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DEZE WEEK:

 Agenda

 Natuurgroep Aalsmeer: 
Meer oog voor alles 
wat groeit en bloeit

 Rol Cultuurpunt wordt 
steeds duidelijker

 Kans op ernstige hinder 
tijdens wereldtop NSS 

KORT NIEUWS:

Alsnog de cel in
Aalsmeer - Op maandag 17 
maart even over drie uur in de 
middag troffen agenten bij een 
wijkcontrole een open portiek-
deur aan in de Geraniumstraat. 
De agenten gingen verder 
polshoogte nemen en zagen 
dat ook de deur van de wo-
ning open stond. De bewoon-
ster bleek niet thuis te zijn. Via 
navraag zijn de agenten ach-
ter het 06-nummer van de be-
woonster gekomen. Zij ver-
klaarde dit vergeten te zijn en 
vroeg de agenten de deur ach-
ter zich dicht te trekken. Op het 
moment dat de agenten weer 
wilden vertrekken troffen zij 
een bekende van hen aan. De-
ze 30 jarige man werd gezocht 
en is aangehouden. Hij moet 
nu alsnog voor 118 en voor 119 
dagen de cel in wegens twee 
veroordelingen. 

Zonnepanelen?
Onvang nu de 
BTW retour!

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

DE NIEUWE QASHQAI
NU IN DE SHOWROOM!

Autobedrijf Nieuwendijk
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn
Tel.: (0297) 56 30 44
www.autobedrijf-nieuwendijk.nl

v.a.  20%  bijtelling

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

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! 

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

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.

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Kans op ernstige 
hinder tijdens

wereldtop
op 24 en 25 maart

lees meer hierover op 
www.aalsmeer.nl/nss

Kiezers bedankt!

Kiezers bedankt
pactaalsmeer.nl

Optimisme in stembureaus
Aalsmeer - Optimisme bij de he-
ren en dames van de stembureaus 
afgelopen woensdag 19 maart. Bij 
het enige stembureau in het Cen-
trum stonden de eerste stemmers al 
om half acht in de ochtend te wach-
ten en ook in het ‘jongste stembu-
reau’, de Dolfi jn in de Baccarastraat, 
was de animo al vroeg groot om het 
rode potlood ter hand te mogen ne-
men. Inwoners mogen zelf kiezen in 
welke van de totaal veertien stem-
bureaus zij hun keuze kenbaar gin-
gen maken. De enige twee eisen: 
Stempas mee en een geldig legiti-
matiebewijs. Over de voorspelling 
dat de opkomst weleens heel laag 
zou kunnen worden, niet hoger dan 
43 procent, hebben de meeste he-
ren en dames van de stembureaus 
zich behoorlijk geërgerd. “Dat is 
toch praten naar.” Een opmerkelijk 
stembureau in de gemeente is toch 
wel de gemeentewerf aan de Zwar-
teweg. Voor de heren en dame van 
het stembureau is een kamer keu-

rig ingericht en ze kunnen zelf kof-
fi e zetten. Het apparaat staat op een 
kist achter de tafel. Het deert ze niet. 
“Het is hier heerlijk, niet zo’n lawaai 
als in scholen.” In Kudelstaart heb-
ben vast veel inwoners gekozen om 
naar het nieuwe stembureau aan 
het Nobelhof 1 in het wijksteunpunt 

te gaan. “Kan ik gelijk eens kijken 
hoe het er binnen uitziet”, aldus een 
vrolijke stemmer op weg. Met na-
me is gekozen voor een wandeling 
of een fi etstochtje naar het stem-
bureau. Het was ook zonnig weer, 
echt een lekkere temperatuur om er 
op uit te gaan, deze woensdag dan 
richting stembureau! Even een fris-
se neus halen en ‘kleuren’ kon totd 
negen uur in de avond.

Van 21 naar 23 zetels
Vier jaar geleden brachten meer 
dan 50 procent van de kiesge-
rechtigden in Aalsmeer hun stem 
uit. Grote winnaar in 2010 was AB, 
die met 3.016 (26,9%) groeide van 
vier naar zes zetels. CDA bleef de 
grootste partij met 3.242 stemmen 
(28,9%), eveneens zes zetels. De 
VVD mocht eveneens niet klagen, 
de 2.760 stemmen (24,6%) leverden 
vijf zetels op. De grootste teleurstel-
ling was voor PACT, die met 2.212 
stemmen (19,7%) genoegen moest 
nemen met 4 zetels. 
Dit jaar mogen er in Aalsmeer geen 
21, maar 23 zetels verdeeld worden 
en dit heeft te maken met de groei 
van het inwoneraantal naar meer 
dan 30.000.

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 52,2 procent!

VVD wint 1 zetel, HAC 
nieuw in gemeenteraad
Aalsmeer - Volgens de landelijke 
prognose zou de opkomst van de 
verkiezingen van de gemeenteraad 
gisteren 19 maart rond de vijftig pro-
cent liggen en waren het met name 
de lokale partijen die zouden gaan 
scoren. Minder goed nieuws was er 
volgens de peilingen voor het CDA, 
de VVD en de PvdA. Zij stonden op 
verlies. Niet in Aalsmeer, de uitslag 
in de gemeente brengt eigenlijk 
weinig verschuiving. Opvallend wel 
is de zetel winst voor de VVD (van 
5 naar 6) en de nieuwe partij HAC 
mag met 1 zetel plaats nemen in het 
pluche. Zowel het CDA, als AB en 
PACT hebben een gelijke stand ge-
scoord ten opzichte van vier jaar ge-
leden. Het CDA en AB blijven in de 
raad vertegenwoordigd met 6 ze-
tels en PACT mag weer met 4 par-
tijleden haar stem laten horen. De 
tweede nieuwe partij, Lijst 6,  kreeg 
totaal 3,2 procent van de stemmen, 
net te weinig voor ook 1 zetel. 
Om tien uur in de avond opende 
het gemeentehuis haar deuren voor 
een gezellig samenzijn met natuur-
lijk de uitslag van de verkiezingen 
centraal. Een idee van burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder om niet al-
leen strak naar het grote scherm te 

hoeven staren. Er was muziek van 
de Dippers, er waren hapjes en 
drankjes, er hing een gezellige en 
ongedwongen sfeer. Na de oproep 
dat een tussenstand bekend was, 
was iedereen weer alert en stroom-
de de raadszaal snel vol. Om kwart 
over tien was dit. De stembureaus 
waren om negen uur dicht gegaan, 
dus de dames en heren ‘tellers’ had-
den fl ink hun best gedaan. Vier jaar 
geleden was het nog middernacht 
toen vooral AB (van 4 naar 6 zetels) 
feest kon gaan vieren. Zeven van de 
veertien stembureaus, de helft, was 
geteld. De opkomst hier was wel 
‘schokkend’, slechts 20,1 procent. 
Licht gezakt waren zowel de lan-
delijke CDA en VVD als het lokale 
AB en PACT. De tussenstand lever-
de een gelijk aantal zetels op voor 
AB (6), VVD (5) en PACT (4) op, een 
puntje er bij voor het CDA (6 naar 7) 
en de nieuwe deelnemers HAC en 
Lijst 6 kregen steun van respectie-
velijk 5,4% en 3,8%. Voor Lijst 6 be-
tekende dit vooralsnog geen plaats-
je in de Raad, wel voor HAC, met 1 
zetel nieuw in de politiek.
Rond elf uur volgde de defi nitieve 
uitslag. Eigenlijk ook een tussen-
stand, pas vrijdag 21 maart is het of-

fi cieel. Gelukkig bleek het opkomst-
percentage fl ink gestegen. Liefst 
52, 2% van de inwoners is naar de 
stembus gegaan, iets meer dan vier 
jaar geleden toen de teller bleef ste-
ken op net boven de 50%. Het CDA 
heeft 27,5% stemmen gekregen en 
is hiermee gelijk gebleven: 6 zetels. 
Voor AB is door 24,2% van de kie-
zers het hokje rood gekleurd, ook 
gelijk: 6 zetels. De VVD mag zich 
best winnaar noemen, 24,0%, waar-
mee het aantal zetels is gestegen 
van 5 naar 6. Op het nieuwe HAC is 
door 4,7% van de inwoners gestemd 
en hiermee is 1 zetel behaald. Lijst 6 
kreeg goedkeuring van 3,2% van de 
stemmers, net niet genoeg om mee 
te mogen gaan besturen. De uitslag 
is bekend, nu gaat het ‘gevecht’ om 
de functies van wethouder begin-
nen. Blijven Gertjan van der Hoe-
ven voor AB en Ad Verburg voor 
het CDA deel uitmaken van het col-
lege? En gaat Rick Rolleman voor 
PACT door? De VVD mag zich in ie-
der geval laten horen, waarschijnlijk 
wordt de oppositie verruild voor een 
stoel naast de burgemeester! 

Door Jacqueline Kristelijn
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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
GEBOREN
Meredith Vierstra

Collectanten in Kudelstaart 
gezocht voor Hartstichting
Aalsmeer - Van 6 tot en met 12 
april is de collecteweek van de Hart-
stichting. Tijdens deze week vraagt 
de Hartstichting financiële steun 
voor het bestrijden van hart- en 
vaatziekten. Met deze steun zoekt zij 
naar oplossingen om hart- en vaat-
ziekten te voorkomen, de sterfte te 
verlagen en de positie van hart- en 
vaatpatiënten te versterken. Om de 
collecteweek tot een succes te ma-
ken, is de Hartstichting op zoek naar 
collectanten. Doet u ook mee? Sa-
men actief bij aan een hartgezonde 
samenleving. De Hartstichting heeft 
de afgelopen 50 jaar geweldige re-
sultaten behaald en er voor gezorgd 
dat steeds meer mensen het kun-
nen navertellen. Maar de strijd is 
nog lang niet gestreden. Er zijn nu 
1 miljoen hart- en vaatpatiënten in 

Nederland. Aan hart- en vaatziek-
ten overlijden per dag 107 mensen 
en dagelijks komen 1.000 mensen 
met hart- en vaatziekten in het zie-
kenhuis terecht. De Hartstichting is 
op zoek naar collectanten, met na-
me in Kudelstaart komt de stichting 
vrijwilligers tekort. 
Met slechts 2 uur collecteren, helpt 
u de Hartstichting. Want het mag 
niet stoppen: het gezonde leven 
niet, het werk van de Hartstichting 
niet en het hart niet. Met uw hulp 
kunnen hart- en vaatziekten bestre-
den en voorkomen worden. Aan-
melden kan bij Ans van Berkel via 
0297-327207, mobiel o6-49914731 
of via email: fvb@caiway.nl. Aan-
melden kan ook via www.hartstich-
ting.nl/collectant of bel met 070 - 
3155695.

14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. Jac. van Veen. 

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. dienst olv parochianen mmv 
dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 24 maart 20u. bijeenkomst met 
evang. Jacques Brunt.

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. Zon-
dag 10u. dienst met Wim de Knijff. 
Tevens crèche en peuterdienst. 
Donderdag 27 maart Leerhuis in 
Open Hofkerk, Ophelialaan, 20u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. D. Visser.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Mieke Wierda. Collecte voor 
Jeugdwerk. 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. J. van 
Popering. Tevens Heilige Boontjes. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Orga-
nist: W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
H.P.J. Schormans uit Amersfoort. 
Organist: Maarten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Peter Steffens. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. F. Kruger uit Zaan-
dam en 16.30u. met ds. S.J. Malie-
paard uit Barneveld. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof dienst olv 
parochianen mmv klein koor. Zon-
dag 10.30u. eucharistieviering met 
L. Seeboldt mmv Karmelkoor. Om 

Zondag 
23 maart

Aalsmeer - “De brug bij de Dorpskerk in de Kanaalstraat trekt veel bekijks, 
sinds de schilders bezig zijn met de brug. Alleen vrees ik niet dat dit komt 
door het schildertalent van de schilders. Het is meer en vooral hun taalge-
bruik. Het brengt bij veel mensen een glimlach op hun gezicht. Mooi om te 
zien dat zoiets simpels zoveel vreugde kan brengen. Wellicht maakt dit ande-
ren nog aan het lachen”, aldus Jennifer Jansen van het Ontmoetingscentrum 
in gebouw Irene.

Glimlachen om de brug...

