 
jonge en oudere muzikanten en als 
klap op de vuurpijl zal ook de ver-
maarde dichtkunst van Marcel Har-
ting de nodige aandacht krijgen. 
Een groot aantal aanmeldingen is al 
binnen, maar er is nog ruimte voor 
talent. Dus gooi alle schroom van je 
af en geef je alsnog op! Muzikan-
ten, sprekers, dichters en woord-
kunstenaars, iedereen is welkom. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om ’s 
middags met jouw instrument onder 
de arm naar binnen te lopen. Om er 
voor te zorgen dat je de piano thuis 
kunt laten staan, is deze alvast in 
de zaal neergezet en daar kan ge-
bruik van worden gemaakt. De zaal 
gaat open om 14.30 uur, het mid-
dagprogramma start om 15.00 uur 
en zal rond 18.00 uur worden afge-
sloten. De ranja, koffie en de thee 
zijn voor rekening van AB en de en-
tree is gratis.
In de kleine bovenzaal zal Joseph 
Custers, onder andere bekend van 
het vermaarde duo Circus Custers, 
een workshop ‘muziek maken’ ge-
ven. Dit om de veelal jonge talenten 
in de gemeente op hun eerste stap-
pen in de muzikale wereld te bege-

leiden. Ook zal dichter Marcel Har-
ting de fijne kneepjes van het schrij-
ven van een gedicht uitleggen. De 
‘rookkamer’ van de Oude Veiling zal 
voor deze middag speciaal worden 
omgebouwd tot een ‘bomenmuse-
um‘, dit in het verlengde van het his-
torische Joni Mitchell nummer ‘Big 
Yellow Taxi’ wat door Helma Persoon 
in een eigen vertaling en zichzelf 
begeleidend op de gitaar, zal wor-
den vertolkt. De grote bovenzaal zal 
voor het avondprogramma geheel in 
het teken van muziek maken staan. 
Elastiek bijt het spits af om 20.30 
uur en Dazzle zal het laatste gedeel-
te van de avond verzorgen. Tijdens 
de optredens van de beide bands 
zullen gastmuzikanten op het podi-
um komen. Zo zal Rutger Abbing bij 
Elastiek de vioolsolo in ‘Dust in the 
Wind’ spelen en bij het optreden van 
Dazzle, zingt Jop Kluis een drietal 
bluesnummers en neemt Leo Ter-
louw de saxofoon ter hand in Ger-
ry Rafferty’s ‘Baker Street’. De en-
tree deze avond is gratis, de drank-
jes zijn voor eigen rekening.
Opgeven voor het middagpro-
gramma kan bij: christavogelaar@
hotmail.com of dick@genieloods.
nl. Het belooft een mooi muzikaal 
spektakel te worden en de moeite 
van het bezoeken waard. Kom zater-
dag 15 maart naar De Oude Veiling 
in de Marktstraat en ‘Deel je Passie’ 
met AB.

Nu in Crown: Romantiek 
met film ‘Hartenstraat’
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 
12 maart, is in Crown Cinema de 
film ‘Hartenstraat’ in première ge-
gaan. Deze sprankelende roman-
tische komedie speelt zich af in de 
Negen Straatjes in Amsterdam. In 
dit dorpje in de stad lijkt iedereen 
op zoek naar liefde. Zoals de onver-
beterlijke rokkenjager Bas, de seni-
oren Bep en Aart en het gesettel-
de stel Rein en Jacob. De enige die 
niet op zoek is naar liefde, is Daan. 
Hij woont hier met zijn dochter Saar 
in de Hartenstraat, waar hij zijn een 
eigen zaak als traiteur heeft. Dan 
verschijnt Katje in zijn leven… Ook 
vanavond, donderdag, zaterdag en 
dinsdag te zien vanaf 21.15 uur en 
zondag om 18.45 uur. De film duurt 
negentig minuten. Filmtip: ‘Kenau’ 
donderdag en zaterdag om 18.45 
uur en zondag vanaf 20.45 uur. In de 
kleine zaal presenteert Crown Cine-
ma vanavond en zaterdag om 20.00 
uur ‘The Butler’. Voor de jeugd be-

gint het bioscoopplezier op vrijdag 
met ‘Free Birds’ vanaf 15.30 uur in 
de kleine zaal. Zaterdag en zondag 
trakteert Crown Cinema op een sca-
la aan films met ‘K3 en het Dieren-
hotel‘, ‘The Lego Movie‘, ‘Het regent 
gehaktballen2’ en (alleen op zon-
dag) ‘Mr. Peabody & Sherman’. In de 
kleine zaal kan genoten worden van 
‘Plop wordt kabouterkoning’, ‘Ver-
schrikkelijke Ikke2’ en Free Birds’. 
Zaterdag gaat vanaf 12.45 uur het 
ligt uit in de filmzaal en zondag 
start het filmprogramma al om 10.30 
uur. Op woensdagmiddag vertoont 
Crown Cinema eveneens wekelijks 
een gevarieerd en uitgebreid aan-
bod voor alle leeftijden, tien stuks 
vanaf 12.45 uur. Kijk voor meer in-
formatie en exacte tijden op www.
crowncinema.nl. Voor het reserve-
ren van kaarten kan gebeld wor-
den naar 0297-753700 of mail naar 
info@crowncinema.nl. Adres: Van 
Cleeffkade 15.

Pittig avondje knallen!
Early hardcore met Frantic
Freak zaterdag in N201
Aalsmeer - Zaterdag 15 maart 
kunnen alle die-hard hardcore lief-
hebbers zich weer opmaken voor 
een pittig avondje knallen in N201 
met early hardcore en terror hel-
den Frantic Freak en The Vizitor op 
het podium tijdens Hardcore Re-
load. Hardcore Reload heeft zich 
inmiddels ontwikkeld tot een feest 
waar de echte liefhebber uit de re-
gio haast niet meer omheen kan 
als je gaat voor snoeiharde hard-
core zonder commerciële poespas 
eromheen. Na een stampvolle edi-
tie met dr. Peacock een maand ge-
leden, waar het tempo niet onder 
de 180 bpm is geweest, zal ook de-
ze nieuwe editie er vanaf het begin 
vol ingaan. Dat kan ook bijna niet 
anders met een dj als Frantic Freak 
achter de knoppen, bekend gewor-
den met zijn compromisloze ‘Hellrai-
ser sound’ uit de jaren negentig. Een 
sound waar niemand omheen kan. 

Voor de echte liefhebbers. Een ode 
aan de hardcore stijl, die misschien 
wel de grootste climaxen heeft ge-
kend. Als afsluiter doet dj The Vi-
zitor er nog een schepje bovenop 
met zijn bekende terror en speed-
core stijl die het uiterste van je con-
ditie op de dansvloer opeist! De 
avond wordt opgewarmd door dj’s 
Ronnie de Kuiper (bekend van Tun-
neldome), N201 residents Re-spect 
en Thosba en ook zij zullen er geen 
doekjes om winden: Hardcore Re-
load wordt gegarandeerd wederom 
een snoeihard feest dat nog lang zal 
nasuizen de week erna! Het feest 
begint zaterdag om 23.00 uur en de 
entree is 12,50 euro. Er zijn kortings-
kaarten verspreid waarmee je voor 
slechts 7,50 euro naar binnen kunt 
op vertoon bij de entree. Meer info 
en foto’s van vorige feesten zijn te 
vinden op www.n201.nl en op de fa-
cebookpagina van N201.

Back in Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
15 maart kan er weer gefeest wor-
den in The Beach. Dan staat weer 
een aflevering van de Back in Time 
– Dance Classics Party op het pro-
gramma. Back in Time is het ouder-
wets gezellige feestje met een mu-
zikale reis door hoofdzakelijk de ja-
ren zeventig en tachtig. Gezellig-
heid, een drankje en een dansje. 
Vanaf 21.30 uur is iedereen weer 

van harte welkom. Verzoeknum-
mers zijn altijd welkom via de spe-
ciale verzoeknummerkaart, waarbij 
de DJ de leukste suggesties er tus-
sen uit pikt om te draaien. Neem ge-
zellig vrienden en vriendinnen mee, 
want het belooft weer knotsgezellig 
te worden! Back in Time vindt zater-
dagavond plaats in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a en de toe-
gang is gratis!

Deelnemen nog mogelijk!
Tweede editie Popkwis0297
Aalsmeer - Op donderdag 20 maart 
wordt in de bovenzaal van De Oude 
Veiling in de Marktstraat de tweede 
editie van popkwis0297 georgani-
seerd. De eerste editie afgelopen ja-
nuari was een gezellige en geslaag-
de avond, er streden maar liefst 80 
personen om de leuke prijzen. Eén 
groot feest! Popkwis0297 is een 
kwis waarbij je in teamverband de 
algemene popmuziek kennis kunt 
testen en waarbij gezelligheid net 
zo belangrijk is als het strijden om 
de eerste plaats. De  teams krijgen 
vragen voorgeschoteld in verschil-

lende categorieën; er komen mu-
ziekfragmenten uit de jaren zeven-
tig tot nu voorbij in een aantal or-
ginele kwisrondes. Inmiddels heb-
ben zich al 10 teams aangemeld. Wil 
je ook meedoen? Stel dan een team 
samen van 4 tot 6 personen, verzin 
een leuke teamnaam en geef je op 
via Twitter, Facebook of stuur een 
mailtje naar popkwis0297@gmail.
com. Wacht niet te lang, want vol is 
vol. De inschrijfkosten zijn 3,50 eu-
ro per persoon. De bovenzaal gaat 
vanaf 19.30 uur open en de popkwis 
gaat om 20.00 uur van start.

Zaterdag in cultureel café Bacchus
KCA Jazz: Mischa van der 
Wekken Quintet
Aalsmeer - KCA Jazz presen-
teert aanstaande zaterdag 15 maar 
het Mischa van der Wekken Quin-
tet met Mischa van der Wekken op 
saxofoon, Eran Har Even op gitaar, 
Nicola Androli op piano, Tobias Nij-
boer op contrabas en Erik Kooger 
op drums. Mooie muziek, ‘bedacht-
zaam en omfloerst’, maakt Mischa 
van der Wekken met zijn quintet. 
De saxofonist studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag en was gedurende die perio-
de een vaste waarde in de bigband 
van dat instituut. Zodoende werk-
te hij met topmusici als trombonist 
Slide Hampton, trompettist Ken-
ny Wheeler en saxofonist Michael 
Brecker, en speelde hij vijf maal op 
het North Sea Jazz Festival. In 2008 
verscheen zijn cd ‘Momentum’, zijn 
debuut als bandleider. Hierop staan 
hoofdzakelijk eigen composities die 
worden vertolkt door zijn interna-
tionale kwintet, met gastsolist Eric 
Vloeimans in een glansrol. De criti-

ci maakten melding van een mooi, 
sfeervol, gevarieerd album, met spel 
van hoge kwaliteit, Wayne Shor-
ter waardig. De composities bevat-
ten heldere melodieën en zijn op 
geraffineerde wijze gearrangeerd. 
Binnenkort brengt het Mischa van 
der Wekken Quintet een tweede cd 
uit. In Bacchus is daa zaterdag een 
uniek voorproefje van te horen.
Het KCA jazzconcert in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdagavond om half tien. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

‘Westplas on 
Stage’ vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 14 maart zijn 
belangstellenden welkom bij West-
plas on Stage. Een avond vol ver-
maak op het gebied van dans, mu-
ziek, cabaret en nog veel meer. Deze 
avond, onder leiding van muziekdo-
cent Henk Trommel wordt helemaal 
verzorgd door leerlingen en mede-
werkers van Westplas Mavo. Ook 
het techniekteam van de school zal 
alles uit de kast halen om een spet-
terende show neer te zeten. De pro-

motie en poster zijn gemaakt door 
leerlingen van de businessklas. De 
aanvang is 19.30 uur. Toegangs-
kaarten zijn tot en met vrijdag in 
de voorverkoop te krijgen in de au-
la van de school in de Mensinglaan. 
De prijs is 3,50 euro inclusief 1 con-
sumptiebon. Natuurlijk zijn er op de 
avond zelf ook nog kaarten te koop, 
deze kosten dan eveneens 3,50 eu-
ro, maar dan zonder consumptie-
bon. 
Kom naar Westplas on Stage 2014 
vrijdag en geniet van het talent van 
de leerlingen. Voor meer informa-
tie www.westplasmavo.nl of www.
westplasonstage.nl

 
13 maart 2014  •  Nieuwe Meerbode    03

 

STAGE
MUSIC SHOP

  

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:

Elektrische
gitaar ‘SX’
(zwart, sunburst)       € 145,-

Gitaarkabels
‘Fender’
(3, 4, 5 en 6 mtr.)           €10,-

TIP:TIP:

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

Keyboard
‘Medeli’          
(aanslag gevoelig)    € 145,-
 

TIP:TIP:

Percussiekraam
fl ink aangevuld!!

vanaf







- Oosteinderweg (Z-2014/003473), het verbreden van een 
brug (verzonden 5 maart 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeente-
huis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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 aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het vergroten 

van de woning (ontvangen 21 januari 2014);
- Oosteinderweg 37 (Z-2014/003385), het uitbreiden van 

een opslagloods (ontvangen 16 januari 2014).

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hoofdweg 138 (Z-2014/011346), het bouwen van een 

garage en carport (verzonden 26 februari 2014);
- Stommeerweg 72 ws 4 (Z-2013/066182), het uitbreiden 

van de bestaande berging (verzonden 5 maart 2014).

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. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Cafetaria Creta, Machineweg 33, Aalsmeer 
 (Z-2014/013155).

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
Stal Wennekers, Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer 
 (Z-2013/057007).

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Stal Wennekers, Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer 
 (Z-2013/057007).
Datum verzonden vergunningen: 11 maart 2014

eVenementen

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

collectes

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

ter inzage

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herzie-
ning Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turf-
stekerstraat 15 te Aalsmeer)

t/m 13032014  Wijzigen van een winkel in 2 appartementen 
aan de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433 
verzonden 30 januari 2014) en voor het 
brandveilig gebruik aan de Apollostraat 66 
(Z-2013/038382)

t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het 
bouwen van een trainingsmolen en longeer-
kraal voor paarden)

t/m 21032014  Besluit financiële tegemoetkomingen voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
2014

t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het 
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer); 
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het 
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcen-
trum Amstelmeer)

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 
maatschappelijke ondersteuning 2014 (ver-
sie 2)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

woensdag 19 maart 2014 
geen aVondopenstelling burgerzaken

Op woensdag 19 maart is er vanwege de verkiezingen 
voor de gemeenteraad, geen avondopenstelling van 
Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer. De 
balies van deze afdeling zijn die dag vanaf 16.00 uur 
gesloten. Het Energieloket is 19 maart ook gesloten. 

gemeenteraadsVerkiezingen 19 maart 2014 

identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbe-
wijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of Nederlands ver-
blijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 20 maart 
2009” of elke latere datum. 

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in 
Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Alle stemlocaties zijn op 19 maart geopend van 7.30 tot 
21.00 uur. Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www.
aalsmeer.nl/verkiezingen.

Vervangende stempas
Heeft u uw stempas nog niet ontvangen? 
Vraag dan zo snel mogelijk een vervangende pas aan. Meldt 
u zich, tijdens de openingstijden, bij de receptie in het ge-
meentehuis. Als u een geldig identiteitsbewijs overlegt, trek-
ken wij uw oude – kwijtgeraakte – stempas administratief in 
en krijgt u een nieuwe stempas uitgereikt. De uiterste datum 
waarop u een vervangende pas kunt aanvragen is dinsdag 18 
maart 2014 tot 12.00 uur.

Schriftelijk vervangende stempas aanvragen
U kunt ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. 
Bij uw verzoek voegt u een leesbare kopie van uw geldige 
identiteitsbewijs. Uw schriftelijke aanvraag moet vrijdag 14 
maart in ons bezit zijn. Heeft u nog vragen bel dan met 
020-5404911/0297-387575 of stuur een mail naar verkiezin-
gen@aalsmeer.nl.

zitting van het cs tot vaststelling van de 
uitslag van de verkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau en het hoofdstem-
bureau maakt bekend dat op 21 maart 2014 om 10.00 uur het 
hoofdstembureau de uitkomst van de stemming zal vaststel-
len. Aansluitend zal het centraal stembureau de uitslag van 
de verkiezingen vaststellen. Beide openbare zittingen vinden 
plaats in het gemeentehuis.

kandidatenlijst in gesproken vorm
Bent of kent u slechtziend(en) of blind(en) die de kandi-
datenlijsten niet (goed) kunnen lezen? U kunt de kandida-
tenlijst gratis ingesproken op cd ontvangen. Als u hiervan 
gebruik wil maken, kunt u bellen naar de Oogvereniging Re-
gio Amsterdam, tel. 020-6130619 of stuur een e-mail naar 
amsterdam@oogvereniging.nl

internet
Alles wat u wilt weten over de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart 2014 vindt u op internet: www.aalsmeer.nl/ver-
kiezingen/www.aalsmeer.nl/verkiezingen. Hier vindt u onder 
meer een overzicht van de stembureaus, informatie over de 
stempas en wat u moet doen als u iemand anders voor u wilt 
laten stemmen. Vragen? Bel de gemeente 020-5404911 

meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/verkiezingen 
of www.kiesraad.nl. U kunt ons ook bellen: 020-5404911.

app stembureau locaties beschikbaar
Er is een App gemaakt waarmee u snel en makkelijk kunt zien 
waar alle stemlocaties in Aalsmeer zijn. U kunt de App gra-
tis downloaden in Google Play. Voor overige systemen is via 
www.aalsmeer.nl/stembureaus de applicatie zichtbaar. Deze 
kunt u toevoegen op uw telefoon. 

bekendmaking besluit financiële tegemoet-
komingen Voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning samenwerkingsVerband 
aalsmeer-uithoorn 2014 (Versie 2)

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond 
van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vast-
stellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 

officiële mededelingen
13 maart 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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 infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder an-
dere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwer-
kingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Be-
sluit Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen 
van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzienin-
gen opgenomen. Op 13 Februari 2014 heeft het Dagelijks 
Bestuur besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen 
maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie2) met terug-
werkende kracht vast te stellen per 1 april 2014. Het Besluit 
financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteu-
ning 2014 (versie 2) ligt van 7 maart 2014 t/m 18 april 2014 
(6 weken) ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en 
Uithoorn. 

gebruik regiotaxi amstelland tijdens de 
kerntop

Maandag 24 en dinsdag 25 maart a.s. vindt de Nuclear Se-
curity Summit(NSS) 2014 in Den Haag plaats. De gevolgen 
zijn ingrijpend en omvangrijk., omdat het vervoer van de 
wereldleiders gepaard gaat met veel wegafsluitingen en om-
leidingsroutes. De overlast zal naar verwachting ook gevol-
gen hebben voor het vervoer met de Regiotaxi Amstelland. 
Hierdoor is het mogelijk dat er achterstanden/langere wacht-
tijden ontstaan in het vervoer op die dagen. Wij verzoeken u 
hiermee rekening te houden indien u op 24 en/of 25 maart 
2014 gebruik wilt maken van het vervoer per Regiotaxi. 

kennisgeVing ontwerpsaneringsprogramma 
wegVerkeerslawaai wet geluidhinder

Het college van de gemeente Aalsmeer is voornemens om 
op grond van artikel 90 lid 3 van de Wet geluidhinder bij 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek in 
te dienen om voor de bestaande woningen Aalsmeerderweg 
501, 505 en 507 een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
vanwege het wegverkeer vast te stellen. Daarvoor wordt in 
opdracht van de gemeente door een akoestisch adviesbureau 
de geluidbelasting op deze woningen vastgesteld die wordt 
veroorzaakt door het verkeer op de omliggende wegen.

Het ontwerpsaneringsprogramma bestaande uit het aan-
vraagformulier, het akoestisch rapport nr. 12.055-v01 d.d. 26 
februari 2014 en de woninglijst ligt conform afdeling 3:4 van 
de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage van 
14 maart tot en met 25 april 2014 in het gemeentehuis van 
Aalsmeer bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag 
van 08.30-20.00 uur (behalve op woensdag 19 maart, er is 
dan geen avondopenstelling i.v.m. gemeenteraadsverkiezin-
gen). 

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 
25 april 2014 schriftelijk worden ingediend bij het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke 
zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke ge-
gevens niet bekend te maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde ter-
mijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te 
dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van 
het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen 
op de stukken. Daarvoor kunt u zich wenden tot de opstel-
ler van het akoestisch rapport de heer E. de Bruijn van het 
Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. (tel. 0183-441377 of 
e-mail: e.de.bruijn@metzbv.nl).

Na het verwerken van de eventueel ingediende zienswijzen 
zal het saneringsprogramma samen met het verzoek om de 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op deze woningen 
vast te stellen naar het ministerie worden gestuurd. Het 
besluit van het ministerie zal ook weer ter inzage worden 
gelegd. Na het vaststellen van de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting zal in opdracht van de gemeente Aalsmeer 
door het akoestisch bureau aan de hand van onderzoek wor-
den vastgesteld of en zo ja, welke geluidwerende maatrege-
len aan de woningen moeten worden getroffen om ervoor te 
zorgen dat aan het wettelijk toegestane binnenniveau in de 
woningen wordt voldaan. 

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Ophelialaan 81 (Z-2014/014365), het plaatsen van 3 

houten afscheidingen aan de voorzijde;
- Stommeerweg 49 (Z-2014/016208), het oprichten van 

een brug met hek voor in- en uitrit:
- Uiterweg 82 (Z-2014/014838), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde;
- Zuiderpark 22 (Z-2014/015612), het oprichten van een 

aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde,
- Zuiderpark 23 (Z-2014/015550), het oprichten van een 

aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde,
- Zwarteweg 88 (Z-2014/015189), het plaatsen van een 

lichtreclame.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stommeerweg 48 (Z-2014/015651), het slopen van as-

besthoudende materialen;
- Zwarteweg 39 (Z-2014/014144), het slopen van een kas 

en het verwijderen van asbest.

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 te verlenen:
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het plaatsen van een 

overkapping (verzonden 10 maart 2014);

Jij toch ook?

WWW.AALSMEER.NL
/VERKIEZINGEN

Gemeenteraadsverkiezingen
19 maart 2014
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Jaarlijkse middag Showkorps
Kudelstaart - Op 30 maart wordt 
de jaarlijkse SJK-middag gehou-
den. Op dit jaarlijks terugkomen-
de evenement speelt het Show- en 
Jachthoornkorps muziek waar lang 
voor geoefend is. Elke vrijdagavond 
wordt onder leiding van Eddy Knoop 
deze muziek ingestudeerd. Voor dit 
jaar zijn enkele nieuwe stukken ge-
kozen, waaronder een bekende die 
het publiek zelf mee kan zingen, en 
een nieuw origineel slagwerkstuk. 
In de winterse periode is het vaak 
rustig met optredens voor het SJK, 
daarom was het carnavalsweekend 
een mooi evenement op alvast te 

oefenen voor de SJK-middag. Op de 
SJK-middag zal naast een optreden 
van het Show- en Jachthoornkorps, 
ook een loterij gehouden worden en 
shantykoor de Brulboeien gaat van 
zich laten horen. 

Kortom: Een gevarieerd muzikaal 
programma voor een gezellige mid-
dag. Het Show- en Jachthoornkorps 
nodigt belangstellenden uit om zon-
dagmiddag 30 maart naar het club-
gebouw aan de Bilderdammerweg 
116 te komen. Het programma start 
om 14.00 uur en eindigt zo rond 
17.30 uur. De entree is gratis. 

Theatervoorstelling Vocal Group 
Bant zondag in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondagmiddag 16 
maart brengt de Amsterdamse Vo-
cal Group Bant haar theatervoor-
stelling ‘Bant bereikbaar’ naar De 
Oude Veiling in de Marktstraat. De 
in Aalsmeer geboren en deels ge-
togen sopraan Amanda Poortvliet 
maakt al een paar jaar deel uit van 
Vocal Group Bant en zij heeft zich 
mede ingezet om Bant’s nieuwste 
theaterprogramma naar Aalsmeer, 
toch haar thuisbasis, te brengen. 
Poortvliet is geen onbekende bij de 
lokale koren en ook als danscoach 
en choreografe bij onder meer het 
Aalsmeerse Bloemencorso heeft zij 
haar sporen verdiend. Vriendschap, 
lichtheid, verlangen, liefde en pijn. 
Thema’s die in pareltjes van songs 
door de zangers van Vocal Group 
Bant worden vertolkt in hun thea-
terprogramma ‘Bant bereikbaar’. De 
uitbundige energie van vorige pro-
gramma’s heeft plaatsgemaakt voor 
meer van binnen uit, eerder ‘dich-
terbij’. Een aantal nieuwe zangers 
met frisse invloeden. De vertrouw-
de spontaniteit, lef en eigenzinnig-
heid zijn gebleven. Ook nu zijn eigen 
favoriete stukken het uitgangspunt 
geweest. Vanuit pop, jazz, wereld-

muziek en licht klassiek. Artistiek 
leider Ronald Becker onderzoekt 
en stimuleert vanuit de authentici-
teit van elke zanger, de kracht van 
de groep. Er ontstaat ruimte voor ie-
ders’ individuele beleving. Met de 
aanwijzingen van regiecoach San-
der Buckers, smelt Vocal Group 
Bant dit samen tot een vocale hap-
pening die bereikbaar wordt. Vo-
cal Group Bant is in september 
2003 ontstaan. De groep van veer-
tien zangers – gevorderde amateurs 
– presenteert muziektheater waarin 
identiteit en authenticiteit centraal 
staan. De theaterprogramma’s van 
Vocal Group BANT zijn samenge-
steld uit vocaal pop en jazz repertoi-
re, maar putten ook uit de wereld-
muziek en het klassieke repertoi-
re: Van Amy Winehouse tot Monte-
verdi. De muzikale wereld van Vocal 
Group Bant is weids. Reis mee en 
laat u meevoeren door pure stem-
men, passie en emotie. ‘Bant bereik-
baar’ begint aanstaande zondag 16 
maart om 14.30 uur in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Info en kaart-
verkoop: info@vocalgroupbant.nl 
en www.vocalgroupbant.nl.
Foto: VJPhoto.

De Vocal Group Bant, zondag in De Oude Veiling. 

Jong en oud aan de cupsong
Aalsmeer - Dinsdag 4 maart begon 
de dag voor de bewoners van het 
Zorgcentrum Aelsmeer heel bijzon-
der. De grote zaal was versierd met 
ballonnen en op de tafels stonden 
etagères met vrolijk versierde cup-
cakes. Het was medewerkster An-
neke Boerlage, die de cupsong och-
tend samen met haar collega’s wist 
te organiseren.  Directeur Jan Dre-
schler vertelde in klein bestek maar 
met veel humor iets over de ge-
schiedenis van de cupsong: Het was 
in 1828 dat de Engelse Eliza Leslie 
er tijdens haar werk van droomt om 
de wereld te verkennen. Zij zingt het 
lied: ‘Zal je mij missen als ik weg 
ben’. Zij hoopt intens dat er iemand 
is die met haar mee wil. Intussen 
maakt zij de mooiste taartjes, die in 
die tijd werden gebakken in kopjes 
(cups) en gegeten op chique high-
tea’s. Haar gezang en het daarbij 
behorende ritme van de cups werd 
decennia later via internet zo popu-
lair dat het deuntje inmiddels de he-
le wereld over reist en jong en oud 
zich vermaken met het handgeklap 
en wisselen van cups. 

Het tempo verhoogt naarmate het 
liedje vordert. “Het gaat om het 
meedoen en niet om de presta-
tie. Ook krijgt u de kans om voor-
af te oefenen. Maar eerst kunt u al-
lemaal smullen van de koffie en de 
cupcakes.” En dat liet niemand zich 
een tweede keer zeggen, want een 
gebakje gaat er altijd wel in. Daar-
na begon de muzikale pret. De be-

woners en peuters kregen onder-
steuning van zangeressen Bianca 
en Daphne en drummer Sebastiaan. 
“Wat moet ik met die herrie”, was 
een opmerking maar die viel ge-
heel in het niet bij het enthousias-
me van de vele aanwezigen. Er werd 
geklapt dat het een lieve lust was, 
ook de peutertjes van de peuter-
speelzaal deden enthousiast mee. 
Na afloop werd er gejoeld en ge-
juicht zoals teeners hun idool beju-
belen. “Heerlijk dat wij dat nog kun-
nen doen voor onze bewoners, er 
gebeurt hier gelukkig nog heel veel, 
ik heb dat wel anders meegemaakt”, 
aldus Anneke Boerlage. De glunde-
rende gezichten, de blossen op de 
wangen en glimmende ogen waren 
het mooiste ‘dank je wel’ voor dege-
nen die deze vrolijke ochtend moge-
lijk hadden gemaakt.

Janna van Zon

Reizen door de tijd met 
het Prisma Trio
Aalsmeer - Het boekenweekthema 
‘Reizen’ inspireerde ook het Prisma 
Trio dat op uitnodiging van de KCA 
werkgroep klassiek muziek zondag 
9 maart haar opwachting maakte. 
Het Trio houdt van avontuur, con-
certeert graag op ongebruikelij-
ke locaties en even leek het er op 
dat het kerkhof achter de Oud Ka-
tholieke Kerk zou dienen als ‘con-
certzaal’. De zon straalde verleide-
lijk en koesterend en van de weel-
derig bloeiende krokusjes had het 
ook best gemogen. Helaas was het 
organisatorisch niet mogelijk om de 
uitbundige lentedag muzikaal ‘bui-
tenkerks’ te vieren. Dus zat iedereen 
op de vertrouwde bankjes en stoe-
len en genoot binnen als vanouds. 
Het spel van Janneke van Prooijen 
(viool) Elisabeth Smalt (alt viool) en 
Michiel Weidner (cello) klonk won-
derschoon. Zo zuiver en prachtig op 
elkaar ingespeeld. En wat hadden zij 
gekozen voor origineel programma! 
Door heerlijke muziek werd je mee 
op reis genomen en kon je als luis-

teraar veel leren van de minder vaak 
gespeelde klanken en de daarbij 
behorende, nog niet eerder gehoor-
de verhalen. Want dat Beethoven 
toch eigenlijk wel een beetje een 
stiekemerd was, blijft een smake-
lijke anekdote. Het gespeelde stuk 
van Dick van der Harst (1959) door 
cellist Weidner een multitalent ge-
noemd, op een vers van Guido Ge-
zelle ’t Is stille’ was ook werkelijk om 
stil van te worden. Jean Cras (1879-
1932) is waarschijnlijk voor velen 
geen bekende componist. Als kapi-
tein van een Frans Marine schip be-
schikte hij aan boord over een piano 
en tijdens zijn reizen bracht hij op 
verdienstelijke wijze zijn ervaringen 
over op muziek. Ook de Hongaar-
se Zoltàn Kodaly (1882-1967) reisde 
samen met collega en vriend Béla 
Bartok door hun geboorteland om 
de muziek van de lokale bevolking 
tot eigen en graag gehoorde com-
posities te bewerken. U begrijpt dat 
u als thuisblijver veel heeft gemist!
Janna van Zon

recensie

Zaterdag in dorpshuis De Reede:
Presentatieavond Melomanie 
en Prins Willem Alexander
Rijsenhout - De leden van Drum-
fanfare Melomanie en Muziek-
vereniging Prins Willem Alexan-
der hebben de afgelopen week de 
puntjes op de i gezet om op zater-
dag 15 maart tijdens de presenta-
tieavond goed muzikaal voor de dag 
te komen. De leden hebben regel-
matig twee keer per week gezamen-
lijk de muziekstukken geoefend, op 
maandagavond in Rijsenhout en op 
vrijdagavond in Zwanenburg. Drum-
fanfare Melomanie onder leiding 
van Elwin Smit en Muziekvereniging 
Prins Willem Alexander met Arie 
Willem Schouten zullen muziek-

stukken ten gehore brengen wat op 
straat niet zo gauw gespeeld wordt. 
Het gastoptreden door Showband 
Mystique uit Arnhem zal zeer zeker 
een bijzondere tint aan de presenta-
tieavond geven. Alle korpsen zullen 
aan het einde van de presentatie-
avond gezamenlijk twee finalenum-
mers spelen. Al met al een afwis-
selend programma voor zowel jong 
als oud. Zaterdag 15 maart gaan de 
deuren van dorpshuis De Reede in 
de Schouwstraat om 19.30 uur open 
voor publiek. De presentatieavond 
begint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis.

Aalsmeer - Op woensdag 19 maart 
wordt een lezing met dia’s gege-
ven over het vernieuwde Rijksmu-
seum vanaf 20.00 uur bij het Nivon 
in buurtcentrum Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. De lezing wordt 
gegeven door kunsthistoricus Mark 
Quint. Thema van de lezing is ‘Verder 
met Cuypers’. Deze architect stond 
aan de oorsprong van het gebouw 
in Amsterdam in 1885. De resulta-

ten van de vernieuwing zijn overi-
gens prachtig met de nieuwe erega-
lerij en prachtige entreeruimten. De 
rijkdom van de collectie heeft in alle 
tentoonstellingen aan glans gewon-
nen. Ook op techniekgebied zijn in-
grijpende moderniseringen toege-
past. Zowel leden als belangstellen-
den zijn van harte welkom. Er wordt 
een kleine vergoeding voor koffie en 
thee gevraagd.