Naar Pasen in 
Oosterkerk
Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavon-
den voorafgaand aan Pasen stil-
gestaan bij de lijdensweg van Je-
zus. Op woensdagavond 26 maart 
is het onderwerp ‘Jezus wordt ge-
kruisigd met de misdadigers’. De-
ze samenkomst wordt geleid door 
Kim van Willegen. Alle samenkom-
sten beginnen om 19.15 uur en du-
ren tot ongeveer 19.45 uur. Adres 
van de Oosterkerk is Oosteinder-
weg 269. Belangstellenden zijn van 
harte welkom!

Bijeenkomst Dementie in 
Irene goed bezocht 
Aalsmeer - Op dinsdagavond 11 
maart is ouderenpsychiater dr. Mar-
tin Kat op bezoek geweest bij de 
Ontmoetingsgroep. De informatie-
bijeenkomst is ontzettend goed be-
zocht, maar liefst 67 gasten moch-
ten verwelkomt worden! 
Er is gesproken over gedragsveran-
deringen bij dementie en verschil-
lende vormen van dementie. Wat 
gebeurd er nou met de hersenen 
bij dementie? Hoe kun je het bes-
te met gedragsveranderingen om-
gaan? Op dit soort vragen zijn ant-
woorden gekregen. Alle aanwe-
zigen zijn een stuk wijzer gewor-
den over hoe belangrijk bewegen is 
voor zowel het lichaam als de her-
senen. Al met al een hele fijne bij-

eenkomst en de verwachting is dat 
de volgende informatiebijeenkomst 
net zo succesvol zou zijn. Donder-
dag 15 mei gaat de Ontmoetings-
groep in gesprek over: Als thuis wo-
nen niet meer gaat. Het Hoofd wo-
nen van Zorgcentrum Aelsmeer en 
de locatiemanager van Rozenholm 
en Gloxinia komen als gastsprekers 
op bezoek. Vanaf 13.00 uur staat de 
koffie klaar en de bijeenkomst start 
om 13.30 uur in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. Voor vragen, informa-
tie, advies en aanmelding voor de 
bijeenkomsten kan contact opge-
nomen worden met Ellen Millenaar, 
coördinator Ontmoetingsgroep via
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl of 06-22468574.

Schildpadpoes 
zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze schildpadpoes met rode streep 
over de neus? Het dier loopt rond 
in de Beatrixstraat in Oosteinde. Wie 
de poes herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Vermist:
- Oude Spoordijk: Lichtbruin-beige langharig konijn met hangoren.
- Baanvak: Jonge grijs-oranje vrouwtjes parkiet.

Gevonden:
- Beatrixstraat: Schildpadpoes met rode streep over haar neus. Heeft 

een bandje om van dierenbescherming.
- Geraniumstraat: Gele kanarie met ring om pootje.

Quilten in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 26 maart van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting en kan 
meegedaan worden met het quil-
ten. Samen gezellig bijpraten met 
een handwerk. Iedereen wordt har-
telijk uitgenodigd. De Oost-Inn is in 
de Mikado aan de Catharina-Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Zal overgang 
wel zijn!
Amstelveen - Opvliegers, slaap-
problemen, hartkloppingen, men-
struatieproblemen, humeurschom-
melingen en nog veel meer. “Het 
zal de overgang wel zijn.” Maar is 
dat wel altijd zo? En is er iets aan te 
doen? Op maandag 24 maart ver-
tellen twee gynaecologen over de 
overgang, de klachten en de op-
lossingen tijdens een informatie-
avond in Ziekenhuis Amstelland. 
Benieuwd naar de avond en naar 
de tips om de overgang dragelijker 
te maken? Kom maandag 24 maart 
naar de informatie avond. De ont-
moetingsruimte gaat vanaf 19.00 
uur open. De lezing start om 19.30 
uur. Aanmelden voor de avond kan 
via www.ziekenhuisamstelland.nl. 

Ontwikkelingssamenwerking 
werkt ook in Wit Rusland
Aalsmeer - 24:Aalsmeer - Op 10 
maart is opnieuw een subsidie-
cheque voor ontwikkelingssamen-
werking uitgereikt. Dit keer aan de 
heer Dekkers van Stichting GA. Er 
is door de stichting 3.550 euro inge-
zameld voor de bouw van een twee-
de garage in Svetly in Wit Rusland. 
Dit keer wordt een garage gebouwd 
met een smeerkuil. De vorige keer in 
2011 is een garage verbouwd bij het 
opvangcentrum Republican Chari-
table Public Organization ‘Life’ voor 
alcohol en drugsverslaafden. Deze 

garage loopt zo goed dat een twee-
de garage nodig is. Volgende week 
gaat de heer Dekkers zelf het geld 
brengen en zal tevens kijken hoe al-
les verloopt bij de voorgaande pro-
jecten. De cheque van 2.500 euro is 
overhandigd door de penningmees-
ter van OSA namens de gemeen-
te Aalsmeer. Meer weten over OSA, 
een project willen ondersteunen 
door middel van activiteiten of in-
zameling en daarvoor extra subsidie 
nodig? Kijk dan op de website van 
OSA: www.osa-aalsmeer.nl.

Lezing Zin-Inn 
gaat niet door!
Aalsmeer - De lezing door Joke 
Hermsen in de Doopsgezinde kerk 
vanavond, donderdag 20 maart, 
gaat niet door. De lezing met de titel 
‘Stil de tijd’ kan wegens ziekte niet 
plaatsvinden. De programmacom-
missie van de Zin-Inn van de Doops-
gezinde Gemeente zal op een later 
tijdstip de lezing opnieuw aanbie-
den. Informatie: www.dgaalsmeer.nl

Lente in aantocht: Lammetjes!
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 21 
maart, begint officieel de lente. Qua 
weer mag deze hele maand nog niet 
geklaagd worden. In de avond nog 
wel koud, maar overdag veel zon 
met soms zelfs al een hoge tem-
peratuur. De natuur is vroeg wak-
ker geworden. Her en der in de ge-
meente kleuren narcissen gras-
velden prachtig geel en veel bo-
men beginnen te bloeien. De lente 

is ook de periode van nieuw leven. 
Op kinderboerderij Boerenvreugd is 
het eerste geitje afgelopen weekend 
geboren. En inmiddels heeft ook al 
een groot aantal lammetjes het le-
venslicht gezien. Zo ook in een wei 
aan de Aalsmeerderweg waar de 
kleintjes samen met moeder geno-
ten van de voorjaarszon. 

Foto: Yvonne van Doorn



Muziek
Vrijdag 21 maart:
* Groepen 8 feest in feesterij de Bok,, 
19.30 tot 22.30u. Black & White.
* Mijn Praam is Top ‘Gloedevent’ in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
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.
* Estafettemiddag met René en 
Wouter en Party met dj Michael in 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Band Jeremy and the Groove-
breakers in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer v/a 22u.
Zondag 23 maart:
* Live Tinstars op podium The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer,16u.
Woensdag 26 maart:
* Workshop voor jeugd bij Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart in 
clubgebouw Bilderdammerweg 116, 
13.30 tot 14.30u.
Zaterdag 29 maart:
* Reünie Lions Disco in VVA-kanti-
ne, Dreef v/a 21u.
Zondag 30 maart:
* Muzikale middag Show- en Jacht-
hoornkorps mmv De Brulboeien in 
clubgebouw Bilderdammerweg 116, 
Kudelstaart, 14-17.30u.
* Plug & Play en muziekquiz in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 14u.
* Optreden Hugh Moffatt in De Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 15u.

Theater en Toneel
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.
27 t/m 30 maart:
* Toneelgroep Tobo speelt ‘Zomer-
dans’. Donderdag tot en met zondag 
vanaf 20.15u. in Noorddamcentrum 
Bovenkerk.

Films
Zaterdag 22 maart:
* Film in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.
T/m 30 maart:
* Dagelijks (behalve maandag) di-
verse films voor alle leeftijden in in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade. O.a. 
Hartenstraat, Kenau en The Butler 
Voor jeugd: Mr. Peabody & Sher-
man, de Lego movie, K3 en het Die-
renhotel, Het regent gehaktballen2, 
Free Birds, Planes, Plop wordt ka-
bouterkoning en Verschrikkelijke Ik-
ke2. Nieuw zondag en dinsdag v/a 
20.25u. 12 Years a Slave.

Exposities
20 t/m 22 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.
Vanaf 20 maart:
* Aquarellistenkring presenteert 
Koppelingen in Het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 
14-17u. Zondag 22 maart feestelijke 
opening om 16u.
Zaterdag 22 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 en met 21 april:
* 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 20 maart:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* PCOB ledenmiddag over molens in 
zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Popkwis0297 in De Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20u.
Vrijdag 21 maart:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan van 17.45 tot 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
v/a 20u.
Zaterdag 22 maart:
* Kinderkledingbeurs lente/zomer in 
De Reede, Rijsenhout, 12.30-14u.
* Verkoopdag Historische Tuin, in-
gang Praamplein, 10-16.30u.
* Kwart kaartmarathon bij BV Horn-
meer in buurthuis Roerdomplaan 3 
van 10 tot 16u.
* Zabo zaalvoetbal ronde 13 in de 
Bloemhof, Hornweg v/a 18.30u.
* 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.
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Maandag 24 maart:
* Lezing ‘Gewoon hobby’ door Wil-
lem Postma bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 v/a 20u.
Dinsdag 25 maart:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 26 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 27 maart:
* Speelmiddag ouderen Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 28 maart:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 29 maart:
* Kinderkleding- en dameskleding-
beurs in Dorpshuis Kudelstaart. Ver-
koop 12 tot 14.30u.
Zondag 30 maart:
* Bijeenkomst Vrienden van de Oli-
fant met diverse activiteiten in 
Crown Studio’s van 13 tot 17u.

Vergaderingen
Donderdag 20 maart:
* Ledenvergadering en kaartavond 
BV Oostend in Middelpunt, Wilhel-
minastraat. Aanvang: 19.30u.
Woensdag 26 maart:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Tweede info en inloop over hon-
denbeleid gemeente in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 19.30u.
Woensdag 2 april:
* Info-markt gemeente over Groen-
visie in gemeentehuis, 19.30 tot 21u. 

AGENDA

Popkwis0297 in 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
20 maart, begint om 20.00 uur in de 
bovenzaal van De Oude Veiling in 
de Marktstraat de tweede editie van 
popkwis0297 georganiseerd. Pop-
kwis0297 is een kwis waarbij je in 
teamverband de algemene popmu-

ziek kennis kunt testen en waarbij 
gezelligheid net zo belangrijk is als 
het strijden om de eerste plaats. 
Inmiddels hebben zich al meer dan 
10 teams aangemeld. Ook mee-
doen? Geef je heel snel op via Twit-
ter @popkwis0297, www.facebook.
com/popkwis0297 of stuur een 
mailtje naar popkwis0297@gmail.
com. De inschrijfkosten zijn 3,50 eu-
ro per persoon. De bovenzaal gaat 
vanaf 19.30 uur open.

Zondag ‘12 Years a Slave’ 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Op zondag 23 maart 
draait in Crown Cinema de nieuwe 
film ‘12 Years a Slave’. De film is ge-
baseerd op het ongelofelijke ver-
haal van Solomon Northup (Chi-
wetel Ejiofor). Hij leefde in de 19e 
eeuw, voorafgaand aan de Ameri-
kaanse burgeroorlog, als vrije zwar-
te man met zijn gezin in New York. 
Dan wordt Solomon ontvoerd en 
verkocht als slaaf in het zuiden. Hij 
vecht om niet alleen te overleven, 
maar ook zijn waardigheid te be-
houden. Als slaaf wordt hij gecon-
fronteerd met de verschrikkelijke 
wreedheid van een slaveneigenaar 
(Michael Fassbender) en onver-
wachte vriendelijkheid. Na 12 jaar 
ontmoet hij een Canadees (Brad 
Pitt) die zijn leven voorgoed veran-
dert. Aanstaande zondag en dins-
dag 25 maart te zien vanaf 20.45 
uur. Verwacht in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade 15: The Winter Sol-
der vanaf donderdag 27 maart en 
Divergent vanaf donderdag 3 april 
en voor de jeugd vanaf woensdag 9 
april: Rio 2 en Pim & Pom, het grote 

avontuur (kleine zaal).
Uiteraard presenteert Crown Cine-
ma ook deze week nog en aanko-
mend weekend een diversiteit aan 
films voor alle leeftijden. Vandaag 
donderdag vanaf 18.45 uur res-
pectievelijk Kenau, Blue Jasmine 
en Hartenstraat. Vrijdag gaat van-
af 15.30 uur het licht uit voor ach-
tereenvolgens Mees Kees op kamp 
en Het Diner en zaterdag kan van-
af 13.15 uur genoten worden van 
Free Birds, Mees Kees op kamp en 
About Time. Zondag en woensdag 
trakteert de bioscoop in Aalsmeer 
op een lange familie filmdag met 
vanaf 10.30 uur achtereenvolgens 
K3 en het Dierenhotel, Plop wordt 
kabouterkoning, The Lego Movie, 
Free Birds, Mr. Peabody & Sherman, 
Mees Kees op kamp en Het regent 
gehaktballen 2 en ‘s avonds Har-
tenstraat en The Butler. Kijk voor 
meer informatie en exacte filmtij-
den op www.crowncinema.n. Kaar-
ten voor de bios kunnen gereser-
veerd worden via 0297-753700 of in-
fo@crowncinema.nl.

Sursum Corda trakteert 
op ‘Movies in Concert’
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda verzorgt 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.

‘Sonneveld’ met Tony Neef 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Tony Neef geeft Neder-
lands grootste chansonnier gestal-
te in de muzikale theatervoorstel-
ling ‘Sonneveld’. Aanstaande zater-
dag 22 maart te zien in Crown The-
ater Aalsmeer. Wie kent de beroem-
de liedjes ‘Het Dorp’, ‘Margootje’ en 
‘Dat wij verschillen van elkaar’ niet? 
Chansonnier en cabaretier Wim 
Sonneveld is door de Nederlanders 
in het hart gesloten en blijft veertig 
jaar na zijn overlijden nog altijd im-
mens populair. Albert Verlinde En-
tertainment produceert de muzi-
kale theatervoorstelling ‘Sonne-
veld’, een show vol nostalgie waar-
in het publiek Wim Sonneveld be-
ter 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: Als Wim Sonne-

veld vlak voor zijn eerste hartaan-
val op 56- jarige leeftijd een lifter 
(Cindy Bell) oppikt en later bijkomt 
in het ziekenhuis wil hij niet accep-
teren dat de grote Sonneveld bijna 
was omgevallen. In de drie dagen 
dat hij in het ziekenhuis ligt wordt 
hij door de lifter geconfronteerd met 
zijn jeugd, liefdes en werk. Tijdge-
noten als Conny Stuart (Mariska van 
Kolck), Huub Jansen (Jan Elbertse) 
en Friso Wiegersma (Thomas Cam-
maert) passeren letterlijk zijn revue. 
Met als grote vraag: Wie was Wim 
Sonneveld eigenlijk? Op zaterdag 22 
maart is ‘Sonneveld’ vanaf 20.00 uur 
te zien in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Voor meer informa-
tie en toegangskaarten (nog enke-
len te koop): www.crowntheate-
raalsmeer.nl. 

Vrijdag ‘Mijn Praam is top’ 
met team Gloedevents
Aalsmeer - De aftrap van Mijn 
Praam is Top was meer dan ge-
slaagd afgelopen vrijdag 14 maart. 
Het team van ‘One Day Fly’’ heeft al-
les uit de kast gehaald om er een 
geweldige avond van te maken. De 
Full Moon Party had een leuke aan-
kleding met neon en fluor in het ca-
fé, super DJ’s achter de draaitafel, 
een dance act en een perfect sa-
menwerkend team achter de bar. 
Een super avond! Kijk voor een im-
pressie van dit feest op de face-
bookpagina! De zaterdag begon 
met een voetbalmiddag. Het gro-
te scherm met beamer stond aan 
en dit zal aankomende periode veel 
meer gaan gebeuren om samen met 
vrienden en vriendinnen voetbal te 
komen kijken onder het genot van 
een hapje en een drankje. DJ Men-
zoo heeft vanaf 22.00 uur het doek 
weer omhoog gedaan om er zater-
dagavond een feestavond te maken.
Het tweede team van Mijn Praam is 
Top staat morgen, vrijdag 21 maart, 
in de startblokken. Het team ’Gloe-
devents’ met hun feest ‘Gloed’ is 
nog druk bezig met de voorberei-
dingen. Met de DJ’s Wurkid, Clenn 

kaslander, Djnu, Maik en Jesper en 
Joost van der Laan wordt het een 
avond met de beste electro, house, 
deephouse, techno en dance beats. 
Het team heeft grootse plannen 
met de aankleding! Er zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop 5 eu-
ro per stuk, aan de deur morgen-
avond 7,50 euro. Wil jij (ook) graag 
dit feest meemaken. Stuur dan een 
berichtje naar: gloedevents@gmail.
com. De avond begint om 22.00 uur. 
Om het weekend voort te zetten zul-
len de estafette gast DJ’s Tranety en 
Double You El oftewel René Piet en 
Wouter Koster zaterdag 22 maart 
vanaf 16.30 uur de draaitafel bezet 
houden. De DJ’s nodigen een ieder 
van harte uit voor een gezellige la-
te zaterdagmiddagborrel. Natuurlijk 
is er ook aan de kinderen gedacht. 
De Kidsboetclub is geopend. De za-
terdagavond wordt ingeluid met een 
nieuwe DJ. Michael Meijer zal vanaf 
22.00 uur zijn creativiteit laten zien 
en horen en heeft beloofd een ge-
zellige avond voor alle gasten te or-
ganiseren. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Dit weekend rock, blues en 
rock and roll in The Shack
Oude Meer - Op het podium van 
The Shack in Oude Meer het he-
le weekend weer live-muziek. Vrij-
dag 21 maart is er wederom de we-
kelijkse rock-jamsessie, van 21.00 
tot 01.00 uur. De eerste set begint 
de begeleidingsband, bestaande uit 
Gus, Stan en Joyce, in de tweede en 
derde set kan iedereen die wil mee-
spelen en zingen, waarna de drie 
begeleidende muzikanten afsluiten 
met ’n laatste set. Dus laat je zien én 
horen! Zaterdag 22 maart een ge-
weldige band met als frontman de 
jonge Jeremy Aussems. Als je op 14 
jarige leeftijd al mensen bij elkaar 
kunt krijgen om een Bluesband te 
formeren en je kan deze combinatie 
al jaren op hoog niveau blues laten 
spelen. Dan behoor je echt tot een 
van de grote beloftes voor de Ne-
derlandse Blues. Jeremy weet met 
zijn gitaarspel zijn publiek te betove-
ren. Van een jonge hond van inmid-
dels 22 jaar verwacht je geen sound 
van een ouwe bluesknakker. Jeremy 
speelt met drummer Ad Rozen, die 
zijn sporen in de blues ruimschoots 
verdient heeft. Ad is naast verdien-
stelijk drummer ook het techni-
sche brein van de band. De baslij-
nen worden door Rico Hagemeijer 
neergelegd en samen met Ad is hij 

de rotsvaste en strakke ritme-sec-
tie. Echt niet zomaar een band: Je-
remy and The Groovebreakers! Kom 
kijken, luisteren en genieten zater-
dagavond vanaf 22.00 uur. Dan zon-
dag 23 maart: Vintage instrumen-
ten, vintage kleding en de haartjes 
goed in het vet, want dan staan The 
Tinstars weer op het Shack podi-
um. Deze band weet hoe ze de tent 
plat moeten spelen. De muziek van 
The Tinstars kan het beste omschre-
ven worden als pure rockabilly met 
wat hillbilly invloeden. De inspiratie 
komt van de grote pioniers als Jer-
ry Lee Lewis, Hank Williams en Ear-
ly Elvis. The Tinstars bestaat uit Rick 
de Bruijn en Dusty Ciggaar op gi-
taar en vocals, Andre Hanselman op 
bas en Darryl Ciggaar op drums. The 
Tinstars staat bekend om hun wil-
de podiumpresentatie. Hun sponta-
niteit en energie in combinatie met 
hun uitstekende muzikaliteit uit zich 
in fantastische rockabillyshow! Het 
gaat absoluut weer een fantastisch, 
ongeregeld en waanzinnig goed 
rock ’n roll feest worden zondag-
middag vanaf 16.00 uur. Toegang 
zaterdag en zondag is 5 euro. Voor 
alle info en openingsdagen/tijden: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Zaterdag tweede voorronde 
popprijs Amstelland in N201
Aalsmeer - Ter ontwikkeling van lo-
kaal talent is de Popprijs Amstelland 
opgericht. Op 15 maart is alweer de 
editie 2014 van de bandcompetitie 
van start gegaan. In totaal dertien 
bands zullen in drie voorrondes de 
strijd aangaan voor een plek in de 
finale op 2 mei in P60. De Popprijs is 
in het leven geroepen als wedstrijd 
en opstap voor talentvolle bands 
uit de omgeving Amstelland. Hierin 
krijgen zij de kans om podiumerva-
ring op te doen en mooie prijzen te 
winnen. “We zijn elk jaar weer ver-
baasd over het talent dat we te zien 
en te horen krijgen”, aldus organisa-
tor en voormalig winnaar Joost Rijk-

se. Op zaterdag 22 maart is de twee-
de voorronde met vijf bands uit de 
regio Amstelland. In de N201 aan 
de Zwarteweg gaan optreden: Se-
verity (thrasmetal/hardcore), My In-
ner Peace (metal/hardrock), Point 
Band (rock), Call the Riot (alterna-
tive / punkrock) en We against us 
(grunge/hardrock). Vier bands gaan 
uiteindelijk door naar de finale op 
2 mei in P60. Naast prijzen zullen 
de finalisten ook coaching krijgen 
waarbij ze leren hoe zichzelf te pro-
fileren in de grote vijver met vele ta-
lentvolle bands. De voorronde in de 
N201 zaterdag begint om 20.00 uur 
en de entree is gratis. 

Expositie ‘Koppelingen’ in 
het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdag 22 maart om 
16.00 uur opent voorzitter Sipke His-
mans van de Hollandse Aquarellis-
tenkring de nieuwe tentoonstelling 
‘Koppelingen’ in het Oude Raad-
huis. Naast twaalf oud-leden van 
de kring zijn er vier nieuwe deel-
nemers. Naast Adam en Eva tonen 
de exposanten mooie aspecten uit 
de natuur, bloemen, bomen, die-
ren, aarde, water en wind. Bijzon-
der is het werk met kleurpotlood, 
waterverf, stof en kralen gecombi-
neerd met een collagetechniek op 
groot formaat van Loes Groothuis 
(zie foto). Maandenlang is aan de-
ze aquarel gewerkt en veranderd en 
nog steeds is het werk niet af. De 
komende weken zulllen kinderen uit 
Aalsmeer tijdens de kunstkijkles dit 

paradijs aanvullen met eigen teke-
ningen. Een kunstwerk in ontwikke-
ling dus. Scholen kunnnen zich nog 
aanmelden voor een kunstkijkles op 
kcainfo@kpnplanet.nl. De expositie 
Koppelingen met ook werken van 
Ineke van Haalen, Max Kleinen, Ag-
nes van Gelder, Maurice Christo van 
Meijel, Ton de Kroon, Ionika Aalders, 
Toine Moerbeek, Arnold Niessen, 
Araun Gordijn is Ellen ten Kroode 
is te zien in de gemeentelijke ten-
toonstellingsruimte in de Dorps-
straat 9 tot en met 4 mei. Belang-
stellenden zijn welkom op de fees-
telijke opening zaterdag. Een kijkje 
gaan nemen kan iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. 
Annefie van Itterzon, KCA
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Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

TIP:TIP:

Gitaarakkoorden
basisgids
Jake Jackson                     € 8,-

Western gitaar
‘Richwood’
(zwart en naturel)        € 95,-

NIEUW:NIEUW:

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

Blokfl uit
‘Yamaha’       € 10,-
 

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:
Lessenaarlampje
‘Boston’
(dubbel led)         € 12,95







pige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook 
mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

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:
- Drie Kolommenplein 101 (Z-2013/067306), het bouwen 

van een berging en tuinafscheiding (ontvangen 30-12-
2013);

- Legmeerdijk 327 (Z-2014/007148), het veranderen van 
een kas dmv verhoging kas, plaatsen deuren en panelen 
(ontvangen 03-02-2014).