Maandag weer clubavond
Rondreisjury positief over 
films Aalsmeer en KLM
Aalsmeer - Juryvoorzitter Niek 
Mannes was aangenaam verrast dat 
zoveel leden aanwezig waren tijdens 
het bezoek van de rondreisjury afge-
lopen maandag. “Het zegt iets over 
het enthousiasme van beide clubs 
om met elkaar deze mooie filmhob-
by te beleven.” Vervolgens gaf hij 
enige uitleg over de spelregels en in 
het bijzonder de wijziging dat het bij 
een filmnominatie kan gebeuren dat 
de film vanwege een te groot aan-
bod toch niet zal worden aangebo-
den aan de nationale NOVA jury. 
Doorslaggevend zijn de verkregen 
punten van hoog naar laag in com-
binatie met de beschikbare projec-
tietijd op één dag. Van de leden van 
Aalsmeer werden drie films beoor-
deeld. ‘De voortplantingsdrift van de 
zalm’ van Jaap Tromp, ‘Frits Vogel’ 
van Jaap Tromp en ‘Het roer om’ van 
Gerard van Schie. Jaap Tromp kreeg 
respectievelijk 205 punten en brons 
en 216 punten en zilver voor zijn 
films. De film van Gerard van Schie 
kreeg 219 punten en eveneens zil-
ver. Van de leden van de KLM Ca-
meraclub werden twee films beoor-

deeld.: De clubproductie Gestoord’ 
onder leiding van Aad Koomen en 
‘Nieuw leven na de vorst’ van Ge-
rard Roza. De clubproductie kreeg 
225 punten, zilver plus en een nomi-
natie voor de nationale NOVA jure-
ring. De film van Roza over de ont-
luikende natuur in het voorjaar werd 
beloond met 211 punten en zilver.
Op maandagavond 17 maart wordt 
een presentatie gehouden over het 
beoordelen en jureren van films. Er 
worden handvatten gegeven waar-
mee je zelf een film kunt doorgron-
den en analyseren. Het accent zal 
niet alleen liggen bij de techniek van 
het filmen, maar ook wat de filmma-
ker wil vertellen. De presentatie is in 
handen van Gerard van Schie en zal  
worden ondersteund met de verto-
ning van filmfragmenten en korte 
films De Clubavonden van de F&VA 
worden om de veertien dagen ge-
houden op de maandagavond in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
tel. 023-5284564 of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl

‘Afblijven’: Een vlotte hippe musical 
met humor
Aalsmeer - De musical ‘Afblijven’ 
vertelt het aangrijpende verhaal van 
Melissa. Een meisje dat niets liever 
doet dan dansen. Ze mag auditie 
doen voor een videoclip van een be-
kende artiest en wordt daar ook nog 
eens voor aangenomen. Geweldig 
vindt ze het, dat wereldje van mu-
ziek en dans. Maar dan komt ze in 
aanraking met drugs. Drugs die er-
voor zorgen dat ze meer durft dan 
anders en om haar over een dood 
punt heen te helpen. De drugs wor-
den bijna haar ondergang. Gelukkig 
is daar Jordi. Een jongen die smoor-
verliefd is op Melissa en haar kos-
te wat het kost uit de ellende wil ha-
len, zodanig dat hij zelf in de proble-
men beland. 

De voorstelling die op vrijdag 21 
maart wordt gespeeld in het Crown 
Theater is vooral geschikt voor kin-
deren vanaf een jaar of elf en uiter-
aard voor dansliefhebbers. Tijdens 
een telefonisch interview wordt Mi-
chel Sorbach een aantal vragen ge-
steld. Hij speelt in het stuk de vader 
van Melissa en is sowieso de enige 
volwassene. Op de vraag of hij de-
ze vaderlijke rol ook naast de bühne 
op zich neemt zegt hij het volgende: 
“Nee hoor, we zijn echt collega’s van 
elkaar. Natuurlijk geef ik af en toe 
wat aanwijzingen en deel bovenal 
mijn kennis, omdat ik nu eenmaal 
meer ervaring heb, maar we zijn al-
lemaal net zo enthousiast, zowel op 
als naast het toneel.” Waar zou het 
grote publiek Michel eigenlijk van 
kunnen kennen? Michel: “Ik heb 
in diverse musicals gespeeld, veel 
gastrollen gedaan in comedyseries 
op televisie en ben bijvoorbeeld be-
trokken geweest bij Flikken Maas-
tricht. Ook heb ik in films geacteerd. 
De laatste was ‘Het Bombardement’, 
met Jan Smit in de hoofdrol.” 

Valpartij
In de tweede try-out van ‘Afblij-
ven’ kwam Michel zeer ongunstig 
ten val en raakte geblesseerd aan 
zijn schouder. Ook Natasha Willems 

die de hoofdrol vertolkte van Me-
lissa is gevallen. “Het was heel bi-
zar. We waren beiden meteen uit de 
running. Ik speel sinds half februa-
ri weer, maar Natasha is daar nog 
steeds niet toe in staat. Onderling 
is er geschoven in de cast, dus we 
hebben het wel opgevangen, maar 
het was op z’n zachts gezegd erg 
lastig. Ik ben er een maand uit ge-
weest! In Aalsmeer ben ik er volgen-
de week gewoon bij hoor, maar of 
Natasha dat redt, weet ik niet. Ge-
lukkig neemt Renée de Gruijl deze 
rol sindsdien zeer professioneel op 
zich.”

Jeugdkorting
De musical, naar het beroemde 
boek van Carry Slee, heeft zeer posi-
tieve recensies gekregen in de me-
dia. Volgens de Telegraaf is het een 
heel pure, integere musical. Trouw 
kopt dat het hart van deze voor-
stelling op de juiste plaats zit en de 
Volkskrant vindt dat de stevig ge-
zongen rocknummers zich nestelen 
in je geheugen. Ook Metro is po-
sitief: ‘Tieners zullen massaal plat 
gaan voor Afblijven. De musical is 
vlot, hip en heeft herkenbare hu-
mor’. Het Crown Theater kan jeugd 
dan ook een prachtige korting aan-
bieden: Op vertoon van je ID kaart 
kun je voor slechts 12 euro 50 naar 
de voorstelling die vrijdag 21 maart 
speelt om 19.00 uur. Ook zijn een 
uur voor aanvang kaarten aan de 
kassa verkrijgbaar. Michel Sorbach 
tot slot: “Wij mengen ons na de 
voorstelling graag onder de bezoe-
kers om met ze op de foto te gaan 
of om onze nieuwe CD met liedjes te 
presenteren. Wij staan graag dicht-
bij ons publiek. Het is echt een hart-
stikke leuke voorstelling en heerlijk 
om te spelen. We gaan er met z’n al-
len voor de volle tweehonderd pro-
cent voor en dat zal je merken!” Be-
zoek de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl voor meer informatie 
en kaarten. Foto: Boy Hazes.

Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

De deel van de cast van ‘Afblijven’. 

Nivon en het Rijksmuseum

Tweede op vrijdag 11 april
Eerste rondleiding Cathy van 
der Meulen smaakt naar meer
Aalsmeer - “Ik schuw de werkelijk-
heid niet, alleen moet je je ook kun-
nen verliezen in de fantasie.” Deze 
prachtige uitspraak deed kunstena-
res Cathy van der Meulen tijdens de 
eerste rondleiding langs haar wer-
ken in het gemeentehuis. Onderdeel 
van de rondleiding is een vraagge-
sprek van de kunstenares met cu-
rator Janna van Zon. De kunstena-
res vertelt dan onder andere over 
haar inspiratiebronnen, waarom 
elk schilderij totaal verschillend is 
en hoe ze haar ideeën, die al vast-
omlijnd in haar hoofd zitten, uit-
werkt. De expositie van Cathy van 
der Meulen is nog tot en met 30 
mei in het Aalsmeerse gemeente-
huis tijdens kantooruren te bewon-
deren. Afgelopen donderdagavond 
waren er ongeveer 25 belangstel-
lenden voor de rondleiding langs de 
expositie van Cathy van der Meulen. 
De gratis rondleidingen mogen zich 
inmiddels verheugen in een vas-
te schare bezoekers maar trekt ook 
telkens weer nieuwe gezichten. Ca-
thy vertelde tijdens het interview dat 
ze vaak de muziek van de sopraan 
Kiri te Kanawa heeft opstaan tijdens 
het schilderen. Cathy vindt dat ze 
een prachtig beroep heeft: “Niet al-
tijd makkelijk om als kunstenaar je 
weg te vinden, maar het geeft me 
ook toch veel voldoening.” Het ver-
haal achter het kleine zelfportret in 
de burgerzaal sprak de bezoekers 
bijzonder aan. Cathy: “Dat zelfpor-
tret was mijn eerste werk in mijn 
nieuwe Aalsmeerse atelier, daar 
was ik ook voor het eerst helemaal 
alleen aan het werk. De omstandig-
heden waren bar, de verwarming 
deed het niet en ik voelde me erg 
alleen en vroeg me af: wat moet ik 
nou schilderen? Toen keek ik in de 

spiegel en zag een verkleumd hoofd 
met een dikke sjaal en muts op. 
Compleet met een rode neus van de 
kou. Ik zag eruit zoals ik me voelde. 
Toen wist ik, dit is wat ik moet schil-
deren.” Het resultaat is een treffend 
zelfportret dat er ook voor zorgde 
dat Cathy van der Meulen weer ver-
der kon met schilderen.

Tijdens het bekijken van de schilde-
rijen merkte een bezoeker op: “De-
ze schilderijen spreken me erg aan 
omdat ik veel Aalsmeerse elemen-
ten herken zoals kassen, seringen 
en andere aspecten van de bloe-
menteelt.” Namens de bezoekers 
bedankte Janna van Zon nog wet-
houder Gertjan van der Hoeven, die 
ook aanwezig was, voor het weer 
openstellen van het gemeentehuis 
voor kunstexposities. Aanmelden 
(verplicht)voor gratis rondleiding op 
vrijdag 11 april vanaf 16.30 uur kan 
bij Janna van Zon via nackwach@
tiscali.nl of telefonisch 06-12922954.
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Vriendenconcert 
De Marconisten
Leimuiden - Shantykoor De Mar-
conisten uit Leimuiden organiseert 
speciaal voor liefhebbers van shan-
ty- en zeemansliederen op zater-
dag 22 maart voor de vijfde keer 
haar vriendenconcert onder de titel 
‘Schuif maar aan en dein maar mee’. 
Het concert wordt gegeven in ker-
kelijk centrum De Ontmoeting in de 
Dorpsstraat 51 te Leimuiden. 
Het belooft weer een gezellige en 
gevarieerde avond te worden, die dit 
keer in het teken staat van de nieu-
we feest-cd van De Marconisten. 
Deze cd, die onlangs is opgenomen, 
bevat veel bekende meezingers en 

meedeiners en in de loop van de 
avond zal het eerste exemplaar of-
ficieel worden overhandigd aan de 
burgemeester van de gemeente 
Kaag en Braassem, mevrouw Ma-
rina van der Velde-Menting. Uiter-
aard is nieuwe cd tijdens de con-
certavond voor iedereen te koop. 
Net als voorgaande jaren wordt ook 
weer een tombola gehouden met 
prachtige prijzen. In de pauze kun-
nen hiervoor loten gekocht worden. 
De avond begint om 20.00 uur en 
kaarten à 5 euro, inclusief een kop 
koffie, zijn te koop bij de ingang van 
de zaal.

Postzegelbeurs in Parochiehuis 
Aalsmeer - Op zaterdag 15 maart 
gaan de deuren van Het Parochie-
huis in de Gerberastraat om 9.30 
uur alweer open voor de maande-
lijkse postzegel(ruil)beurs. 

De entree is gratis. Er zijn diverse 
handelaren aanwezig, ruilbeurslei-
der Cor heeft een mooie presentatie 
over ‘Apen’ op brieven en postzegels 
en er kan gesnuffeld worden in de 
ruim 90 stockboeken met daarin vijf 
eurocent zegels op de verenigings-
tafel. Neem stockboek(en) met dub-
bele zegels mee om te ruilen, ook 
dat kan zaterdag. Voor meer infor-
matie kan ook kijken op de website 

www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl bekeken worden. Naast allerlei 
informatie over Postzegelvereniging 
Aalsmeer kunnen op de site ook de 
retourkavels van de laatste veiling 
bekeken worden. Op de ruilbeurs 
zijn deze direct te koop. Gewoon 
even gezellig bijpraten met een 
kop koffie en een broodje of fris-
drankje, kan ook. Uiteraard is er ook 
weer een verloting met vele prach-
tige planten en mooie bossen verse 
tulpen, zo van de kwekerij. De ruil-
beurs sluit om 15.00 uur haar deu-
ren. Voor verdere informatie: Cor, tel. 
0297-343885 of Gerboud, tel. 0297-
345231.

Aalsmeer - Bij binnenkomst zien 
we een grote waslijn op het podium 
met allemaal gekleurde enveloppen. 
De rode draad van het programma 
van Cindy Pieterse: ‘Lieve briefjes’. 
Het publiek bepaalde welk lief brief-
je Cindy zou gaan voorlezen voor-
zien met commentaar van de co-
médienne. Cindy schrijft elke dag 
een lief briefje aan iemand uit het 
nieuws of haar omgeving: zo waren 
er briefjes gericht aan de schaatsers 
Mark Tuitert en Koen Verwey, maar 
ook een kritische noot naar presi-

dent Poetin. Dat Cindy een van de 
schrijvers is van het TV program-
ma ‘Dit was het Nieuws’ is duidelijk 
hoorbaar. Uit haar neven functie als 
trouwambtenaar van de gemeente 
Uithoorn komt het zelfs zo ver dat 
tijdens het programma van zondag 
9 maart er een huwelijk werd ge-
sloten. ‘Lieve Briefjes’ is een gezel-
lige en vrolijke voorstelling waarvan 
je blij naar huis gaat. En dat gingen 
de bezoekers dan ook beide dagen! 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Bruisende gemeente!
Aalsmeer - Wekelijks wordt in de 
gemeente van alles georganiseerd, 
zowel cultuur- als sportliefhebbers 
worden honderd procent op hun 
wenken bediend. Wie door de weeks 
gezellig een avondje wil klaverjas-
sen, kan bijna zelfs dagelijks een 
kaartje gaan leggen bij verschillen-
de verenigingen. En dan zijn er ook 
nog verenigingen die inwoners uit-
nodigen voor een ontspannen bingo, 
interessante (dia)lezingen organise-
ren, regelmatig worden ook cursus-
sen en presentaties gegeven en naar 
de film kan tegenwoordig zelfs zeven 
dagen per week in Aalsmeer. Een 

greep uit afgelopen weekend: SPIE-
feest met bekendmaking van de the-
ma’s voor de juniorrace en de pra-
menrace en op reis naar twee conti-
nenten met schrijfster Carolijn Visser 
op vrijdag, snoeicursus op de Histo-
rische Tuin, cabaret ‘Lieve briefjes’ 
door Cindy Pieterse en twee bands 
live in The Shack op zaterdag en een 
klassieke traktatie van het Prisma 
Trio en een swingend optreden van 
de Rietveld Band op zondag. Slechts 
een greep en dan is er ook nog top-
handbal gespeeld en was het ge-
zellig druk langs de sportvelden. 
Aalsmeer een bruisende gemeente!

Bibibliotheek Amstelland organiseerde afgelopen vrijdagavond een boekpre-
sentatie door Carolijn Visser in samenwerking met Boekhuis Aalsmeer. De 
schrijfster nam de bezoekers op reis naar twee continenten, naar Azië en 
Zuid-Amerika. De belangstelling was groot, een volle bovenzaal van De Ou-
de Veiling.
 Foto: www.kicksfotos.nl. 

Drie dagen bands op het podium van The Shack in Oude Meer. De zaterdag-
avond had een echt Aalsmeers tintje met de jonge band Total Seclusion en 
de ‘oudjes’ van The Whatts. De viermans formatie Total Seclusion bestond de-
ze dag precies een half jaar. Ondanks het nog korte samen spelen een prima 
optreden van Tom, Samuel, Julius en Jelmer. En het muzikale feestje ging tot 
in de late uurtjes door met daarna Andre, Bob, Sjors en Peter van The Whatts. 
Foto: Jacqueline Kristelijn.

Prachtig, zonnig weer was het afgelopen zaterdag. Echt een dag om aan de 
slag te gaan in de tuin of naar de snoeicursus op de Historische Tuin te gaan. 
Leerzaam, gezellig en heerlijk buiten. Daarom misschien ook wel op het laat-
ste moment nog een groot aantal aanmeldingen. Leuk voor alle vrijwilligers en 
de tuinmannen van dit mooie tuinbouwmuseum in Aalsmeer. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

In café Joppe kon afgelopen zondagavond genoten worden van een optreden 
van de Rietveld Band. Hans, Ron, Dick, Leen, Gerrit en Piet hebben een gezel-
lig en muzikaal feestje gebouwd met swingende countrypop en Irish folkhits. 
Vrolijk, zonnig en opzwetend en dus publiek op de dansvloer. Het Aalsmeer-
se zestal heeft genoten van het optreden en de aanwezigen ook, gezien de 
vele positieve reacties. Binnenkort weer livemuziek in het café in de Wete-
ringstraat, maar eerst dinsdag 18 maart weer popquiz. Deelnemen met een 
team is mogelijk. Er ter afsluiting van het quizseizoen wordt op 30 maart de 
finaleavond gehouden. Ook hiervoor kan iedere liefhebber van (pop)muziek 
zich inschrijven.

Rijsenhout - Zondag 16 maart van-
af 16.30 uur is er weer een ‘Rijsen-
hout zingt’ dienst in het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg 751. Elke 
keer wordt er weer geprobeerd een 
mooie dienst in elkaar te zetten met 
mooie en bekende liederen. Voor 
aankomende zondag staan onder 
andere nummers van Abba op het 
programma. 

De muzikale begeleiding is in han-
den van Gert van Hoef. Gert is pas 
19 jaar, maar speelt de sterren van 
de hemel. Al diverse grote orgels 
heeft hij bespeelt. Een korte over-
denking wordt er gedaan door do-
minee C.M. van der Klis. Vanaf 16.00 
uur staan koffie, thee en limonade 
klaar. Iedere belangstellende is van 
harte welkom.

Zondag opening nieuwe expositie
‘Vrij Glas’ in Sous-Terre 
Aalsmeer - Galerie Sous-Terre 
opent op zondag 23 maart een bij-
zondere expositie van een interna-
tionaal gezelschap kunstenaars dat 
met glas experimenteert. Wat hen 
bindt is dat zij allen in Zaandam ge-
werkt hebben bij de Stichting Vrij 
Glas, een broedplaats voor jong ta-
lent en nieuwe ontdekkingen. Werk 
is te zien van 10 kunstenaars die de 
afgelopen jaren gewerkt hebben bij 
de Stichting Vrij Glas: Scott Bene-
field (USA), Vincent Breed (Fr), An-
na Carlgren (SWE/NL), Anne Gant 
(USA/NL), Jim Harmon (USA), An-
drea Spencer (GB), Therman Statom 
(USA), Durk Valkema (NL), Jeff Wal-
lin (USA) en Mark Zirpel (USA).
Daarnaast zijn er nieuwe schilderij-
en te zien van Paul van Rij. De schil-
derijen van Paul van Rij waarin hij 
onder meer oude muren, deuren en 
schuttingen verbeeldt, passen mooi 
bij de glassculpturen. Van Rij ver-
woordt zijn fascinatie als volgt: “De 
schoonheid van vergankelijkheid, 
het verval, de gelaagdheid van ou-
derdom. De stem van de elementen 
die schijnbaar willekeurig, met het 
ritme van de tijd, zijn wil oplegt aan 
de materie.” 
De tentoonstelling wordt om 14.00 
uur geopend door Piet Augus-
tijn, oud-conservator hedendaag-
se kunst van het Gorcums Museum 

en publicist op het gebied van beel-
dende (glas)kunst. Iedereen is van 
harte welkom om kennis te komen 
maken met de kunstenaars en hun 
werk. 
Livemuziek wordt verzorgd door 
‘Bejazzled’. De expositie loopt tot 
en met 13 mei. De voorbezichti-
ging is zaterdag 22 maart. Galerie 
en beeldentuin Sous-Terre is open 
op zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Of op afspraak via 0297-
364400 en info@galerie-sous-terre.
nl. Adres is Kudelstaartseweg 1, te-
genover de watertoren.

Werk van Vincent Breed

Ali B. in Vrijdagavondcafé?
Aalsmeer -  Komende vrijdag 14 
maart  is het vanaf 21.00 uur weer 
tijd voor het Vrijdagavondcafé op 
Radio Aalsmeer. Deze week ‘Marc’s 
Culinaire kookwekker’ met Marc 
Eveleens. Luisteraars die een vraag 
hebben over koken of over bereidin-
gen in de keuken, kunnen een be-
richt achter laten op de Facebook-
pagina: Vrijdagavondcafé, via Twit-
ter: @Vrij_avondcafe of tijdens de 
uitzending bellen met de studio 
op 0297-325858. Marc zal dan uit-
leg geven in de uitzending. Uiter-
aard ook deze week weer de ‘Twit-
terhit’. Deze week gaan de program-
mamakers op zoek naar een zomer-
hit vanwege het prachtige weer van 
deze week. Geef jouw zomerhit door 
en wie weet maak je kans op twee 
kaartjes voor een film naar keuze in 
Crown Cinema. Daarnaast hopen de 

makers Ron en Lisette dat deze vrij-
dagavond de bekende Ali B. aan-
schuift. De vraag is uitgezet rich-
ting zijn management en de kans is 
groot dat Ali B. rond half 11 bij het 
presentatieduo op bezoek komt. Re-
den genoeg dus om te luisteren. Ui-
teraard kunnen vragen gesteld wor-
den aan Ali B. Deze kunnen voor-
af of tijdens de uitzending kenbaar 
gemaakt worden. Heb je zelf een 
leuk idee of wil je iets vertellen in 
de uitzending? Laat het de makers 
van het programma weten! Vrijdag-
avondcafé is er iedere vrijdag van 
21.00 tot 23.00 uur. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM en te bluisteren 
via de livestream op internet: www.
radioaalsmeer.nl. Bezoekadres van 
de studio is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Kunstwerk door bewoners 
in hart De Rietlanden 
Kudelstaart - Bewoners van 
nieuwbouwwijk De Rietlanden in 
Kudelstaart krijgen binnenkort de 
kans om mee te werken aan een 
community art project bij de gro-
te vijver in het hart van de wijk. Het 
doel van het kunstproject is om sa-
men met bewoners een ontmoe-
tingsplaats te ontwerpen en te bou-
wen. Tegelijkertijd kan het project zo 
bijdragen aan de betrokkenheid met 
de eigen wijk. De van oorsprong Ku-
delstaartse beeldend kunstenaar 
Femke Kempkes voert het project 
uit in opdracht van de gemeente 
Aalsmeer. “Het gaat er om dat be-
woners de kans krijgen actief mee 
te denken en te bouwen bij de invul-
ling van de openbare ruimte in hun 
eigen wijk”, vertelt Femke enthou-
siast. “Als het aan mij ligt gaan we 
een functioneel kunstwerk bouwen. 
Een kunstwerk waarin de natuur en 
de straatnamen van de wijk een be-

langrijke rol spelen en dat gemaakt 
is op basis van de wensen en ideeën 
van bewoners uit de wijk. Het is fan-
tastisch dat de gemeente heeft ge-
kozen om deze vorm van ‘kunst in 
de openbare ruimte’ een plek te ge-
ven in De Rietlanden. 

Ik verwacht dat het een positieve 
bijdrage gaat leveren aan de sfeer 
en gezelligheid in de wijk.” Reali-
satie va het kunstwerk vindt plaats 
in overleg met de bewoners van De 
Rietlanden. Daarom valt er binnen-
kort bij alle bewoners van de wijk 
een uitnodiging in de bus om mee 
te denken, mee te tekenen en mee 
te bouwen aan het kunstwerk rond-
om de vijver. Volgens planning moet 
het project nog in de zomer van 
2014 klaar zijn. Voor meer informa-
tie over het project in De Rietlanden 
kan een mail gestuurd worden naar 
Femke: post@femkekempkes.nl.

Rijsenhout zingt in Lichtbaken

Blij naar huis na ‘Lieve briefjes’

Let´s Party en SPIE op z´n 
chicst tijdens pramenraces
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afgelo-
pen vrijdagavond 7 maart zijn in The 
Beach de thema’s van de juniorrace 
en de pramenrace bekend gemaakt. 
Al geruime tijd gonsde het onder de 
fervente deelnemers aan deze eve-
nementen. Hoe gaan we dit jaar het 
doe-feest op het water vieren? De 
heren en dames van het SPIE-be-
stuur zijn bijna het hemd van het lijf 
gevraagd, maar tot het officiële mo-
ment rond tienen in de avond zijn 
de kaken stijf dicht gehouden. Aan 
de tekst op de uitnodiging, ’Save the 
Date’, was goed gehoor gegeven. 
Het was druk in hal 1, die voor de 
gelegenheid passend aangekleed 
was met enkele pramen. Na on-
der andere de mededeling van het 
SPIE-bestuur dat deelname aan de 
evenementen niet voor minder dan 
50 euro kan en dat inschrijfformu-
lieren te downloaden zijn via de 
website, steeg de spanning. Echter 
de aanwezigen moesten nog even 
geduld hebben. Eerst werd Martin 
Mijwaart in het zonnetje gezet. Mar-
tin heeft na 17 jaar de functie van 
penningmeester overgedragen en 
na de bekendmaking is terecht aan 
hem de SPIE-orde toegekend. Ech-
ter nog niet uitgereikt, vrijdag werd 
hiervoor het moment gepakt en zijn 
de versierselen overhandigd. Te-
recht was het applaus voor de ex-
penningmeester van het bestuur en 
de aanwezige pramenracers. En nog 
moesten de ‘groten’ nog even wach-
ten. Er kwam een blije doos op het 

podium voor bekendmaking van het 
thema voor de junior-pramenrace, 
dit jaar op de eerste zomerdag, za-
terdag 21 juni. In de doos ballonnen 
en slingers, tijd voor een feestje en 
inderdaad ‘Let’s Party’ is het thema 
voor de juniorrace. De jongens en 
meiden kunnen de zomer feestelijk 
gaan inluiden op de praam. Daar-
na waren alle ogen gericht op het 
beeldscherm. Treurige beelden van 
de crisis, effe geen cent te makken, 
maar als het aan SPIE ligt keert deze 
tijd vanaf nu. In een oldtimer kwam 
het bestuur het podium oprijden en 
reed weer weg, maar kwam terug. 
Ze pasten overigens niet met z’n al-
len op de stoelen en de bank, Ar-
naud Brouwer had een plaatsje in 
de kofferbak toebedeeld gekregen. 
Het is weer tijd voor gezelligheid en 
wel gezelligheid op z’n chicst, het 
thema van alweer de 29-ste edi-
tie van de pramenrace op de twee-
de zaterdag in september. Het the-
ma dus: ‘SPIE op z’n chicst‘. “Als we 
vergunning krijgen natuurlijk”, aldus 
Joost de Vries in een opmerking en 
ook gehoord: “Nee, we zijn niet ge-
fuseerd met Aalsmeer Roest Niet.” 
Kunnen de deelnemers hier wat 
mee? Vast wel, de creativiteit is al-
tijd groot en de bedenktijd nog een 
half jaar! De feestavond is beslo-
ten met een swingende discoparty 
met achter het draaimeubel dj Kees 
Markman. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

In Doopsgezinde Kerk
Sursum Corda presenteert 
‘Movies in Concert’ 
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda houdt op zaterdag 22 
maart een concert in de Doops-
gezinde Kerk in de Zijdstraat 55. is 
‘Movies in Concert’. Een aantrek-
kelijk muziekprogramma wordt ten 
gehore gebracht met bekende me-
lodieën uit onder andere Mary 
Poppins, Kuifje, Les Miserables en 
The Mask of Zorro. Het is het eer-
ste echte concert van Sursum Corda 
onder leiding van dirigente Elivera 
van Sloten. Zij heeft sinds septem-
ber 2013 de muzikale leiding. Het 

orkest heeft een drukke start van 
het seizoen gehad. Zo waren er op-
tredens op het Bruggenfestival, een 
drietal kerstoptredens en werd er 
deelgenomen aan het Druiffestival. 
Tussendoor werden nog oliebollen 
gebakken en verkocht. Iedereen is 
van harte uitgenodigd voor het con-
cert op 22 maart in de Doopsgezin-
de Kerk, dat begint op 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Toe-
gangskaarten kosten 7,50 euro en 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. Voor 
donateurs is het concert gratis.



Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam dienen door het vervoer van wereldleiders 
rekening te houden met zeer ernstige verkeershinder. 
Door afgesloten wegen ontstaat er grote kans 
op lange files op snelwegen. Datzelfde geldt ook 
voor het onderliggende wegennet in Wassenaar, 
Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek en de 
Haarlemmermeer. Ook Amstelveen en Aalsmeer 
krijgen hier mee te maken

Ingrijpend
De gevolgen zijn ingrijpend en omvangrijk. De NSS-
top zal geen enkele weggebruiker in of rond de 
Randstad ontgaan. Het vervoer van de wereldleiders 
gaat immers gepaard met veel wegafsluitingen en 
omleidingsroutes. Tijdens de drukste momenten 
op de snelwegen moeten weggebruikers rekening 
houden met een ‘spits bovenop de spits’.

Advies en reisalternatieven
Het advies is om op 24 en 25 maart niet naar dit deel 
van de Randstad te komen, als u er niet per se hoeft te 
zijn. Probeer bijvoorbeeld elders of thuis te werken.
- Als u toch in Den Haag, Schiphol en omgeving 
 moet zijn, reis dan buiten de spits.
- Wie toch tijdens de spits richting Den Haag 
 moet, wordt geadviseerd met de trein te reizen. 
 De Nederlandse Spoorwegen zetten in de spits 
 langere treinen in tussen Amsterdam en 
 Rotterdam.
Als u met de auto op weg gaat, houd dan rekening 
met zeer ernstige verkeershinder en langere 
reistijden. Een goede voorbereiding is belangrijk. 
Raadpleeg de website www.vanAnaarBeter.nl en houd 
de actuele verkeersinformatie in de gaten en volg de 
omleidingsroutes op de borden.

Omleidingen
De omleidingsroutes zijn tijdens de drukke momenten 
de routes met de minste overlast. Ook buiten de 
Randstad zijn er omleidingsroutes. Het verkeer vanuit 
het noorden, oosten en zuiden van het land wordt al 
vroegtijdig omgeleid. De reistijden worden hoe dan 
ook langer dan de weggebruikers gewend zijn.

Verkeer spreiden
Rijkswaterstaat probeert het verkeer tijdens de NSS 
zo goed mogelijk te spreiden over het snelwegennet 
in de Randstad. Dat gebeurt in samenwerking met 
de gemeente Den Haag, vele andere gemeenten, 
provincies, de luchthaven Schiphol, de ANWB en de 
Verkeersinformatiedienst (VID).

Polderbaan van 10 maart tot 21 april 
buitengebruik door wereldtop NSS
De tientallen vliegtuigen van de wereldleiders die de 
top bezoeken, worden geparkeerd op de Polderbaan. 
Deze is gekozen als parkeerplek, omdat deze het 
eenvoudigst te beveiligen is. De voorbereidingen 
starten al op 10 maart. Aansluitend aan de top vinden 
(herstel)werkzaamheden plaats aan de Polderbaan. 
Dat betekent dat in die periode het vliegverkeer wordt 
verdeeld over de beschikbare start- en landingsbanen 
van Schiphol. De Zwanenburgbaan en de Kaagbaan 
zijn overdag de hoofdbanen. De Buitenveldertbaan 
en de Aalsmeerbaan zijn de secundaire banen tijdens 
de drukke periode overdag. ’s Nachts zal naast de 
Kaagbaan de Zwanenburgbaan worden ingezet. 
Als de omstandigheden er om vragen kan ook de 
Aalsmeerbaan ’s nachts worden gebruikt. 
Van 23 maart tot 26 maart worden mogelijkerwijs ook 
de Oostbaan en de Buitenveldertbaan ingezet. Welke 
baan daadwerkelijk wordt gebruikt, is afhankelijk van 
de weersomstandigheden.

Klachten melden
Voor vragen en/of klachten over het baangebruik 
verwijzen wij u graag naar de site van het Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol op www.bezoekbas.nl. 

FloraHolland
Vanzelfsprekend heeft bloemenveiling FloraHolland 
ook te maken met overlast van de top. Specifieke 
informatie over FloraHolland vindt u op www.
floraholland.nl of via de klantenservice.

Vragen?
Ga naar www.aalsmeer.nl/nss voor actuele informatie 
en meeste gestelde vragen.
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Afsluitingen 23 - 26 maart
Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen.* 

Van zondagmiddag 16.00 uur tot maandagmiddag 16.00 uur en  
van dinsdagmiddag 13.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur: 

De A5 is tussen knooppunten Raasdorp (A9) en De Hoek (A4)  
in beide richtingen afgesloten.

Op de A4 zijn tussen knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen 
in de richting van Den Haag minder rijstroken beschikbaar. Ook 
zijn de op- en afritten Hoofddorp (nr 3), Hoofddorp-Zuid (nr 3a) 
afgesloten en de afrit Nieuw Vennep (nr 4).

De A44 is tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar in  
de richting van Den Haag afgesloten.

De N44 is tussen Wassenaar en de N14 in de richting van  
Den Haag afgesloten. 

Van zondagmiddag 16.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur:

De N14 is in beide richtingen volledig afgesloten.

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart:

Op de N206 vinden tussen op- en afrit A44 en de N451 Beeklaan 
in Noordwijk verschillende kortdurende verkeersstops door de 
politie plaats.

Houd deze dagen rekening met extra reistijd.  
 
Legenda 
  In beide richtingen afgesloten 
  In een richting afgesloten 
  Enkele rijstroken afgesloten 
  Kortdurende verkeersstops

* Wijzigingen op tijdstippen voorbehouden

1

2

3

4

5

6

Kans op ernstige hinder tijdens wereldtop op 24 en 25 maart
Nederland verwelkomt op 24 en 25 maart 58 wereldleiders en 5.000 delegatieleden 
in Den Haag tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Voor een goed verloop van 
deze wereldtop, de grootste ooit in Nederland georganiseerd, worden veiligheids- 
en verkeersmaatregelen getroffen die van invloed zijn op de bereikbaarheid.

Roer moet om
•	Dit	is	dé	kans	om	de	zorg	
te	vernieuwen	met	minder	
geld.

•	 PACT	weet	hoe	dat	
kan,	zonder	pijnlijke	
bezuinigingen	bij	de	
gemeente.	

•	Met	gezond	verstand	
vernieuwen	we	de	zorg	en	
investeren	in	preventie,	
vroegtijdig	problemen	
signaleren	en	efficiëntere	
zorg	dicht	bij	huis.	
Goedkoper,	menselijker.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart: stem lijst 4

PACT Aalsmeer: betaalbare zorg dicht bij huis, menselijk en passend

50%	van	de	zorgkosten	
uitmaakt!