VergunningsVrije aanVragen:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Vlinderweg (Z-2014/016403), het oprichten van een voe-

dingsstation (trafostation) (verzonden 14-03- 2014).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderdijk t.o. nr. 4 (Z-2014/010119), het slopen 
van een schuur en verwijderen asbest (verzonden 12-03-
2014);

- Vivaldihof 9 (Z-2014/017075), het slopen van asbest-
houdende materialen (verzonden 18-03-2014);

- Zijdstraat 74 (Z-2014/016559), het slopen van asbest-
houdende materialen (verzonden 14-03-2014).

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

terinzageligging ontwerp bestemmingsplan 
“landelijk gebied oost” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 voor een 
ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” 

met de daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied heeft globaal betrekking op het omliggende 
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plan-
gebied heeft ook betrekking op de woonlinten van de Aals-
meerderweg, Machineweg, Hornweg en Legmeerdijk. Een 
aantal delen van de woonlinten is buiten het plangebied 
gehouden. Het betreft de percelen aan de Aalsmeerderweg 
met huisnummers 143 t/m 211 (oneven) en 226 t/m 334 
(even), alsmede de percelen aan de Machineweg met oneven 
nummers 49 t/m 193.

doelstelling
Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van ka-
rakter. Het beleidsmatige doel is de bescherming van het 
plangebied als gemengd (glas)tuinbouwgebied met verspreid 
liggende bedrijven en bedrijvenlocaties. Daarnaast is het be-
leid gericht op de bescherming van de linten, waarbij de 
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar 
mogelijk wordt ontvlochten.

Het bestemmingsplan vervangt een aantal sterk verouderde 
plannen uit de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw. 
De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Het plangebied 
heeft zich verder doorontwikkeld, veelal in de richting van 
meer bedrijvigheid tussen en achter de linten. Het bestem-
mingsplan beoogt deze bedrijven van een passende planolo-
gische regeling te voorzien. 

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het digitale bestemmingsplan is met ingang van 21 maart 
2014 in ontwerp te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPLandelijkGebOost-ON01;

- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via http://
www.ro0358.ropubliceer.nl/.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt ge-
durende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken 
op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de 
centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het 
raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U 
kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van 
deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil 
hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene tel. in Aalsmeer; 0297-387575 of Amstelveen: 
020-5404911.

zienswijzen indienen 
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging, van 
21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014, kan een ieder een 
zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestem-
mingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze 
schriftelijk en/of mondeling.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeen-
teraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost”. 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via het algemene tel. 0297-387575.
Aalsmeer, 18 maart 2014

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

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. 

Voorbereidingsbesluit aalsmeer dorp

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 
maart 2014 heeft besloten te verklaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de gronden globaal gelegen 
tussen:
- de Ringvaart;
- de Burgemeester Kasteleinweg;
- de Stommeerkade en Kolenhaven, en 
- de watergangen achter de Stationsweg nrs. 2 t/m 40 en 

tussen Uiterweg nrs. 30 en 32 en de Ringvaart.

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende kaart is 
langs elektronische weg vastgelegd in de bestandenset met 
planidentificatie NL.IMRO.0358.VBAalsmeerDorp-VA01 en te-
vens in die vorm vastgesteld. Het besluit is in werking getre-
den met ingang van 14 maart 2014 voor de duur van één jaar. 

Het voorbereidingsbesluit voorziet voor bepaalde bestem-
mingen tevens in een verbod op het wijzigen van het ge-
bruik van gronden en bouwwerken binnen het plangebied. 
Dit houdt in, dat op grond van het voorbereidingsbesluit een 
aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor geen weige-
ringsgrond geldt ingevolge het vigerende bestemmingsplan, 
dient te worden aangehouden. Van het verbod zijn gebruiks-
wijzigingen met een oppervlakte minder dan 300 m2 uitge-
zonderd. Burgemeester en wethouders hebben de bevoegd-
heid van het gebruiksverbod ontheffing te verlenen indien de 
gebruikswijziging niet in strijd is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan. 

Het voorbereidingsbesluit is digitaal bekendgemaakt en als 
pdf-bestand beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren versie van het voor-
bereidingsbesluit ligt samen met de bijbehorende tekening 
waarop de begrenzing van de gebieden is aangegeven, voor 
een ieder ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer 
(openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur) 
en bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (ope-
ningstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 
8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag 
tussen 8.30-12.30 uur).

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit 
geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. 

maandag 31 maart: inloopbijeenkomst 
aanleg “natuurspeeltuin stokkeland” 
en uitleg oVer uitVoeringsplan spelen in 
centrum-uiterweg-stommeer en Hornmeer

In februari 2014 is het college akkoord gegaan met het Uit-
voeringsplan Spelen 2014-2017. Voorafgaand hieraan is in 
2012 door de gemeente een analyse en evaluatie uitgevoerd 
van de aanwezige speelvoorzieningen in heel Aalsmeer. Ver-
volgens is deze analyse en evaluatie in 2013 besproken met 
alle dorps- en wijkraden.

De gemeente wil graag de bewoners informeren over het uit-
voeringsplan spelen hiervoor worden 3 informatieve inloop-
bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomst voor de wijken 
Hornmeer, Stommeer, Dorp en Uiterweg vindt op maandag 31 
maart plaats. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de uitvoe-
ringsplannen ter inzage beschikbaar en zijn ambtenaren aan-
wezig om een inhoudelijke toelichting te geven. Bewoners, 
maar zeker ook kinderen, hebben de mogelijkheid om input 
te leveren en ervaringen te delen uit hun directe (speel)om-
geving. Deze informatie wordt zo mogelijk nog meegenomen 
in het uitvoeringstraject. 

Tevens wordt voor de zomer op het Stokkeland (achter het 
gemeentehuis) een natuurspeeltuin aangelegd. Een ontwerp-
bureau heeft voor het ontwerp en de uitvoering opdracht ge-
kregen. We nodigen bewoners en kinderen van harte uit om 
zich op deze inloopavond aan te melden en mee te denken 
met het ontwerp! 

Wat: Inloopbijeenkomst Ontwerp natuurspeeltuin 
  ‘Stokkeland’ en herinrichting speeltuinen in 
  Centrum-Uiterweg- Stommeer en Hornmeer
Datum: Maandag 31 maart van 17.00-19.30 uur
Waar: Gemeentehuis Aalsmeer

U bent met uw kinderen van harte welkom op deze inloop-
bijeenkomst!

wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 364 (Z-2014/016384), het tijdelijk huis-

vesten van medewerkers;
- Bilderdammerweg 81 (Z-2014/017650), het wijzigen van 

een dakkapel;
- Stommeerweg 131 (Z-2014/017395), het aanleggen van 

een in- en uitrit;
- Uiterweg 153 (Z-2014/016853) het onderheien en neer-

leggen van betonplaten;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/017118), et plaatsen van een 

ledscherm (reclame);
- Vlinderweg (op het talud nabij watergang) (Z-

2014/016403), het oprichten van een voedingsstation.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/017383), het gedeeltelijk 

officiële mededelingen
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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.

slopen van een schuur en asbesthoudende materialen
- Ampèrestraat 37 (Z-2014/017059), het plaatsen van een 

dakkapel;
- Hornweg 316A (Z-2014/016857), het slopen van een be-

drijfspand en asbesthoudende materialen ;
- Hornweg 316A (Z-2014/016848), het slopen op grond 

van ruimtelijke regels;
- Meervalstraat 23 (Z-2014/017357), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Meervalstraat 23 (Z-2014/017355), het melden van 

brandveilig gebruik (meer dan 50 personen);
- Vivaldihof 9 (Z-2014/017075), het verwijderen van as-

best;
- Zijdstraat 12B, (Z-2014/017771), het slopen van asbest-

houdende materialen.

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:
- Edisonstraat 8-132 (Z-2014/009737), het kappen van 6 

bomen (verzonden 11-03-2014).

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 Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het brandveilig gebruik aan de zonnedauwlaan 59 (Z-
2013/046406) te aalsmeer (verzonden 14-03-2014). 

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een 
medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

bescHikking omgeVingsVergunning in afwijking 
Van Het bestemmingsplan green park aalsmeer, 
middenweg en dg 3, 5 en 7, doorgaande weg-
Verbinding middenweg (uitgebreide procedure) 
en besluit Hogere waarden wet geluidHinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor de reconstructie 
van de Middenweg (Z-2013/036904). Meer concreet betreft 
de reconstructie het wegvlak dat is gelegen ter hoogte van 
de fietsbrug nabij de woning aan Middenweg 55. 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 
en 7. Voor dit voornemen dient door middel van een uitge-
breide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te 
worden van het geldende bestemmingsplan. 

De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing, de verklaring van geen bedenkin-
gen (afgegeven door de gemeenteraad op 3 oktober 2013), 
het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 
21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 (6 weken) op de vol-
gende wijzen voor een ieder ter inzage:

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 
8.30-12.30 uur);

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
‘Bestemmingsplannen’, ‘Bekijk de digitale bestemmings-
plannen’, ‘omgevingsvergunning iav bp Green Park Aals-
meer, Middenweg en dg 3, 5 en 7, doorgaande wegverbin-
ding’);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05xF-VG01 

besluit hogere waarden
Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer tevens bekend dat zij voor de 
realisering van bovenvermeld plan ten gevolge van wegver-
keerslawaai van de verlegde Middenweg en ten gevolge van 
het luchtvaartverkeer een hogere geluidwaarde vaststellen. 
Dit besluit ligt eveneens met ingang van 21 maart 2014 voor 
6 weken ter inzage op de bovenstaande wijzen. 

beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebben-
den die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsver-
gunning en/of ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere 
waarden bij het college van burgemeester en wethouders een 
zienswijze kenbaar hebben gemaakt en door de belangheb-
benden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlo- Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
20 maart 2014

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(VoorHeen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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 omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

wegafsluiting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Tijdelijk afsluiten van het Molenpad, op 24 maart 2014 

van 09.00 tot 16.00 uur. (Z-2014/011899).
Datum verzending vergunning: 17 maart 2014

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Foodmaster King Lao, Ophelialaan 139, Aalsmeer 
 (Z-2014/015762).

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning buiten behan-
deling is gesteld:
- Cadore Holding BV, ijssalon Cadore, Zijdstraat 49, Aals-

meer (Z-2014/006336).

eVenementen

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

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Boeken-, kunst-, antiek- en brocante markt in de Zijdstaat 

op 5 juni 2014 van 10.00-17.00 uur (Z-2014/007550).
Datum verzending vergunning 19 maart 2014

collectes

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

ter inzage:

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)

t/m 01052014  Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van de 
middenweg (Z-2013/036904). (Reconstruc-
tie van het wegvlak dat is gelegen ter hoog-
te van de fietsbrug nabij de woning aan Mid-
denweg 55). 

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vervolg van vorige blz.

Rondje reacties van de fracties

Bizar? Vestiging Lidl wel 
of niet aan Stationsweg
Aalsmeer - “Bizar, ons project 
ondermijnt door onze eigen fi-
nancierder”, kopte projectont-
wikkelaar Van Berkel vorige 
week in deze krant. De nieuw-
bouw in de Zijdstraat nadert haar 
voltooiing met als laatste onder-
deel de oplevering van de groot-
ste winkelruimte van 2.000 vier-
kante meter. Het nieuwbouwpro-
ject voor de broodnodige impuls 
in de Zijdstraat is gefinancierd 
door de Rabobank. Het pand op 
de hoek met de Dorpsstraat is 
min of meer gebouwd voor su-
permarkt Lidl. 

Hierover had Van Berkel afspraken 
lopen, maar een definitieve hand-
tekening was nog niet gezet. Deze 
heeft de Lidl-keten wel onder een 
ander koopcontract gezet. Het pand 
van de Rabobank aan de Stations-
weg is opgekocht. Het bankgebouw 
gaat gesloopt worden om plaats te 
maken voor een nieuw onderkomen 
voor het Duitse Lidl. Afgelopen don-
derdag 13 maart heeft de gemeen-
teraad weliswaar een voorberei-
dingsbesluit genomen op het hier 
geldende bestemmingsplan, maar 
deze andere gewenste invulling 
heeft geen invloed op al bestaan-
de en lopende aanvragen. Kan het 
tij nog gekeerd worden en wordt het 
geen verschraling, maar toch reu-
ring in de Zijdstraat? Een ‘rondje’ 
reacties van de fracties:

Volledig verrast
De VVD onderschrijft de visie dat de 
noordzijde van de Zijdstraat een op-
waardering nodig heeft volledig. In 
dit kader juichten wij de initiatieven 
van de heer van Berkel en de moge-
lijke komst van de Lidl naar deze lo-
catie van harte toe. 
De VVD was volledig verrast door 
de recente ontwikkelingen en de 
mogelijkheid tot vestiging van de 
Lidl in het pand van de Rabobank 
aan de Stationsweg. Het in het ar-
tikel gevraagde voorbereidingsbe-
sluit is dan ook, hoewel dit het de 
vestiging van de Lidl in het pand 
van de Rabobank niet tegenhoudt, 
unaniem door de VVD gesteund. 
De VVD voelt zich zeer betrokken 
bij dit voor het centrum belangrij-
ke economisch dossier en zal in-
zake verdere stappen ondernemen. 
Het standpunt met betrekking tot de 
vestiging van de Lidl in  Aalsmeer 
is op de website van VVD Aalsmeer 
te vinden. 