•	 Zorg	voor	jeugd,	ouderen,	
mensen	met	een	handicap	
en	andere	kwetsbaren	
zit	te	veel	in	afzonderlijke	
hokjes.	Weg	met	idiote	
regels	en	rare	schotten!	
Één	gezin,	één	plan.	

•	Het	gaat	niet	om	passende	
regelgeving	maar	om	
passende	zorg.	

•	 Indicatiekantoren	moeten	
verdwijnen.	Vakmensen	
verwijzen	zelf	door:	de	
wijkverpleegster,	de	
huisarts.	

Zelf aan de bak
•	 Eerlijk	is	eerlijk:	u	moet	
ook	zelf	aan	de	bak.	Zoveel	
mogelijk	op	eigen	kracht,	
met	en	voor	elkaar.	

•	Maar	we	zeggen	niet	
botweg:	zoek	het	zelf	

       Laten we met elkaar een 
goed systeem van welzijn en 
zorg bouwen waar inwoners 
zelf de regie over hebben, 
samen met de professionals 
in het veld. Een systeem 
dat betaalbaar is en beter 
aansluit bij wat zij nodig 
hebben. Dan kunnen wij de 
zorg garanderen.

”

”
We moeten als overheid durven 
loslaten. De sociale buurtnetwer-
ken hebben voldoende veerkracht 
en kunnen met elkaar eenvou-
dige hulpvragen zelf snel en 
efficiënt oplossen voordat ze erger 
of complexer worden. Preventie 
wérkt!”

”

”

       Als je buurten een eigen 
budget geeft, bijvoorbeeld 
om een plantsoentje leuk in 
te richten, dan moet je daar 
niet allerlei voorwaarden en 
controles aan verbinden. 
Geef ze het vertrouwen! Ze 
doen er heus geen gekke 
dingen mee.

”

”

       De voedselbank is voor mij 
het bewijs dat Aalsmeerders 
en Kudelstaarters betrokken 
en solidair zijn. Met onderlinge 
samenwerking laten we hier 
mensen niet in de kou staan. 
Natuurlijk is een structurele 
oplossing nodig, maar er voor 
elkaar zijn is zo belangrijk!

”

”Buurtondersteuner 
inspireert
Het	hart	van	een	
wijknetwerk	is	voor	PACT	
de	buurtondersteuner,	een	
gedreven	welzijnswerker	die	
dicht	bij	de	mensen	staat.	
Die	helpt	om	problemen	
snel	op	te	lossen.	Wat	voor	
problemen?	Wonen,	zorg,	
daginvulling,	opvoeding,	
baan	zoeken,	burenoverlast.	
Hij	brengt	bewoners	met	
elkaar	in	contact,	stimuleert	
eigen	initiatief	en	aandacht	
voor	de	ander.	En	komt	hij	
er	niet	uit,	dan	schakelt	hij	
hulp	in,	bijvoorbeeld	de	
wijkverpleegkundige.	

Wijkgebouw als ontmoetingsplek
Een	centraal	wijkgebouw	herbergt	in	elke	wijk	volgens	
PACT	allerlei	voorzieningen	voor	wijkbewoners.	Denk	aan	
de	bibliotheek	in	Dorp,	de	Mikado	in	Oost,	het	Dorpshuis	
Kudelstaart.	Een	ontmoetingsplek	waar	van	alles	te	doen	is:	
samen	koken	en	eten,	cursussen,	ochtendgym,	een	ouderensoos,	
een	leesclub	en	informatiebijeenkomsten,	het	wijkoverleg.	
Verder	zijn	er	allerlei	inloopspreekuren:	verloskundige,	
maatschappelijk	werker,	wijkagent,	financieel	coach,	
opvoedondersteuner,	consultatiebureau,	woonconsulent.	

Wijkbudget voor buurtplannen
PACT	ondersteunt	graag	goede	initiatieven	die	een	buurt	
zelf	ontplooit	ter	bevordering	van	de	sociale	samenhang.	
Bijvoorbeeld	een	buurtfeest	of	een	buurttuin.	Wijken	krijgen	
dan	ook	een	eigen	wijkbudget	voor	zelf	gemaakte	plannen,	naar	
eigen	inzicht	te	besteden.	Een	kwestie	van	vertrouwen.

maar	uit!	Ons	verhaal	is:	
u	bent	regisseur	over	uw	
eigen	leven,	maar	als	dat	
nodig	is	zijn	we	er	voor	u.

•	 Zelf	aan	de	bak	kan	hier	
best.	We	weten	immers	
dat	we	oog	hebben	voor	
elkaar,	bij	grote	en	kleine	
noden.		

Verantwoordelijkheid 
geven
•	 Elke	wijk	krijgt	een	
wijkbudget	voor	
buurtactiviteiten.	Om	
samen	de	wijk	beter	te	
maken,	om	het	wij-gevoel	
te	versterken.

•	We	zorgen	in	elke	
wijk	voor	de	juiste	
voorzieningen,	dicht	bij	
huis,	bij	u	om	de	hoek.		

•	Onmisbaar	is	een	
multifunctioneel	gebouw	
als	vaste	ontmoetingsplek.

•	U	loopt	er	makkelijk	naar	
binnen	en	vindt	er	gehoor	
en	hulp,	bij	elkaar,	bij	
professionals.		

Inlevingsgevoel
•	 In	elke	wijk	wordt	de	
buurtondersteuner	met	
de	wijkverpleegkundige	
de	spil	in	het	welzijns-	en	
zorgnetwerk.	

•	De	buurtondersteuner	
heeft	een	inlevingsgevoel	
als	geen	ander	en	kent	de	
bewoners.

welke	zorgbehoeften	ze	
hebben.	

•	 Vandaag	nog	aan	de	slag?	
Als	dat	nodig	is,	kan	dat!	
Geef	professionals	de	
ruimte.

•	 Ze	schakelen	de	
buurtondersteuner	
in	als	er	méér	aan	de	
hand	is:	vereenzaming,	
verwaarlozing,	een	vies	
huis,	vieze	kleren,	financiële	
perikelen.	

Zorg gegarandeerd
•	Als	dat	niet	
kostenbesparend	werkt...

•	 Preventie,	het	optimaal	
inzetten	van	vrijwilligers	
en	mantelzorgers,	goede	
wijkvoorzieningen,	stoppen	
met	idiote	kostenverspilling,	
zorg	op	maat	dicht	bij	huis	
en	een	reservepotje	voor	
noodgevallen.

•	 In	vele	gemeenten	
functioneert	het	al	zo...	

•	 PACT	investeert	hierin.	
Zo	kunnen	wij	zorg	echt	
garanderen!

•	Ons	startpunt:	de	regie	
over	uw	eigen	leven	ligt	
bij	u.	De	gemeente	is	er	
als	u	hulp	nodig	heeft.	
Gegarandeerd.		

Passende zorg
•	We	moeten	af	
van	regelzucht,	
administratieve	
rompslomp	en	een	
overdosis	aan	bazen	en	
controleurs.	Wist	u	dat	dat	

•	 Signaleert	problemen	en	
helpt	u	die	zoveel	mogelijk	
zelf	snel	op	te	lossen	
(voordat	ze	groot	en	duur	
worden).	En	haalt	zo	nodig	
specialisten	erbij.	

Passie voor mensen
•	De	wijkverpleegkundige	is	
even	onmisbaar	in	de	wijk.

•	Die	kent	de	wijk	door	en	
door,	werkt	met	passie	
voor	cliënten	en	weet	

PACT
Aalsmeer
verbindt

Ronald Fransen (nr. 1)

Sunny Lakerveld (nr. 3)

Rik Rolleman (nr. 6)

Wilma Alink-Scheltema (nr. 5)
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Een moeder, een dochter 
en Alzheimer
Aalsmeer - Marga van Doorn, 
schrijfster van het boek, ‘ik heb u 
liever lief’, komt aanstaande dins-
dag 18 maart naar de gespreks-
groep voor kinderen van mensen 
met dementie. Wat doe je als je ou-
der aan dementie lijdt? Wordt het 
verleden het heden? Hoe wordt de 
band, welke dilemma’s gaan een rol 
spelen? In de gespreksgroep deelt 
Marga haar ervaringen met de aan-
wezigen. Veel kinderen zullen zich 
herkennen in haar verhaal. Kin-

deren van mensen met dementie 
zijn van harte welkom op deze bij-
eenkomst, die wordt begeleid door 
Hanneke ten Brink van het man-
telzorgsteunpunt en Ellen Mille-
naar van het ontmoetingscentrum. 
De gespreksgroep begint om 19.30 
uur in gebouw Irene aan de Kanaal-
straat. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met El-
len Millenaar van het ontmoetings-
centrum via 06-22468574 of emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Aalsmeer -  Het project SamSam 
biedt vijftigplussers de mogelijk-
heid om samen met een vriend, 
vriendin of bijvoorbeeld klus-
maatje of golfpartner, als vrijwilli-
ger iets voor een leeftijdsgenoot te 
betekenen. Samen iets doen met 
een minder vitale oudere. Bijvoor-
beeld kopje koffie drinken, bood-
schap doen of een museum be-
zoeken, samen de ervaring delen 
en samen de tijd indelen of ver-
delen. 

Alleen aanmelden kan ook, dan 
zorgt het Mantelzorg Steunpunt 
voor een passende koppeling van 
twee vrijwilligers. 
Bel voor meer informatie telefoon-
nummer 0900-1866 en vraag naar 
het Mantelzorg Steunpunt of e-
mail mantelzorg@mantelzorg-
steunpunt.nl. Ervaring is niet no-
dig, Mantelzorg Steunpunt zorgt 
voor professionele begeleiding en 
training en is werkzaam in Amstel-
land en Meerlanden.

Vakantieadresjes gezocht voor 
Franse en Duitse kinderen
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
zoekt vakantieouders die in de zo-
mervakantie een vakantiekind een 
onvergetelijke vakantie willen ge-
ven. Het gaat om kinderen die wei-
nig zekerheid kennen in hun be-
staan en moeten opgroeien in er-
barmelijke situaties. Kinderen van 
5 tot 12 jaar voor wie de vakantie 
heel lang duurt. Het ontbreekt ze 
aan speelruimte, aandacht en zorg. 
De gebruikelijke zorg is er niet; war-
me maaltijden, veiligheid en boven-
al kind mogen zijn. Na een intake-
gesprek kunt u zelf aangeven of u 
één of misschien twee kinderen wilt 
uitnodigen, jongen of meisje, leeftijd 
en uit welk land. Kunt u een vakan-
tiekind een onvergetelijke vakantie 
bieden? Durft u de uitdaging aan? 
Van de vakantie gastouders wordt 
niet verwacht dat ze de taal vloei-
end spreken, maar dat ze zich met 
een paar eenvoudige woorden we-
ten te redden. In ruim twee weken 
kunnen ook uw kinderen een aar-
dig woordje Frans of Duits leren. 
U hoeft er niet voor weg, maar ge-
woon thuis in de achtertuin. Natuur-
lijk weet Europa Kinderhulp dat het 
niet niks is om drie weken lang een 
kind van een ander in huis te heb-
ben. Daarom wordt veel aandacht 
besteed aan de voorbereiding en 
ook tijdens de verblijfsperiode staan 
vakantieouders er niet alleen voor. 
Eén van de doelstellingen die Euro-

pa Kinderhulp nastreeft is dat de va-
kantie gastouders hun kind mogen 
terug vragen. 

Als na het eerste jaar blijkt dat het 
goed klikt binnen het gezin heeft 
u de mogelijkheid om een specia-
le band op te bouwen met uw va-
kantiekind. Het spreekt voor zich dat 
dit heel belangrijk is in hun jonge le-
ven. Naast de genoemde Duitse en 
Franse kinderen komen er ook kin-
deren uit Nederland en Oostenrijk. 
De vakantieperiode loopt van 6 ju-
li tot en met 22 augustus. Voor infor-
matie en/of aanmelding: www.euro-
pakinderhulp.nl, Gert Pool, tel. 023-
5272560; Elly Dantuma, tel. 0251-
238407 en Henriette Snelderwaard, 
tel. 023-5377463

200 Vrouwen bij Meet & Eat
Aalsmeerderbrug – Zaterdag 8 
maart werd voor de derde keer een 
Meet & Eat for ladies gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente. 
De dag werd door bijna 200 vrou-
wen bezocht. Bezoekers kwamen 
niet alleen uit de LEG. Ook vrouwen 
uit andere kerken of zonder ker-
kelijke achtergrond waren aanwe-
zig. Tijdens de dag stond het thema 
‘vriendschap’ centraal. Psychologe 
Helene Akkerman was uitgenodigd 
om over ‘vriendschap’ te spreken. 
Op een inspirerende manier wist zij 

de mooie maar ook lastige kanten 
van vriendschap te benoemen. Na 
een gezellige lunch was er een cre-
atieve workshop. Met diverse ma-
terialen zoals stof, schelpen en al-
lerlei soorten papier maakte iedere 
vrouw een schilderij speciaal voor 
een vriendin. Op deze manier werd 
het thema nog eens benadrukt. De 
volgende Meet & Eat for ladies is op 
zaterdag 27 september. Els van der 
Vlist zal dan spreken over het the-
ma ‘In balans?!’
Foto: Lennart Pol. 

Zin-Inn met schrijfster en 
filosofe Joke Hermsen

Op 30 maart in studio’s Aalsmeer
Evenement voor bouw 
ziekenhuis weesolifantjes

Aalsmeer - Op donderdag 20 maart 
zal schrijfster en filosofe Joke Herm-
sen een lezing houden bij de Zin-
Inn van de doopsgezinde gemeen-
te Aalsmeer. Joke Hermsen is be-
kend van haar boek ‘Stil de Tijd’. In 
dit veelgeprezen boek neemt Joke 
Hermsen het verschijnsel, geen tijd 
hebben, kritisch onder de loep. Van-
uit het gedachtegoed van denkers 
als Henri Bergson, Ernst Bloch en 
Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een 
nieuwe visie op het fenomeen tijd, 
waarin zij een onderscheid aan-
brengt tussen kloktijd en innerlijke 
tijd. Haar nieuwe boek komt half no-
vember uit en is een verzameling es-
says onder de titel ‘(N)iets ontbreekt 

ons - over hoop bezieling en em-
pathie’. In Stil de tijd noemde Joke 
Hermsen stilte, rust, traagheid en 
verveling voorwaarden voor werke-
lijke creativiteit en helder nadenken. 
Zij pleitte voor niets minder dan een 
langzame toekomst. Maar wat ge-
beurt er na de rust? Welke nieuwe 
denkrichting moet er gekozen wor-
den opdat er werkelijk iets verandert 
en er niet alleen een rustiger, maar 
ook een duurzamer en evenwichti-
ger samenleving ontstaat? Daarover 
gaat deze nieuwe filosofische bun-
del. Locatie: Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer, Zijdstraat 55. Aanvang: 
20.00 uur, zaal open: 19.30 uur, en-
tree: 5 euro, inclusief koffie of thee.

Aalsmeer - Met de première van 
de documentaire ‘Oerkracht uit het 
Wild’ van Pluk Media, wordt op zon-
dag 30 maart in de studio’s van 
Aalsmeer, de aftrap gegeven voor 
het bijeen brengen van 100.000 eu-
ro ten bate van de bouw van een 
ziekenhuis voor weesolifantjes op 
Sri Lanka. Vrienden van de Olifant 
(VvdO) zet zich in om de bouw van 
het olifantenziekenhuis, naast het 
olifantenweeshuis Elephant Tran-
sit Home (ETH), mogelijk te maken. 
Een ziekenhuis naast het weeshuis 
is van levensbelang: Eén op de drie 
geredde weesolifantjes sterft na de 
redding alsnog door onvoldoende 
medische faciliteiten. Op 30 maart 
worden in Studio’s Aalsmeer ver-
schillende landelijke acties gestart 
om het benodigde bedrag voor de 
bouw van het ziekenhuis bijeen te 
brengen. Het programma, van 13.00 
tot 17.00 uur, wordt gepresenteerd 
door Henny Huisman. “Een gered 
olifantje moet de kans krijgen weer 
terug te keren naar het wild”, vertelt 
Rob Faber, voorzitter van Vrienden 
van de Olifant. “En dat kan als het 
weesolifantje binnen 24 tot 48 uur 
na scheiding van de moeder goe-
de voeding krijgt. De documentai-

re ‘Oerkracht uit het Wild’ van de 
makers Annegré Bosman en Mild-
red Roethof van Pluk Media, geeft 
de kijker een heel realistisch beeld 
onder welke gevaarlijke maar ook 
hartverscheurende omstandighe-
den medewerkers van het ETH moe-
ten opereren, om een weesolifantje 
van zijn stervende moeder – en be-
schermende kudde – te scheiden 
om het zo te kunnen redden.” Be-
zoekers van het Olifant Evenement 
worden meegenomen naar de we-
reld van de Sri Lankaanse olifant en 
ervaren het ‘gevaar’ van de olifant in 
het wild. Peetouders, die de wees-
olifantjes willen bezoeken, vinden 
hier uitgebreide informatie. In een 
nagebouwde Sri Lankaanse winkel-
straat kunnen talloze inheemse arti-
kelen met olifant afbeelding worden 
gekocht. Op het podium zijn door-
lopend optredens van onder andere 
Jan Keijzer en Anny Schilder, de Vo-
lendamse groep Ancora, de Neder-
landse zangeres Susan Jane, de Sri 
Lankaanse zangeres SU en Ousma-
ne Seye. Doneren kan direct via de 
site of door het kopen van een toe-
gangskaartje voor het evenement 
op 30 maart. Voor alle informatie: 
www.vriendenvandeolifant.nl. 

Verlagen handicap na herseninfarct
Het Amsterdamse Bos weer 
voor één dag golfbaan
Aalsmeer - Over 100 dagen wordt 
in het Amsterdamse Bos voor de 
vierde keer een uniek golftoernooi 
gespeeld.  Het bos wordt voor één 
dag (17 juni) omgetoverd in een vol-
ledige 18 holes-golfbaan. Dat doet 
het Amsterdamse Bos in samenwer-
king met de Rotary Club Aalsmeer 
en Uithoorn, organisator van het 
Amsterdamse Bos Golftoernooi. De 
opbrengsten van het toernooi gaan 
naar een onderzoek naar de bes-
te behandelmethode van een her-
seninfarct. Meespelen gaat nu eens 
niet om het verlagen van de eigen 
golfhandicap, maar om het verlagen 
van de lichamelijke handicap voor 
iemand anders. Deze vierde edi-
tie van het Amsterdamse Bos golf-
toernooi ondersteunt onderzoek dat 
binnen het AMC verricht wordt naar 
de beste behandelmethode van een 
herseninfarct. Doel van dit onder-
zoek is het verlagen van de licha-
melijke handicap na een hersenin-
farct. Een herseninfarct is één van 

de belangrijkste oorzaken van in-
validiteit in de Westerse wereld. 
De opbrengsten van het golftoer-
nooi van 17 juni komen volledig ten 
goede aan onderzoek. De organi-
satie nodigt bedrijven in gemeen-
ten rondom het Amsterdamse Bos 
uit om deel te nemen aan dit unieke 
golftoernooi. Bedrijven uit Aalsmeer 
en Kudelstaart kunnen zich opge-
ven voor deelname of sponsoring 
via de website www.amsterdam-
sebosgolf.nl. Voor vragen kan men 
daar ook terecht. De vorige drie edi-
ties van het golftoernooi in het Am-
sterdamse Bos leverden bij elkaar 
170.000 euro op. Dat bedrag werd 
door de Rotary Club, via de Stich-
ting MS Research, geschonken aan 
het VU Medisch Centrum voor on-
derzoek naar het afremmen van de 
ziekte Multiple Sclerose. Met MS 
Research was vooraf afgesproken 
dat na drie edities een ander goed 
doel in aanmerking zou komen voor 
de opbrengsten.

Marc en Onno bij Radio Aalsmeer
Laatste radiodebat over 
financiën
Aalsmeer -  In de programmering 
van Radio Aalsmeer valt ook ko-
mende week weer veel interessants 
te beluisteren. Komende zaterdag 
15 maart worden tussen 14.00 en 
16.00 uur luisteraars voor de zeven-
de en laatste keer op weg gehol-
pen bij het bepalen van hun stem 
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Het laatste radiodebat 
gaat over de financiën. Bezoekers 
zijn overigens welkom. Er is genoeg 
ruimte rond de studioruimte. Luiste-
raars kunnen gedurende de uitzen-
dingen ook vragen stellen via 0297-
325858 of studio@radioaalsmeer.nl. 
Op maandag 17 maart zijn er ook 
weer twee interessante Aalsmeer-
ders te gast bij de lokale omroep 

van Aalsmeer. In ‘Door de Mangel’ 
mag Marc Verschuren, pianist, sin-
ger-songwriter en pianoleraar tus-
sen 19.00 en 20.00 uur achter de 
microfoon plaatsnemen. Daarna 
volgt om 20.00 uur het programma 
‘De Top 10 van’ en deze keer mag 
internationaal vrachtwagenchauf-
feur Onno Spaargaren en RKAV-er 
in hart en nieren zijn tien favoriete 
nummers ten gehore brengen. Vra-
gen stellen mag en kan telefonisch 
of per mail. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM en te bluisteren via de 
livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Bezoekadres van de 
studio is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Start reanimatiecursussen 
Aalsmeer -  Een hartstilstand kan 
iedereen overkomen, een onbe-
kende, maar ook een kennis, een 
vriend(in), buren of familie. Hulp 
binnen de eerste 6 minuten is cruci-
aal en kan een leven redden. Reani-
meren en defibrilleren met de AED 
is eenvoudig te leren. Stichting AED 
Westeinder start in samenwerking 
met EHBO vereniging Aalsmeer, bij 
voldoende deelname, twee reani-
matiecursussen, elk bestaande uit 2 
avonden. De lestijden zijn van 19.30 
tot 22.00 uur. De data van de eer-

ste cursus zijn de dinsdagen 8 en 15 
april, de data van de tweede cursus 
zijn de donderdagen 8 en 15 mei.De 
cursussen zijn voor iedereen vanaf 
16 jaar en u moet fysiek en conditi-
oneel in staat zijn om te kunnen re-
animeren. De lesstof is conform de 
eisen van de Nederlands Reanima-
tie Raad  (NRR) en de European Re-
suscitation Council ( ERC). Belang-
stelling gewekt? Neem dan con-
tact op met Gerie Veelenturf via 06-
49227905 of via opleidingen@ehbo-
aalsmeer.nl.

Kom ook meehelpen!
Schoonmaakactie SPIE 
zaterdag op Westeinder
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
15 maart hoopt Stichting Pramen-
race In Ere, weer samen met inwo-
ners de Westeinderplassen op te 
gaan ruimen. Deze schoonmaakac-
tie is bedoeld om het zwerfvuil wat 
afgelopen winter, nou ja, in de win-
termaanden, is gaan zwerven in en 
rond de Westeinderplassen. Omdat 
de dames en heren van SPIE dit niet 
alleen kunnen, roepen zij de hulp 
van inwoners in. Kom zaterdag om 
08.00 uur naar de Watersportver-
ening Aalsmeer aan de Uiterweg. 
Na een korte briefing en verdeling 
van de Poel, gaat iedereen op pad. 
Na afloop krijgt iedereen van SPIE 
een kop snert aangeboden en kun-

nen de grote verhalen, over de ge-
vonden rommel over tafel gaan.  
SPIE, zorgt voor de vuilniszakken, 
handschoenen en in samenwerking 
met de Meerlanden wordt alle troep 
afgevoerd. Kan SPIE rekenen op uw 
hulp? Alleen met een boot? Geen 
probleem, SPIE zorgt voor beman-
ning. Geen boot, maar wel graag de 
handen uit de mouwen steken? Ook 
goed, SPIE zorgt voor een plaatsje 
aan boord kunt van een van de bo-
ten. 
Graag ziet SPIE alle Aalsmeerders, 
die hart voor de natuur en voor de 
Westeinderplassen aanstaande za-
terdag om 08.00 bij Watersport ver-
eniging Aalsmeer verschijnen. 

ANBO op Seringenexcursie
Aalsmeer -  Voor velen van de AN-
BOers die vrijdag 7 maart op bezoek 
waren bij seringenkweker Klaas Jo-
ren op de Uiterweg was het een 
feest van herkenning. Voor veel an-
deren een eerste kennismaking met 
deze unieke teelt. Rond 2 uur wer-
den de deelnemers ontvangen in de 
werkruimte van de trekkassen met 
koffie en thee waarna medefirmant 
en opvolger Jan ten Hoeve uitleg gaf 
over deze specialistische teelt. Van 
oudsher worden in het Uiterwegge-
bied seringen geteeld. 

In het gebied zijn nog 15 kwekers 
actief op ongeveer 40 hectare. De 
kweek van seringen is gebonden 
aan de zeer specifieke teeltomstan-
digheden in het gebied, namelijk de 
veengronden en de ligging aan open 
water waardoor nachtvorst minder 
voortkomt. Aalsmeerders kennen 
natuurlijk de akkers met seringen-
struiken op de  Westeinderplassen. 
Struiken staan daar jarenlang ‘vol-
wassen’ te worden. Pas als ze onge-
veer 6 jaar oud zijn kunnen er bloe-
men van getrokken worden wat ge-
beurt in trekkassen die warm ge-

stookt worden waardoor de sering 
bloemtakken gaat vormen. Daartoe 
worden de planten, mét kluit, ver-
voerd van de akkers naar de kas. En 
nadat de bloemtakken zijn geoogst 
gaan ze weer terug naar de akkers. 
Door de verkaveling van de serin-
genakkers, die alleen per boot be-
reikbaar zijn, is de teelt arbeidsin-
tensief, fysiek zwaar, en niet te me-
chaniseren. De Fa Klaas Joren Gzn. 
is een Seringenkwekerij die al meer 
dan 100 jaar bestaat. Zij hebben zich 
ongeveer 15 jaar geleden gespecia-
liseerd tot trekheester bedrijf en te-
len een groot assortiment Seringen 
en Viburnum die vanaf het najaar tot 
in het voorjaar in bloei worden ge-
trokken. Met hun bedrijf zijn het in-
novatieve voortrekkers op het ge-
bied van seringen. Tijdens de rond-
leiding door de trekkassen toonden 
seringenkwekers Klaas Joren en Jan 
ten Hoeve hun grote kennis en be-
trokkenheid bij deze hele bijzondere 
teelt, die uniek is op de wereld. Ui-
teraard was er na de rondleiding de 
mogelijkheid om een bos Seringen 
te kopen waar dankbaar gebruik 
van werd gemaakt. 

SPIE, pramenrace op z’n chicst
Bennuh de Vreeselijke Vreekens 
d’r al weer kloar veur?
Aalsmeer - De vraag stellen is 
hem beantwoorden, luidt een wij-
ze spreuk. Die wijsheid gaat ook nu 
weer op. Afgelopen vrijdag werd het 
op feestelijke wijze het thema voor 
de komende Pramenrace bekend-
gemaakt. Zoals het al jaren het ge-
val is kijken de Vreeselijken elkaar 
na de bekendmaking van het the-
ma even aan met slechts één op-
merking: “We bennuh kloar! Niks 
meer an doen!” Het thema Chic! Met 
overhemden en shirtjes op maat ge-
maakt in de PC Hooft en de bekende 
haute couture donkerblauwe swea-
ters (ontworpen door een modeont-
werper die slechts voor een selec-
te markt werkt), zijn de Vreekens al 
jaren chic gekleed en varen de he-
ren op een bok die de vergelijking 
met menig chic jacht op de Poel 
aan kan. En daar waar menig team 
voor onderweg een boterham met 
kaas of een eenvoudige krentenbol 
meeneemt kunnen de Vreekens aan 
boord kiezen uit onder andere To-
nijn Carpaccio, een Tapasplateau of 
een Wrap gevuld met zalm, Oosterse 
groenten, Truffeldressing en Parme-
zaanse schilfers. Hoe chic wil je het 
aan boord hebben? Het thema past 
dus ook dit jaar weer bij de Vree-
selijke Vreekens, zoals het beken-
de dekseltje op een potje past. Toch 
raakte het team even in vertwij-
feling! Niet omdat concurrerende 
teams deze week met plaagstoot-
jes de heren uit het lood probeer-
den te krijgen. Opmerkingen als: 
“Jullie kunnen dit jaar niet meedoen, 
want jullie kunnen niet op Chic” of 
“Jullie kopen zeker voor de mecani-
cien nu eindelijk een nieuwe over-

all”, doet het team niets. Nee, het 
zat hem vooral in het tussenzinne-
tje op de poster van het nieuwe the-
ma: SPIE op z’n chicst. Mogen an-
dere teams soms zelf bepalen of 
ze wel of niet op chic gaan? SPIE 
ziet er toch altijd chic uit of gaan zij 
dit jaar iedereen verrassen met een 
nieuwe outfit? En waarom gekozen 
voor de overtreffende vorm: Chicst.? 
Probeert SPIE er een wedstrijd van 
te maken? Welk team is het chicst 
en geeft SPIE bij voorbaat aan dat zij 
als winnaar op z’n chicst zullen zijn? 
De gunfactor voor het bestuur is bij 
de Vreekens wel zo hoog, dat de he-
ren met alle plezier hen de winst 
gunnen en zelf in werkkleding, vrije-
tijdskleding of Vintage Fashion ge-
kleed zullen gaan. 
Het kan echter ook zijn dat er een 
verwijzing naar de bekende Ameri-
kaanse disco- en funkband Chic uit 
de jaren zeventig in het thema ver-
borgen zit. Niet zo’n gek idee, we-
tende dat er bij de bekendmaking 
van het thema gebruik werd ge-
maakt van een auto uit die tijd en ui-
teraard muzikaal werd ondersteund 
door de fameuze DJ Kees Mark-
man. In dat geval trekken de Vree-
selijke Vreekens de broek met wij-
de pijpen en schoenen met plateau-
zolen uit de kast. Want ook dat past 
als gegoten bij de mannen. Denk 
alleen maar aan een tekstregel uit 
de grootste hit van Chic, Freak out. 
“Big fun to be had by everyone!” Na 
een fantastische avond (SPIE en al-
le medewerkers bedankt) gingen de 
Vreeselijke Vreekens voldaan naar 
huis. Welk scenario het ook wordt: 
“We bennuh d’r kloar veur!”

Kind voortaan sneller geholpen 
bij jeugd- en opvoedhulp
Aalsmeer -  Kinderen met opvoed-
problemen kunnen met een ver-
wijzing in plaats van een indicatie 
sneller geholpen worden. Dat blijkt 
uit een proef waarbij onderzocht is 
of het indicatieproces van Bureau 
Jeugdzorg vervangen kon worden 
door een eenvoudiger en daardoor 
snellere werkwijze. Het blijkt dat 
zorgteams van scholen, de GGD en 
het maatschappelijk werk zelf kun-
nen beoordelen of een kind gespe-
cialiseerde jeugdhulp nodig heeft. 
Wethouder jeugdzorg Rik Rolle-
man: “De pilot werd gehouden ge-
durende geheel 2012 en de eerste 
helft van 2013. In deze periode zijn 
104 kinderen uit basis- en voortge-
zet onderwijs uit de regio Amstel-
land naar gespecialiseerde jeugd-
hulp doorverwezen. Scholen kun-
nen tijdig opmerken dat het met 
een kind niet goed gaat. Zij heb-
ben hiervoor zorg(advies)teams, 
waar de GGD en het schoolmaat-

schappelijk werk deel van uitmaken. 
Normaal gesproken krijgt een kind 
pas hulp als Bureau Jeugdzorg het 
gezin heeft gezien en een indica-
tie heeft afgegeven.” Door de scha-
kel Bureau Jeugdzorg er tussen uit 
te halen, is het proces gemiddeld 
met drie weken verkort. De snel-
heid waarmee een kind vervolgens 
hulp krijgt is uiteraard ook afhanke-
lijk van de wachtlijst bij instellingen 
voor jeugd- en opvoedhulp. Scho-
len verwijzen inmiddels rechtstreek 
kinderen naar jeugdhulpinstanties 
als Altra, Spirit of het MOC Kabou-
terhuis. Zij ondersteunen gezinnen 
bij problemen met hun kind(eren). 
De kinderen en hun ouders hoeven 
daardoor hun verhaal niet langer bij 
Bureau Jeugdzorg (BJ) te vertellen. 
De BJ’s hebben op hun beurt min-
der administratieve lasten. Het BJ is 
overigens nog wel wettelijk verant-
woordelijk en beoordelen de verwij-
zing en kijken of het kind veilig is.

Een ander helpen?
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Culinaire rondreis tijdens 
het Boekhuis Bal vrijdag
Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart or-
ganiseert Boekhuis Aalsmeer het 
Boekhuis Bal, een feest voor iedere 
leesfan. Vanaf 19.30 uur zijn belang-
stellenden welkom om lekker rond 
te neuzen in de winkel, te proe-
ven van een ‘culinaire rondreis’ die 
wordt verzorgd door de Wereldwin-
kel en het beste beentje kan voorge-
zet worden tijdens het Boekbowlen. 
Deze avond installeert het Boekhuis 

verder ook de zogenaamde spea-
kers corner, waarbij Aalsmeerders 
een warm pleidooi houden voor 
een van hun favoriete boeken. Met 
onder andere Corrie de Boer, Her-
men de Graaf, Ilse Zethof, Pieter van 
der Meer, Anna-Maria Mantel, Fred 
Wieringa, Dick Goedhart en Lau-
ra Touw. De toegang is gratis en ie-
dereen is van harte welkom! Adres: 
Zijdstraat 12.

Netwerkbijeenkomst vandaag
Borrelen in Welkom Thuis
Aalsmeer - Vanmiddag, donder-
dag 13 maart, om 17.00 uur gaat 
de netwerkbijeenkomst van Bor-
relAalsmeer van start in restau-
rant Welkom Thuis aan de West-
einderplassen. Door de organisatie 
is een mooi programma samenge-
steld waarbij aan diverse onderne-
mers, maar ook een artiest, kunste-
naar en een fotograaf een podium 
gegeven wordt! Er zijn ook weer di-
verse mooie prijzen om te verloten. 
Het blijft tenslotte netwerken met 

een knipoog. Aanmelden is niet ver-
plicht, maar altijd fijn, onder ande-
re in verband met het aantal hap-
jes. Dat kan online via www.borre-
laalsmeer.nl. Neem collega’s of re-
laties mee. Iedereen is welkom, 
ook werkzoekenden want iedereen 
heeft tenslotte een netwerk. Verhin-
derd? Noteer dan alvast 10 april met 
een Apres Ski thema en met een 
knipoog speciaal voor de dames en 
8 mei met onder anderer een veiling 
voor Free A Girl in de agenda!