Erg spijtig
“Het is erg spijtig, dat de oor-
spronkelijke plannen van de Rabo-
bank om van het inmiddels verlaten 
pand een speciale vestiging voor 
het midden- en kleinbedrijf te ma-
ken, niet zijn gerealiseerd. Het is te-
leurstellend, dat de verwachte ver-

keerstechnische problemen over de 
schutting naar de gemeente wor-
den gegooid. Hopelijk komt de Lidl 
tot het inzicht, dat het voor ieder-
een beter is om de discounter in 
de Zijdstraat te vestigen, zoals oor-
spronkelijk de bedoeling was. De 
Lidl kan daarmee laten zien, dat er 
goed naar Aalsmeerse burgers en 
bedrijven wordt geluisterd. Daar zou 
de Rabobank ook meer energie in 
kunnen steken”, aldus Robbert-Jan 
van Duijn van hetCDA Aalsmeer Ku-
delstaart

Behoorlijk lastig
“Om een goed beeld te krijgen heeft 
HAC contact gezocht met Van Ber-
kel en een aantal inhoudelijke juri-
dische vragen gesteld. De situatie 
is juridisch behoorlijk lastig. Wan-
neer bedrijven onderhandelen kan 
er op een gegeven moment toch 
een overeenkomst ontstaan zon-
der dat er iets op schrift staat. Er is 
sprake geweest van overeenstem-
ming over de koopprijs. Er is een ar-
chitect van de Lidl geweest om het 
interieur op te tekenen. Er is op ver-
zoek van de Lidl de vloerbelasting 
en de koeling aangepast. Er is een 
conceptovereenkomst opgesteld en 
mondeling besproken. Alleen is er 
nooit een handtekening gezet. Heeft 
Van Berkel mogen vertrouwen op 
de totstandkoming van de overeen-

komst? Wij zijn van mening dat ge-
zien de juridische fase Van Berkel 
hier op mocht vertrouwen. De con-
clusie is dat de Lidl niet zomaar de 
onderhandelingen heeft mogen on-
derbreken, en dus schadeplichtig is. 
Het mooiste in deze is dat er afspra-
ken per e-mail zijn vastgelegd.
Een veel belangrijker feit is dat het 
plekje Stationsweg bestemmings-
plan technisch stomweg door de 
politiek vergeten is. Men had nooit 
verwacht dat deze situatie zou kun-
nen ontstaan”, laat Bram Heijstek 
van HAC in de gevraagde reactie 
weten.

Vestiging nog geen 
uitgemaakte zaak
PACT: “We kunnen de reactie van 
Van Berkel goed begrijpen. Het moet 
zuur zijn om juist in deze tijd een 
dergelijke kans mis te lopen. Ook 
het perspectief van nog meer leeg-
stand in de Zijdstraat is voor nie-
mand aanlokkelijk, terwijl die plek 
in de ogen van PACT Aalsmeer be-
ter geschikt is dan de Stationsweg 
voor een veel vracht- en autoverkeer 
genererende supermarkt als de Lidl. 
Bovendien zou een Lidl vestiging de 
aantrekkingskracht van het achter-
ste gedeelte van de Zijdstraat kun-
nen verhogen en dat zou het gehele 
winkelgebied en de consument ten 
goede komen.  Maar het is in een 
vrije markt uiteindelijk de onderne-
mer zelf die binnen de mogelijkhe-
den van een bestemmingsplan kiest 
voor een plek. Het  gemeentebe-
stuur moet echter nog ervan worden 
overtuigd dat de verkeerscirculatie 
beheersbaar blijft en de leefbaar-
heid van de buurt gewaarborgd kan 
worden. De Stationsweg is als ves-
tigingsplaats voor de Lidl dus nog 
geen uitgemaakte zaak.”

Vraagtekens
Lijst 6: “Wij zouden ons kunnen 
voorstellen dat een supermarkt van 
dergelijke grootte liever koopt dan 
huurt. Wij hebben onze vraagtekens 
gezet bij de start van de bouw (en 
dus bij de bouwvergunning die de 
gemeente heeft afgegeven). Er zou 
op dat moment nog niet genoeg 
verhuurd zijn, dus dat een groot 
deel van zijn panden leeg zouden 
staan bij de oplevering, was eigen-
lijk al bekend. Maar de verantwoor-
delijkheid zelf ligt bij van Berkel. De 
gemeente kan immers een huurder 
niet dwingen van gedachten te ver-
anderen. De enige vraag die nu nog 
rest is of de gemeente inderdaad 
moet toestaan dat de Lidl zich op de 
Rabo-locatie gaat vestigen. Volgens 
lijst 6 is vestiging van de Lidl op de 
Rabo-locatie verkeerstechnisch een 
ramp. Veel liever zien wij dat de ge-
meente een haalbaarheidsonder-
zoek doet naar mogelijke bewo-
ning van het oude Rabo-gebouw, 
met in de centrale hal een winkel en 
of een VVV kantoor. Achter het Ra-
bogebouw kunnen huizen gebouwd 
worden of zou een gedeelte van de 
grond kunnen worden afgegraven 
voor een kleine haven met uitspan-
ning (terras) met voorzieningen.”

Pootje haken
AB: “De afgelopen weken is rond de 
mogelijke vestiging van een Lidl-fi-
liaal aan de Stationsweg de nodige 
verwarring ontstaan. Ook tijdens de 
verkiezingscampagne zijn wij meer-
dere malen aangesproken over dit 
onderwerp. Komt de Lidl daar nu 
wel of niet? De Lidl was bezig met 
een vestiging aan het begin van de 
Zijdstraat (deze begint nu eenmaal 
bij de Dorpsstraat), in het pand waar 
op dit moment hard gewerkt wordt 

door de ontwikkelaar van Berkel. In 
de tussentijd is het ‘oude pand’ van 
de Rabobank leeg komen te staan.
Groot was bij iedereen de verbazing 
toen als een slag bij heldere hemel 
bij de gemeente een vergunning 
werd aangevraagd om het pand aan 
de Stationsweg te kunnen slopen 
en juist daar een nieuwe Lidl-winkel 
te kunnen bouwen. De verrassing 
was compleet. Blijkbaar had de Ra-
bobank in het diepste geheim een 
overeenkomst met de Lidl gesloten. 
In het gemeentehuis ligt dus inmid-
dels een aanvraag voor een vergun-
ning en in Nederland is het nu een-
maal zo dat, wanneer iemand een 
vergunning aanvraagt die past bin-
nen de kaders die door de gemeen-
teraad zijn vastgesteld, zo’n vergun-
ning niet geweigerd kan worden.  
Alleen wanneer nu blijkt dat de Lidl 
niet aan alle voorwaarden voldoet 
en zij een nieuwe aanvraag indient, 
kan deze worden ‘tegengehouden’ 
op basis van het afgelopen don-
derdag in de Raad genomen voor-
bereidingsbesluit. Volgens Van Ber-
kel en zijn adviseurs bestaat nu het 
idee dat het gemeentebestuur heeft 
zitten slapen. Dat is waar in de zin 
dat wij allemaal niet hebben voor-
zien dat de bestemming ‘centrum-
functie’ die op het pand van de Ra-
bobank rust deze ‘verantwoorde 
bank met haar wortels stevig in de 
samenleving’ in verleiding zou bren-
gen om Aalsmeer pootje te haken.” 
De grootste zorg vooralsnog betreft 
de verkeersafwikkeling en -ontslui-
ting bij de Uiterweg.

Overigens is het voor Van Berkel 
nog steeds mogelijk om het pand 
in de Zijdstraat, hoek Dorpsstraat, 
in te laten vullen door een (ande-
re) supermarktketen. Maar of cen-
trum-bezoekers en bewoners en de 
al aanwezige supers in de gemeen-
te deze ‘overdaad’ op prijs stellen?

PACT Aalsmeer vol lof voor 
hoveniersproject OTT
 Aalsmeer - Op 13 maart maakte een 
delegatie van PACT Aalsmeer op uit-
nodiging van begeleider en hovenier 
André van Wijk kennis met het Ho-
veniersproject van Ons Tweede Thuis. 
Samen met 3 collega’s en 17 cliën-
ten met een verstandelijke beperking 
onderhouden zij de tuinen van Ons 
Tweede Thuis en leveren handenspan-
diensten bij de 6 kinderboerderijen in 
de Haarlemmermeer en Amstelland. In 
Aalsmeer houden zij in de Hornmeer 
de speeltuinen bij, werken samen met 
winkelcentrum Aalsmeer Oost en de 
wijkvereniging aldaar en helpen vrij-
willigers om de buurt rondom de Oos-
teinderweg papiervrij te houden. On-
der het genot van een heerlijke lunch 
in het lentezonnetje, buiten klaarge-
maakt door de medewerkers van de 
Tuingroep, maakten de PACT’ers per-
soonlijk kennis met deze enthousi-
aste hoveniers. Sunny Lakerveld van 
PACT: “We waren uitgenodigd door 
André van Wijk om van dichtbij ken-
nis te maken met deze hard werken-
de mensen die graag in de buiten-
lucht werken en interesse hebben in 
tuinieren. Een aantal van hen is ac-
tief in Aalsmeer onder toezicht van de 
Meerlanden. Hun begeleider Ernst Tol 

vertelde dat ze van lichamelijk werk in 
de natuur houden. Hij geeft aan dat ze 
hun werk heel goed zelfstandig kun-
nen uitvoeren, en dat ze trots zijn als 
ze hun werk kunnen afmaken. Onder-
ling helpen ze elkaar graag en ze ne-
men hun verantwoordelijkheid.” Met 
veel enthousiasme toonde André van 
Wijk een film waarop de medewerkers 
met veel passie en altijd een glimlach 
op hun gezichten het onderhoud aan 
de natuur en de leefomgeving verrich-
ten. Ze kunnen prima met het publiek 
omgaan. Veelal werken ze in groeps-
verband om bijvoorbeeld een vijver 
winterklaar te maken. Ook individueel 
zijn ze aan het werk als assistent ho-
venier. De wens van het Hovenierspro-
ject van Ons Tweede Thuis is te kun-
nen blijven bestaan met behoud van 
hun professionele begeleiding. Ze wil-
len gewoon nuttig werk blijven ver-
richten voor de samenleving en voor 
zichzelf. Het werk bevordert de eigen-
waarde van de hoveniers en het voor-
komt dat ze in een sociaal isolement 
raken. Een ding is zeker: het Hovenier-
sproject van Ons Tweede Thuis is een 
mooi voorbeeld van hoe participatie 
van mensen met een beperking in de 
praktijk gebracht kan worden. 

Voorbereidingsbesluit Aalsmeer Dorp

Raad unaniem: Krediet voor 
Oosteinde en jeugzorg
Aalsmeer - Unaniem zijn de frac-
ties afgelopen donderdag 13 maart 
accoord gegaan met de invoering 
van het nieuwe vergadermodel voor 
Beraad en Raad. 