Aanschaf kunststof kozijnen nu 
door lage BTW extra aantrekkelijk!
Mijdrecht - Steeds meer Nederlan-
ders kiezen bewust voor kunststof 
kozijnen en deuren. En de overheid 
geeft de kopers nog een extra steun-
tje in de rug door de BTW op arbeid-
suren van plaatsen en monteren van 
kunststof kozijnen te verlagen van 
21% naar 6%. Dat zijn behoorlijke 
besparingen. Om ook ‘een duit in het 
zakje van de besparingen’ te doen, 
biedt producent Weru de kleur van 
de kunststof kozijnen tijdelijk gratis 
aan. De klant kan namelijk elke ge-
wenste kleur kiezen. Om de kleuren-
actie te illustreren houden de We-
ru-vakbedrijven vrijdag 14 en zater-
dag 15 maart Open Dagen. Mensen 
die kiezen voor kunststof kozijnen, 
waarderen duurzaamheid, comfort, 
gemak en veiligheid bijzonder. Met 

kunststof kiezen zij voor maximale 
isolatie, minimaal onderhoud en op-
timaal woongenot. Kortom, zij kiezen 
voor meer besparingen en minder 
energiekosten. De kunststof ramen 
en deuren van Weru garanderen een 
hoge warmte-isolerende werking en 
kennen een levensduur van 50 jaar 
waarbij vrijwel geen onderhoud no-
dig is. Voku Mijdrecht staat als Weru 
vakbedrijf garant voor een respect-
volle en transparante omgang met 
klanten. Van een verantwoord advies 
in de showroom en een correcte af-
handeling van offertes en afspraken 
tot een perfecte montage van kozijn 
of deur en een snelle after-service.  
Kortom: Honderd procent service en 
vakmanschap. Voor meer informatie: 
zie advertentie elders in dit blad.

Sparen voor korting op 
kaartjes Crown Theater!
Aalsmeer - Afgelopen week is er 
een ludieke spaaractie gestart bij 
winkelcentrum Nieuw Oostein-
de aan het Poldermeesterplein in 
Aalsmeer. Er kan gespaard worden 
voor korting op een entreekaart-
je voor het Crown Theater. Met een 
vol spaarboekje krijg je maar liefst 
50% korting! Het volle boekje krijg 
je door middel van het sparen van 
negen zegeltjes. Eigenlijk maar acht, 
want het eerste zegeltje krijg je ca-
deau van het theater in Aalsmeer. 
Lucas Schoonebeek, regelaar van 
de winkeliersvereniging en bedrijfs-
leider van de Albert Heijn aldaar, 
was meteen te porren voor dit leu-
ke idee. “We moeten elkaar econo-
misch toch helpen waar we kunnen, 
als ondernemers?”, riep hij enthou-
siast uit toen Peter van Eick, direc-
teur van het Crown Theater, hem de 
vraag voorlegde om mee te doen 
met deze leuke actie. Iedere deel-
nemende winkel heeft zelf zijn spe-
cifieke manier gevonden voor het 
uitgeven van een stickerzegel. Zo 
zal bij de plantenzaak een zegel-
tje worden uitgedeeld bij aanschaf 
van bloemen en planten vanaf 9,50 

euro. De cafetaria op de hoek gaat 
voor tien euro en de kapper doet het 
weer op een andere manier. Verder 
doen de toko, de zonnestudio en de 
drogist mee en ook de brillenwinkel 
heeft een manier gevonden hoe er 
gespaard kan worden. Dit kan best 
aantikken. Tevens kan bij de bakker 
en de tabakszaak gespaard worden 
en bij AH krijgen klanten bij beste-
ding van 15 euro of meer al een ze-
geltje. Het boekje kan op deze wijze 
gauw vol raken, zodat klanten heel 
snel naar een leuke voorstelling 
kunnen in het knusse theater in het 
Centrum. Op vertoon van het vol-
le boekje, zal de korting verrekend 
worden aan de kassa na telefoni-
sche reservering 0900-1353. Aan-
staande vrijdag staat Ali B met Ali 
B bekend(t) op de planken en vol-
gende week kan bijvoorbeeld ge-
spaard worden voor de musicals Af-
blijven en Sonneveld. Let wel: Per 
vol spaarboekje is het 50% korting, 
dus hoe meer boekjes, hoe meer 
korting! Kijk voor het volledige thea-
terprogramma op www.crownthea-
teraalsmeer.nl.
Door Miranda Gommans

Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 22 maart 
wordt de jaarlijkse lente en zomer 
kinderkledingbeurs gehouden in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat 14. Het betreft de in- en ver-
koop van kinderkleding (vanaf maat 
80), speelgoed en kinderbenodigd-
heden. 

De enige voorwaarden hiervoor zijn 
dat de ingebrachte kleding wel voor 
deze tijd van het jaar bestemd zijn, 
en de kleding en andere spullen 
heel, modieus en schoon zijn. Er kan 
één verkoopnummer aangevraagd 
worden per persoon waarop maxi-

maal 30 kledingartikelen, 15 stuks 
speelgoed en 3 paar schoenen van-
af maat 30 verkocht kan worden. De 
inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur, de 
deur gaat om 10.15 uur dicht. De in-
gebrachte kleding kunnen de in-
brengers dan zelf ophangen. De 
verkoop is vervolgens van 12.30 tot 
14.00 uur en het afhalen van de niet 
verkochte artikelen is tussen 17.00 
en 17.30 uur. Alles wat om 17.30 uur 
nog niet is opgehaald gaat zonder-
meer naar een goed doel. Voor ver-
koopnummers: Henriëtte, tel. 0297-
345007, Nettie, tel. 0172-508930 of 
Joke, tel. 0297-323955.

Feestelijke opening van nieuwe 
shop-in-shop Van den Assem
Vinkeveen - De feestelijke opening 
van de nieuwe shop-in-shop Van 
den Assem bij Lutz was een gezelli-
ge happening. De gasten verzamel-
den zich in de nieuwe ambiance om 
samen met de familie Lutz het glas 
te heffen op de nieuwe schoenen- 
en tassenzaak. 

De prachtige shop-in-shop Van 
den Assem werd feestelijk geopend 
door Beau, de dochter van Hanne-
ke Lutz en Jasper Verhoek. De gas-
ten waren lovend over de uitstraling 

en het assortiment. Van den Assem 
heeft onder andere topmerken, zo-
als Fred de la Bretoniere, Philippe 
Model, Hogan en New Balance voor 
dames. Heren hebben een ruime 
keuze uit merken zoals Santoni, Flo-
ris van Bommel, Magnanni en ETQ. 
Verder is er een brede collectie ac-
cessoires van onder andere Liebes-
kind, Shabbies, Peter Kaiser, Fred 
de la Bretoniere en niet te vergeten 
Michael Kors. De uitstraling en de 
luxueuze collectie van Van den As-
sem sluit naadloos aan bij Lutz!

Bij Shoeby in de Zijdstraat
Kidsactie: Fotomodel voor 
een middag op 19 maart
Aalsmeer - Ben jij dol op fashion 
en heb je altijd al een keertje foto-
model willen zijn? Dan mag je de 
kidsmiddag op 19 maart niet mis-
sen! Alle kids kunnen op woens-
dagmiddag 19 maart van 13.00 tot 
17.00 uur fotomodel zijn bij de Shoe-
by winkels in de Zijdstraat in het 
Centrum. Je wordt door een profes-
sioneel team gestyled. Daarna word 
je op je allermooist op de foto ge-
zet door Foto De Boer. Is jouw fo-
to één van de leukste, mooiste, maf-
ste of coolste? Misschien ben jij dan 
wel één van de winnaars van jouw 
Shoeby winkel. Als winnaar kom je 
met jouw winnende foto voor een 
bepaalde tijd in de etalage van jouw 
Shoeby winkel te hangen en krijg je 
de foto op groot formaat cadeau! En 
tijdens de kidsmiddag op 19 maart 
ontvang je ook nog eens 20% kor-
ting op een nieuwe outfit (originele 
prijzen). Neem voor meer informatie 
contact op met de Shoeby winkel in 
de buurt. Deelname is gratis, maar 
meld je wel even aan in de winkel in 

de Zijdstraat 34-36 in het Centrum.

Shoeby heeft altijd de nieuwste fa-
shion voor een vriendelijke prijs. 
Het dameslabel Eksept vind je ex-
clusief bij Shoeby. Voor heren is er 
het eigen label Cult Edition. Verder 
zijn er voor de kids de eigen labels: 
Jill en Jilly voor meiden, Mitch en 
MTC voor jongens. Daarnaast heeft 
Shoeby een uitgebreid assortiment 
basics, jeans, schoenen en acces-
soires. In de winkels krijgen klanten, 
naast een kop koffie, ook een uit-
stekende service. En voor de kinde-
ren is er een funcorner waar zij zich 
kunnen vermaken met spelcompu-
ters, tv’s en luisterzuilen met popu-
laire hits. Thuis shoppen kan ove-
rigens ook: shoeby.nl is 24 uur per 
dag open! En wie altijd als eerste 
geïnformeerd wil worden over de 
nieuwste collecties, speciale aan-
biedingen en de laatste modetrends 
kan zich op de website inschrijven 
voor de Shoeby Newsletter, de digi-
tale nieuwsbrief.

Kijkje in Seringen keuken met 
de Westeinder Rondvaart
Aalsmeer - Op zaterdag 22 maart 
start de Westeinder Rondvaart in 
Aalsmeer met de eerste rondvaart 
van de Seringentochten 2014. De 
seringenteelt in Aalsmeer kent een 
lange geschiedenis, reeds op het 
einde van de 19e eeuw kende men 
al de teelt van seringen op eilan-
den in het Aalsmeerse plassenge-
bied. Tegenwoordig zijn er niet zo-
veel seringenkwekers meer over, 
maar degenen die hebben weten 
te overleven leveren een toppres-
tatie door een echt Aalsmeers pro-
duct af te leveren. Seringen zijn voor 
de bloemenhandelaren de ‘krenten 
in de pap’ en geven aan waarom 
Aalsmeer zo belangrijk is als bloe-
menhandelscentrum. Deze speciaal 
geforceerde voorjaarsbloemen vind 
je alleen maar bij de Aalsmeerse 
kwekers en handelaren. De winter-
periode is bij uitstek geschikt om de 
trekheestercultuur bij de kwekers te 
bekijken want dan vindt de ‘trek’ en 
de productie plaats. Het eerste ge-
deelte van de tocht voert tussen de 
akkers door op de Westeinderplas-
sen waar de trekheesters (seringen 
en sneeuwballen) het grootste ge-
deelte van het jaar staan. De bijzon-
dere samenstelling van de grond op 
de eilanden en de aanwezigheid van 
water maken de akkers op de West-
einderplassen geschikt voor de teelt 
van de Syringa en Viburnum ofwel 
seringen en sneeuwballen. Vijfen-
negentig procent van de wereld-
productie aan seringenbloemen is 
afkomstig uit Aalsmeer en wel van 
de akkers op het bovenland van 
Aalsmeer. 

Bij het tweede gedeelte van de ‘Se-
ringentocht’ ligt de boot voor het 
grootste gedeelte stil. En wel aan 
het erf van de Fa. Klaas Joren Gzn. 
Alwaar de boot wordt verlaten en 
het ‘trekken’ (forceren) van de strui-
ken wordt uitgelegd door de kwe-
kers zelf. Daarbij komt ook het ver-
dere productieproces van de trek-
heestercultuur aan bod. Tevens kunt 
u zichzelf opwarmen, sommige kas-
sen hebben een temperatuur van 38 
graden Celsius, en genieten van een 
bakkie koffie of thee, om de inwen-
dige mens te versterken. Natuurlijk 
is er ook gelegenheid om een voor 
een ‘kwekersprijs’ seringen mee 
te nemen. Daarna wordt weer te-
rug gevaren naar het Praamplein. 
De speciale rondvaart geeft de ge-
legenheid in de ‘keuken’ te kijken 
van een oer-Aalsmeers product en 
geeft een indruk welke moeite er 
wordt gedaan om een goed product 
vermarkt te krijgen. En genoten kan 
worden van de ongekende winter-
rust en de natuur op de Westein-
derplassen  De afvaart vindt plaats 
vanaf het Praamplein om 13:30 uur 
en de kosten bedragen 12,50  eu-
ro inclusief consumptie. De serin-
gentocht duurt circa 2½ uur. Opge-
ven voor deze Seringentocht kan bij 
de Westeinder Rondvaart via 0297- 
341582 of info@westeinderrond-
vaart.nl. De volgende seringentoch-
ten zijn gepland op de zaterdagen 
19 april  en 3 mei. Met het mooie 
weer wordt ook al weer door het 
plassengebied vanaf het Praamplein 
gevaren. Gewoon even mailen of 
bellen als u wilt varen.

Kick off 
Westeinderwaterweek 

Aalsmeer - De opkomst viel wat te-
gen, maar toch was er op woens-
dag 5 maart gelukkig een handjevol 
belangstellenden naar de kick-off 
van de Westeinderwaterweek geko-
men in het Westeinderpaviljoen. De 
stichting, geleid door Willem Vriend 
(secretaris), Marcel van Wijk (pen-
ningmeester) en Joost Kempers 
(voorzitter), is al volop bezig aan de 
voorbereidingen. Willem Vriend ver-
telt voorafgaand aan de plechtig-
heid: “Er moeten vergunningen ge-
regeld worden, de tent, beveiliging 
en al dat soort zaken. Daar hou-
den wij ons mee bezig. Vandaar dat 
we zo vroeg in het seizoen al eni-
ge ruchtbaarheid willen geven aan 
dit unieke evenement dat voor het 
tweede jaar gaat plaatsvinden en 
waarvan de gelden bekostigd wor-
den door fijne sponsors. Ook zijn 
wij trots op ons comité van aanbe-
veling dat dit jaar is ingesteld. Dit 
comité bestaat uit Geert Labordus, 
Tom de Vries, Jan Driessen en Jan 
de Groot.” Rinus van Itterzon, onder 
andere bekend van Radio Aalsmeer, 
kondigt de sprekers aan. Gertjan 
van der Hoeven krijgt als eerste het 
woord. Hij benadrukt het belang van 
de succesvolle Westeinderwater-
week voor Aalsmeer. “De week is dit 
jaar uitgebreid met beachsport en 
een jazzevenement en is een prach-
tige promotie van Aalsmeer en de 
Westeinderplassen als toeristisch 
waterportgebied.” Aldus de wethou-
der. Daarnaast kondigt hij aan dat 
Aalsmeer in 2014 gastheer is van 
nog een daverend watersportevene-
ment, namelijk het Nationaal Kam-
pioenschap Regenboogzeilen die dit 

jaar op de Westeinderplassen wordt 
gevaren in september. 

Programma 
Het sprekersstokje wordt overge-
dragen aan Ruud Vismans van In-
door sport- en eventcenter The 
Beach in Aalsmeer. Hij vertelt dat 
de openingsactiviteiten op vrijdag-
avond 27 juni gaan starten en dat 
er behalve beachvolleybal- ook bea-
chrugby- en beachkorfbaltoernooi-
en gaan plaatsvinden op het surf-
strand. Hiervoor moet het zand al-
daar verhoogd worden. Hij is blij 
dat hij een steentje kan bijdragen 
om water en zand samen te bren-
gen. Als laatste is secretaris Willem 
Vriend aan het woord. Hij vertelt on-
der andere over het comité van aan-
beveling en over het initiatief van 
watersportvereniging De Nieuwe 
Meer, namelijk een driedaags jaz-
zweekend. Ook komt er een havens-
dag. “Let op”, zegt Willem. “Een ha-
venSdag. Veel aangesloten jachtha-
vens doen dit jaar mee zodat via een 
boot- en zelfs fietstocht een rond-
je poel kan worden gedaan en ha-
vens zich afzonderlijk van elkaar 
kunnen manifesteren.” De secreta-
ris besluit: “Binnenkort valt op iede-
re deurmat in Aalsmeer de tabloid 
van de Westeinderwaterweek. Hier-
in zal het uitgebreide programma 
staan wat er allemaal precies staat 
te gebeuren van vrijdag 27 juni tot 
en met zondag 6 juli. Het wordt in 
ieder geval weer een heel bijzonde-
re happening!” www.westeinderwa-
terweek.nl 

Door Miranda Gommans

Te zien bij de dijk en Kanaalstraat
Balgstuw wordt vrijdag 
uit Ringvaart getakeld!
Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart om 
10.00 uur ’s ochtends verwijderd het 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
de Balgstuw die in de Ringvaart om 
de Haarlemmermeerpolder ligt bij 
Aalsmeer. De zogeheten balgstuw 
is een 30 meter lang, 6 meter breed 
en 0,75 centimeter diep  waterkus-
sen dat bij dreigende overstromin-
gen als een kunstmatige dam kan 
worden ingezet. Een 40 meter hoge 
kraan van de firma Mammoet komt 
er aan te pas om de balgstuw aan-
staande vrijdag 14 maart ter hoogte 
van de Kanaalstraat 32 rond 10.00 
uur uit het water te tillen. In ruste 
ligt de kunstmatige - met water vul-
bare - balgstuw nu al veertig jaar 

lang in een bekisting op de bodem 
van de Ringvaart om de Haarlem-
mermeer. De balgstuw wordt ove-
rigens vervangen door een nieuw 
exemplaar. 

Wateroverlast tegengaan
Het met water vulbare kussen kan 
in noodsituaties worden ingezet om 
bij overstromingen de ergste wa-
teroverlast tegen te gaan. Met vas-
te motoren op de walkant kan de 
stuw worden volgepompt met water, 
waarna hij omhoog komt  en een 
kunstmatige dam vormt. De afgelo-
pen veertig jaar is de balgstuw vier 
keer getest. Tijd om weer eens bo-
ven water halen. Kijken waard!

Controleurs doen ‘rondje 
horeca’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Enkele maanden gele-
den sloten de gemeente en enkele 
horecagelegenheden in Aalsmeer 
een convenant over gedragsregels 
rondom het schenken van alcohol, 
sluitingstijden en nog veel meer. 
Een rondje horeca maakte afgelo-
pen weekeinde veel duidelijk. 
Van zaterdag 8 op zondag 9 maart 
trok een groepje controleurs door 
de gemeente om het naleven van 
het gesloten horecaconvenant te 
controleren. De opbrengst bracht 
aan het licht dat van de langsgelo-
pen negen horecazaken, er eentje 
was die de regels iets te licht opvat-
te. Deze zaak zal een eerste waar-
schuwingsbrief van de gemeen-
te ontvangen. Bij geen enkele zaak 
werd alcohol geschonken aan jon-
geren onder de 18 jaar, zoals wet-
telijk is afgesproken. De controleurs 

kwamen op bezoek bij de horeca-
gelegenheden de Praam, de cafés 
Sportzicht en Joppe, Feesterij De 
Bok en bij de Beach. Enkele overi-
ge zaken waren op dat moment als 
gesloten of waren in het geheel niet 
geopend. Eén uitzondering daarge-
laten hielden de meeste zaken zich 
keurig aan de sluitingstijden voor 
het binnen laten van de laatste gas-
ten. De gezamenlijke horeca legde 
in het met de gemeente gesloten 
convenant ondermeer vast dat er na 
02.00 uur ’s nachts geen toegang 
wordt verleend aan nieuwe gasten. 
Hier en daar werden er plastic be-
kers met alcohol mee naar buiten 
genomen en bij één zaak was het 
geluidsniveau te hoog. Bij deze ge-
legenheden zijn de eigenaars aan-
gesproken op de gemaakte afspra-
ken. 
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Noodoproep Van Berkel: Het is reuring of verschraling

“Bizar, ons project ondermijnt 
door onze eigen financierder”
Aalsmeer - De bouwsteigers zijn 
nu ook weggehaald bij de andere 
nieuw gebouwde winkel- en woon-
panden in het noordelijke deel van 
de Zijdstraat, het eigenlijke begin 
van de winkelstraat in het Centrum, 
en op maandag 24 maart wordt 
de immense bouwkraan na lan-
ge tijd weggehaald. Over zo’n twee 
maanden is als laatste de opleve-
ring van de grootste winkelruimte, 
2.000 vierkante meter op de hoek 
met de Dorpsstraat, gepland. Met fi-
nanciering van de Rabobank heeft 
Van Berkel Projectontwikkeling de-
ze broodnodige impuls voor dit deel 
van de Zijdstraat kunnen realiseren. 
De vlag kan uit, de opmars van de 
winkelstraat is een feit! Maar, voor-
alsnog gaat de champagne niet ont-
kurkt worden door Van Berkel. Ster-
ker nog: “Er is nood aan de man”, 
zegt Frans van Berkel. “De opleve-
ring is nabij, maar wij hebben geen 
huurder. De grote trekker heeft af-
gehaakt en zolang deze er niet komt, 
nemen andere mogelijke huurders 
ook een afwachtende houding aan.” 
Met de grote trekker bedoelt Frans 
van Berkel natuurlijk de Lidl, die on-
verwacht voor velen, het kantoor-
pand van de Rabobank heeft opge-
kocht en zich hier wil gaan vestigen. 
Op de gebouwen langs de Stations-
weg rust de bestemming detailhan-
del, dus lijkt dit initiatief doorgang 
te mogen vinden. “Bizar ons project 
ondermijnt door onze eigen finan-
cierder”, vervolgt Van Berkel. 

Gezichtsverlies gemeente
“Onbegrijpelijk”, zegt ook Juriaan 
Lammerts, adviseur van super-
markten in Aalsmeer. “De gemeen-
te heeft echt zitten slapen. En al heel 
wat langer, want in een rapport van 
de gemeente van enkele jaren ge-
leden staat dat er geen andere lo-
caties dan het noordelijke deel van 
de Zijdstraat beschikbaar is voor de 
komst van een tweede supermarkt. 
Een tweede discounter in het Cen-
trum zou voor versterking van elkaar 

zorgen, zo is ook in een onderzoek 
vastgelegd. En toch heeft Frans van 
Berkel zich behoorlijk moeten in-
zetten om de nodige vergunningen 
voor een supermarkt op de locatie 
in de Zijdstraat te krijgen. Om de-
finitief groen licht te krijgen, is zelfs 
geëist dat er extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd moesten worden. Er is 
aan alle verzoeken voldaan, maar 
nu staan we machteloos.” Te sim-
pel vindt Lammerts de conclusie dat 
dit het risico is voor een onderne-
mer. “Ja, lekker makkelijk. Frans van 
Berkel is al tien jaar bezig met dit 
project. Ik vind het juist gezichtsver-
lies voor de gemeente. Ze hadden in 
het gemeentehuis beter op moeten 
letten!” En hij vervolgt vol vuur: “Dit 
noordelijke deel van de Zijdstraat 
heeft echt een opwaardering nodig. 
Alle omliggende winkels beamen 
dit. Wat gebeurt er met hen als de 
nieuwbouw de komende twee jaar 
leeg blijft staan?” 

Voorbereidingsbesluit nemen
Volgens Juriaan Lammerts kan de 
gemeente wel degelijk stappen on-
dernemen om de komst van de Lidl 
aan de Stationsweg tegen te hou-
den. “De gemeente zou alles uit de 
kast moeten halen om deze onge-
wenste ontwikkeling tegen te hou-
den. Het college heeft al aange-
geven hier ongelukkig mee te zijn. 
Recht de rug dan en voeg daden bij 
woorden.” Lammerts en Van Berkel 
hopen dat de gemeente vervroegd 
een voorbereidingsbesluit neemt op 
het bestaande bestemmingsplan 
Uiterweg-Plasoevers 2005. Dit heeft 
weliswaar geen effect op lopende 
aanvragen, maar kan bij eventueel 
toetsing door de rechter belangrijk 
zijn. Lammerts heeft daarom de ge-
meente aangeraden een onafhan-
kelijke topjurist of advocaat in de 
arm te nemen. “Het gaat wel om de 
toekomst van de winkelstraat in het 
Centrum!” Volgens Lammerts heeft 
de Lidl een oneerlijk spel gespeeld 
door Van Berkel drie kwart jaar in de 

wacht te zetten betreffende de be-
sluitvorming rond wel of niet huren. 

Rechtsongelijkheid
“Bovendien”, gaat hij vol vuur ver-
der: “is er hier sprake van rechtson-
gelijkheid als het gaat om het ver-
lenen van een vergunning voor een 
supermarkt. De gemeente heeft op 
29 juli 2013 de vergunning voor het 
realiseren van een supermarkt aan 
Van Berkel verleend, omdat deze lo-
catie zich bevindt aan de kop van 
het winkelgebied, er onvoldoen-
de trekkers zijn in dit deel van de 
Zijdstraat, de vestiging op deze lo-
catie de nodige versterking van de 
kop van het winkelgebied geeft en 
ook: Het gemeentelijk beleid is er-
op gericht de winkelfunctie van het 
centrum te versterken.” De dreigen-
de taal van de Lidl dat zij zich niet 
in Aalsmeer zullen vestigen als de 
locatie aan de Stationsweg geen 
doorgang vindt, moeten de bestuur-
ders volgens Lammerts met een 
korreltje zout nemen. “De Lidl is al 
enkele jaren bezig een geschikte lo-
catie in Aalsmeer te vinden. Ze wil 
graag komen.” 

Frans van Berkel en Juriaan Lam-
merts hopen echt dat het college en 
alle fracties zich honderd procent 
gaan inzetten om de Lidl op ande-
re gedachte te brengen. Ook hopen 
de twee op steun van inwoners. “Zij 
willen toch ook een gezellig en in-
teressant winkelgebied? Als de Lidl 
in de Zijdstraat komt, volgen nieuwe 
huurders vanzelf. We hebben al di-
verse contacten, onder andere met 
een horecaonderneming. Het is reu-
ring of verschraling.” Een ‘overhaler’ 
naar de Lidl tot slot om toch te kie-
zen voor het noordelijke deel van 
de Zijdstraat: “Bij ons is het kant 
en klaar, kan de Lidl heel snel open. 
En: Slopen en nieuw bouwen aan de 
Stationsweg kost veel tijd en is twee 
keer zo duur”, besluiten Van Berkel 
en Lammerts. 
Door Jacqueline Kristelijn

‘Kooltje op vuur’ door Pieter Litjens tijdens bijeenkomst VVD

‘Knip’ in N196 klip en klaar
Aalsmeer - In een sfeervol zaaltje 
in The Beach vond afgelopen maan-
dag 10 maart een VVD-bijeenkomst 
met gedeputeerde Elisabeth Post en 
VVD-kamerlid en oud-burgemees-
ter Pieter Litjens plaats. Na de ope-
ningsspeech van de nog jonge lijst-
trekker Robert van Rijn, die onder 
andere wees op het feit dat de VVD 
ondanks de oppositiepositie de af-
gelopen vier jaar goed heeft geïn-
vesteerd in Aalsmeer. Hij noemde 
de VVD een lokale partij met provin-
ciale en landelijke bindingen. Pieter 
Litjens beaamde even later deze ex-
tra kracht voor de partij, die volgens 
de politicus weer in de lift zit. Een 
uitslag als in 2010 verwacht hij niet 
meer. Sterker nog, toch zeker een 
groei met 1 of 2 zetels. Gedeputeer-
de Elisabeth Post stelde de aanwe-
zigen met name op de hoogte van 
de nieuwe N201 en de doorgevoer-
de maatregelen op de nu N196. 

Hele N201 bijna open
Ze bracht nieuws: Op 15 mei wordt 
dan toch de gehele N201 in gebruik 
genomen. Het aquaduct bij Uithoorn 
gaat deze dag feestelijk in gebruik 
genomen worden. De nieuwe weg is 
dan eindelijk een feit! Over de N196 
opmerkelijk nieuws. Zoals bekend 
is de groene golf opgeheven, is de 
snelheid teruggebracht naar 50 ki-
lometer en zijn ter controle came-
ra’s geplaatst. Pieter Litjens gooi-

de in deze een gevoelig ‘kooltje op 
het vuur’. Volgens een collega, loka-
le partij is de ‘knip’ in de N196 van 
de baan, maar dit (b)lijkt niet het 
geval. De ‘knip’ is nog steeds in het 
veranderingsprogramma opgeno-
men. Wel of niet een verkiezings-
stunt? In ieder geval beaamde Elisa-
beth Post dit gegeven. “De ‘knip’ is 
klip en klaar. Deze afspraak tussen 
de gemeente en de provincie over 
de ;knip’ staat. Dat is afgesproken 
en afspraak is afspraak.” Voorals-
nog is de N196 natuurlijk nog een 
provinciale weg, ondanks dat de ge-
meente plannen aan het maken is 
voor de herinrichting naar een ‘lom-
merrijke’ straat. 

“We gaan echt beginnen”
Onlangs bracht de gemeente zelfs 
haar eigen bulletin uit over het ge-
bied inclusief de weg met de krach-
tige woorden: “We gaan nu echt be-
ginnen.” De vrije busbaan wordt ge-
noemd, de afwaardering naar 30 ki-
lometer, evenals verhinderen dat de 
‘oude weg’ een sluiproute wordt en 
onder andere wel of niet weghalen 
van de geluidsschermen. Duidelijk 
wordt in dit bulletin niet of de ‘knip’ 
er dan nog wel of niet meer in zit. 
De door Litjens bedoelde collega, 
lokale partij, AB, heeft wel een dui-
delijk beeld over wel of geen ‘knip’ 
en schrijft in haar allerijl uitgebrach-
te persbericht: “Door de gemeente-

raad is eind 2012 een nieuw wens-
beeld voor de burgemeester Kaste-
leinweg vastgesteld. De oude plan-
nen met meerijdend verkeer op de 
busbaan en de ‘knip’ zijn van tafel 
gegaan. De nieuwe plannen gaan 
uit van een vrijliggende busbaan en 
een aangrenzende structuur voor 
lokaal bestemmingsverkeer. In heel 
2013 is in diverse klankbordgroepen 
heel hard gewerkt aan het maken 
van plannen voor de inrichting en 
verkeersstructuur van het gebied.” 

“Praten hem wel bij”
En een ‘veeg uit de pan’ tot slot: 
“Pieter Litjens is nu lid van de Twee-
de Kamer voor de VVD en heeft 
misschien onvoldoende tijd gehad 
om het lokale nieuws goed te vol-
gen. Dat zien we de laatste weken 
wel vaker bij Haagse politici die zich 
in verkiezingstijd met lokale poli-
tie gaan bezighouden. Wij praten 
hem graag een keer bij.” Dus: Geen 
‘knip’ waard deze uitspraken van de 
twee landelijke VVD’ers? Meeden-
ken over de herinvulling van de bur-
gemeester Kasteleinweg en het om-
liggende gebied kan overigens nog. 
De gemeente organiseert ‘mee-
denk’-avonden. Wanneer weer is te 
lezen op de website www.aalsmeer.
nl. Zoals nu voorgenomen starten 
de werkzaamheden voor de herin-
richting nog dit jaar, de aanleg van 
de vrije busbaan begin 2016.

Gratis compost 
als bedankje!
Aalsmeer - Tijdens de Landelijke 
Compostdag deelt Wethouder Ver-
burg gratis compost uit als belo-
ning voor scheiden groente-, fruit 
en tuinafval. Wethouder Ad Ver-
burg: “De bewoners van de ge-
meente verzamelen heel wat in, 
maar het kan altijd nog beter. Voor-
al doorgaan met het inzamelen van 
gft- en groenafval!” Om de inwo-
ners te bedanken deelt de gemeen-
te op 22 maart bij de gemeentewerf, 
naast de brandweerkazerne, aan de 
Zwarteweg 77 tussen 9.00 en 13.00 
uur gratis compost uit.’

Klussen NLDoet
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 
is in Aalsmeer weer van alles te 
doen tijdens NLDoet. Ook burge-
meester Jobke Vonk en wethouders 
Ad Verburg, Gertjan van der Hoeven 
en Rik Rolleman, steken hun han-
den uit de mouwen. Burgemeester 
Jobke Vonk gaat vrijdag 21 maart 
samen met wethouder Gertjan van 
der Hoeven aan de slag bij dagcen-
trum Amstel-Meer. Wethouder Ad 
Verburg helpt dit jaar mee om de 
binnentuinen en terrassen van Ver-
pleeghuis Rozenholm lente-klaar te 
maken en Rik Rolleman werkt mee 
aan het opknappen van het hek-
werk van Kinderboederij Boeren-
vreugd op vrijdag 21 maart. Aan-
melden kan nog steeds.. Kijk voor 
een overzicht van alle klussen in 
Aalsmeer op www.nldoet.nl.

Weer Ride for 
the Roses
Op 6 september 2015 komt de Ride 
for the Roses weer naar Aalsmeer. 
Op dit moment is gemeente 
Aalsmeer, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en vrijwilligers, al be-
zig met het inrichten van werkgroe-
pen en een stuurgroep. Wethou-
ders Economische Zaken Ad Ver-
burg: “Ik ben er trots op dat de Ri-
de for the Roses weer naar Ge-
meente Aalsmeer komt. Duizen-
den bezoekers fietsen voor het goe-
de doel KWF Kankerfonds en kun-
nen genieten van onze mooie om-
geving met de Westeinderplassen 
en bloemenroute.” Op 7 september 
van dit jaar wordt in Goes het stok-
je overgedragen aan de gemeente 
Aalsmeer.

Politiek jeugdcafé: Avondje 
kennismaken met jongeren
Aalsmeer - Op initiatief van Radio 
Aalsmeer is afgelopen woensdag 
5 maart een politiek jeugdcafé ge-
houden in de N201. Met het nieuws, 
reclame en natuurlijk de slogan van 
de organisatie begon de avond, die 
ook thuis via de radio bijgewoond 
kon worden. Het café werd geleid 
door radioman Peter Maarsen en 
is bijgewoond door best nog een 
ruim aantal jongeren. Achter de ta-
fel om vragen te beantwoorden za-
ten van vijf partijen de lijsttrekkers 
Robert van Rijn van de VVD, Rob-
bert-Jan van Duijn van het CDA, Ro-
nald Fransen van PACT, Gertjan van 
der Hoeven van AB en Bram Heij-
stek van HAC, allen geassisteerd 
door een partijlid. Het werd overi-
gens geen avondje jongeren kennis 
laten maken met de politiek, maar 
kennis maken door de fracties met 
de jongeren in Aalsmeer. En, trots 
op ze zijn mag! Ze zijn inventief, 
hebben ideeën en willen initiatieven 
ontplooien. Hun grootste ‘probleem’ 
(b)leek de moeizame contacten met 
de overheid te zijn. De jongeren uit 
Kudelstaart, bij monde van Tan-
ya Karoui, hebben bijvoorbeeld bij 
de gemeente diverse ideeën neer-
gelegd om activiteiten en feesten 
te organiseren voor jongeren tus-
sen de 16 en 18 jaar, die nu door de 
nieuwe wet qua uitgaan tussen wal 
en schip dreigen te raken. Ze heb-
ben nog steeds niets gehoord van 
de gemeente. Tijdens het debat zijn 
voorstellen in deze en qua wonen 
en hangplekken geopperd en aan-
gedragen. Tijdens het onderwerp 
wonen boden ze zelfs hun diensten 
en kwaliteiten aan. “We willen alle-

maal wel een project. Bedenk een 
opdracht en wij werken het graag 
uit op school”, aldus enkele studen-
ten bouwkunde. Een ‘schaam mo-
ment’ was er voor de fracties tijdens 
de discussie over hangplekken. In 
Oost zijn de jongeren al acht jaar 
bezig om een eigen plek in de wijk 
te krijgen. Ben Beka, één van de or-
ganisatoren van het vorig jaar voor 
het eerst georganiseerde Bruggen-
festival in Oost, reageerde veront-
waardigd. “De jongeren in Oost ge-
dragen zich prima, er komen nooit 
klachten. In Kudelstaart ging het 
mis en er is een hangplek neerge-
zet. Een beloning voor slecht ge-
drag?” De partijen konden in deze 
alleen maar hun excuses aanbie-
den. Maar, verder waren ze blij ver-
rast en vast ook trots op deze actie-
ve jongeren. Iedereen was het eens: 
Deze ontmoeting zou niet alleen 
voor de verkiezingen moeten plaats-
vinden, maar vaker. Het door de jon-
geren zelf geopperde voorstel om 
de jongerenraad nieuw leven in te 
blazen, werd met honderd procent 
in de armen gesloten. Ondanks het 
‘goede gesprek’ bleek aan het einde 
van het politieke café dat de jonge-
ren nog (steeds) twijfelden over hun 
stemkeuze. Slechts 1 nam plaats op 
het plusje. Het debat heeft er in ie-
der geval wel toe geleid dat kennis 
is gemaakt met de heren en dames 
van de partijen en iemand zien en 
spreken kan zeker helpen bij de uit-
eindelijke verkiezingskeuze. Peter 
Maarsen sprak tot slot van een his-
torische avond en wel terecht. Het 
was inspirerend voor alle aanwezi-
gen!
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De inspiratie voor de nieuwe col-
lecties komt uit het stadse gevoel 
van ‘the city of lights’, New York. 
De nieuwe collecties presenteren 
opvallende, in het oog springende 
kleuren. De hoofdkleuren zijn sterk 
en levendig. Hot pink, mimosa, or-
chid, marine blauw en evergreen 
krijgen een zacht randje door de 
toevoeging van baby blauw, zacht-
geel, nude en ijsblauw. Metallics 
zijn echte eyecatchers in de collec-
ties, terwijl neon accenten voor een 
sportieve touch zorgen. Klassieke 

materialen maken deze zomer hun 
comeback en futuristische metallics 
worden gebruikt voor classic items. 
Heritage meets the future! De col-
lectie ‘Fusion Garden’ is een com-
binatie van Scandinavisch minima-
lisme en Nordic cool met de urban 
trends van de stad. Heel bijzonder is 
dat de klassieke, handgemaakte re-
genlaarzen door de jaren heen wa-
re fashion iconen zijn geworden. We 
zien ze deze zomer weer terugko-
men als een basis ‘must have item’ 
voor iedere vrouw. 

 Met lipgloss lijkt het of je lippen voller zijn

Lippen hebben 
aandacht nodig
het wordt nog wel eens vergeten, maar ook lippen hebben aandacht 
nodig. zeker als je er sensueel uit wilt zien. het helpt als je een lip-
gloss gebruikt, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg.

Lippen moet je goed verzorgen en 
er bewust mee omgaan. Wat je bij-
voorbeeld niet moet doen, is bijten 
op je lippen. Ze kunnen hierdoor 
beschadigen en gaan ontsteken. 
Trek ook niet aan losse velletjes. Op 
dat moment kan er een wondje ont-
staan, die langdurig zichtbaar en 
pijnlijk is. En wist je dat hete drank-
jes je lippen kunnen verbranden? 
Verder mag je eigenlijk ook niet aan 
je lippen likken. Op uitgedroogde 
lippen kun je daarentegen wel een 
lipbalsem smeren. Die balsem komt 

ook van pas wanneer je lang in de 
zon bent geweest of onbeschermd 
in de wind hebt gelopen.

Wat je nog meer kunt doen om je 
lippen mooi en gezond te houden? 
Scrubben bijvoorbeeld. Een paar 
keer per week is al genoeg voor een 
mooi resultaat. Wil je de uitstraling 
van volle en glanzende lippen? Ge-
bruik dan lipgloss! Een tip: als je al-
leen lipgloss op het midden van je 
lippen aanbrengt, lijken de lippen 
voller. Succes verzekerd.

 Door transpiratie krijg je een zachte huiD

Genieten van 
saunabezoek
De een zweert bij een wekelijks bezoek aan de sauna, een ander is 
er nog nooit geweest. vast staat dat het bezoek aan een sauna op 
verschillende fronten goed is voor je lichaam. 

Tijdens een saunabad wordt je li-
chaamstemperatuur fors verhoogd. 
Dat betekent dat je in een soort 
‘kunstmatige koorts’ terecht komt. 
Het lichaam gaat als gevolg van 
de hitte zweten om de tempera-
tuur van het lichaam weer omlaag 
te brengen. Door deze transpira-
tie en het opengaan van de poriën, 
worden afvalstoffen, vuil en dode 
huidcellen afgevoerd. Het resultaat 
is een schone en zachte huid. Bij-
komstig voordeel is dat je hartslag 
door de hitte versnelt, waardoor je 
een betere zuurstofvoorziening van 
de organen krijgt. Een ander ef-
fect is de versoepeling van gewrich-

ten en spieren. Steeds meer men-
sen schaffen thuis een sauna aan. 
Maar er zijn ook tal van geschikte 
wellnesscentra en saunacomplexen 
voor een dagje pure ontspanning. 

In Nederland vinden we sauna’s in 
zwembaden, kuurcentra, beautysa-
lons en hotels. Nederland telt zo’n 
tweehonderd saunacentra. Dat zijn 
complexen met faciliteiten zoals 
zonnebank, stoombad, whirlpool, 
restaurant, relaxruimte, tuin of ter-
ras en zwembad. Rust en ontspan-
ning zijn voor het overgrote deel van 
de bezoekers de hoofdreden voor 
een bezoek aan de sauna.

 opvallenDe en uitgesproken schoenen stelen De show

Levendig, speels 
en vooral kleurrijk
het wordt een fleurige zomer. De nieuwe schoenenmode is kleurig, 
speels en levendig. Met een opvallende urban twist, die net even het 
verschil maakt.

Inspiratie voor de nieuwe collecties komt voort uit een stadsgevoel.
foto: ilse jacobsen

 MoDe voor De zelfbewuste en aMbitieuze vrouw

Zowel zakelijk
als privé stijlvol
je hebt smaak en stijl en houdt van exclusieve, elegante en hoog-
waardige damesmode. je wilt er zowel zakelijk als privé goed en ver-
zorgd uitzien. Dan kun je bij diverse modemerken terecht voor vlot-
te en stijlvolle outfits.

Steeds vaker kiezen we voor kle-
ding, die we zowel naar het werk als 
thuis kunnen dragen. Waar we ons 
lekker in voelen, maar waar we ei-
genlijk overal netjes en trendy mee 
voor de dag kunnen komen. Want 
hoe vaak komt het niet voor dat we 
een zakelijke bezoek combineren 
met een privéafspraak? Vaker dan 
we denken! 

De modemerken springen hier han-
dig op in. Ze schenken deze zo-
mer extra aandacht aan de ‘comple-

te outfit’. Daarbij horen natuurlijk de 
juiste accessoires. Want die maken 
een mooie outfit pas echt perfect en 
compleet. Een mooi jasje, een pan-
talon en een trendy tas. De combi-
natie zorgt voor het totaalplaatje. En 
er valt genoeg te kiezen. Of het nu 
gaat om trendy casual en stijlvolle 
businessmode, sierlijke en chique 
avondmode, luxueuze nachtmode, 
verleidelijke lingerie, comfortabele 
homewear of bijzondere accessoi-
res. De nieuwe collecties zijn geva-
rieerd, divers en uitgebreid. 

 het Dagelijks leven bieDt volop MogelijkheDen 

Bewust bewegen
is niet ingewikkeld
sportschool, hardlopen, wielrennen. veel mensen denken dat je er 
actief op uit moet trekken om aan je conditie te werken. Maar be-
wust bewegen is makkelijker dan je denkt.

Het dagelijks leven biedt hier ge-
noeg mogelijkheden voor. Rij niet 
één keer per week met de auto naar 
de supermarkt, maar wandel of fiets 
eens wat vaker naar de winkel voor 
je dagelijkse boodschappen. En ga 
in het voorjaar in de tuin aan de 
slag. Tuinieren is een ideale manier 
van bewegen. Je traint in de tuin zo-
wel spierkracht als uithoudingsver-
mogen. En het is nog leuk ook om 
in de ‘natuur’ bezig te zijn. Een in-
kopper is dat je de lift moet afzwe-
ren. In het warenhuis of jouw flat 
pak je gewoon de trap. Maak er een 
sport van en tel de treden. Traplo-
pen is een prima manier om ‘soe-
pel’ te blijven. Haal je in de keuken 
wat te drinken, pak dan niet de hele 
fles. Maar schenk elk glaasje in de 
keuken in. Zo blijf je in beweging en 
is de drank nog lekker gekoeld ook. 
Heeft u een kwartiertje over voor de 
lunch, het avondeten of het slapen 
gaan? Ga dan nog even een blokje 
om. Wilt u niet alleen op pad, neem 
dan uw collega, buurvrouw of part-
ner mee. Dan kunt u meteen even 
bijkletsen. Daarbij is een blokje om 
voor het slapen gaan, ook nog eens 
gunstig voor een goede nachtrust.

Er worden veel variaties geboden.
foto’s: bulaggi

Lippen moet je goed verzorgen 
voor een mooie uitstraling.

De combinatie zorgt voor het totaalplaatje.
foto: Madeleine

Een royale weekender, soepele 
buidel, populaire shopper, pastel 
colorblocking en een snufje neon. 

Het komt in de tassenmode alle-
maal voorbij. Er worden veel varia-
ties in metallics geboden. Zo zien 

 coMfortabel, stijlvol en heleMaal van nu

Mannen laten hun
zachte kant zien 
zacht, soepel en met een soft finish. Mannen mogen dit voorjaar ein-
delijk een keer hun zachte kant laten zien. bijvoorbeeld door te kie-
zen voor suèdestoffen in natuurlijke kleuren.

De softe kant van de man maakt 
hem woest aantrekkelijk, vinden 
veel vrouwen. De modelabels we-
ten hier wel raad mee in hun nieu-
we collecties. Ze komen met unlined 
blouses en jumpsuits met waxed 
schouderstukken, die overlopen in 
ultra zacht suède. Of items met een 
denim feeling, maar met een zach-
te look. Natuurlijke kleuren doen 
de rest. Cloud, shadow, steel, grey, 
clay en mud zorgen toch voor die 
broodnodige stoere touch. Want die 
mag natuurlijk niet ontbreken. De-
ze heeft de zachte kant van de man 
als speerpunt in haar collectie op-
genomen. Opvallend is de aandacht 
voor bijzondere combinaties. Zoals 
die van canvas en leer, stoffen die 
al even casual als tijdloos zijn. De 
kleuren van beide materialen lopen 
naadloos in elkaar over. Het vintage 
gevoel wordt verder versterkt door 
de gewassen look. Een belangrijke 
trend voor de man dit seizoen is het 
gebruik van ‘mesh’ materialen. Ver-
werkt in luchtige jackets met spor-
tieve invloeden. Comfortabel, stijlvol 
en helemaal van nu. 

De softe kant van de man 
maakt hem aantrekkelijk.

foto: goosecraft
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Fashion Party: “Leuk zo’n 
gezamenlijke presentatie”
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart 
hield Kraan Mode een fashion par-
ty met extra’s. Rond de introduc-
tie van de nieuwe voorjaarscollectie 
werd een feestje gevierd met aller-
lei extra’s. De nieuwe collectie werd 
door mannequins in de winkel aan 
de Aalsmeerderweg 213 getoond, 
maar er was meer. Zo kon kennis 
gemaakt worden met heerlijke Ita-
liaanse koffie van Barista, was er 
een dj voor de muziek en natuurlijk 

stonden hapjes en drankjes klaar. 
OPI Nagellak introduceerde samen 
met Dio Anna de nieuwe voorjaars-
kleuren en bij Nico Optiek konden 
de gasten kennis maken met de 
nieuwste trends in zonnebrillen. Ge-
weldig, zo’n bundeling van krachten 
door ondernemers. De party is goed 
bezocht. De reacties van de bezoe-
kers waren lovend: “Echt leuk, zo’n 
gezamenlijke presentatie.”
Foto: www.kicksfotos.nl.

Politiek dakloos. Nooit gedacht!
Nooit gedacht dat ik politiek dakloos 
zou worden, maar er is in Aalsmeer 
geen partij meer die ik mijn stem 
nog toevertrouw.  De kleuren van 
VVD en CDA zijn niet de mijne, het 
zwart wit van AB ontbeert democra-
tische controle en sinds PACT al-
leen nog maar D66-geluidjes maakt 
weet ik het niet meer. Bij het PACT 
Aalsmeer van het 1e uur vlogen ter-
men als  duurzaam milieu, sociaal 
en democratisch nog als vrolijke 
zwaluwen de toekomst in. Ik stond 
er met hart en ziel achter. Progres-
sief Aalsmeer zou er garen bij spin-
nen. En nu wordt er campagne ge-
voerd met een poster waar ik de ril-
lingen van krijg. 

Ik zie steeds te levendig voor me 
hoe gladgeschoren  PACT-leids-
mannen  als Fransen en Rolleman 
zoenend kiezers afwerken om maar 
verbinding te krijgen. Het idee al-
leen al. Nee, die Pact-zwaluwen 

hebben  geen sociaal en duurzaam 
Aalsmeer opgeleverd. Dat valt niet 
weg te poetsen met een kleffe zoen. 
PACT boekt geen andere resultaten 
dan steeds meer mensen die afha-
ken. Dat komt doordat alle sleutel-
posities door D66’ers zijn ingeno-
men.  Dat komt doordat de PvdA-
mensen niets in te brengen heb-
ben tegen de veel te ervaren num-
mers 1 en 2. En dat gaat zich her-
halen met de nieuwkomers. En het  
komt ook doordat de drie wethou-
ders van PACT weinig hebben ge-
presteerd om trots op te zijn. Als het 
om Schiphol gaat hebben de drie 
PACT-wethouders het zelfs hele-
maal laten afweten. Dat komt alle-
maal door gebrek aan initiatief, door 
arrogantie en door een groot gebrek 
aan communicatie met de samenle-
ving. En nu zijn er wéér die mooie 
praatjes in de pers, een discussietje 
hier, iemand kleineren daar en al-
tijd het slimste jongetje van de klas. 

ingezonden

Weer open 
Meer ontmoeting

Aalsmeer - Zondag 16 maart is er 
weer de open Meer-ontmoeting. Fijn 
dat vorige keer wederom nieuwe ge-
zichten verwelkomt mochten worden. 
De ontmoeting is ook dit keer weer 
in wijkgebouw Irene in de Kanaal-
straat. Lekker met elkaar in gezellig-
heid genieten van een heerlijke maal-
tijd. Komt u ook? Absoluut iedereen is 
welkom: gezin en alleenstaand, blond 
en grijs en noem maar op. Inloop met 
koffie en thee vanaf 16.30 uur, waar-
na rond de klok van 17.00 à 17.15 uur 
het eten geserveerd wordt. Het kost 
niets en aanmelden is niet nodig. De 
organisatie van de Meer-ontmoeting 
hoopt weer vele mensen (0-99 jaar) 
te mogen ontmoeten. En voel u ab-
soluut vrij om gasten mee te nemen. 
Voor vervoer kan gezorgd worden. In-
formatie te verkrijgen bij Hester Har-
ting, Kathelijne Spaargaren of Robert 
Heil via 0297-329538.
 

5 Honden in Oost vergiftigd
Aalsmeer - In de afgelopen week 
zijn er in Aalsmeer-Oost op ver-
schillende plaatsen vijf honden ver-
giftigd met hoogstwaarschijnlijk rat-
tengif. De baasjes van deze trou-
we viervoeters zijn zeer ontdaan dat 
dit is gebeurd. Inmiddels is de poli-
tie op de hoogte gesteld van deze 
laaghartige actie van deze honden-

hater. Er is bewijsmateriaal gevon-
den en inmiddels afgeleverd bij het 
politiebureau. Deze persoon heeft 
er tevens voor gezord dat andere 
hondenbezitters alert zullen zijn op 
vreemde gedragingen. Zij zullen het 
niet nalaten om deze persoon aan te 
pakken en dit bij de politie te mel-
den als hij/zij betrapt wordt.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Met het invoeren van 
de Wmo heeft de gemeente de ver-
plichting gekregen om de inwoners 
te betrekken bij het vormgeven van 
het Wmo-beleid. Ook dit jaar is de 
Wmo-raad nauw betrokken bij het 
aandragen van goede oplossingen 
voor de grote zorg- en welzijnstaken 
die dit jaar in een rap tempo op ons 
afkomen. De Wmo regelt dat men-
sen die hulp nodig hebben in het 
dagelijkse leven ondersteuning krij-
gen van de gemeente. Het gaat om 
voorzieningen als hulp bij het huis-
houden, een rolstoel of woningaan-
passing. De Wmo ondersteunt men-
sen die zich inzetten voor hun me-
demens of buurt. Het gaat bijvoor-
beeld om mantelzorgers en vrijwil-
ligers. De Wmo stimuleert activitei-
ten die de onderlinge betrokken-
heid in buurten en wijken vergroten. 
De Wmo biedt ondersteuning om te 
voorkomen dat mensen later zwaar-
dere vormen van hulp nodig heb-
ben. Iedereen kan bij het gemeen-

telijk Wmo-loket terecht voor advies, 
hulp en ondersteuning. De Wmo-
raad vergadert op woensdag 19 
maart vanaf 15.00 uur in vergader-
ruimte 011 van het gemeentehuis. 
De vergadering is openbaar. Tussen 
14.30 en 15.00 uur bestaat de moge-
lijkheid om leden van de Wmo-raad 
deelgenoot te maken van uw erva-
ringen met de Wmo. De Wmo-raad 
kan en mag uiteraard geen indivi-
duele zaken in behandeling nemen 
of optreden als bemiddelaar, maar 
kan wel een luisterend oor bieden 
met als doel het optimaliseren van 
het Wmo-loket en de Wmo-voorzie-
ningen/diensten. In voorkomende 
gevallen zullen de bevindingen van 
de Wmo-raad zo nodig anoniem be-
sproken worden met het Wmo-lo-
ket of desbetreffende beleidsamb-
tenaren. Vanaf 14.30 uur bent u van 
harte welkom. Het is wel gewenst 
dat u zich meldt bij de receptie van 
het gemeentehuis voor begeleiding 
naar de gespreksruimte.

Niemand in de kou met AB
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
ochtend, in alle vroegte, hebben 
AB-ers met behulp van een hoog-
werker het bekende beeld van Flo-
ra op het Raadhuisplein een ‘jas-
je’ aangetrokken. Onder het motto 
“Wij laten niemand in de kou staan!” 
heeft Flora een dag lang over de 
activiteitenwerkzaamheden in het 
gemeentehuis gewaakt. Hetzelf-
de motto is ook de insteek geweest 
van de ‘Actie-Taxi’ van 19 maart aan-
staande. AB vindt het van het groot-
ste belang dat elke inwoner die op 
19 maart wil stemmen dat ook kan 
doen. Voor diegenen die op die dag 

hulp nodig hebben om vervoerd te 
worden naar een stembureau heeft 
Aalsmeerse Belangen speciaal een 
taxibedrijfje opgezet. U kunt daarbij 
kiezen uit vervoer met diverse luxe-
wagens, zoals een Alfa Romeo, een 
Citroen C1 en een Peugeot Jumper. 
Aalsmeerse Belangen beschikt he-
laas niet over mogelijkheden om u 
per busje te vervoeren. Maar een 
wandeling met rolstoel naar en van 
een stembureau is uiteraard geen 
enkel probleem. Bent u geïnteres-
seerd? Dan kunt u contact opne-
men met Dick Kuin via 06-53557742 
of 0297-322556 en hij zorgt er dan 

Jaarlijkse boomplantdag 
Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer - Regelmatig verwerft de 
Bovenlanden percelen in het boven-
landengebied van de Westeinder en 
Aalsmeer Oost. Vaak zijn deze per-
celen in het verleden in gebruik ge-
weest als seringenakker. In principe 
zal de Bovenlanden proberen deze 
seringenakkers weer door te verhu-
ren aan een kweker. De tuinbouw 
staat immers aan de basis van de 
typische verkaveling structuur van 
de bovenlanden. Het komt echter 
voor dat percelen, bijvoorbeeld door 
de afgelegen ligging, niet meer in-

teressant zijn voor de tuinbouw. In 
dergelijke gevallen gaat de Boven-
landen over tot de omvorming naar 
natuur. Soms moet de vorming van 
natuur een handje geholpen wor-
den. Dit kan onder andere door bo-
men aan te planten. De afgelopen 
periode heeft de Bovenlanden on-
geveer 1,75 hectare grond aange-
kocht voor de natuurcompensa-
tie voor werken aan de provincia-
le weg N207. De Provincie Noord-
Holland heeft hiervoor de financi-
ele middelen ter beschikking ge-

Woensdag 19 en donderdag 20 maart

Info CranioSacraal Therapie 
Kudelstaart – Op woensdag 19 
maart om 10.30 uur en donder-
dagavond 20 maart om 19.30 uur is 
op de Hoofdweg 54 in Kudelstaart 
meer informatie te verkrijgen over 
de fascinerende CranioSacraal The-
rapie en de werking ervan. Cranio-
Sacraal Therapie kan uitkomst bie-
den bij zeer uiteenlopende klachten, 
zoals onder andere rugklachten, 
buik-, nekpijn, rsi, hoofdpijn, adhd, 
duizeligheid, oorsuizen, burn-out, 
chronische pijn, whiplash, angst, 
chronische verkoudheid, migraine. 
Ook spanningsklachten en onrust 
bij kinderen en volwassenen. Door 
het zelfherstellende vermogen van 
het lichaam te stimuleren, kunnen 
zeer uiteenlopende klachten aan-
gepakt worden. CranioSacraal The-
rapie gaat ervan uit dat een gezond 
mens in staat is zichzelf te herstel-

len. Treedt er ergens een stoornis 
door ziekte, ongeval, stress of ver-
keerde voeding op, dan kan dit con-
sequenties hebben voor het functi-
oneren op andere plaatsen in het li-
chaam. Met ondersteuning van bui-
tenaf kan het zelfherstellende ver-
mogen gestimuleerd worden en kan 
het lichaam zijn oorspronkelijke be-
wegingsvrijheid hervinden. Het Cra-
nioSacraal systeem is na de bloeds-
omloop en de ademhaling het der-
de vitale systeem in ons lichaam. 
De naam is ontleend aan de sche-
del (cranium) en het heiligbeen (sa-
crum). Het systeem omvat de vlie-
zen die de hersenen en het rug-
genmerg beschermen én de vloei-
stof daartussen. De vloeistof in het 
cranio-sacrale systeem stroomt met 
een bepaald ritme. Verstoringen van 
dit ritme, die mechanisch, chemisch 
of emotioneel van aard kan zijn, kan 
leiden tot uiteenlopende klachten. 
De CranioSacraal therapeut spoort 
deze storingen op en activeert het 
herstelvermogen. Hij/zij grijpt daar-
bij aan op het bindweefsel en ge-
buikt het ritme als leidraad. Crani-
oSacraal therapeut Marlies Buck-
Kreijmborg heet u van hart welkom 
om uitgebreid kennis te maken met 
de werking van deze therapie. Aan-
melden via 06-19488009. Kijk voor 
meer informatie op www.buckcra-
niosacraal.nl. Om het motto ‘Bewe-
gen doet leven’ fysiek te ondersteu-
nen is er overigens iedere maan-
dagochtend vanaf 9.00 uur een fit-
walk groep (gratis) die start op de 
Kerkweg 21a. Meelopen of meer in-
formatie? Bel 06-19488009.

Aalsmeer - Open brief aan wet-
houder R. Rolleman: In de bijeen-
komst in de Mikado is kennelijk al-
leen gesproken over de Aalsmeer-
baan als startbaan gezien het aantal 
klachten uit Uithoorn en Aalsmeer-
Oost. Wanneer de Aalsmeerbaan 
niet als startbaan wordt ingezet, 
wordt deze gebruikt voor de lan-
dingen. Daar hebben Uithoorn en 
Aalsmeer-Oost geen last van en zul-
len dan ook niet klagen. In de in-
spraakprocedures van de wijziging 
van de Luchtvaartwet werd duidelijk 
rekening gehouden met de rechts-
bescherming van de burgers. Ech-
ter na overleg met de Minister en 
de Tweede Kamer werd besloten de 
Luchthavenbesluiten om te zetten in 
algemene maatregelen van bestuur 
(AMVB), waardoor de burgers bui-
tenspel werden gezet. Dit is uniek in 
de Nederlandse wetgeving. De Al-
derstafel bepaalt nu wat er gebeurt, 
zonder inspraak van de omwonen-
den. De Alderstafel wordt vertegen-
woordigd door de luchthavensector, 
de provincies, de gemeenten en de 
CROS. Van een inspraakprocedure 
waarbij de bewoners in de gelegen-
heid worden gesteld hun mening 
naar voren te brengen over de voor-
gestelde wijzigingen is echter geen 
sprake. Aalsmeer-Oost is zeker niet 
de enige plek in de gemeente waar 
overlast is. Er zijn wijken waar de 
overlast vele malen groter is. Wet-
houder Rolleman: Kom op voor heel 
Aalsmeer!

Een Mendelstraat-bewoner

Effe ei kwijt...

Eén keer bouw stil gelegd
Gemeentelijk toezicht en 
handhaving actief in 2013
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft op 11 maart de jaarrapportage 
Toezicht en Handhaving 2013 vast-
gesteld.  De jaarrapportage geeft 
weer welke handhavinginspannin-
gen er zijn gedaan op het gebied 
van het omgevingsrecht. Het gaat 
dan om controle van bouwen, mi-
lieu, brandveiligheid en gebruik in 
strijd met bestemmingsplannen. Te-
vens houdt de gemeente toezicht op 
de kinderopvang en voor het eerst 
dit jaar houdt de gemeente ook toe-
zicht op de naleving van de Drank & 
Horecawet. 
Opvallend voor 2013 was dat er in 
Aalsmeer, ondanks de bouwcrisis, 
toch 231 nieuwe woningen zijn op-
geleverd en dus ook bouwtechnisch 
zijn gecontroleerd door Toezicht en 
Handhaving. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: ”Een van de kerntaken 
van de overheid is het waarborgen 
van veiligheid en leefbaarheid. Be-
woners en bedrijven mogen daarom 
van ons verwachten dat we op een 
consequente en transparante ma-
nier optreden bij overtreding van de 
regels. Maar ook dat we waar mo-
gelijk samen zoeken naar oplossin-
gen.”

Bouw en milieu
Er zijn in 2013 260 bouw- en sloop-
projecten afgerond. Dat kan varië-
ren van de bouw van een dakkapel 
tot grote woningbouwlocaties. De 
gemeente controleert deze bouw-
werken op constructieve veiligheid, 
brandveiligheid en of de bouw vol-
gens de vergunning en het Bouw-

besluit is uitgevoerd. Bij sloop wordt 
gecontroleerd of alles volgens de 
milieunormen is gebeurd. Er zijn elf 
oude bouwvergunningen ingetrok-
ken omdat de bouw niet binnen de 
daarvoor vastgestelde termijn is be-
gonnen. Er zijn 57 milieucontroles 
uitgevoerd bij bedrijven en organi-
saties. Bij 86% (49 overtredingen) 
zijn kleine of grotere overtredin-
gen geconstateerd. Bij de overgrote 
meerderheid bleek het probleem bij 
hercontrole opgelost of er werd aan 
gewerkt. Er zijn in 2013 zes verzoe-
ken om handhaving ingediend; dat 
kan gaan om ernstige overlast of 
hinder door illegale bouw of omdat 
buren er niet onderling uitkomen.

Arbeidsmigranten en horeca
Op het gebied van huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten zijn 26 
handhavingzaken opgelost. Dat kan 
zijn omdat de huisvesting is gestopt 
of omdat de huisvesting is aange-
past aan de voorschriften. In de ko-
mende twee jaar moeten nog 83 van 
dergelijke handhavingzaken opge-
lost worden. Voorheen werden de 
controles op de naleving van de 
Drank- en Horecawet uitgevoerd 
door de Voedsel- en Warenautori-
teit. Vorig jaar heeft de gemeentelij-
ke Toezicht en Handhaving 95 con-
troles uitgevoerd en 18 overtredin-
gen vastgesteld. Dat varieerde van 
het niet kunnen tonen van de ver-
gunning, geen leidinggevende aan-
wezig tot in één geval het herhaal-
delijk verkopen van alcohol aan jon-
geren beneden de leeftijdsgrens.

Aalsmeer fijne woongemeente: 14

Aandacht voor overlast 
Schiphol in het nieuws
Aalsmeer - De persvoorlichter 
van Schiphol, afgelopen maan-
dag in het nieuws op de televi-
sie, heeft in Aalsmeer vast veel 
lachsalvo’s opgeleverd. Hoe 
komt deze man tot deze uitspra-
ken? Slechts drie dagen over-
last in Aalsmeer door de wereld-
top, doe maar dertig of meer! En 
dan de opmerking dat de Polder-
baan en de Aalsmeerbaan van-
uit andere richtingen starten, 
dus nauwelijks overlast. Euh, nog 
nooit een vliegtuig in de lucht een 
draai zien maken? Wethouder Rik 
Rolleman zou in het nieuws ko-
men om aandacht te vragen voor 
de (extra) overlast van Schiphol 
door de NSS in Aalsmeer. Afge-
lopen maandag waren in de vroe-
ge ochtend de opnamens, ook 

met enkele bewoners die veel 
overlast ondervinden. Zij kwa-
men wel in beeld, de wethouder 
niet, maar de verhalen waren dui-
delijk: Deuren en ramen dicht de 
komende weken. Voor de komen-
de tijd is Schiphol niet zo’n hele 
beste ‘goede buur’. Een flinke la-
waaimaker door eerst de wereld-
top, gevolgd door groot onder-
houd aan de Polderbaan. 

Bijzonder eigenlijk wel dat 
Aalsmeer ondanks de regelmati-
ge overlast toch plaats 14 weet te 
bereiken in de peiling van de Te-
legraaf over fijne gemeentes om 
in te wonen. Voor klachten over 
geluidshinder: Bel BAS via 020-
6015555 of mail naar info@mail-
bas.nl.

steld aan de Bovenlanden. Zaterdag 
5 april gaat de Bovenlanden op één 
van deze percelen bomen poten. 
Dit gaat gebeuren op een voormali-
ge seringenakker bij het Molmpoel-
tje aan de Stommeerkade. Ter ge-
legenheid van het natuurcompen-
satie project N207 zal deze boom-
plantdag een officieel tintje mee-
krijgen. De eerste boom zal rond 
11.00 uur gepoot worden door Jaap 
Bond, gedeputeerde van de provin-
cie Noord-Holland. De bomenplan-
ters vertrekken met de rondvaart-
boot van Henk van Leeuwen vanaf 
de Historische Tuin. Verzamelen om 
9.30 uur op het Praamplein. Na een 
kopje koffie vertrekt de groep om 
ongeveer 10.00 naar het Molmpoel-
tje. Zorg zelf voor laarzen en war-
me kleding. Lunch wordt verzorgd. 
Heb je zelf een schep, neem deze 
dan mee. De Bovenlanden zorgt ook 
voor een aantal scheppen. Op eigen 
gelegenheid komen, kan natuur-
lijk ook. Opstappen kan aan het be-
gin van de Aalsmeerderweg. Rond 
14.00 uur, als het werk gedaan is, 
vertrekt de boot weer naar de Histo-
rische Tuin. Zin in een lekker dagje 
buiten werken? Aanmelden voor de 
boomplantdag op zaterdag 5 april 
kan bij Cees Tas, tel 0297-327577 of 
Anton de Boer, tel 0297-320713 of 
via info@bovenlandenaalmeer.nl . 
Meer informatie over Stichting Bo-
venlanden Aalsmeer is te vinden op 
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

PACT! Steeds dezelfde retoriek, leu-
ke ideetjes elke verkiezingen weer, 
maar steeds zonder resultaten. Niet 
langer een geëngageerde partij met 
dromen en idealen om het onmoge-
lijke waar te maken, maar een par-
tij van realisten zonder verbeelding. 
Had de moed gehad om die PvdA-
dame op één te zetten. Het wordt 
sowieso lastig voor de toekomsti-
ge gemeenteraadraad al dan niet 
met Tas en Heijstek. Het vraagt heel 
wat bestuurlijke vaardigheden om 
de door Den Haag opgelegde be-
zuinigingen en de noodzakelijke in-
vesteringen in de zorg en huisves-
ting voor jeugd, ouderen en gehan-
dicapten goed tot stand te brengen. 
Sterker nog, ik maak me daar grote 
zorgen over met financiële molen-
stenen als Greenport, Greenpark en 
Green weet ik veel... op de begro-
ting.  Dat red je niet met een kus-
je. Dan zijn er principiële keuzes en 
geld nodig om het nog een beetje 
sociaal en duurzaam te houden in 
Aalsmeer. Dat zie ik PACT niet meer 
doen.