Ook is groen licht gegeven voor 
het vaststellen en in werking la-
ten treden op 20 maart van de Re-
geling ‘organisatie raadswerk ge-
meente Aalsmeer’. De kredietaan-

vraag voor het Project Nieuw Oos-
teinde is eveneens unaniem goed 
gekeurd. Het krediet van 28.177.843 
euro wordt opgehoogd met 187.000 
euro naar totaal 28.364.843 euro. 
Volledig eens waren de fracties het 
ook over het voorstel van het colle-
ge over besteding van het budget 
jeugdzorg vooruitlopend op Lente-
nota en Begroting 2015. Vooruitlo-
pend op de vaststelling van de ka-

Start aanleg Middenweg tussen 
de Machineweg en de N201
Aalsmeer - Op 25 februari heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders besloten de omgevingsver-
gunning te verlenen voor de aanleg 
van een deel van het wegvak van 
de Middenweg tussen de Machi-
neweg en de N201. Als gevolg van 
dit besluit zal Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. binnen-

kort starten met de werkzaamheden 
voor de aanleg van dit wegvak van 
de Middenweg. 
De zichtbare werkzaamheden star-
ten 8 april. Wethouder Ad Verburg 
van Economische Zaken: “De aan-
leg van de Middenweg is heel goed 
voor de inwoners van Nieuw Oost-
einde en de rest van Aalsmeer Oost, 

dernota en de begroting gaan nu 
afspraken gemaakt worden met de 
instellingen die jeugdhulp bieden, 
alsmede met gecertificeerde instel-
lingen voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. 

Extra agendapunt was het voorbe-
reidingsbesluit voor Aalsmeer Dorp. 
Ook hier weinig tot geen discussie. 
Unaniem aangenomen. Verklaard is 
nu dat een bestemmingsplan wordt 
voorbereid voor het Centrum-ge-
bied. Het voorbereidingsbesluit is 
de volgende dag, vrijdag 14 maart, 
reeds in werking getreden en geldt 
voor de duur van één jaar. Door het 
besluit wordt het gebruik van gron-
den en/of bouwwerken in het ge-

bied waarop het voorbereidings-
besluit betrekking heeft gewijzigd 
voor zover de betreffende gronden 
en bouwwerken gelegen zijn in het 
plangebied van het bestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.’ en de bestemming ‘Centrum-
doeleinden’ en de bestemming Ge-
mengde Doeleinden, 

Maatschappelijk en/of Bedrijf” heb-
ben. Burgemeester en wethou-
ders is bevoegdheid gegeven om 
ontheffing te verlenen mits de ge-
bruiksverandering niet in strijd is 
met het in voorbereiding zijnde be-
stemmingsplan. Meer informatie op 
de website van de gemeente en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Basketbal Vereniging 
Aalsmeer 50 jaar!
Aalsmeer -  Op 12 maart 2014 is 
het precies 50 jaar geleden dat BV 
Aalsmeer werd opgericht. De vereni-
ging is ontstaan na een schoolbas-
ketbaltoernooi waarbij de toenmalige 
organisatoren Wim Beijnvoort en Nel 

de Koning zoveel goede reacties kre-
gen van de schooljeugd dat besloten 
werd een vereniging op te richten. De 
vereniging heeft altijd een groot aan-
tal teams in allerlei competities gehad 
en dat is nog steeds zo. Dit jaar is het 

maar ook voor Businesspark Green 
Park Aalsmeer en de economie van 
Aalsmeer. De bereikbaarheid van 
Aalsmeer zal hierdoor veel beter 
worden.” De werkzaamheden be-
staan uit de sloop van de bestaan-
de fietsbrug, de aanleg van een 
dam met duikerbuizen en de aan-
leg van een nieuw wegprofiel, zo-
dat er naast fietsers, ook autover-
keer tussen de Machineweg en de 
N201 kan passeren. De komen-
de weken zal de aannemer begin-
nen met voorbereidende activitei-

ten, zoals het plaatsen van omlei-
dingsborden en het graven van in-
spectiesleuven. De gemeente ver-
wacht dat de daadwerkelijke werk-
zaamheden in de tweede week van 
april zullen aanvangen. Het fiets-
verkeer zal vanaf dat moment tijde-
lijk niet mogelijk zijn voor een peri-
ode van, naar schatting, vier weken. 
Vanaf de tweede week van april 
kam voor vragen over de uitvoering 
van de werkzaamheden contact ge-
zocht worden met toezichthouder F. 
Pijper via 06-27060536.

Heren 1 team weer op Rayonniveau 
gaan spelen en zij handhaaft zich nu 
in de middenmoot. Ook is er dit jaar 
weer een Damesteam geformeerd en 
zij weet zich eveneens goed te hand-
haven in de competitie. Gelukkig is 
er volop aanwas van jeugdspelers en 
dat is goed voor de continuïteit van 
de vereniging. Het 50 jarig jubile-
um zal in dit jubileumjaar groots ge-
vierd worden met onder andere een 
toernooi voor alle BVA teams op 21 

april en op 15 mei een basketbal-cli-
nic voor belangstellende kinderen tot 
14 jaar uit de regio. Voor alle oud-le-
den en leden wordt op 7 juni een ju-
bileum toernooi georganiseerd met 
aansluitend een groot feest. Oud-le-
den kunnen informatie krijgen of zich 
aanmelden via bva50jaar@gmail.com 
of via de website www.bvaalsmeer.
nl. Inschrijvingen voor de clinic op 15 
mei kunnen gestuurd worden naar 
info@bvaalsmeer.nl.
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Concert van het Show- en 
Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 30 maart 
belooft weer een gezellige mu-
zikale middag te worden in het 
clubgebouw van het Show- en 
Jachthoornkorps. Tijdens het 
jaarlijkse concert laten leden zien 
en horen waar zij de afgelopen 
maanden op hebben gestudeerd. 
Onder leiding van Eddy Knoop 
wordt er elke vrijdagavond hard 
gewerkt om nieuwe en uitdagen-
de muziekstukken te leren spelen. 
Het korps gaat het de komende 
maanden weer druk krijgen met 
de optredens. In Kudelstaart zal 
het korps te zien zijn bij de beken-

de optochten, zoals de vierdaag-
se en Palmpasen en in de om-
geving speelt het korps op 3 mei 
mee met het bollencorso van Lis-
se naar Haarlem en bij de avond-
vierdaagse van Badhoevedorp en 
Vleuten/Utrecht is het korps ook 
jaarlijks vertegenwoordigd. Maar 
eerst zondag 30 maart. Het con-
cert begint om 1400 uur en als 
gast zal het shantykoor De Brul-
boeien om 1600 uur een optreden 
verzorgen. Voor ieder wat wils. De 
toegang is gratis en het clubge-
bouw is te vinden aan de Bilder-
dammerweg 116.

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Op zondag 23 maart or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
een grote vogelbeurs het Wellant-
college MBO aan de Linnaeuslaan 
2 van 10.00 tot 13.30 uur. De vogel-
vrienden van Aalsmeer bezitten het 
keurmerk van de Nederlandse bond 
van vogelliefhebbers, voor het dier-
vriendelijk behandelen van hun vo-
gels met in acht neming van de mi-
lieu eisen die tot heden van kracht 
zijn. Een hele eer om dit keurmerk 
van diervriendelijkheid te mogen 
voeren.
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen te 

ruilen of rond te kijken en vragen te 
stellen over de hobby vogels, voed-
sel en huisvesting. De entree be-
draagt 1 euro voor iedereen die 
komt kijken of kopen. Tevens ma-
ken bezoekers met hun entreebe-
wijs kans op een leuke attentie. Ver-
koop van eigen vogels is gratis, zo-
wel voor leden als bezoekers.
Handelaren zijn aanwezig (alleen 
op uitnodiging) met diverse soor-
ten vogels, zoals tropische vogels, 
kanaries en kromsnavels. Er is ook 
een handelaar aanwezig met diver-
se soorten zaden en zaadmengsels. 
Voor inlichtingen: 06-10666878.

Bestuurswisseling bij het 
Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Tijdens de ledenverga-
dering van het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer op 11 maart heeft een be-
stuurswisseling plaatsgevonden. De 
nieuwe voorzitter, de heer G. Van 
der Laarse, en de nieuw vice-voor-
zitter, de heer J. van Veen zijn har-
telijk verwelkomt door alle leden. In 
het dankwoord voor de aftredende 
bestuursleden werd in het bijzonder 
mevrouw L. Uiterwijk bedankt voor 
haar jarenlange inzet voor het Inter-

kerkelijk Koor Aalsmeer. Haar inzet 
is beloond met het erelidmaatschap. 
Na het officiële gedeelte en de pau-
ze is bingo ten bate van de kas ge-
speeld. Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom bij het Interkerkelijk Koor. Er 
wordt iedere dinsdag van 20.00 tot 
22.00 uur gerepeteerd in één van de 
zalen van de Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86. Voor meer informa-
tie: J.Kockelkorn, tel. 0297-321379 of 
E.Dubbelman, tel. 0297-521282.

Ali B goed aanwezig!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 
was Neerlands eerste knuffel-Ma-
rokkaan goed bezig in de Studio’s 
van Aalsmeer. Hij heeft eerst twee 
uur lang zijn fantastische voorstel-
ling Ali B Beken(d)t opgevoerd op 
het toneel van het Crown Theater. 
Veel aanwezigen wisten niet wat 
zij moesten verwachten, maar ie-
dereen kwam super enthousiast de 
zaal uit. “Ik ging er blanco in, maar 
ik heb écht genoten”, was bijvoor-
beeld een van de opmerkingen na 
afloop. Of “Ik ben helemaal niet zo’n 
fan van zijn muziek, maar ik ben 
zeer blij verrast over zijn kunnen. Ik 
heb echt gelachen.” Was een andere 
recensie. De zaal werd ook interac-
tief betrokken bij de show. Een man 
van achtenzeventig werd uit het pu-
bliek gepikt door de artiest, alsook 
een jongen van twaalf jaar en een 
toeschouwer van vierendertig. Ook 
werd een dame op het podium ge-
trokken, die uiteindelijk een dave-
rend applaus kreeg over de beken-
tenissen die zij deed. Het draaide in 
de voorstelling namelijk vooral om 
bekentenissen. Van Ali, maar hij wil-
de daar natuurlijk wel wat van de 
zaal voor de terug. “Het werkt twee 
kanten op hè.” Aldus de goedlach-
se artiest, die realistisch is en veel 
zelfspot heeft. De bijna uitverkoch-
te zaal ging qua emoties van bul-
derende lach naar waar je een spelt 
kon horen vallen en het applaus 
was steeds zeer gemeend. Die jon-
gen heeft echt wat in zijn mars. Daar 
was een ieder het over eens. 

Meet & Greet en Radio 
Op Facebook was een leuke actie 
bedacht. Een Meet & Greet met Ali 
B. Nathalie, een dame uit Dronten, 
had de M&G gewonnen. Zij mocht 
na afloop van de voorstelling met Ali 
op de foto en er kwam een leuk ge-
sprek op gang. Nathalie ging zelfs 
rappen voor de rapper en hij beoor-
deelde haar rap streng doch recht-
vaardig. Alsof hij in de stoel van ‘The 
Voice’ zat. Daarna was het ook nog 
tijd voor Radio Aalsmeer. In de uit-

zending ‘Vrijdagavondcafé van Ron 
& Lisette’, liet Ali B zijn gezicht even 
zien en zijn stem horen. Er was een 
prachtig schilderij gemaakt voor de 
entertainer door Tineke. Hier was 
hij danig van onder de indruk. Ook 
had een kok heerlijke Marokkaan-
se koekjes gebakken, waar Ali zich 
te goed aan deed. Sterker nog, er 
ging een stapel mee terug naar zijn 
woonplaats Almere. De uitzending 
is terug te luisteren op de websi-
te van radio Aalsmeer. Het was met 
recht een zeer geslaagde theater-
avond. Wil jij ook wel eens kans ma-
ken op acties van het theater of an-
derszins op de hoogte worden ge-
houden? Volg ze dan op Twitter: @
CrownTheater of like de Facebook-
pagina www.facebook.com/Crown-
Theater Er zijn overigens nog kaar-
ten te verkrijgen voor de musical 
‘Afblijven’ die vrijdag 21 maart aan-
staande op de planken wordt ge-
bracht. Sonneveld, die zaterdag 
speelt, is bijna uitverkocht.

Door Miranda Gommans

Rol Cultuurpunt wordt 
steeds duidelijker
Aalsmeer - De trap naar het Cul-
tuurpunt, gevestigd op de boven-
verdieping van de bibliotheek, wordt 
steeds meer belopen. Regelmatige 
bezoekers met vragen op cultureel 
gebied vinden er een goed heenko-
men, zo leert de praktijk. Donder-
dag 13 maart had het Cultuurpunt 
alle amateurverenigingen uitgeno-
digd waaraan 22 vertegenwoordi-
gers gehoor hadden gegeven. Be-
leidsmedewerkster Claudia de Roos 
van de gemeente Aalsmeer hield 
een algemene inleiding over nieuwe 
beleidsregels en de rol die het Cul-
tuurpunt kan spelen bij onder ande-
re advisering en ondersteuning bij 
het aanvragen van eenmalige sub-
sidies. Verder kwam de week van 
de Amateurkunst (WAK) aan de or-
de en dan met name welke rol het 
Cultuurpunt hierin kan vervullen. 
Vervolgens was er een sessie van 
een uur, geleid door Marjolein Ro-
meijnders (onderwijscoördinator 

Cultuurpunt) waarin werd gebrain-
stormd over de kernvraag: ‘Hoe ma-
ken wij ons als vereniging aantrek-
kelijk voor nieuwe leden’. Het werd 
een levendige discussie die uitein-
delijk leidde tot een wand vol origi-
nele en nuttige tips en ideeën. Zo-
als onder andere ‘Er zijn te weinig 
zingende mannen, wij moeten de 
mannen meer omarmen.’ ‘Leukere 
kleding trekt meer jonge mensen’, 
‘Wij moeten zoveel mogelijk ons ge-
zicht laten zien’ en ‘De samenwer-
king moet zo divers mogelijk wor-
den’. André Vulperhorst, coördinator 
amateurkunst, was heel blij met de 
‘inspiratiemuur’. “Wij gaan nu kijken 
hoe we op basis van al deze idee-
en en suggesties de verenigingen 
kunnen ondersteunen en daarmee 
kunst en cultuur in Aalsmeer kun-
nen stimuleren”, aldus Madeleine 
Heijligers, algemeen projectleider. 

Janna van Zon

‘Gewoon hobby’ 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 24 maart 
verzorgt Willem Postma een lezing 
bij Viva Aquaria met de titel ‘Gewoon 
een hobby’. Het klinkt simpel, maar at 
is deze lezing niet. 

Bijvoorbeeld: Zorg je voor een vis van 
50 eurocent anders dan voor een vis 
van 50 euro? Willem zal ook vertellen 
over aquariumkeuringen waar meer 
naar het esthetisch aspect gekeken 
wordt dan naar de ethiek (moraal). 

Tevens informeert hij over het houden 
en verzorgen van leeuwenkop goud-
vissen, geselecteerd op misvorming 
en maanvissen die met geweldi-
ge sluierstaarten zwaar gehandicapt 
moeten leven. Maar daarnaast prach-
tige plaatjes van aquariums, paludari-
ums, regenboogvissen kikkers, hage-
dissen, cichliden en zeewater. 

De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer C. 
Keim via 0297-343854.

Concert Helden 
van Flora
Aalsmeer - Op Zaterdag 12 april 
trakteert muziekvereniging Flora 
op een voorjaarsconcert. Thema dit 
jaar is ‘Helden van Flora’. De fanfa-
re en het jeugdorkest zullen muziek 
ten gehore brengen met betrekking 
tot personen die een grote invloed 
hebben of hebben gehad in de ge-
schiedenis. Ook popartiesten wor-

den in het voetlicht gezet. Onder 
andere presenteert Flora muziek uit 
Soldaat van Oranje en Floris en kan 
genoten worden van the best of Mi-
chael Jackson. 

Het concert wordt gegeven in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
en begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. De toegang 
bedraagt 7,50 euro, maar voor kin-
deren tot twaalf jaar is de entree 
gratis. Kaarten bestellen kan via 
www.muziekverenigingflora.nl. 

Meerdere jubilarissen bij 
De Rijzenspelers 
Rijsenhout - Dit jaar bestaat de to-
neelvereniging De Rijzenspelers 70 
jaar. Dit viert de vereniging met een 
jubileumstuk, wat aan het einde van 
het jaar gespeeld zal worden. Veel 
leden wisten nog niet welk stuk op 
de planken zou komen. Op de jaar-
vergadering kwam echter het ver-
lossende woord van de regisseu-
se. Het stuk zal in het najaar wor-
den gespeeld. Welk stuk het is, blijft 
nog even geheim. Na de vergade-
ring werden vier leden in het zon-

netje gezet. Evert van Putten en Co-
lette Lanser zijn beide 25 jaar lid van 
de vereniging. Sylvia Broos is zelfs al 
40 jaar lid. Karel Eeckhoff was niet 
op de vergadering, maar was ’s mid-
dags al met een bloemetje verblijdt, 
omdat hij maar liefst 65 jaar lid is 
van de vereniging. Hij is inmiddels 
dan ook erelid van de vereniging. 
Na de huldiging was er tijd voor een 
drankje en een hapje en werd de 
avond afgesloten met een paar ori-
ginele spelen.

Mischa van der Wekken Quintet: 
Weer helemaal raak!
Aalsmeer - Gehoord en gezien: 
Het Mischa van der Wekken Quin-
tet zaterdagavond 15 maart in cul-
tureel café Bacchus met Mischa van 
der Wekken, Eran Har Even, Koen 
schalkwijk, Tobias Nijboer en Erik 
Kooger. Mischa van der Wekken 
komt uit het Zeeuwse en groeide op 
in een muzikale familie. Zich confor-
merend aan de wensen van de lo-
cale fanfare en in navolging van zijn 
oom, ging hij saxofoon spelen. Op 
zijn vijftiende speelde hij in band-
jes, later volgde het conservatori-
um. Eerst in Amsterdam, daarna een 
jaar in Parijs. Afgelopen zaterdag-
avond speelde hij met zijn kwintet 
twee sets in Bacchus. Van der Wek-
ken heeft een eigen geluid ontwik-
keld, hij lijkt niet op welk groot voor-
beeld dan ook en werkt aan zijn ei-
gen repertoire. Zijn composities zijn 
vrij rustig. Het kwintet is goed op 
elkaar ingespeeld, met Tobias Nij-
boer die overduidelijk zwaar staat 
te genieten achter zijn plukbas; pia-
nist Schalkwijk speelde deze avond 
voor het eerst mee. Geen mens die 
het opviel. Op het programma ston-
den onder andere nummers van zijn 
CD ‘Momentum’ uit 2008, maar van-
daag of morgen verschijnt de opvol-
ger! Tijdens de sets kwam ook ste-
viger werk voorbij. Dat waren veel-

al composities uit de jaren vijftig, 
zestig. Dan blijkt dat drummer Erik 
Kooger een heel aparte is, die van 
Animal van de Muppet Show een 
bleekneusje maakt. Op ‘Momentum’ 
werd gebruik gemaakt van een drie 
man sterke blazerssectie. Maar in 
de loop van de tijd werd de sectie 
ingeruild voor een gitarist. En gita-
rist Eran Har Even is van uitzonder-
lijke klasse, een onnavolgbaar so-
list. Veel beter dan de meesten, be-
ter dan de overigen. Meestal klonk 
Har Even als Wes Montgommery, 
maar soms klonk de Gibson als een 
viool die nog moest worden afge-
bouwd. Daarbij is het tamelijk on-
gewoon dat een gitarist de hoofd-
melodie van de compositie volgt in 
plaats van bijvoorbeeld een andere 
sax of een trompet. Een puntje van 
kritiek: het zou mooi zijn als Van der 
Wekken wat meer vuurwerk in zijn 
spel zou stoppen. Zo staat hij wat 
steviger tegenover het geweld van 
Kooger en Har Even. In vergelijking 
met hen klinkt zijn spel soms wat 
vlak. Rest Pierre Tuning en Rein-
oud Staps te complimenteren met 
hun keuze voor het Mischa van der 
Wekken Quintet. Na Aquaphonica, 
het NKH Trio, Zandscape en Marnix 
Busstra, was dit weer helemaal raak!
Martin Spaargaren

recensie

‘Deel je passie’ groot succes
Aalsmeer - 24:Aalsmeer - Afgelo-
pen zaterdag was door Aalsmeer-
se Belangen De Oude Veiling omge-
vormd tot een cultureel inlooppunt. 
’s Middags was er een open podi-
um waar jong en oud kon laten zien 
en horen wat hen bezighoudt. In de 
rookruimte was speciaal voor de ge-
legenheid een bomenmuseum inge-
richt en de avond werd gevuld door 
twee bands die aan gasten de gele-
genheid boden mee te doen. De he-
le dag werd druk bezocht en de re-
acties waren zeer positief. “Waarom 
organiseren jullie dit niet elk jaar?” 
was de enig gehoorde kritiek. Het 
middagprogramma bestond uit de 
mogelijkheid om te laten zien en 
horen waar je mee bezig bent. Een 
keur van jonge (soms zeer jonge) 
kinderen maakten van de gelegen-
heid gebruik om hun zorgvuldig in-
gestudeerde stukken muziek met 
het publiek te delen. Viool of dwars-
fluit, gitaar of drums, er was ruimte 
voor iedereen. Eén van de verrassin-
gen in het middagprogramma was 
Pim(13). Pim speelt saxofoon op 
een niveau die diepe indruk maakte. 
Ook het ‘lied van de zwevende kie-
zer’ door Klaske en Klaas Jan werd 
enorm gewaardeerd. De hele mid-
dag was gelardeerd met poëzie van 
de dorpsdichter Marcel Harting die 
constant bezig was jonge en oude-

re dichters verder op weg te helpen. 
Joseph Custers is het gelukt om in 
een korte workshopsetting zowel de 
kinderen als de volwassenen aan 
het zingen te krijgen. De rookruim-
te was omgetoverd tot een bomen-
museum met verschillende presen-
taties kennis van het nut van bo-
men, een fotorapportage van Moni-
que Persoon met prachtige bomen 
die (nog) in de gemeente staan en 
er was een diapresentatie uit het ar-
chief van Oud Aalsmeer met ver-
dwenen monumentale bomen vol-
gen. Het avondprogramma start-
te om 20.30 uur met een set door 
de band Elastiek. Ondanks dat de-
ze band van gerenommeerde ‘oude 
rotten’ zich de blaren op de vingers 
speelden werd hier de show gesto-
len door de negen jaar oude Rutger 
Abbing die de vioolsolo in het num-
mer ‘Dust in the Wind’ voor zijn re-
kening nam. Het tweede deel van 
de goed bezochte avond werd ge-
vuld door de band Dazzle. Tijdens 
hun optreden mochten de gasten 
Leo Terlouw, Lenie Zuyderhout en 
Jop Kluis enige nummers meedoen. 
Over de gehele dag zijn er een aan-
tal honderden bezoekers geweest 
die hun waardering voor dit initiatief 
niet onder stoelen of banken staken.

Door Jop Kluis.

Meezingen met Jan Leliveld
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 15 
maart trakteerde Down Town in Stu-
dio’s Aalsmeer weer op een gezelli-
ge muziekavond met een Aalsmeers 
tintje. Zanger Jan Leliveld was uit-
genodigd te komen zingen en van 
zijn optreden is door de aanwezigen 
genoten. Meezingen mocht en aan 
dit verzoek werd groots gehoor ge-

geven. Voor de liefhebbers van jaren 
zeventig tot nu dansmuziek was dj 
Kees Markman uitgenodigd. Helaas 
moest deze Aalsmeerder verstek la-
ten gaan. Gelukkig beschikt zanger 
Jan over een groot aantal muzikale 
familieleden. Een neef nam met suc-
ces de dj-honneurs waar! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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30 En 50 kilometer maximum 
binnen de bebouwde kom
Aalsmeer - Iedereen doet het wel-
eens: Net iets harder rijden dan toe-
gestaan. Soms bewust, in een po-
ging verloren minuten in te ha-
len. En soms onbewust, gedach-
ten afdwalen en er even niet opge-
let wordt. Wat de reden ook is, (iets) 
te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. 
Zeker in de bebouwde kom waar 
je regelmatig in onverwachte ver-
keerssituaties terechtkomt. En waar 
je vaak te maken hebt met kwets-
bare verkeersdeelnemers, zoals kin-
deren, ouderen en fietsers. Niet be-
schermd door airbags en gordels, 
zijn zij degenen die het grootste ge-
vaar lopen ernstig gewond te raken. 
Of nog erger. Wethouder Verkeer 
Ad Verburg: “Het is heel belang-
rijk dat de leerlingen veilig fietsend 
naar school komen. Dan moeten ze 

wel weten hoe zij zich in het verkeer 
moeten gedragen. Daarom organi-
seert de gemeente samen met Vei-
lig Verkeer Nederland (VVN) ver-
schillende trainingen. Aan de Dode 
Hoek / Fiets Seef-training deden vo-
rig jaar 90% van alle groepen 8 mee 
en dit jaar streven we ook hier naar 
100%. We kunnen kinderen van al-
les leren, maar we vragen met deze 
campagne ook de autobestuurders 
zich aan de snelheid te houden. In 
de bebouwde kom weet je namelijk 
nooit wat je tegen komt.” 