Jan Daalman,
Uiterweg 185a-ws2, Aalsmeer
 jdaalman@xs4all.nl

voor dat u naar een stembureau 
wordt gebracht en weer terug. Voor 
alle duidelijkheid: Het maakt AB 
niks uit op wie u stemt; als u maar 
stemt. Ga stemmen volgende week 
woensdag 19 maart!

Vergaderavond 
in gemeentehuis
Aalsmeer - Het zou bijna vergeten 
worden door alle debatten voor de 
verkiezingen van de gemeenteraad, 
maar er staat voor het huidige colle-
ge en raadsleden ook nog een ‘ge-
woon’ avondje vergaderen op het 
programma. 
De bijeenkomst van het Beraad en 
de Raad is vanavond, donderdag 13 
maart, in de raadzaal van het ge-
meentehuis en begint om 20.00 uur. 
In het Beraad wordt gesproken over 
het bestemmingsplan Aalsmeer-
derweg 420-422, het Project &2=1, 
de kredietaanvraag voor project 
Nieuw-Oosteinde en besteding 
budget voor jeugdzorg. In de Raad 
komt de invoering van het nieuwe 
vergadermodel ter sprake. De ver-
gaderavond is openbaar. Belang-
stellenden zijn welkom. 





AB
Gemeente wordt verantwoordelijke 
overheid op sociale voorzieningen

CDA
Verkiezingen belangrijker dan ooit!

Aalsmeer - AB vindt het belang-
rijk dat alle Aalsmeerders die mo-
gen stemmen dat ook doen. De 
besluiten van de gemeente zijn 
van grote invloed op onze leef-
omgeving. Door de overdracht 
van heel veel taken vanuit het 
Rijk wordt de gemeente boven-
dien dé verantwoordelijke over-
heid op het gebied van zorg, so-
ciale werkvoorziening en bij-
stand. Het gaat dus over steeds 
meer belangrijke zaken op lokaal 
gebied.

Werkt het kieskompas voor ma-
ken van keuze? AB is niet zo en-
thousiast over het KiesKompas. 
De stellingen zijn niet gebaseerd 
op wat belangrijke onderwer-
pen zijn in Aalsmeer, maar voor-
al op spreiding van de meningen 
van de partijen die meedoen aan 
het Kieskompas. Het Kieskompas 
geeft daardoor niet echt een be-
trouwbaar beeld van de onder-
werpen waar het de komende 
vier jaar werkelijk over gaat. Bo-
vendien kosten te veel stellingen 
geld zonder dat wordt aangege-
ven waar dit geld vandaan moet 

komen. De uitkomst van het Kies-
Kompas geeft een beeld in hoe-
verre u over deze dertig stellingen 
een met AB vergelijkbare mening 
heeft. Maar de fractie raadt ieder-
een vooral aan om te kijken naar 
het AB-programma, de kandida-
ten en de resultaten die de afge-
lopen vier jaar zijn geboekt!

6 Zetels vasthouden
Sinds 1982 is Aalsmeerse Be-
langen dé lokale partij voor Ku-
delstaart en Aalsmeer. Van 2 via 
4 naar 6 zetels nu. Dit aantal wil 
de partij graag vasthouden, maar 
besluit lijsttrekker Gertjan van 
der Hoeven: “Als ook ú kiest voor 
dé lokale partij, dan kunnen we 
nog wat winnen en dat zou na-
tuurlijk heel erg mooi zijn.”

1. Gertjan van der Hoeven
2. Helma Persoon
3. Dick Kuin
4. Rene Martijn
5. Dirk Stoker
6. Jop Kluis
7. Danny Tol
8. Frits Nisters
9. Rob Simoons

Aalsmeer -Inwoners moeten 
niet gaan stemmen, maar ze heb-
ben er gelukkig recht op. De ver-
kiezingen voor de gemeenteraad 
zijn belangrijker dan ooit. Want 
veel (zorg)taken, die de landelij-
ke overheid nu uitvoert, komen 
bij de gemeente terecht. Die ta-
ken zijn bij het CDA in de bes-
te handen. 

‘Werkt het kieskompas voor ma-
ken van keuze?’ Het kieskompas 
kan helpen, maar vaak gaan nu-
ances daarbij verloren. Toch heeft 
het CDA meegewerkt, ook omdat 
het kieskompas de opkomst be-
vordert.

Hoop: Van 6 naar 9 zetels
Vorige keer liep het CDA een 
restzetel mis, dit keer zijn er twee 
nieuwe partijen. En het aantal ze-
tels in de gemeenteraad gaat van 
21 naar 23. Complexer dus. Het 
CDA streeft naar volle winst en 
hoopt van 6 naar 9 zetels te gaan. 

1. Robbert-Jan van Duijn
2. Ad Verburg
3. Marion Kreeft
4. Jaap Overbeek
5. Dirk van Willegen
6. Ines van der Boon-Hulsbos
7. Richard Buskermolen
8. Tom Verlaan
9. Ingrid Claasen

VVD Aalsmeer
Op kandidatenlijst mensen met 

kwaliteit en ervaring
Aalsmeer - Door te stemmen 
op een partij en persoon bepa-
len de kiezers wie er in de ge-
meenteraad van Aalsmeer komt 
en wie hun vertegenwoordigers 
in het gemeentebestuur worden. 
De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan van de gemeen-
te en geeft de kaders mee aan 
het college van burgemeester en 
wethouders. De raad controleert 
de uitvoering en beoordeelt of dit 
gaat volgens de kaders die eerder 
zijn meegegeven, maar ook of het 
beleid in de praktijk wel voldoet 
aan de wensen van de inwoners. 
De VVD Aalsmeer was vooraf de 
enige partij die, vanwege de ve-
le andere verkiezingsactiviteiten 
en de extra gemeenschapskos-
ten, tegen de invoering van het 
kieskompas was. Nadat het be-
sluit daartoe (bij de meerderheid 
van de andere partijen) genomen 
was heeft de VVD zich coöpera-
tief opgesteld en alle medewer-
king verleend om het kieskom-
pas te doen slagen. Over het ge-
bruik van het kieskompas zijn er 
sterk wisselende signalen uit de 
bevolking. Van positief tot signa-
len dat de opbouw en stellingen 
van het kieskompas niet altijd 
voldoende duidelijk zijn en men-
sen soms op het verkeerde been 
zetten. Na de verkiezingen zal de 
toegevoegde waarde in relatie 
tot de kosten van het kieskom-
pas door de VVD worden geëva-
lueerd. Daarbij wordt ook geke-
ken naar de toegevoegde waar-
de van het kieskompas in relatie 
tot de partijprogramma’s, de ver-

kiezingskrant, de wekelijkse uit-
zendingen op radio Aalsmeer en 
de artikelen en stellingnamen in 
de digitale media en weekbladen. 

5, mogelijk 6 zetels
De VVD zet in op behoud van de 
huidige vijf zetels en een mogelij-
ke groei naar 6 zetels. Op de kan-
didatenlijst van de VVD staan im-
mers mensen met kwaliteit en 
ervaring. De VVD hoopt dat de 
Aalsmeerse kiezers zien en be-
seffen dat dat het niet om het 
landelijke maar om het lokale be-
leid van de VVD gaat. In tegens-
paak tot wat enkele lokale partij-
en tijdens de verkiezingstijd po-
pulistisch roepen volgt de VVD 
in Aalsmeer namelijk niet altijd 
de landelijke standpunten, maar 
worden standpunten ingenomen 
die het lokale belang dienen. De 
VVD hoopt dat haar constante in-
zet en betrokkenheid (dus niet al-
leen in de verkiezingstijd) voor de 
verschillende doelgroepen bin-
nen Aalsmeer, alsmede de inge-
nomen lokale standpunten, de 
deskundigheid en benaderbaar-
heid door de kiezers wordt gezien 
en tot een goede verkiezingsuit-
slag leidt. 

1. Robert van Rijn
2. Jan Bouwmeester
3. Marjanne Vleghaar
4. Teun Treur
5. Nanda Hauet
6. Dirk van der Zwaag
7. Jason Pijnaker
8. Erik Abbenheus
9. Mike Kerkhoven

Gemeenteraadsverkiezingen
Waarom stemmen?

1 2 3
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HAC
Dialoog met inwoners belangrijk

Aalsmeer - Het Aalsmeers Col-
lectief is een partij met een chris-
telijke grondslag, met een denk-
tank van ruim 30 professionals, 
heeft sinds haar offi ciële bestaan, 
5 december jl., laten zien dat het 
out of the box denkt. Zo zijn par-
tijleden open gaan nadenken 
over oplossingen met betrekking 
tot de dialoog met inwoners, de 
zorg, de hangjongeren en de wo-
ningmarkt. HAC heeft afgelopen 
week met diverse fi nanciële par-
tijen gesproken en een plan met 
betrekking tot de woningmarkt is 
haalbaar als de gemeente borg 
staat. 

HAC denkt woningen te realise-
ren met een huur van 350 tot 800 
euro en starterswoningen voor 
175.000 euro. Iets waar de ge-
meente al jaren over praat, gron-
den duur verkocht en de ge-
middelde burger vergat. De dia-
loog met inwoners is voor HAC 
het belangrijkste. De partijleden 
zijn de straat op gegaan en heb-
ben aan velen hun programma 
voorgelegd en hun mening daar-
over gevraagd. Dit wordt voor de 
maatstaf aangevuld met de di-
gitale mogelijkheden. Naast het 
gemis aan daadkracht zegt HAC 
wederom de eerlijkheid te mis-
sen om heldere keuzes te maken. 
U wordt door een aantal partij-

en weer in het ooitje genomen. 
Zij zullen u voor de verkiezingen 
niet zeggen waarop zij gaan be-
zuinigen, de zorg of andere facili-
teiten. HAC doet dat wel. De zorg 
heeft prioriteit. Dat is geen leuk 
bericht, maar het is een fabeltje 
om de zorg te houden zoals het 
nu is, zonder op andere terreinen 
te bezuinigen. Ze durven het niet 
te zeggen uit angst voor het ver-
liezen van stemmen. HAC is eer-
lijk en duidelijk.

Scherp houden met één zetel 
Daarom vraagt HAC uw stem toe 
te vertrouwen en uw zegen te ge-
ven om uw belang op de aller-
beste manier te behartigen: “Ook 
met één zetel kunnen wij de an-
dere partijen scherp houden. U 
kunt het kieskompas gebruiken, 
maar wij vinden het geen hel-
der beeld geven van het beleid 
en de visie van ons. Kijk op on-
ze website voor ons programma 
en heeft u vragen tweet, bel, sms 
en/of mail ons en wij nemen con-
tact met u op.Het is tijd voor nieu-
we politiek!”
Bram Heijstek, Marijn Schoo, Ya-
semin Aydin en Gijsbert de Foc-
kert

1. Bram Heijstek
2. Marijn Schoo
3. Yasemin Aydin

PACT Aalsmeer
Andere aanpak: Beter, goedkoper 

en menselijker

Lijst 6
Nu kan daadwerkelijk iets 

veranderen in de raad!

Aalsmeer - Maak gebruik van 
uw stemrecht. Want dit zijn wel-
licht de belangrijkste gemeente-
raadsverkiezingen tot nog toe. Er 
komen namelijk nieuwe zorgta-
ken op de gemeente af. De ge-
meente krijgt daardoor heel veel 
te zeggen over het directe le-
ven van mensen, bijvoorbeeld óf 
en hoe u straks toegang krijgt 
tot zorg. Het progressieve PACT 
Aalsmeer is de enige lokale par-
tij met een uitgesproken visie op 
hoe we de zorg betaalbaar en 
toegankelijk kunnen houden. An-
dere partijen zien geen andere 
oplossing dan pijnlijk snijden in 
het voorzieningenniveau.
PACT wil hervormen. We moe-
ten naar een totaal andere aan-
pak: beter, goedkoper, menselij-
ker. Investeren in goede buurt-
voorzieningen en preventie, de 
extreem hoge administratie- en 
managementkosten wegsnijden 
en weer terug naar de basis: zorg 
op maat bieden, dicht bij mensen. 
Het kan echt, andere gemeenten 
gingen ons voor. Daar is visie en 
politieke moed voor nodig. Bei-

de vindt u bij PACT Aalsmeer. Dat 
hebben wij in de afgelopen peri-
ode bewezen met de hervorming 
van het jeugd- en jongerenbeleid: 
met veel minder geld meer berei-
ken. Hoe we dat in de zorg willen 
doen, voor jong en oud, leest u op 
pactaalsmeer.nl.

Zes of liever 7 zetels
Daarom is het belangrijk dat 
PACT een sterke vertegenwoordi-
ging in de gemeenteraad krijgt, 6 
of nog liever 7 van de 23 zetels. 
Zodat wij voldoende invloed heb-
ben om ons plan voor u daadwer-
kelijk uit te voeren. Zodat wij met 
elkaar zorg kunnen blijven ga-
randeren als ú die nodig heeft. 
Stem op 19 maart lijst 4 PACT 
Aalsmeer.

1. Ronald Fransen
2. Willem Kikkert
3. Sunny Lakerveld
4. Jelle Buisma
5. Wilma Alink-Scheltema
6. Rik Rolleman
7. Joop Kok
8. Sem van Hest
9. Harry Stokman

Aalsmeer - Lijst 6 hoopt natuur-
lijk dat zoveel mogelijk mensen 
gaan stemmen! Jan, Kim en Ni-
colette vinden het belangrijk dat 
er gestemd wordt, omdat er sinds 
tijden nieuwe partijen zijn waar-
op gestemd kan worden. Er kan 
nu dus daadwerkelijk iets veran-
deren in de samenstelling van de 
Raad. Lijst 6 vindt dat het tijd is 
voor raadsleden die zich speci-
fi ek toeleggen op de onderwer-
pen Schiphol, Decentralisatie van 
de zorg, Woonbeleid en Cultuur-
beleid. Als u, als kiezer, dat ook 
vindt, hoopt Lijst 6 op uw stem! 
Het kieskompas was helaas al 
gemaakt, voordat de termijn waar 
binnen Lijst 6 zich als nieuwe 
partij kon aanmelden, verstreken 
was. Wat dat betreft werkt het 
Aalsmeerse kieskompas dus per 
defi nitie niet, want niet alle partij-
en zijn hierin vertegenwoordigd. 
Maar daarnaast wordt Schiphol 
niet genoemd als mogelijke over-

last veroorzaker, terwijl dit punt 
voor Lijst 6 één van de speerpun-
ten is. Er zijn gelukkig een hele-
boel andere manieren om je te la-
ten informeren over de partijpro-
gramma’s. Lijst 6 vertegenwoor-
digt geen specifi eke groep men-
sen, maar hoopt door middel van 
gedegen (tegen)argumentatie tot 
verstandige en eerlijke besluiten 
te kunnen komen voor iedereen 
in Gemeente Aalsmeer, zonder 
vaste partijdogma’s. 

Hoop 3 zetels
Lijst 6 hoopt op 3 zetels. Dat lijkt 
ambitieus, maar lokale partijen 
doen het goed in de peilingen 
en daarnaast staan Jan, Kim en 
Nicolette te springen om aan de 
slag te gaan! www.lijst6aalsmeer.
nl

1. Jan Tas
2. Kim Veltman
3. Nicolette Pecht

4 5

6
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kinder- en jeugdkrant
Atletiek: AV Aalsmeer
Prima prestaties Aalsmeerse 
atleetjes bij crossfinale!
Aalsmeer - Onder het genot van 
een weelderig voorjaarszonnetje 
werd afgelopen weekeinde in het 
Noord Hollandse Warmenhuizen de 
regionale crossfinale gelopen. De 
allerbeste loopjeugd van Noord Hol-
land, Utrecht en Almere was zater-
dagmiddag bijeengekomen voor de 
strijd om de ereplaatsen. De circa 
duizend finalisten bewezen dat lo-
pen nog steeds populair is onder de 
jeugd. Nog eens een veelvoud aan 
ouders, vrienden, bekenden en sup-
porters maakte het een drukte van 
belang aan de Oostwal. 
Het zorgde voor een heel gezelli-
ge en sportieve sfeer tijdens de-
ze goed georganiseerde wedstrijd! 
Duizend finalisten, dat betekend 
dat de concurrentie moordend was. 
Desondanks wisten de talenten van 
AV Aalsmeer zich prima staande te 
houden en konden ze zich goed me-
ten met de besten van de regio! On-
derschat het niveau van deze wed-
strijd niet, want ook inmiddels natio-
nale toppers, zoals Koen Smet, Nic-
ky van Leuveren, Lisanne de Wit-
te en Michel Butter, waren deel-
nemer aan deze wedstrijd en lang 
niet altijd als winnaar! Uitschieter 
deze dag waren Corne Timmer, in-
middels aangesloten bij de nationa-
le top B junioren, die zijn wedstrijd 
afsloot met een fraaie derde plaats. 
Bij de meisjes junioren D1 een vijf-
de plaats voor Naomi Verhoef, zesde 
plaats voor Rachel Aarsen, veertien-
de plaats voor Nienke van Dok en 
een achtenvijftigste plaats voor Mic-
ky Bek. De meisjes pupillen B met 
Roanna Gelijn (12), Julie Witteveen 
(18) en Gwen Alewijnse (25) be-

haalden in het ploegenklassement 
een fraaie derde plaats. En dan nog 
Rink Rewijk, die bij de jongens mi-
ni naar een prachtige tweede plaats 
liep! In de meeste categorieën wa-
ren er vaak zeventig of meer fina-
listen en ook daarom mogen de 
klasseringen van de overige AV 
Aalsmeer atleetjes meer dan goed 
genoemd worden. Jongens junio-
ren C: Davey Heysteeg 16e en Nick 
Ramdjanamsingh 54e, Jongens ju-
nioren D2: Gregory ’t Hoen 22e en 
Justin Heysteeg 27e;, Jongens juni-
oren D1: Dylan Cordes 26e, Jongens 
mini: Tycho Witteveen 18e, Jongens 
pupillen C: Colin Alewijnse 31e, 
Jongens pupillen B: Sven Muurling 
12e, Jongens pupillen A1: Mauro 
Wuurman 69e, Jongens pupillen A2: 
Graeme ‘t Hoen 16e en Meisjes pu-
pillen A2: Lotte Zethof 13e en Siets-
ke de Bruin 26e.

Meisjes pupillen B, links Julie Witte-
veen en Gwen Alewijnse.

Amstelveen College sponsort 
Run4Schools in Zuid-Afrika

Actie Liliane Fonds voor kinderen
Jozefschool en Hoeksteen 
laten zich vandaag horen!

Amstelveen - Afgelopen week 
dinsdag heeft Mark Manders, rec-
tor van het Amstelveen College, 
een cheque van 8.400 euro over-
handigd aan Leslie Pangemanan, 
de oprichter van de stichting Run-
4Schools. Dit bedrag werd opge-
haald door diverse sponsoractivi-
teiten van de onderbouwleerlingen 
van het Amstelveen College. Run-
4Schools financiert en organiseert 
in- en naschoolse sportopvang in 
de townships van Zuid Afrika. Kin-
deren worden na school opgevan-
gen en sporten onder begeleiding 
en toezicht van coaches. Zo hebben 
ze plezier met andere kinderen, krij-
gen ze zelfvertrouwen en blijven ze 
uit handen van de jeugdbendes.

Het idee voor Run4Schools kwam 
van Fimme Bakker, leerling van 
het Amstelveen College. Hij had 
door deelname aan een halve ma-
rathon in Zuid-Afrika, The Ocean-
to-Ocean-Run, zelf al een bijdrage 
geleverd aan het goede doel. Om 
geld op te halen gingen de klas-
sen uit leerjaar 1 een uur lang in-
tensief dansen en de tweedeklas-
sers gingen rondjes schaatsen op 
de ijsbaan in Haarlem. Van de derde 
klassen ging een deel salsadansen 
en het andere deel spinnen bij het 
sportcentrum van de Vrije Univer-
siteit. De kinderen die het meeste 
geld hadden opgehaald, zijn tijdens 
de overhandiging van de cheque in 
het zonnetje gezet.

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 13 
maart, trekken zo’n 132.000 basis-
schoolleerlingen in heel Nederland 
één minuut aan de bel. Zo vragen in 
Aalsmeer de ‘herriemakers’ van de Jo-
zefschool en De Hoeksteen aandacht 
voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Negentig pro-
cent van deze kinderen gaat niet naar 
school. Voor hen is onderwijs geen 
vanzelfsprekend recht. Leren bete-
kent dat je voorbij de grens van het 
bekende kijkt. In dat besef nemen ook 
kinderen van scholen in Nepal, India, 
Zimbabwe, Rwanda en Ghana aan de 
actie deel. Het is de eerste stap naar 
internationalisering van deze Neder-
landse actie. In 2000 maakten Neder-

land en 188 andere VN-lidstaten de 
afspraak dat kinderen wereldwijd in 
2015 onderwijs moeten kunnen vol-
gen. Dat klinkt als een klok, maar af-
spraken moet je wel nakomen. Daar-
om laten kinderen vandaag de wereld 
horen dat ook leeftijdgenoten elders 
recht op onderwijs hebben. Dankzij 
hulp van het Liliane Fonds hulp kon-
den ruim 40.000 kinderen met een 
handicap in ontwikkelingslanden in 
2013 naar school of dagopvang of een 
cursus of training volgen. ‘Aan de bel 
trekken’ werkt aanstekelijk. In 2012 
bracht de actie circa 40.000 kinde-
ren op de been; vorig jaar ruim 88.000 
en vandaag gaan 132.000 kinderen op 
558 scholen kabaal maken.

Kennismaken met hockey 
voor jeugd bij Qui Vive
De Kwakel - Zondag 16 maart or-
ganiseert hockeyclub Qui Vive een 
open dag. Jongens en meisjes kun-
nen op deze dag spelenderwijs ken-
nismaken met de hockeysport. De 
open dag zaterdag begint om 10.45 
uur met een ontvangst van de kinde-
ren en de ouders, vervolgens wordt 
van 11.00 tot 12.00 uur een hockey-
clinic aan de kinderen gegeven. Rond 
het middaguur volgt een presenta-
tie voor de ouders en staan voor de 
jeugdige bezoekers een broodje en 
limonade klaar. Om 12.45 speelt Da-
mes I van Qui Vive nog een wedstrijd 
waar de jeugd natuurlijk naar kan 
blijven kijken. Op de dag zelf zijn er 
verder ook vrijwilligers die alles kun-
nen vertellen over het lidmaatschap, 
de contributie, de trainingen, het te-
nue en de spelregels. Qui Vive is een 

regionale vereniging met leden uit 
onder andere Uithoorn, Aalsmeer, 
Kudelstaart 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. Ze 
worden de Stokstaartjes genoemd. In 
een programma van acht trainingen 
werken zij op een sportieve manier 
aan de ontwikkeling van balmotoriek 
en spelenderwijs worden de basis-
vaardigheden van het hockey bijge-
bracht. Dit programma wordt ook dit 
voorjaar weer aangeboden!
Nog vragen? Mail dan naar jongste-
jeugdhockey@quivive.nl. Het adres 
van Qui Vive is Vuurlijn 30 in De Kwa-
kel, 0297-562274. Voor de ingang is 
een parkeerterrein, maar op de fiets 
komen, kan natuurlijk ook!

Schoolkorfbal 
bij VZOD
Kudelstaart - Op woensdag 16 
april wordt het jaarlijkse schoolkorf-
baltoernooi weer georganiseerd bij 
en door korfbalvereniging VZOD. 
De onderbouw gaat het tegen el-
kaar opnemen van 13.30 tot 15.30 
uur. Daarna gaat de bovenbouw 

Scharrelaar in 
Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 16 maart 
is om 14.30 uur de voorstelling De 
Scharrelaar van Kooman’s Pop-
pentheater te zien in het Amstel-
veens Poppentheater. Een voorstel-
ling met een grote rol voor muziek, 
duidelijke taal, verrassende decors 
en veel momenten om te lachen! 
De Scharrelaar leert mensen en 
dieren dat je van oude dingen iets 
nieuws kunt maken. Wasco de Was-
beer wil dit ook graag leren. Op een 
dag gaan ze samen naar Avaritia. 
Zij woont helemaal alleen in een to-

ren, houdt niet van mensen of die-
ren en ze lacht nooit. Het enige wat 
ze leuk vindt is het kopen van de 
allernieuwste snufjes. Oude spul-
len gooit ze uit het raam. Naast de 
toren ligt al zoveel rommel, dat de 
zon er niet meer schijnt en de die-
ren er niet meer kunnen wonen. De 
voorstelling is geschikt voor kin-
deren vanaf 4 jaar. Op zaterdag 15 
maart vanaf 14.30 uur kunnen kin-
deren van 5 jaar en ouder meedoen 
aan de workshop Rommelpoppen 
van Corry Zwart. Maak je eigen pop 
van oude sokken, lapjes, knopen en 
meer, geïnspireerd op de voorstel-
ling De Scharrelaar. Voor kaarten en 
informatie: www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

Kinderen Hoeksteen wennen 
aan passend onderwijs
Aalsmeer - Kinderen van groep 8 
van basisschool PCBS De Hoek-
steen in Aalsmeer maakten op 11 
maart kennis met gehandicapten-
sport door het project (S)Cool on 
Wheels. Wethouder Rolleman was 
hier ook bij aanwezig. Wethou-
der Rik Rolleman: “Het college van 
B&W vindt dit een mooi initiatief en 
dit past zowel in ontwikkelingen die 
bij passend onderwijs spelen als bij 
het sportbeleid. 
Passend onderwijs betekent dat 
jongeren met extra ondersteunings-
behoefte zo veel mogelijk in de re-
guliere klas komen. Het is goed dat 
er aandacht is voor begrip van leer-
lingen onderling voor mensen met 
een ondersteuningsbehoefte, zoals 
in dit geval een handicap. Sport is 
gezond voor álle kinderen. Met of 
zonder handicap. Sport voor men-
sen met een handicap is echter vaak 
nog onbekend. Dankzij de voorlich-
ting door (S)Cool on Wheels leren 
kinderen dat iedereen moet kun-
nen sporten en dat niemand bui-
tenspel mag staan.” Dankzij finan-
ciële steun van textielinzamelaar in 
gemeente Aalsmeer KICI, kon PCBS 

De Hoeksteen meedoen aan (S)Cool 
on Wheels. (S)Cool on Wheels is een 
voorlichtingsproject voor kinderen 
in het basisonderwijs uit groep 7 en 
8. Het project bestaat uit een theo-
riegedeelte en een sportclinic. In de 
klas leerden de kinderen over ver-
schillende handicaps. Dit, door film-
pjes over het dagelijks leven van 
mensen met een handicap te bekij-
ken en vragen te stellen aan John 
van der Meer, de docent van (S)
Cool on Wheels, die zelf een licha-
melijke handicap heeft. Op speelse 
en interactieve wijze leerden de kin-
deren welke topprestaties mensen 
met een handicap leveren om deel 
te kunnen nemen aan het dagelijks 
leven. Ook leerden zij welke sporten 
gehandicapten kunnen doen en hoe 
belangrijk het is om te kunnen spor-
ten. Na het theoriegedeelte gingen 
de kinderen in de gymzaal zelf er-
varen hoe het is om te sporten met 
een handicap. Docent (S)Cool on 
Wheels Frits Streijl leerde de kinde-
ren leren hoe je moet rijden in een 
rolstoel en ze speelden net als Wet-
houder Rolleman een partijtje rol-
stoelbasketbal.

met elkaar de strijd om de bekers 
aan van 16.00 tot 19.00 uur. Binnen-
kort komen leden van VZOD cli-
nics geven op de basisscholen in de 
gemeente, zodat de leerlingen he-
lemaal op de hoogte zijn van het 
spel en de spelregels. Het complex 
van VZOD is te vinden aan de Wim 
Kandreef en uiteraard is publiek de-
ze dag ook van harte welkom. Voor 
meer informatie en opgave: www.
vzod.nl. 

Handbalcompetitie
B1 kampioen jeugddivisie! 
Aalsmeer - Op zondag 9 maart 
stond een belangrijke wedstrijd op 
het programma voor de B jongens 
van FIQAS Aalsmeer. Om 11.50 uur 
moesten ze namelijk aantreden te-
gen Snelwiek in Rotterdam. In au-
gustus werd er tijdens het Peter Ver-
jans toernooi na een spannende fi-
nale en twee verlengingen name-
lijk nog van dit team verloren. In de 
thuiswedstrijd tijdens de competitie 
won FIQAS Aalsmeer wel, maar het 
is altijd lastig om bij Snelwiek in Rot-
terdam de punten mee te nemen. 
Helemaal als het om een titel gaat. 
Want de jongens van de B1 waren 
zich er heel goed van bewust dat ze 
bij winst kampioen van de jeugddi-
visie zouden worden. In het begin 
bleef Snelwiek aardig bij. Aan bei-
de kanten waren soms wat slordi-
ge aanvallen waardoor er wat kan-
sen gemist werden. Maar gaande-
weg van de wedstrijd kwam de kee-
per van FIQAS Aalsmeer steeds be-
ter in zijn spel, ging het aanvallend 
en verdedigend ook beter lopen 
en konden de jongens met voor-
sprong van 21-16 gaan rusten. De 
tweede helft gingen de Aalsmeer-

se jongens voortvarend van start en 
had Snelwiek een iets minder fa-
se. Verdedigend ging daar het een 
en ander mis waarop de jongens 
van Aalsmeer goed anticipeerden. 
Coach Wai Wong heeft uiteinde-
lijk iedereen zijn speelminuten laten 
maken, zowel de spelers als kee-
pers. Snelwiek kwam toen nog wel 
even terug in de wedstrijd, maar het 
gat was te groot om te dichten. Na 
twee keer een half uur spelen werd 
er afgefloten in het voordeel FI-
QAS Aalsmeer met een stand van 
41-33. Felicitaties werden in ont-
vangst genomen van de sportieve 
tegenstander Snelwiek en de mee-
gereisde supporters. Nu mag de B1 
op 12 april gaan strijden in Sport-
hallen Zuid in Amsterdam om de ti-
tel van Nederlands Kampioen. Het 
kampioensteam bestaat uit de kee-
pers Marco Verbeij en Jannick van 
der Ban en de spelers Roy Stevens, 
Mitchell Kamsteeg, Erik Blaauw, 
Dani Tulp, Koen Penha, Gijs Panne-
koek, Emiel Koehler en Sven van Vu-
ren. Coach was Wai Wong en bege-
leider René van Vuren.

Start nieuwe cursussen bij 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 15 april 
starten de nieuwe cursussen muziek, 
toneel, dans en musical voor ba-
sisschoolleerlingen, georganiseerd 
door Cultuurpunt Aalsmeer. Sinds 
het Cultuurpunt is opgericht hebben 
al ruim 200 kinderen een cursus ge-
volgd. In deze oriënterende cursus-
sen maken zij kennis met de begin-
selen van muziek, dans, toneel en 
musical. Daarbij bieden de cursus-
sen kinderen de mogelijkheid hun 
interesses, talenten en kwaliteiten te 
ontdekken. De cursussen bestaan uit 

9 lessen en worden door professio-
nele docenten gegeven op dinsdag-
middag na school op drie naschool-
se opvanglocaties in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Het aanbod is bedoeld 
voor alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 12 jaar, ook wanneer zij 
geen gebruik maken van naschool-
se opvang. De eerste les vindt plaats 
op dinsdag 15 april en inschrijven 
kan tot 1 april. Voor meer informatie 
over de cursussen en inschrijvingen 
kunt u terecht op de website www.
cultuurpuntaalsmeer.nl.

Zwemfeest voor baby’s en 
kleuters De Waterlelie
Aalsmeer - Op zondag 16 maart 
is zwembad De Waterlelie weer het 
domein van jonge kinderen met hun 
(groot)ouders. Van 13.00 tot 15.00 
uur kunnen de kinderen lekker ko-
men spetteren en spelen in het war-
me water van zwembad De Water-
lelie. Vaste klanten van de diverse 
baby en peutergroepen zijn natuur-
lijk van harte welkom, maar De Wa-
terlelie hoopt ook nieuwe gezichten 
te zien. Zwemmen met een kindje is 
immers het leukste dat er is en geeft 
plezier voor twee. Tijdens de zwem-
middag kunnen de ouders met hun 
kindje meedoen met diverse zwem-
lesjes, er zijn swimsuits om te pas-
sen (voor kinderen vanaf 2 jaar), 
er is koffie, thee en limonade in de 
zwemzaal en nog veel meer. Oudere 
broertjes en zusjes met een zwem-
diploma mogen ook komen vrij 
zwemmen. Er is voor hen een apart 
bad beschikbaar om te spelen. Foto-

graaf Anne-Marie Blom van View on 
You aanwezig om leuke foto’s van 
de kleintjes met hun ouders te ma-
ken. De foto’s worden gemaakt in 
de grote whirlpool. U kunt op zon-
dag intekenen voor deze foto’s en 
via de mail krijgt u een voorbeeld 
toegezonden. Daarna bepaalt u of u 
de foto’s wilt bestellen. 

Het zwemfeest wordt mede mo-
gelijk gemaakt door kinderopvang 
Snoopy uit Kudelstaart. Zij zullen 
met een kraam vol informatie en 
een schminkhoek aanwezig zijn om 
meer te vertellen over hun kinder-
opvang en alle mogelijkheden. En-
tree is voor 1 (groot)ouder met 1 
kind 4,70 euro. Een los bad voor een 
(groot)ouder of ander gezinslid is 
deze middag 4,70 euro per persoon. 
Meer informatie over zwembad De 
Waterlelie, alle lessen en activiteiten 
op: www.esa-aalsmeer.nl. 

Jongeren Kudelstaart nemen 
ontmoetingsplek in gebruik
Kudelstaart - De jongeren in Ku-
delstaart die jarenlang onbehuisd 
rondzwierven in en rondom het win-
kelcentrum, beschikken sinds deze 
maand over een eigen Jongerenont-
moetingsplek, een JOP. De plek is te 
vinden achter de Proosdijhal, in de 
groenstrook naast het voetbalveld-
je. De JOP ligt aan het Wetenschap-
perspad. Sinds jaar en dag ervaren 
omwonenden van het winkelcen-
trum overlast. Vaak alleen al door-
dat de jongeren simpelweg met een 
groep op bepaalde plekken aanwe-
zig zijn. De jongeren zochten vaak 
de overhangende punten bij het 
winkelcentrum op. Aan het lawaai 
en de rommel die dat opleverden is 

nu een einde gemaakt. In samen-
spraak met de jongeren en omwo-
nenden is nu gekozen voor een of-
ficiële JOP-locatie achter de Proos-
dijhal. Doordat er nu een eigen Jon-
geren Ontmoetingsplek (JOP) is ge-
bouwd die bestaat uit twee haaks 
op elkaar geplaatste zeecontai-
ners, is de noodzaak verdwenen om 
nog langer onder de overhangende 
punten te ‘hangen’. De twee over-
hangende punten worden binnen-
kort definitief voor het publiek af-
gesloten. De plek naast Raadschel-
ders Verzekeringen wordt definitief 
verbouwd tot een winkelruimte, de 
plek naast de opticien wordt afge-
sloten met hekwerk. 
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Districtswedstrijd ritmische gymnastiek
Twee keer zilver voor Omnia
Aalsmeer - Op 2 maart was het 
de beurt aan de ritmische gymnas-
tiek dames van Omnia 2000 om hun 
kunsten te laten zien in de groeps-
wedstrijd. Ook de duo-oefeningen 
voor de pre-junioren en de individu-
ele wedstrijd voor de senioren ston-
den op het programma. Dus vroeg 
op pad richting Amsterdam. Omnia 
had één groep samengesteld uit de 
leeftijdscategorie pre-junioren, die 
meedeed aan groepswedstrijd ca-
tegorie B. Anahit Oganisjan, Joan 
Gerritsen, Sanne Cleveringa en San-
ne Kopmans waren de eerste groep 
binnen deze categorie die hun oefe-
ning moesten laten zien. De dames 
hadden een vrolijke oefening, waar-
in ze op momenten mooi gelijk wa-
ren in hun bewegingen. Ze moesten 
lang wachten bij de prijsuitreiking 
voor hun uitslag uiteindelijk be-
kend werd gemaakt. De jury bleek 
hun oefening gewaardeerd te heb-
ben en Anahit, Joan, Sanne en San-
ne eindigden op de 2e plaats! Na 
de prijsuitreiking begonnen direct 
de duo-oefeningen. Aan deze wed-
strijd werd door twee duo’s meege-
daan. Anahit dit keer niet met haar 
duopartner Marta, maar met Jikke. 
Jikke deed ook mee met Sanne Cle-
veringa. De duo’s moesten twee oe-
feningen laten zien. Anahit en Jik-
ke begonnen met de touwoefening. 
De dames gingen voortvarend van 
start, maar halverwege verloor Jik-
ke de grip op het touw en maakte 

toch een paar foutjes. Later ging ze 
in de herkansing met Sanne en dit 
keer hielden de beide dames goed 
grip. Direct na de eerste serie oe-
feningen moesten de dames door 
met hun lintoefening. Hoewel lint 
altijd feestelijk is om naar te kijken, 
blijft het een lastig materiaal. Uit-
eindelijk eindigden Anahit en Jikke 
bij de touwoefening op de 5e plaats 
en Sanne en Jikke eindigden zelfs 
net naast het podium op de 4e vier-
de plaats. Bij de lintoefening eindig-
den Sanne en Jikke opnieuw op de 
4e vierde plaats en Anahit en Jikke 
eindigde op de 11e plaats. Hopelijk 
gaat het bij de plaatsingswedstrijd 
op 16 maart ook goed! Na de lunch 
ging de wedstrijd door voor de se-
nioren en de benjamins. Voor Om-
nia deed Ilse Huiskens mee de ca-
tegorie senioren. Ook Ilse moest het 
spits afbijten en moest beginnen 
met haar knotsoefening. En ze zette 
direct een goede oefening neer! De 
score van 8,999 was goed voor de 
3e plaats bij de knotsoefening. De 
tweede oefening was een lintoefe-
ning en nu gelukkig geen knoop in 
het lint. Met opnieuw een strak uit-
gevoerde oefening deed Ilse goe-
de zaken. Bij de lintoefening eindig-
de ze nu als 2e. Uiteindelijk bleken 
beide oefeningen samen goed voor 
een mooie 2e plaats! Al met al een 
dag die bij de volgende wedstrijd op 
16 maart in Barendrecht veel moois 
beloofd.

Tafeltenniscompetitie
Forse nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - en kon Bloemenlust 1 
niet voorkomen dat het bezoekende 
Het Nootwheer 5 met een ruime 2-8 
overwinning uit de Bloemhof ver-
trok. Johan Berk begon nog goed 
met een zwaar bevochte overwin-
ning (7-11, 10-12, 11-9, 11-8, 11-9). 
Maar vervolgens liepen de bezoe-
kers uit naar een 1-5 voorsprong, 
voordat Frans Ravesteijn met een 
zege van 11-6 in de vijfde game nog 
iets terug kon doen. Verder kwam 
Bloemenlust helaas niet, hoewel vijf 

van de verliespartijen, waaronder 
het dubbelspel van Bart Spaarga-
ren en Johan Berk, pas na een be-
slissende vijfde game verloren gin-
gen. Bloemenlust 3 moest in ASSV 
8 hun meerdere erkennen, met een 
3-7 nederlaag. Wim v.d. Aardweg 
won knap twee enkelspelen en sa-
men met Ton de Hollander ook het 
dubbelspel. In het enkelspel konden 
Dirk Piet en Ton de Hollander helaas 
niet tot winst komen, hoewel Ton er 
een keer heel dicht bij was.

Handbalcompetitie
Dames winnen van V&L! 
Aalsmeer - Het hing al weken in 
de lucht en nu het écht belangrijk 
wordt, is het gelukt: de dames van 
FIQAS Aalsmeer hebben gewon-
nen! De laatste weken groeide de 
vorm van FIQAS Aalsmeer en kwa-
men de dames steeds dichterbij een 
overwinning. Afgelopen zaterdag 8 
maart kwam V&L naar de Bloem-
hof voor de derde ronde in de na-
competitie. Wilden de Aalsmeer-
se dames rechtstreekste degradatie 
zien af te wenden dan móest er ge-
wonnen worden. Eerder was al twee 
keer (voor de beker en in de regu-
liere competitie) nipt van de Lim-
burgse ploeg verloren, maar drie 
keer bleek scheepsrecht: het werd 
22-20 voor FIQAS Aalsmeer. Omdat 
Handbal Venlo won van Hellas blij-
ven de verschillen in de degradatie-
poule klein: er zijn drie ploegen met 
zes punten, gevolgd door Aalsmeer 
dat nu op vier staat. Komende zater-
dag 15 maart wacht vanaf 20.30 uur 
de uitwedstrijd bij Hellas. De dames 
kunnen iedere aanmoediging ge-
bruiken. Adres van de Hellashal is 
Laan van Poot 353 in Den Haag.

Verlies in laatste minuut 
Na de winst van vorige week op Li-
ons stond FIQAS Aalsmeer er goed 
voor in de nacompetitie. Zaterdag 
moest de ploeg naar Emmen voor 
een wedstrijd bij E&O. De Drent-
se club zit in zwaar weer, kampt 
met financiële problemen én heeft 
onlangs trainer Joop Fiege vroeg-
tijdig de laan uit gestuurd. Al de-
ze perikelen leken echter wel bij-
zondere krachten los te maken in 

het team van het interim-trainers-
duo Erik Huizing en Jan Gerald Mul-
der, beiden oud spelers. De eerste 
helft was er nog geen vuiltje aan de 
lucht, want hoewel FIQAS Aalsmeer 
het zonder de geblesseerde Wai 
Wong en Djordje Stevanovic moest 
doen nam de ploeg na een gelijk 
op gaand eerste kwartier het heft 
in handen en bereikte via 8-11 een 
11-13 ruststand. In de beginfase van 
de tweede helft liepen de Aalsmeer-
ders zelfs redelijk makkelijk uit naar 
11-16 en leek de wedstrijd gespeeld. 
Niets was echter minder waar, want 
E&O knokte zich terug. FIQAS 
Aalsmeer ging ook foutjes maken 
hierdoor kon E&O steeds dichter-
bij komen. En hoewel Gaby Birjova-
nu in deze fase nog wel een penal-
ty stopte, werd het via 17-20 en 20-
22 voor het eerst gelijk (23-23) met 
nog acht minuten op de klok. Ver-
volgens kwam FIQAS Aalsmeer zelfs 
op achterstand: 24-23, maar kwam 
terug: 24-24 en vlak voor tijd 25-
25. Vijftien seconden voor het eind-
signaal schoot de Tsjech Jan Josef 
echter de 26-25 voor E&O binnen. 
Hierna kreeg FIQAS Aalsmeer nog 
één kans, maar het schot van Robin 
Boomhouwer belandde op de paal. 
Door deze uitslag wordt het ver-
volg van de nacompetitie ontzettend 
spannend: FIQAS Aalsmeer gaat 
nog wel aan de leiding, maar heeft 
nog maar één punt voorsprong op 
Lions en twee op E&O. Op zaterdag 
22 maart is de volgende uitwedstrijd 
in Geleen. Aanstaande zaterdag is 
FIQAS Aalsmeer vrij en treffen E&O 
en Lions elkaar in Emmen. 

Westeinderloop 
deze zondag!

Aalsmeer - Aanstaande zondag 16 
maart organiseert Atletiekvereni-
ging Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse 
Westeinderloop. De hoofdafstand 
van dit hardloopevenement is 10 ki-
lometer. Dit parcours gaat voor een 
groot deel langs de Westeinderplas-
sen. Ook kan er 5 kilometer gelopen 
worden en voor de kids is er een 1 
kilometer kidsrun. De start van de 
kidsrun is om 10.30 uur. De start 
van de 10 en 5 kilometer is om 11.00 
uur. Start en finish van alle afstan-

Wethouder plant bomen 
met groep 7 Jozefschool
Aalsmeer - Op de Nationale boom-
feestdag, woensdag 12 maart, zijn 
feestelijk bomen geplant op het 
boomkwekerskerkhof door kinde-
ren van groep 7 van de Jozefschool. 
Wethouder Ad Verburg plantte sa-
men met de kinderen de jonge kas-
tanje bomen op het kerkhof. De kin-
deren van de Jozefschool zijn op 
school veel bezig met natuur, ook 
bij en om de school. Zij zijn blij dat 
ze bij deze aanplant kunnen helpen 
op deze historische plaats vlak bij 
school. 
Wethouder Beheer Ad Verburg: “De 
aanplant van bomen is heel be-
langrijk voor de toekomst van een 
boomrijk Aalsmeer. Zo plant de ge-
meente bomen in de Hornmeer voor 
het bomenplan. Ook op verschillen-
de plekken wordt geplant om on-
der andere de door de stormen ge-
sneuvelde bomen te vervangen.” Het 
boomkwekerskerkhof is een ge-

meentelijk monument. De bomen 
van het kerkhof zijn al heel oud. Als 
er bomen wegvallen dan worden 
ze in de loop van de tijd vervangen 
door nieuwe bomen. Hierdoor blijft 
de karakteristieke boombeplanting 
langs het kerkhof in stand. De ou-
de kastanjebomen waren dood ge-
gaan en zijn nu vervangen door jon-
ge bomen. 
Het thema van de boomfeestdag is 
‘Kiezen voor bomen’. Aalsmeer kiest 
voor bomen en legt dit in de groen-
visie vast. Aalsmeer kiest ervoor bo-
men te planten met kinderen en ze 
op deze wijze bij het groen in hun 
leefomgeving betrekken. Zo wor-
den ze duurzaam betrokken bij het 
groen in hun gemeente. En…..een 
groene, boomrijke gemeente levert 
de gemeente geld op: woningen 
staan minder lang te koop, omdat 
mensen graag in een groene omge-
ving wonen.

Opmerkelijke muzikale belevenis
Lions: Salon de Musique
Aalsmeer - Na het succes van de 
eerste Salon de Musique in janu-
ari 2013 organiseert de Lionsclub 
Aalsmeer wederom zo’n uniek mu-
zikaal gebeuren. Dit keer treedt op 
het jonge internationale AMATIS 
Trio bestaande uit Lea Haumsann 
viool, Sam Sheperd cello en Meng-
jie Han piano. Deze ambitieuze mu-
sici studeren aan het Conservato-
rium van Amsterdam in een speci-
aal opgezette masteropleiding voor 
Pianotrio. Onderdeel daarvan is dat 
zij aan veel concoursen deelne-
men en veel repertoire instuderen. 
Zo gaan ze aan de Brahms com-
petitie meedoen en daarom spe-
len ze bij de Lionsclub op zondag 
6 april o.a. het prachtige eerste Pi-
ano Trio van Brahms. Verder spe-
len ze een afwisselend program-
ma waarin ze alle periodes en stijlen 
van het pianotrio belichten met wer-
ken van Haydn (Piano Trio in C Ma-
jor) en Shostakovich (Piano Trio No. 
1, Op. 8). De Lionsclub Aalsmeer or-
ganiseert deze Salon de Musique 
in samenwerking met KCA. De op-
brengst zal gaan naar het Jeugd-

cultuurfonds Aalsmeer om kinderen 
die het thuis niet breed hebben toch 
muziekles te kunnen bieden. Het zal 
op 6 april beslist geen traditioneel 
concert worden maar veel meer een 
informele muzikale ontmoeting. Om 
er daadwerkelijk een echte Salon 
de Musique van te maken zal de-
ze plaats vinden op een speciale lo-
catie, namelijk in de salon van een 
goede bekende van de Lionsclub 
thuis in Kudelstaart. Er is plaats voor 
ongeveer 40 personen. Het belooft 
een unieke middag te worden - in 
een intieme en bijzondere sfeer - die 
muziekliefhebbers niet zullen willen 
missen. Het programma ziet er als 
volgt uit: 15.30 uur ontvangst, 16.00 
uur start programma, eindtijd rond 
18.00 uur. De kosten zijn 40 euro 
per persoon inclusief koffie of thee, 
hapjes en drankjes.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen 
via Arie Kempkes: 06 47452143 of 
a.kempkes@inter.nl.net. Let op, het 
aantal toegangskaarten is beperkt, 
dus aarzel niet om snel contact op 
te nemen als u verzekerd wilt zijn 
van een plaats.

Ontwikkelingsprojecten Dorcas
Ida beklimt Kilimanjaro 
om armoede te bestrijden
Aalsmeer - Dorcas vrijwilligster 
Ida hoopt in de meivakantie de Ki-
limanjaro te beklimmen. Zij doet dit 
om geld in te zamelen voor hulp- 
en ontwikkelingsprojecten van Dor-
cas in Tanzania. Met een groep van 
25 sportievelingen zullen zij eerst de 
projecten bezoeken en daarna de 
hoogste berg van Afrika (5895 me-
ter) beklimmen. Toch is dat niet haar 
grootste uitdaging. De uitdaging is 
om in actie te komen voor de aller-
armsten. Ze doen dat voor startende 
ondernemers, betere gezondheids-
zorg en betere leefomstandigheden 
voor kinderen en opa’s en oma’s. De 
reis en verblijfskosten zijn voor haar 
eigen rekening maar het is de be-
doeling dat ze 6000 euro aan spon-
sorgeld mee neemt. 
Ida gaat deze uitdaging aan om-
dat de hulp van Dorcas in Tanzania 
hard nodig is en zij daar graag haar 
steentje aan bij wil dragen. Want in 
Tanzania leeft één op de drie men-
sen van minder dan één dollar per 
dag. Vooral het leven op het plat-
teland is arm en zwaar. Er is geen 
werk voor de vele werkzoeken-
den, 1,4 miljoen mensen leven met 
het ongeneeslijke hiv-virus en lij-
den aan de gevolgen van aids. Hiv/
aids, malaria en een chronisch ge-
brek aan schoon drinkwater maken 

veel slachtoffers onder kinderen. 
Sinds 1993 is Dorcas actief in Tan-
zania. Momenteel stimuleert zij hulp 
en ontwikkeling op de gebieden van 
gezondheidszorg, water, sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, duurza-
me economische ontwikkeling, kin-
derzorg en ontwikkeling- en socia-
le zorg. Zo wil Dorcas het verschil 
maken in het leven van de allerarm-
sten in Tanzania. De Kilimanjaro be-
klimmen met Dorcas is natuurlijk 
een overweldigende ervaring. In een 
paar dagen wordt er van de tropen 
naar de pool geklommen. De belo-
ning zijn de prachtige vergezichten, 
maar dat niet alleen. 
Met de klim wordt een positief uit-
zicht geboden voor de allerarmsten 
in Tanzania. Uitzicht op een trots, 
zelfredzaam leven waarin zij weer 
voor anderen kunnen zorgen. 

Wellicht wilt u Ida steunen en uw 
steentje bij dragen om de allerarm-
sten in Tanzania te helpen. Dat kan 
op een van de volgende manieren: 
Een bijdrage stoppen in de bus die 
in de Dorcaswinkel staat, alleen of 
samen met anderen een kind of een 
granny uit Tanzania financieel adop-
teren of geld overmaken naar Dor-
cas rekeningnummer: NL67 IN-
GB0000002500, o.v.v. Ida-Kili2014 

Zakkenroller in kraag gevat
Aalsmeer - Op donderdag 6 maart 
is rond het middaguur een zakken-
roller aangehouden. Een inwoon-
ster had boodschappen gekocht in 
een winkel op het Praamplein. Haar 
tas met portemonnee had zij aan de 
haak van de winkelkar gehangen. 
Plots werd zij aangesproken door 
een man, die vroeg of de portemon-
nee in zijn hand soms van haar was. 

Door medewerkers was gezien dat 
de man net daarvoor de portefeuil-
le uit de tas had gehaald. De vrouw 
heeft haar knip terug gekregen. De 
zakkenroller, een 31 jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats, is 
door de politie aangehouden. Hij 
heeft een dagvaarding gekregen en 
zal zich moeten verantwoorden bij 
de officier van justitie.

Bestelbus 2 keer in brand
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 8 op zondag 9 maart is ingebro-
ken in op de Oosteinderweg gepar-
keerde bestelbus. Om binnen te ko-
men hebben de dieven de achter-
deur open geknipt. Uit de bus is een 
aantal koffers met gereedschap ge-
stolen. 
Door nog onbekende oorzaak is 
daarna de bestelbus in de brand 
gevlogen. Omstanders hebben het 
vuur geblust. De brandweer heeft 

het nablussen verzorgd. Om kwart 
voor vier in de nacht kwam de mel-
ding bij de politie en de brandweer 
binnen dat de bestelbus opnieuw 
in brand stond. Volgens de brand-
weer is de bus de tweede keer wel 
in de brand gestoken. Kortsluiting 
kan niet de oorzaak zijn. Uit voor-
zorg waren de accu’s uit de bus ge-
haald. De aangever heeft geen idee 
wie achter deze daden zit. De politie 
houdt een onderzoek.

Fiets, velgen en 
barbecue weg
Aalsmeer - Tussen vrijdag 7 en za-
terdag 9 maart is ingebroken in een 
schuur in de Koolwitjesstraat. Om 
binnen te komen hebben de die-
ven de deur open gebroken. Uit de 
schuur is een zwarte opoe fiets ge-
stolen van het merk Batavus, vier 
zomerbanden inclusief velgen voor 
een VW Up, een barbecue van het 
merk Weber en drie zaken kolen. 

Gebroken arm 
na val motorfiets

Aalsmeer - Op zondag 9 maart 
rond kwart over een in de mid-
dag heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Argusoog-
vlinderstraat. Een 55 jarige man uit 
Aalsmeer reed stapvoets met zijn 
motor toen plots het voorwiel vast 
liep. De inwoner kwam ten val en is 
met een gebroken arm naar het zie-
kenhuis vervoerd. De brandweer is 
ter plaatse geweest om het wegdek 
te reinigen. Er was benzine en olie 
uit de motor gelopen. 

Veel schade, 
geen buit

Kudelstaart - Rond twee uur in de 
nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 
maart is ingebroken in het clubge-
bouw van de Tennisvereniging aan 
de Bilderdammerweg. Het slot is 
door de dieven stuk gemaakt. Ook 
aan andere sloten, kozijnen en ra-
men zijn beschadigingen toege-
bracht. Tevens is de kassa bescha-
digd. Het gebouw is geheel door-
zocht. De dieven hebben het pand 
weer verlaten zonder buit.

Portemonnee 
uit tas weg
Aalsmeer - Op dinsdag 4 maart 
rond twee uur in de middag is in de 
Zijdstraat een bezoekster de dupe 
geworden van zakkenrollerij. In een 
winkel ontdekte de vrouw dat haar 
portemonnee niet meer in haar tas 
zat. De diefstal is niet opgemerkt, 
maar misschien wel gezien? De po-
litie hoort het graag via 0900-8844.

Wit poeder cocaïne?
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart 
heeft een medewerker op het ter-
rein van de kinderboerderij in de 
Hornmeer een medicijnpotje ge-
vonden met hierin vijf wikkels met 
wit poeder. Ook is een zakje met wit 
poeder gevonden. Mogelijk betreft 
het hier cocaïne. Het poeder is voor 
onderzoek opgestuurd.

‘Sonneveld’ met Tony Neef 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Tony Neef geeft Neder-
lands grootste chansonnier gestal-
te in de muzikale theatervoorstelling 
‘Sonneveld’. Op zaterdag 22 maart te 
zien in Crown Theater Aalsmeer.
Wie kent de beroemde liedjes ‘Het 
Dorp’, ‘Margootje’ en ‘Dat wij ver-
schillen van elkaar’ niet? Chanson-
nier en cabaretier Wim Sonneveld 
is door de Nederlanders in het hart 
gesloten en blijft veertig jaar na zijn 
overlijden nog altijd immens popu-
lair. Albert Verlinde Entertainment 
produceert de muzikale theater-

voorstelling ‘Sonneveld’, een show 
vol nostalgie waarin het publiek 
Wim Sonneveld beter leert kennen 
dan ooit. Tony Neef kruipt in de huid 
van de entertainer, een droom rol 
die hij ervaart als de kroon op zijn 
werk. Mariska van Kolck vertolkt 
de rol van tijdgenote Conny Stuart. 
Op zaterdag 22 maart is ‘Sonneveld’ 
vanaf 20.00 uur te zien in Crown 
Theater Aalsmeer, Van Cleeffka-
de. Voor meer informatie en toe-
gangskaarten: www.crowntheate-
raalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Dit is de laatste weekend van een bijzondere tentoonstelling in 
het Oude Raadhuis over kinderportretten. Zondagmiddag 16 maart geeft An-
nefie van Itterzon van KCA van 15.00 tot 15.30 uur een rondleiding bij de foto’s 
en schilderijen van Heidi Wallheimer. Op de foto de kunstenares bij een indrin-
gend schilderij over haar vroege jeugd. De toegang is gratis en bij mooi weer 
is er thee in de aangrenzende tuin. Een laatste kijkje gaan nemen kan ook don-
derdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag is het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat 9 ook geopend tussen 14.00 en 17.00 uur.

Zondag rondleiding in Oude Raadhuis

Laatste weekend expositie 
kinderportretten van Heidi

den is de atletiekbaan aan de Sport-
laan 43a. Online Inschrijven kan nog 
tot en met 13 maart via de website 
www.westeinderloop.nl. Op de site 
tevens alle informatie over de loop. 
Ook op de dag zelf is inschrijven 
nog mogelijk tot 20 minuten voor 
aanvang van de loop.
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Midgetsjoelen bij RKDES om 
Kudelstaarts kampioenschap 
Kudelstaart – Zaterdag 22 maart 
is het weer tijd om te gaan mid-
getsjoelen bij RKDES. Midgetsjoe-
len is een ontspannende manier van 
sjoelen dat gespeeld wordt op sjoel-
bakken met hindernissen. Op 22 
maart word er gestreden met kop-
pels om het open Kudelstaarts kam-
pioenschap. Inschrijven per kop-
pel kan via EC@RKDES.COM. Het 
inschrijfgeld bedraagt 10 euro per 
koppel te betalen bij binnenkomst 
op 22 maart. De kantine van RKDES 
aan de Wim Kandreef gaat om 19.30 
uur open. Het midgetsjoelen begint 
vervolgens om 20.00 uur.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer overklast door Rijnvogels
Aalsmeer - Vanaf de eerste mi-
nuut was Aalsmeer kansloos in Kat-
wijk. De plaatselijke F.C. Rijnvogels 
liet zien dat hier niets te halen viel. 
Aalsmeer mocht in de handen knij-
pen dat de schade maar tot 4-0 be-
perkt bleef. Rijnvogels bewees dat 
het klaar is voor de ‘hoofdklas-
se’. Met aanvallend voetbal over de 
vleugels (Mitchel Beyersbergen en 
Thomas Dijk) en opkomende backs 
(Joey Zandbergen en Orlando Ou-
wehand) werd in de Aalsmeer ach-
terhoede Tim Millenaar (geschorst) 
en Harmen Colijn (werk) node ge-
mist. In een vloedgolf van aanvallen 
werd Aalsmeer op eigen helft ge-
drukt. Tot aan de 22e minuut hield 
men het nog droog door goed werk 
van doelman Ray Smidt, Burak Si-
til en de man die overal is Thomas 
Harte. Na niet goed ingrijpen op 
rechts kon spits Martin Onder-
water met een hard schot, waar-
op Ray Smidt kansloos was de 1-0 
in de touwen jagen. Het enige wat 
Aalsmeer hier aanvallend tegen-
over kon stellen was in de 11e mi-
nuut. Vernon Weber van Aalsmeer 
werd de diepte in gestuurd en door 
Orlando Ouwehand hard onderuit 
gehaald. Scheidsrechter Vreeswijk 
twijfelde tussen geel en rood maar 
koos voor geel. Dit was ook het eni-
ge incident in de eerste helft. Pas in 
de 42e minuut wist Rijnvogels uit 
een veelvoud van aanvallen weer 
te scoren. Met een magnifiek schot 
in de uiterste bovenhoek, waar Ray 
Smidt alleen maar naar kon kijken 
werd het vlak voor de rust door Yuri 

Guijt 2-0 en kon Aalsmeer zich be-
raden op de tweede helft. Dat het 
beraad niet helemaal goed was be-
grepen bleek nog geen minuut na 
de start van de tweede helft. Van-
af de aftrap was het Sander van 
der Horst die met een afstands-
schot de 3-0 scoorde. En Aalsmeer 
wist dat het een moeilijke middag 
zou worden. Het thuispubliek – cir-
ca 280 man vermaakte zich uitste-
kend op de terrassen. Wissel 51e 
minuut: Mark Ruessink voor de ge-
blesseerde Nick Duijn. Hoewel met 
wind mee kreeg Aalsmeer totaal 
geen kans. Doelman Peter Messe-
maker kon het allemaal van afstand 
bekijken. Ray Smidt daarentegen 
kwam handen en voeten te kort om 
doelpunten te voorkomen. Paal (Yu-
ri Guijt) en lat (Kevin Wijmer) en ve-
le Aalsmeerbenen hielden tot de 
80e minuut de score op 3-0. Wis-
sel 72e minuut: Mike Vos voor We-
sley van Schaik. Uit een corner was 
het Mitchel Beyersbergen die in de 
80e minuut simpel binnenkopte 4-0. 
Wissel 81e minuut: Indy van Koert 
voor Peter Neuvel. Aalsmeer was blij 
toen scheidsrechter Vreeswijk voor 
het einde floot. Alle mededegradan-
ten hadden gewonnen of gelijk ge-
speeld, dus wordt het moeilijk voor 
Aalsmeer. Zaterdag 15 maart speelt 
Aalsmeer uit tegen Swift uit Amster-
dam, de nummer twee in de com-
petitie. Aanvang 14.30 uur. Loca-
tie Sportpark Olympiaplein aan het 
Olympiaplein 31 in Amsterdam. 

Jack van Muijden

Ladies Day bij Tennis2Tenniis
Aalsmeer - In samenwerking met 
Health & Sports Club heeft TV T2T, 
een Ladies Day georganiseerd. Na-
dat iedereen welkom ontvangen 
werd met een heerlijke fruit cocktail, 
werd het programma verteld aan de 
ladies. Na een gezamenlijke war-
ming up, ging de ene helft tennissen 
en de andere helft ging een sport 
circuit doen boven. De meeste on-
der de ladies kwamen enthousiast 
terug van het sporten. Dat was toch 
voor de tennis dames even wennen. 
Maar er werd gelachen en toch ook 
door, de echte fanatiekelingen, goed 
meegedaan. Na het eten is er weer 

getennist en er zou eigenlijk Pila-
tus gegeven worden, maar de da-
mes werden moe en in plaats van 
Pilatus werd er Yoga gegeven. Heel 
knap want sommige ladies zijn maar 
heel moeilijk stil te krijgen, maar het 
is gelukt! Op een gegeven ogen-
blik alleen maar vogelgeluiden en 
dit gaf aan dat de ladies heel stil op 
hun matje lagen. Na de prijsuitrei-
king was er hilarische popquiz, nog 
een beetje nagenieten en toen zat 
de Ladies Day er op. De organisa-
tie van TV Tennis2Tennis kunnen te-
rug kijken op een sportieve en voor-
al gezellige Ladies Day.

Sport ook voor mensen met 
een lichamelijke beperking
Aalsmeer - Heeft u ook zo genoten 
van de Olympische Winterspelen in 
Sochi? Op 7 maart starten de Para-
lympische Winterspelen voor men-
sen met een lichamelijke beperking. 
Volg ook daar de Nederlandse win-
tersporthelden! Maar niet alleen op 
het hoogste niveau wordt er op een 
aangepaste manier gesport. Ook bij 
u in de buurt kunt u op verschillen-
de niveaus deelnemen aan aange-
paste sporten. Sportservice Noord-
Holland heeft hiervan het overzicht. 
In de Amstel en Meerlanden zijn 54 
verenigingen die een sportaanbod 
hebben voor mensen met een li-
chamelijke beperking. Zo is het on-
der andere mogelijk om te rolstoel-
basketballen in Hoofddorp, te hoc-
keyen in Amstelveen, te zwemmen 
in Aalsmeer, te zeilen in Ouderkerk 
aan de Amstel, te voetballen in Uit-
hoorn en te fitnessen in Diemen. Op 
de website www.aangepastsporten.
info staat het volledige sportaanbod 
in deze en andere regio’s in Noord-
Holland. Meer weten over de aan-
gepaste bewegingsactiviteiten in de 

buurt? Neem dan contact op met de 
regiomedewerker Aangepast Spor-
ten, Jelmer Janssen via 023-557 59 
37 of jjanssen@sportservicehaar-
lemmermeer.nl. Ook verenigingen 
die een beweegactiviteit hebben of 
willen opstarten voor mensen met 
een beperking kunnen voor onder-
steuning terecht bij de regiomede-
werker. 
Foto: Sportservice Noord-Hol-
land

Programma 
handbal

Zaterdag 15 maart
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 – 
 Volendam
11.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens C1 – 
 SDS
18.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Hurry Up

Zondag 16 maart
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B2 – 
 Legmeervogels
11.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 DSS (jeugddivisie)
12.10 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Volendam (jeugddivisie)
13.35 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 HWC
14.55 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 3 – 
 Westsite
16.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 Bevo (jeugddivisie) 

Alle wedstrijden worden thuis, in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg, gespeeld en publiek is van har-
te welkom.

Voetbal zondag
RKAV laat punten liggen 
tegen Geuzen Midden Meer
Aalsmeer - Het is dat het zonne-
tje lekker scheen, want anders was 
het een verloren zondagmiddag ge-
weest. Wat RKAV zijn trouwe toe-
schouwers voorschotelde is nauwe-
lijks het vermelden waard. Van bei-
de kanten werd er maar een beetje 
aangerommeld. In niets leek het op 
voetbal. Reeds in de achtste minuut 
moest doelman Van der Halm han-
delend optreden, omdat de RKAV 
verdediging te veel gaten liet vallen 
en zodoende de Geuzen aanvallers 
ruim baan gunden. In de twintigste 
minuut was het opnieuw alle hens 
aan dek, een kardinale fout van Fabi-
an Waayman zorgde er bijna voor dat 
de bezoekers op voorsprong konden 
komen. Ook Geuzen Midden. Een 
vrije trap genomen door Rody Sp-
tingintveld ging maar net over. Wat 

Robert van Leeuwen liet zien, is niet 
noemenswaardig. Maar, hij was niet 
de enige die een laag cijfer oogstte 
zondag. Het liep totaal niet. Jammer, 
omdat de andere teams ook punten 
verloren en bij winst had RKAV een 
aardige stap omhoog kunnen ma-
ken. Maar dat is koffiedik kijken. De 
tweede helft een nagenoeg zelfde 
beeld. Met dien verstande dat Geu-
zen Midden Meer in de zestigste mi-
nuut verdient op voorsprong kwam: 
0-1. Barry Spingintveld was nog 
dichtbij de gelijkmaker, maar ook de-
ze inzet ging rakelings over. Jammer 
allemaal. Daarom dus, gelukkig dat 
het zonnetje scheen, het maakte veel 
goed. RKAV speelt komende zondag 
15 maart uit tegen Geinburgia.

Theo Nagtegaal

Zaalvoetbalcompetitie
Volgende ZABO ronde 
wordt heel spannend!
Kudelstaart – De zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer werd 
afgelopen weekend voortgezet met 
de twaalfde speelronde. Speelloca-
tie was de Proosdijsporthal. Koploper 
VVZS heeft al enige tijd een nieuwe 
shirtsponsor. De ploeg heeft aange-
geven de competitie te willen vervol-
gen onder de naam van de sponsor 
en dat is goedgekeurd door het ZA-
BO-bestuur. De openingswedstrijd 
van zaterdag 8 maart ging tussen Pil-
ler Sport en Heemhorst Watersport. 
Deze zaalvoetbal partij eindigde met 
een 5-5 gelijkspel. Vervolgens trad 
Koen Pack(VVZS) aan tegen Amsec 
Beveiliging. De lijstaanvoerder won 
ruim met 7-2 van de hekkensluiter. 
De derde wedstrijd van het avond-
je ZABO was de ontmoeting tussen 
LEMO en Holex. Het team van LEMO 
won nipt met de cijfers van 6-5. Het 
vierde duel ging tussen Schijf Grond-
boringen en La Furia Roja oftewel de 

nummers twee en drie van de rang-
lijst. De topper van de avond eindigde 
met een 2-2 gelijkspel. Door dit resul-
taat heeft koploper Koen Pack nu een 
voorsprong van drie wedstrijdpunten 
ten opzichte van Schijf Grondborin-
gen. Dat belooft wat voor de volgen-
de speelronde! Op zaterdag 22 maart 
staan de nummers 1 en 2 van de 
ranglijst tegenover elkaar. Het slot-
duel van speelronde 12 ging tussen 
Lemo Gaat Los en Polonia Aalsmeer. 
Laatstgenoemde ploeg sloot de wed-
strijd winnend af met 2-4. 

Nieuwe stand: Koen Pack(VVZS) 12-
32, Schijf Grondboringen 12-29, La 
Furia Roja 12-24, LEMO 12-24, Pil-
ler Sport 12-15, Holex 12-13, Polo-
nia Aalsmeer 12-12, Heemhorst Wa-
tersport 12-11, Lemo Gaat Los 12-10, 
Amsec Beveiliging 12-3. De dertien-
de speelronde volgt op zaterdag 22 
maart in sporthal de Bloemhof. 

Zaterdag 15 maart:
AALSMEER
Swift 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
DVVA 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Aalsmeer 3 – F.C.Amsterdam 4 14.30 u
ABNAMRO 4 - Aalsmeer 4 11.00 u
Aalsmeer 5 - Arsenal 6 14.30 u
Aalsmeer 6 – Zuidvogels 6 14.30 u
GeuzenM’meerVet.4-Aalsm/RKAV.Vet.1 15.00 u 

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – IJsselmeervogels VR.1 14.30 u 
 
RKAV
GeuzenM’meervet.4-Aalsm/RKAV Vet.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – F.C.Amsterdam A1 14.30 u
Kon.HFC B2 - J.A.United B1 16.00 u
J.A.United B2 – DSK B2 11.30 u
Alliance’22 B4 - J.A.United B3 12.30 u
J.A.United C1 – ODIN’59 C1 12.30 u
J.A.United C2 – DSOV C2 12.30 u
J.A.United C3 – Geel Wit C2 14.30 u
Onze Gazellen C5 - J.A.United C4 14.30 u

Pupillen
Roda’23 D2 - J.A.United D1 9.00 u
Kon.HFC D5 - J.A.United D2 12.00 u 
J.A.United D3 – VVC D4 11.15 u
J.A.United D4 – AFC D6 11.15 u
J.A.United D5 – SCW D2 11.15 u 
SVIJ D3 - J.A.United D6 12.00 u
J.A.United E1 – Swift E1 11.00 u
RKAVIC E1 - J.A.United E2 10.00 u
J.A.United E3 – Legm.vogels E3 11.00 u
J.A.United E4 – DIOS E5 9.30 u
J.A.United E6 - AMVJ E1 9.30 u
J.A.United E7 - Roda’23 E8 11.00 u
J.A.United E8 - AFC E 11 9.30 u
Ouderkerk E9 - J.A.United E10 10.00 u
Buitenveldert E 10 - J.A.United E11 11.15 u
AFC E 16 - J.A.United E12 11.15 u
J.A.United F1 – AFC F4 9.00 u
J.A.United F2 - Zuidoost United F2 9.00 u
J.A.United F3 - NFC F3 9.00 u
RKAVIC F2 - J.A.United F4 8.45 u 
J.A.United F5 – Abcoude F6 9.00 u
Roda’23 F14 - J.A.United F6G 9.00 u
Roda’23 F 13 - J.A.United F7G 10.30 u
Abcoude F9 - J.A.United F8 11.00 u 

Meisjes
J.A.United MA.1 – Hoofddorp MA.1 14.30 u
Pancratius MB.1 - J.A.United MB.1 15.00 u 
Zwanenburg MC.1 - J.A.United MC.1 12.15 u
Zandvoort MC.1 - J.A.United MC.2 12.15 u
Velsen MD.1 - J.A.United MD.1 10.15 u
J.A.United ME.1 – Buitenveldert ME.6  9.30 u

RKDES
Pupillen
Legm.vogels D3 - RKDES D1 11.00 u
Zwanenburg D4 - RKDES D2 10.30 u
Bloemendaal D4 - RKDES D3 10.00 u
HBOK D2 - RKDES D4 9.00 u
RKDES E1 – Argon E2 11.00 u
Argon E3 - RKDES E2 8.45 u
RKDES E3 – Roda’23 E7 11.00 u
Legmeervogels E8 - RKDES E4 11.00 u
RKDES E5 – Abcoude E9 9.30 u
RAP F1 - RKDES F1 9.30 u
RKDES F2 – Pancratius F4 9.30 u
RKDES F3 – AFC F7 11.00 u
RKAVIC F4 - RKDES F4 8.45 u

RKDES F5 – KDO F5 11.00 u
Buitenveldert F8 - RKDES F6 13.15 u
RKDES F7 – KDO F4 9.30 u
Roda’23 F 11 - RKDES F8 11.45 u
Legm.vogels F7 - RKDES F9 13.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – KMD VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Hoofddorp MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – Abcoude MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 – Zwanenburg MD.2  9.30 u
RKDES ME.1 – Ouderkerk ME.2 9.30 u

SCW
Overbos 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – SDO 2 12.00 u
SCW 3 – Arsenal 4 14.00 u
DEVO’58 4 - SCW 4 12.30 u
SCW 5 – DVVA 13 12.00 u
SCW Vet.1 – ZOB Vet.1 14.30 u
Vlug en Vaardig Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
RCH Vet.2 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
HBC A 3 - SCW A1 15.00 u
SCW B1 – Hillegom B2 11.30 u
VVC C5 - SCW C1 12.00 u
AMVJ C3 - SCW C2 10.00 u

Pupillen
VVC D3 - SCW D1 9.30 u 
J.A.United D5 - SCW D2 11.15 u
SCW E1 – Pancratius E6 9.00 u
Buitenveldert E8 - SCW E2 16.15 u 
SCW E3 – Legm.vogels E 11 9.00 u
SCW F1 – AJAX F1 9.00 u
Sp.Martinus F6 - SCW F2 13.15 u
AMVJ F3 - SCW F3 9.30 u

Vrouwen
Zuidvogels VR.3 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
BFC MB.1 - SCW MB.1 15.00 u
SCW MC.1 – Hillegom MC.1 10.30 u
KDO ME.1 - SCW ME.1 11.00 u

Zondag 16 maart:
RKAV
Geinburgia 1 - RKAV 1 14.00 u 
RKAV 2 – Pancratius 4 11.00 u
RKAV 3 – Pancratius 7 11.30 u
Arsenal 7 - RKAV 4 12.00 u
ABNAMRO 2 - RKAV 5 11.30 u
Nautilus 6 - RKAV 6 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – DSOV 1 14.00 u
SDO 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – Swift 3 12.00 u
RKDES 4 – Eendracht’82 2 12.00 u
Buitenveldert 4 - RKDES 5 15.15 u
Ouderkerk 5 - RKDES 6 12.45 u
Ouderkerk 6 - RKDES 7 14.45 u

Junioren
AFC A1 - RKDES A1 13.15 u
Muiden B1 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – Overbos B2 14.00 u
Sp.Martinus C2 - RKDES C1 9.00 u
Badhoevedorp C2 - RKDES C2 10.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Zwemcompetitie
Laatste competitiewedstrijd 
van seizoen voor Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen zondagmid-
dag is in Vlaardingen voor de vier-
de keer de competitie gezwommen 
door Oceanus, gezamenlijk met 
ZVVS en LZ 1886. Het was de laat-
ste keer dit seizoen en na dit week-
end als de uitslagen allemaal zijn 
geïnventariseerd zal de ranglijst 
van het seizoen opgemaakt wor-
den. Bart Sommeling, Arjan Bellaart, 
Dennis Reijnders en Vincenth Mool-
huijsen beten voor Oceanus het 
spits af in een estafette waarbij ze 
allen 4x 200 meter vrije slag moes-
ten zwemmen. Daarna begonnen 
de individuele nummers. Bij de 100 
meter vrije slag zwommen Finn Vos 
en Luuk Scheuer mooie persoonlij-
ke records, terwijl Thomas Weening 
de serie won. Bij de 400 vrije slag 
deden de Oceanus dames het goed. 
Giulia Corsi, Emma van Zanten, Sam 
Eveleens en Lois Bosman zwommen 
alle vier een persoonlijk record. Bij 
de jongens won Ruben van Vierzen 
de serie en Sebastian van der Born 
zwom een mooi persoonlijk record. 
Het grootste succesnummer van de 
wedstrijd was de 200 meter vlinder-
slag van Fabiënne Vork. Haar in-
schrijftijd was 3.17,95 en ze finishte 
in 2.46,09. Fabiënne had het tijdens 
de race behoorlijk zwaar, maar kon 
uiteindelijk trots zijn op haar resul-
taat. Arjan Bellaart wist er bij de he-
ren 100 meter rugslag een persoon-
lijk record uit te slepen. In het pro-

grammanummer 200 meter school-
slag won Lianne Bouwmeester de 
serie en bij de 200 meter rugslag 
wist Anouk van Noord haar tijd aan 
te scherpen. De wedstrijd verliep 
voorspoedig en de dames 50 me-
ter vrije slag waren aan de beurt. 
Voor Oceanus kwamen Annette de 
Visser en Laura Staal aan de start. 
Annette lukte het om onder de 30 
seconde grens te zwemmen en fi-
nishte in 29,39 seconde, terwijl Lau-
ra Staal een persoonlijk record be-
haalde en 31,54 seconde op haar 
naam zette. Bij de heren zwom Gijs-
bert van Wijk op de 50 vrij 27,81 se-
conde. Ook een mooi persoonlijk re-
cord! Vervolgens waren de kersver-
se nieuwe trainers aan de beurt, Jos 
Vergeer en Vincenth Moolhuijsen. 
Altijd leuk voor de kinderen om te 
kijken wat zij ervan maken, want ja, 
vanaf de badrand aanwijzingen ge-
ven is natuurlijk wat anders dan zelf 
een race zwemmen. Beide heren 
deden het heel goed op de 200 me-
ter wisselslag. Jos finishte in 2.22,48 
en Vincenth in 2.13,39. Een mooi re-
sultaat voor beide trainers! De wed-
strijd werd vervolgd met de 200 me-
ter rug waarbij Olaf van der Zwaard 
een goede tijd neerzette, 3.01,93 
sec. De afsluiting waren twee esta-
fettes. Oceanus behaalde twee keer 
een tweede plaats. Volgende week 
zwemmen de minioren in Mijdrecht 
Speedo deel 4. 

Basketbalcompetitie
Wederom winst voor dames
Aalsmeer - Op zondag 3 maart 
speelden de dames van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer tegen de da-
mes van KTC uit Overveen. Er was 
al twee keer eerder tegen KTC ge-
speeld. Het eerste punt van de wed-
strijd voor Aalsmeer werd door Ro-
sanne gemaakt na een prima pass 
van Denise. Eigenlijk zette dit doel-
punt meteen de toon van de wed-
strijd. Na 5 minuten stond het al 12-
0 voor BV Aalsmeer en door de hele 
wedstrijd heen is dit puntenverschil 
van 12 ongeveer gebleven. De eerste 
periode eindigde met een tussen-
stand van 18-8 voor de Aalsmeerse 
dames en de tweede periode deed 
Aalsmeer het wat rustiger aan. De 
periode tussenstand over de twee-
de periode was 10-10, wat de totaal-
stand bij de rust op 28-18 bracht. De 
tweede helft begon weer goed me-
de omdat het ontspannen speelt 
met een voorsprong van 10 punten. 
In het derde kwart werd de voor-
sprong nog verder uitgebreid, me-
de door dat de tegenstander ver-
moeid raakte en door een nieuwe 

tactiek van Aalsmeerse kant. Een 
van de dames van KTC had een pri-
ma schot en schoot een aantal drie-
punters op rij. De Aalsmeerse da-
mes antwoordden hierop met een 
2-2 zone verdediging met een ‘man 
to man’ dekking op die schutter die 
toen weinig meer had in te brengen. 
In het laatste kwart speelden de da-
mes van Aalsmeer de wedstrijd rus-
tig uit om uiteindelijk op een eind-
stand te komen van 50-36. Een pri-
ma overwinning voor het Aalsmeer-
se damesteam . De volgende wed-
strijd is op 15 maart in Alkmaar te-
gen de Alkmaar Guardians. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart is 
er weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen 
is van harte welkom. Geen maat? 
Geen probleem, daar wordt voor 
gezorgd. Aanvang kaarten om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 en zoals 
gewoonlijk staan de koffie en thee 
klaar. Het kaarten op 7 maart is ge-
wonnen door Arie Priem met 5881 
punten, op twee Cees Lof met 5666 
punten en op drie is Theo Nagtegaal 
geëindigd met 5293 punten.



Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 20 maart 
houdt sjoelclub Rijsenhout voor lief-
hebbers weer een gezellige sjoe-
lavond. De bakken staan vanaf 20.00 
uur klaar in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Uitslagen sjoelclub 
van donderdag 6 maart. Hoofdklas-
se: 1. Dirkjan Baardse 2086 punten, 
2. Thomas van Brakel 1851 punten en 
3. Jan Willem Vermeer 1844 punten. 
Klasse A: 1. Arnold v/d Linden 1719 
punten, 2. Leo van Faassen 1694 pun-
ten, 3. Bertus Baas 1665 punten. Klas-
se B: 1. Astrid Overbeek 1600 punten, 
2. Elisa Arendse 1593 punten, 3. Alie 
van Tol 1590 punten. Klasse C: 1. Ka-
rel Eekhoff 1519 punten, 2. Rina Ko-
renwinder 1478 punten, 3. Edwin Ei-
kelenboom 1475 punten. 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 17 maart or-
ganiseert Allen Weerbaar weer een 
speelavond in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma. Iedere 
kaartliefhebber is welkom. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld en om 
19.30 uur gaat de zaal open voor kof-
fie of thee en inschrijving. Het klaverjas-
sen op 3 maart is gewonnen door Piet 
Schuit met 5786 punten, op twee Kees 
Kuggeleijn met 5720 punten en op drie 
is Matty van Tol geëindigd met 5290 
punten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Emmy Schuit. De hoogste eer bij het jo-
keren is behaald door Leny Schuit.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis. Vanaf 20:00 
uur worden de kaarten verdeeld. 
Het klaverjassen op 5 maart is ge-
wonnen door Marco van der Ja-
gt met 5912 punten, op twee Rinus 
Beets met 5615 punten en op drie is 
Ben Blom geëindigd met 5335 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Ton Schouten met 3591 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
19 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 5 maart is gewon-
nen door Corrie Straathof met 5627 
punten. Op twee is Gre Noorder-
meer geëindigd met 5215 punten 
en plaats drie is behaald door Riek 
Maarse met 5056 punten.

Bets wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. Klaverjassen en 
jokeren staan in ieder geval op het pro-
gramma. Het klaverjassen op 6 maart 
is gewonnen door Bets Romkema met 
5515 punten, op twee Huub Bouw-
meester met 5154 punten en op drie 
Henk van Wichem geëindigd met 4975 
punten. Bij het jokeren is de hoogste 
eer behaald door Gerard de Wit met 
108 punten. Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Speelavond bij 
IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdagavond 14 maart 
houdt IJsclub Aalsmeer-Oost een 
speelavond in gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 273a. De aan-
vang is 20.00 uur. Op het program-
ma staan hartenjagen, klaverjassen 
en sjoelen. Na afloop is er de traditi-
onele verloting. Het bestuur heet ie-
dereen van harte welkom en hoopt 
op een gezellige avond.

Schaakcompetitie
SCA 1 geeft cadeautje weg
Aalsmeer - Het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer heeft pun-
ten laten liggen in de wedstrijd te-
gen Santpoort 2. SCA 1 bevindt zich 
op een riante positie in de midden-
moot en de mannen waren vast van 
plan tegen het team van Santpoort 
de score uit te breiden. 
Het zat echter meermalen flink te-
gen. Het begon al slecht doordat 
Rik Könst geen punten had kun-
nen scoren in de vooruit gespeel-
de wedstrijd. Daarna zat het tegen 
bij Jan Bosman, die een stuk kwijt-
raakte aan het oude Aalsmeer-
se jeugdtalent Dave Looijer en ver-
loor. Vincent Jongkind kon iets te-
rugdoen door overtuigend te win-
nen en Koen Beentjes scoorde een 
half punt tegen Cheryl, de zus van 
Dave. Met een 2,5-1,5 tussenstand 
gingen de teams de tijdnood in. Met 

goede kansen voor Ferry Weverling 
en Piet Geertsema leek er nog van 
alles mogelijk. In gillende tijdnood 
ging er echter van alles mis met de 
klokken. In de chaos miste Ferry de 
beste voortzetting en gaf zijn koning 
weg in goede stelling. Tegelijkertijd 
moest Theo Hendriks na lang verzet 
opgeven tegen de sterkste tegen-
stander. Hierdoor won Santpoort de 
wedstrijd, maar gelukkig zat er ook 
nog iets mee. Piet had twee stukken 
en een toren geofferd om de witte 
dame te vangen, maar werd nu door 
die stukken ingesloten. Een misre-
kening van de witspeler bracht Piet 
alsnog het punt. Michiel Spook ten-
slotte wist zich knap staande te 
houden ondanks dat hij twee pi-
onnen minder had. SCA 1 blijft on-
danks de 5-3 nederlaag meedraaien 
in de bovenste helft van veld. 

Oceanus Triathlon Team organiseert

Talenten dag voor jeugdige 
zwemmers en atleten
Aalsmeer - Dit jaar organiseert de 
opleiding-vereniging Oceanus Tria-
thlon Team, namens de Nederlandse 
Triathlon Bond, de Triathlon talenten-
dag in Aalsmeer. Deze sportieve dag 
vindt plaats op zondag 23 maart van-
af 10.30 uur bij zwembad De Waterle-
lie aan de Dreef. Een zwemtest en een 
looptest staan op het programma. Er 
wordt 1500 en 200 meter gelopen en 
vervolgens 50 en 200 meter gezwom-
men. In de rustperiode wordt een pre-
sentatie over de Triathlon sport en 
voeding gehouden. Ben je tussen de 
14 en 19 jaar. Ben je een loper, zwem-
mer, fietser of beoefen je een ande-
re sport en wil je wel eens weten wat 

de Triathlon sport inhoud? Dan ben je 
van harte welkom op de open talen-
tendag. Deze talenten dag staat uiter-
aard ook open voor para-sporters. Op 
basis van de resultaten kunnen deel-
nemers uitgenodigd worden door de 
Nederlandse Triathlon Bond en/of Op-
leidingsvereniging OTT om in gesprek 
te gaan over begeleiding bij een even-
tuele Triathlon carrière. De organisa-
tie van deze dag wil overigens atleten 
niet weg kapen bij hun eigen vereni-
ging. Ze wil juist dat atleten vertrouw-
der raken met de Triathlon sport. Kijk 
voor meer informatie en de aanmel-
ding op www.ntc-triathlon.nl of www.
oceanustriathlonteam.nl.

Omringd door CDA’ers ontvangt Geert Exel het ‘dank-je-wel-boeket’ uit han-

Dank-je-wel-boeket voor 
VVA-vrijwilliger Geert
Aalsmeer - Het tweede ‘CDA-
dank-je-wel-boeket’ is uitgereikt 
aan Geert Exel van VVA. Lijsttrek-
ker Robbert-Jan van Duijn roemde 
zijn inzet voor de Aalsmeerse voet-
balvereniging. “Geert is er altijd en 
voor iedereen. Dat verdient wel eens 
een blijk van waardering’’, aldus Van 
Duijn. Geert Exel toonde zich zeer 
blij en verrast met aangeboden boe-
ket. Geert Exel is bij VVA al jaren de 
man die er elke zaterdag voor zorgt, 
dat alles op rolletjes verloopt. Zijn 
zaterdagse werkdag begint al om 
zes uur (!) in de ochtend, zodat al-
les klaar staat als tegen acht uur 
de eerste voetballers en begelei-
ders naar VVA komen. “Van corner-
vlaggen tot thee en limonade in de 
rust van de wedstrijden, het ontvan-
gen van scheidsrechters en tegen-
standers en het regelen van jeugd-
scheidsrechters en de veldkeuring, 
ongelooflijk’’, aldus CDA-kandidaat 
Ton Harte die ook bij de overhandi-
ging aanwezig was. “Vroeg begin-
nen is bewonderenswaardig, maar 
dat die dagen doorlopen tot ze-
ven uur in de avond om alles weer 
af te ronden, dat is ook het vermel-

den waard’’, aldus Van Duijn. Bij de 
uitreiking was ook collega Jack van 
Muijden aanwezig, “Ook zo’n doe-
ner van van alles en nog wat. Van 
elftalbegeleider van Aalsmeer 1 tot 
reporter voor de kranten.”

Ook boeket ‘korenmolen-man’
In Korenmolen De Leeuw heeft ver-
der ook vrijwilliger Frits Streijl het 
‘CDA-dank-je-wel-boeket’ uitge-
reikt gekregen. Frits is één van de 
vele vrijwilligers die de historische 
molen in het centrum van Aalsmeer 
letterlijk draaiende houdt. Hij runt 
onder andere op zaterdag- en dins-
dagmiddag de in de molen geves-
tigde winkel. In de winkel zijn ver-
schillende soorten meel en bloem 
te koop en mixen om zelf brood, 
pannenkoeken en cakes te kunnen 
bakken. De geschiedenis van de 
Aalsmeerse korenmolen begint al 
in 1547. ,,En dat deze molen er nog 
steeds staat, regelmatig draait en 
de herinnering aan het verleden le-
vendig houdt, is voor een heel groot 
deel te danken aan al die mensen 
die zich belangeloos inzetten’’, aldus 
Van Duijn. 

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Ervaren Albert wint van 
Tibor in finale
Kudelstaart - De vorige speel-
avond was de tiende van het sei-
zoen van dartclub Poel’s Eye in het 
Dorpshuis. Per speelavond waren 
er vier finales op vier niveaus. On-
dertussen waren er dus tachtig fi-
nalisten en veertig winnaars. Dat 
was ook precies de bedoeling van 
de dartclub Poel’s Eye. Iedereen zo-
veel mogelijk laten darten op zoveel 
mogelijk het eigen niveau. De aller-
beste darters kwamen (meestal) in 
het hoogste niveau terecht, de ove-
rigen, al naar gelang van de vorm 
van de dag, op één van de lagere 

niveaus. 
Wim Grapendaal en Erik Jan Geel-
kerken bereikten op de afgelopen 
speelavond het hoogste niveau, 
waarbij Wim de glorieuze winnaar 
werd. Op het tweede niveau won 
Gerard Bak de finale van Tjitee 
Miedema. Over het derde en vierde 
niveau was vorige week nog niets 
vermeld. Ans Engel bereikte na een 
vrouwlijk onderonsje met Henny 
Taal het derde niveau. In de kwart-
finale moest zij echter haar meer-
dere erkennen in Raymond van de 
Weiden. Raymond verloor echter 

Winnaar Albert (links) naast finalist Tibor.

op zijn beurt in de halve finale van 
Albert Geleijn, die liet zien dat zijn 
vermeende vormdip voorbij was. In 
de andere halve finale vochten de 
jongelingen Kevin Bon en Tibor Ho-
gervorst voor de andere vacante fi-
nale plek. Hier won Tibor, waardoor 
de finale ging tussen de oudste en 
jongste deelnemer. Uiteraard was 
Albert meer ervaren, het was zijn 
tiende finale ooit bij de Poel’s Eye. 

Voor Tibor was het zijn eerste fina-
le op een speelavond (al haalde hij 
bij het Blind Koppel Toernooi wel 
een finale) Of het door de ervaring 
kwam was niet te zeggen, maar 
een feit was dat Albert uiteindelijk 
won. Hiermee werd het winstper-
centage van Albert in finales pre-
cies vijftig procent. Het was name-
lijk zijn vijfde gewonnen finale ooit 
en de tweede dit seizoen. Rem-
co Maarse en Huib Gootjes wa-
ren ‘per ongeluk’ in het vierde ni-
veau beland. Hier wonnen zij ech-
ter wél hun wedstrijden, zodat zij 
beiden in de halve finale stonden. 
Remco verloor in dit stadium echter 
van Sander ter Schure. Johan Breur 
kon deze stunt helaas niet herhalen 
tegen Huib. Sterker nog, Huib liet 
zich door niemand meer afstoppen, 
ook niet door Sander in de finale. 
Tot slot mocht Johan Breur alsnog 
proberen met een mooie prijs het 
Dorpshuis te verlaten door de juiste 
triple te raken bij het spel de Triple 
Pot. Helaas lukte dit niet. De beel-
den van deze poging, plus meer in-
formatie over de dartclub, zijn te-
rug te vinden op de website www.
poelseye. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 14 maart, in het 
Dorpshuis. Vier nieuwe ronden, 
vier nieuwe kansen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. De Poel’s Eye heeft een zo-
genaamd open deuren beleid; lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig.

Voetbal zondag
RKDES kansloos tegen 
koploper DCG
Kudelstaart – Voor RKDES stond 
de loodzware wedstrijd in Amster-
dam tegen koploper DCG op het 
programma. De Kudelstaarters 
zijn na de winterstop niet in goede 
doen. Twee weken geleden werd 
er kansloos verloren tegen hek-
kensluiter Diemen. Tegen koplo-
per DCG was het al niet veel be-
ter en het team van Hajo Hendriks 
verloor kansloos met 5-0 van de 
trotse lijstaanvoerder DCG. Trainer 
Hajo Hendriks moest zijn opstelling 
aanpassen, Paul Verburg (liesbles-
sure) en Mark Schut ( ziek) waren 
de afwezigen. Vooral de achterlinie 
werd behoorlijk in geschoven. Op 
de rechterkant – de verdediging 
startte aanvaller Richard de Vries, 
in het midden Daimian Veldman en 
links startte Justin de Haan. Beide 
teams waren in de beginfase af-
wachtend en tastten elkaar af. Dit 

resulteerde in weinig kansen. DCG 
met de betere voetballers zagen de 
gasten uit Kudelstaart met veel in-
zet zich kranig verweren. RKDES 
kreeg in de 29e minuut pas haar 
eerste kansje, Edwin van Maris 
schoot in het 16 meter gebied te-
gen de DCG doelman op. Direct 
in de tegenstoot kreeg RKDES, tot 
dan toe redelijk spelend, een dom-
per te verwerken. Een fraaie aan-
val van de Amsterdammers werd 
fraai afgerond door DCG speler Ta-
rik Karim: 1-0. In de slotfase van 
de eerste helft kreeg DCG nog een 
aantal kansen. In de 49e minuut 
was het opnieuw raak, toen DCG 
via Gary Bouwmeester 2-0 maak-
te. De tweede helft een veel be-
ter DCG. In de 65e minuut kreeg 
RKDES speler Daimian Veldman 
voor de tweede keer geel, wat rood 
betekende. DCG profiteerde di-

rect, want een minuut later scoor-
de Chester Steward, DCG op een 
3-0 voorsprong. De Kudelstaarters 
konden vervolgens niet meer doen 
dan de nederlaag zo klein moge-
lijk houden. 
Dit lukte ten delen, want in de 75e 
minuut werd het 4-0 door DCG-
speler Naoufal Haddadi. In de slot-
fase scoorde Danny Kessing nog 
de 5-0. RKDES kreeg zo waar in de 
89e minuut haar eerste echte kans, 
maar Adil Zorhi zag zijn inzet be-
kwaam gered door DCG doelman 
Lemuel Norman van Gom. Omdat 
DCG het wel geloofde bleef het bij 
de 5-0 einduitslag. RKDES verloor 
opnieuw, nu van een veel sterker 
DCG. Door dit resultaat zakt het 
team van trainer Hajo Hendriks 
naar de gedeelde negende plaats. 
Nog maar net boven de degrada-
tie poule. Het zal voor het team van 
trainer Hajo Hendriks nodig zijn 
om weer de punten te gaan pak-
ken, om niet in de nacompetitie te-
recht te komen. Zondag 16 maart 
speelt RKDES 1 aan de Wim Kand-
reef tegen DSOV1 vanaf 14.00 uur.

Ad Verburg

Internationaal voetbaltoernooi
15-Jarige Mandy de Boer met 
Nederlands elftal in Portugal
Kudelstaart - De vijftienjarige 
Mandy de Boer uit Kudelstaart heeft 
eind februari met het Nederlands 
meisjes elftal onder 16 een interna-
tionaal toernooi gespeeld in Portu-
gal. Aan dit UEFA Woman’s under 
16 Development Tournament de-
den naast Nederland ook Oosten-
rijk, Schotland en Noorwegen mee. 
Voor Mandy, die nog nooit had ge-
vlogen, was dit een enorme beleve-
nis. Het team had bij het verzame-
len op Schiphol veel bekijks vanwe-
ge het dragen van de officiële KNVB 
outfits en werd door menigeen aan-
gesproken of op de foto gezet. De 
vlucht ging naar Faro en van daaruit 
volgde er nog een busreis van een 
uur richting het hotel. Deze vierster-
ren verblijfsaccomodatie lag direct 

aan zee, vlakbij het prachtige trai-
ningscomplex. Op de eerste dag in 
Portugal werd er vooral getraind en 
was er veel tijd ingeruimd voor tac-
tische besprekingen. De volgen-
de dag was de eerste wedstrijd te-
gen Oostenrijk. Mandy begon op de 
bank en mocht de laatste twintig 
minuten, bij een 2-0 achterstand, als 
linksbuiten invallen. Oostenrijk heeft 
een sterk team dat veel met elkaar 
traint en samen is omdat de meiden 
allemaal bij elkaar in een internaat 
wonen. Nederland kon vlak voor tijd 
op 2-1 komen, waarbij Mandy de 
assist op het doelpunt voorbereidde. 
De volgende dag stond de interland 
tegen de Schotten op het program-
ma. Omdat Nederland tweeëntwin-
tig speelsters mee had en alle po-

Mandy staand uiterst links met rugnummer 20 in de basis tegen Schotland.

sities dubbel bezet waren, begon-
nen nu de elf wisselspeelsters van 
gisteren in de basis. Mandy speel-
de wederom als linksbuiten. Oran-
je startte goed en kwam al snel op 
voorsprong. Schotland speelde erg 
fysiek en hanteerde veelal de lange 
bal. Nederland, wat het voorname-
lijk van verzorgd voetbal moet heb-
ben, kreeg hier na het goede be-
gin steeds meer moeite mee en ver-
loor de wedstrijd uiteindelijk met 
2-1. De volgende dag bestond weer 
uit een training, ditmaal in Spanje. 
Op de laatste dag stond de inter-
land tegen Noorwegen op het pro-
gramma. Mandy begon op de bank 
en mocht de laatste twintig minuten 
meedoen op haar favoriete rechts-
buitenplaats. Ze kon een paar keer 
goed loskomen van haar directe te-
genstandster en zodoende de aan-
val van Oranje van dreiging voor-
zien. 

Het team speelde sterk tegen de 
Noren en won deze laatste wed-
strijd verdiend met 1-0. Uiteinde-
lijk eindigde Nederland als derde in 
de groep. Volgens bondscoach Ma-
ria van Kortenhof hebben de mei-
den goed gepresteerd en had er 
meer ingezeten. Voor Mandy was 
dit vriendschappelijke toernooi, met 
wedstrijden die allemaal in ech-
te stadions werden afgewerkt, een 
eerste kennismaking met de inter-
nationale voetbalwetten. Zij heeft er 
enorm van genoten en veel ervaring 
opgedaan. Het eerstvolgende inter-
nationale toernooi wat voor Oranje 
meisjes onder 16 op het program-
ma staat is de Nordic Cup, die be-
gin juli in Zweden wordt gespeeld. 
De selectieactiviteiten hiervoor zul-
len in juni worden opgestart. Voor 
Mandy, die momenteel uitkomt voor 
het meisjes talententeam onder 17 
van sc Buitenveldert uit Amsterdam, 
weer een nieuwe uitdaging om voor 
geselecteerd te worden. 

8 Sjoelers zeker naar NK! 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond in Heemskerk de derde en 
laatste voorronde voor het NK Sjoe-
len Individueel plaats. Sjoelclub 
Aalsmeer deed met 13 deelnemers 
mee, waarvan er uiteindelijk vier 
met een medaille naar huis gingen. 
In de Hoofdklasse Heren A werd Al-
bert Geleijn vijfde en Cock Tukker 
(slechts) zevende. Dick Eijlers won 
met grote overmacht deze klasse. 
Bij de Dames Hoofdklasse A greep 
Tiny Amsing met een vierde plaats 
net naast de prijzen, Marry Verhoe-
ven werd vijfde. In Hoofdklasse He-
ren B pakte Hans van Leeuwen een 
bronzen medaille. Wim Eijlers werd 
zesde. In de C-Klasse was het zilver 
voor Sjaak Siebeling. In de D-Klasse 
waren de hoofdprijzen voor Sjoel-
club Aalsmeer. Paul van den Berg 

won deze klasse voor Petra Houwe-
ling. Elisa Houweling werd zeven-
de en Rob Kuypers achtste. In de E-
Klasse werd Theo van Leijden ne-
gende en in de G-Klasse behaal-
de Mirjam van den Berg de vierde 
plaats. Acht sjoelers van Sjoelclub 
Aalsmeer zijn al zeker van deelna-
me aan het NK. Cock Tukker, Pa-
trick Haring (via afdeling Oost), 
Tiny Amsing, Hans van Leeuwen, 
Wim Eijlers, Joke Schagen, Paul van 
den Berg en Petra Houweling mo-
gen deelnemen. Een aantal sjoe-
lers mag nog hopen op plaatsing 
via ranking. De volgende competi-
tieavond is vanavond, donderdag 13 
maart, vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. Klaverjasavond DES

Rijsenhout - Vanavond, donder-
dag 13 maart, organiseert buurt-
vereniging Door Eendracht Sterk 
weer een gezellige klaverjas-
avond. Er werd gespeeld in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat 14 vanaf 19.30 uur. DES 
heet klaverjasliefhebbers van har-
te welkom. 
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