Kijk voor meer informatie over deze 
campagne, uw remweg of meer in-
formatie over de boetes voor te hard 
rijden binnen de bebouwde kom op: 
www.nederlandveilig.nl/houjeaan-
desnelheidslimiet.

Met Oud Aalsmeer op 
excursie naar Goes!
Aalsmeer - Op zaterdag 3 mei gaat 
de jaarlijkse excursie van de stich-
ting Oud Aalsmeer naar het Zeeuw-
se Goes. Het historische dagje uit 
staat open voor iedereen, totdat de 
twee bussen vol zijn. Er wordt die 
zaterdagochtend om 08.00 uur ver-
trokken vanaf het parkeerterrein bij 
zwembad De Waterlelie. Daar ko-
men de luxe touringcars om 18.00 
uur ook weer terug. Kosten voor 
de excursie bedragen 42,50 euro. 
Dit bedrag is inclusief busreis, kof-
fie of thee met een Zeeuwse bolus, 
broodmaaltijd (met soep en kroket), 
rondwandeling door het pittoreske 
stadje en rondrit door de Zak van 
Beveland met plaatselijke gidsen en 

fooien. Personen die een dieet vol-
gen, kunnen dit bij opgave melden, 
zodat daarmee rekening kan wor-
den gehouden. Aanmelden kan uit-
sluitend telefonisch bij bestuurslid 
Frans Janssens van Oud Aalsmeer 
via 0297 322018, bij voorkeur na 
17.00 uur. Betaling door storting van 
de 42,50 euro graag direct de na de 
telefonische aanmelding op: bank-
rekening NL18 RABO 03001 13 463 
t.n.v. Stichting Oud Aalsmeer, on-
der vermelding van ‘Excursie Goes’. 
Bij annuleringen na 25 april kun-
nen kosten in rekening worden ge-
bracht. Wellicht overbodig, maar 
toch: zoals gebruikelijk is deelname 
aan de excursie voor eigen risico.

In nieuwe Oud Nuus:
Géén kerkbrand geweest 
in Kalslagen!
Aalsmeer - Eind deze week ver-
schijnt het nieuwe nummer van 
Oud Nuus met opmerkelijk nieuws 
na ruim twee eeuwen: de kerk van 
Kalslagen is in 1803 niet afgebrand! 
Er is wel een brand geweest die de 
pastorie met z’n rieten dak en een 
aantal houten huizen in de as legde, 
maar de stenen kerk liep zo weinig 
schade op dat er binnen twee we-
ken gewoon gedoopt kon worden. 

Als een detective draagt Jan Wil-
lem de Wijn uit tal van bronnen fei-
ten aan die de onjuistheid aanto-
nen van overleveringen, een ge-
dicht en zelfs een gedenksteen, ge-
wijd aan de ‘kerkbrand’. Dit verhaal 
over de brand van 1803 is het eer-
ste in een serie van vier artikelen 
die dit jaar in Oud Nuus aan Kalsla-
gen worden gewijd. Het is dit jaar 
anderhalve eeuw geleden dat de 
toetreding van het dorp tot de ge-
meente Aalsmeer werd voorbereid. 
Sinds 1 januari 1865 maakt Kalsla-
gen deel uit van Aalsmeer. Dat Kal-
slagen dit jaar op de voorgrond 
staat, blijkt bijna letterlijk uit de co-
ver van Oud Nuus. Op een kaart van 
1567 staat het dorp voorop, terwijl 
Kudelstaart en Aalsmeer achterop 
staan. In Oud Nuus ook een bijdra-
ge van de Werkgroep Historisch Rij-
senhout over Arie Mak en het ho-
tel-café-restaurant De Uil. Over dit 
onderwerp werd vorige week in 
Rijsenhout een presentatie gege-
ven. Het verhaal schetst de ontwik-

keling van de verhuurder van roei-
bootjes en schipper van rondvaart-
boten aan de Ringvaart. Omdat de 
IJsclub Uiterweg 125 jaar bestaat, 
heeft Hans van der Meer een terug-
blik in oude beelden en een verslag 
van een succesvolle jubileumviering 
op de Historische Tuin . Kees G. Eve-
leens beschrijft de oorsprong van 
de Stiense boon als een historisch 
en botanisch authentiek Aalsmeers 
streekras van de pronkboon. Hij legt 
een verband naar de betekenis van 
deze boon voor het kwekersbedrijf 
en gaat in op het lokale culinaire ka-
rakter. 

Ter gelegenheid van de laatste van 
18 afleveringen van Aalsmeerse 
Anekdotes, licht Nico van der Maat 
in een interview toe hoezeer hij, sa-
men met wijlen Piet van der Meulen 
en Wim Roodenburg, rekening hield 
met de privacy van personen. “Het 
mocht vooral niet grievend of be-
ledigend worden.” De nieuwe Oud 
Nuus is vanaf dit weekend verkrijg-
baar in de Aalsmeerse boekhandels 
en kost 4,50 euro. 

Wie in de geschiedenis van 
Aalsmeer, Kalslagen en Kudelstaart 
geïnteresseerd is, kan echter beter 
begunstiger worden van de stich-
ting Oud Aalsmeer. Voor minimaal 
15 euro per jaar krijgt u dan vier keer 
Oud Nuus! Opgeven kan bij de le-
denadministratie: Annigje Leighton-
van Leeuwen: (0297) 323553. 

Vergadering bij 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oostend 
is vanavond, donderdag 20 maart, in 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. 

Ook dank namens de gemeente
Eerste buurt-award Ons 
Tweede Thuis voor Anita
Aalsmeer - Ons Tweede Thuis 
heeft vrijdag 14 maart de eerste OTT 
buurt award uitgereikt aan Anita 
Blokker van supermarkt Hoogvliet 
aan de Beethovenlaan. Ook kreeg 
de behulpzame medewerkster een 
mooie bos bloemen. Het is immers 
Anita die ervoor zorgt dat cliën-
ten van Ons Tweede Thuis, mensen 
met een beperking, zelfstandig hun 
boodschappen kunnen doen. Anita 
wist van niets, maar vrijdagmiddag 
stond er opeens een grote groep 
mensen voor de deur van Hoog-
vliet. Met een fors spandoek met 
daarop ‘hoera voor Anita’. Ze was er 
even beduusd van, maar begroette 
toen enthousiast alle mensen, die 
zij al jaren kent. Het zijn bewoners 
van woonvoorzieningen in de buurt 
of deelnemers van dagcentra van 
Ons Tweede Thuis. Allemaal men-
sen met een beperking voor wie het 

niet vanzelfsprekend is om zelfstan-
dig boodschappen te doen. Door de 
hulp van Anita kunnen zij dat wel. 
Zij helpt hen en neemt de tijd voor 
hen; dan duurt het maar een paar 
minuten langer, zo is haar opvatting. 
Zo kunnen ook zij participeren in de 
samenleving. Ook de kinderen van 
kinderdienstencentrum De Lotus-
bloem doen graag, met hun bege-
leiders, boodschappen bij Anita die 
dan even belangstellend informeert 
wat ze gegeten hebben of wat ze 
gedaan hebben.
De OTT-buurtaward werd uitgereikt 
in aanwezigheid van wethouder Ad 
Verburg die er graag tijd voor vrij-
maakte. “Het is goed als mensen 
met een beperking mee kunnen 
doen in de samenleving. Daar heb-
ben we mensen als Anita voor no-
dig. Ook als gemeente willen we 
haar daar graag voor bedanken.”

Klussen bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Ook dit jaar doet kin-
derboerderij Boerenvreugd mee aan 
de vrijwilligersactie NLDoet van het 
Oranjefonds. En ook nu mag de or-
ganisatie rekenen op belangstelling 
van veel gelegenheidsvrijwilligers. 
Na vorig jaar de speeltuinbodem te 
hebben vernieuwd, heeft Lions Club 
Aalsmeer dit jaar opnieuw een uit-
daging op de kinderboerderij aan-
genomen. 
En nu doet ook de damesafde-
ling, Lions Club Ophelia, enthousi-
ast mee. Daarnaast neemt een aan-
tal individuen, waaronder ook wet-
houder Rik Rolleman, deel aan de 

klusdag aanstaande zaterdag 22 
maart. Dit jaar wordt er hard ge-
werkt aan het hekwerk. Een aantal 
hekken staat er al meer dan 20 jaar 
en is hoognodig aan vernieuwing 
toe. Verder wordt ook een hek van 
een weide verplaatst. Als er tijd over 
is, kan ook het schilderwerk op de 
kinderboerderij worden aangepakt. 
Want op Boerenvreugd is altijd wat 
te doen! Wie tijd en zin heeft kan 
uiteraard zaterdag komen helpen. 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
is altijd op zoek naar goede beheer-
ders. Meer informatie: www.boeren-
vreugd.nl.

De avond begint om 19.30 uur met 
de ledenvergadering. 
Het kaarten op 6 maart is gewon-
nen door de heer A. van der Stroom 
met 5605 punten, op twee P. Schuit 
met 5402 punten en op drie is me-
vrouw J. van der Stroom geëindigd. 

De poedelprijs is uitgereikt aan de 
heer T. Konst met 3188 punten.

Bewoners van Ons Tweede Thuis 
stelen show bij talentenjacht
Aalsmeer - Vijftien mensen met 
een verstandelijke beperking schit-
terden zaterdag 8 maart tijdens een 
muziekshow in dagcentrum Amstel-
meer. In fantastische optredens lie-
ten zij hun zang- en danskunsten 
zien. De artiesten kwamen uit wo-
ningen van Ons Tweede Thuis (OTT) 
in de omgeving van Aalsmeer. De 
avond werd georganiseerd door 
vrijwilligers van het Jongeren Ro-
de Kruis, afdeling Aalsmeer en Uit-
hoorn. In kleine groepen oefenden 
de bewoners van OTT en hun be-
geleiders samen met vrijwilligers 
van het Rode Kruis met het zingen 
en playbacken van nummers van 
hun favoriete artiesten. Ook wer-
den de danspassen fanatiek geoe-
fend. Verschillende scholieren van 
het Alkwin Kollege hielpen als vrij-
williger mee tijdens het oefenen. 
Een van de OTT bewoners werd ge-
volgd door een filmploeg en zowel 
de repetities als de optredens wer-
den op camera vastgelegd. Nie-
mand minder dan Barry Atsma was 
aanwezig om naar de talentenjacht 
te kijken. Tussendoor was het tijd 
voor spelletjes, onder het genot van 
een drankje en een hapje en ook 
werd gezorgd voor avondeten. Hier-
na gingen de podiumlichten aan en 
de show kon beginnen. De zaal was 
ondertussen vol gelopen met pu-
bliek en twee presentatoren kondig-

den de deelnemers aan. Onder an-
dere liedjes van Frans Duijts, Celi-
ne Dion, Katy Perry, Loreen en Lau-
ra Paussini kwamen voorbij. Een dj 
verzorgde de muziek. Andere vrij-
willigers begeleiden de artiesten op 
het podium en dansten en zongen 
ook mee. Een heuse jury beoordeel-
de de deelnemers op hun prestaties. 
De optredens waren zo goed dat het 
achten, negens en tienen regen-
de. Het publiek klapte zich de bla-
ren in de handen en zong luidkeels 
mee met de artiesten. Een deelne-
mer vertelde moppen en kreeg hier-
voor de hoogste jurywaardering. Als 
laatste optreden dansten de vrijwilli-
gers van het Rode Kruis, samen met 
de bewoners van OTT, op ‘Ik neem 
je mee’. De muziekavond was heel 
geslaagd en voor herhaling vatbaar. 
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen 
te helpen, bijvoorbeeld in het ka-
der van de Maatschappelijke Stage. 
Wil jij het Jongeren Rode Kruis hel-
pen bij activiteiten voor ouderen of 
mensen met een beperking of wil je 
meer informatie over wat de afde-
ling doet? Mail naar jongerenrode-
kruis@hotmail.nl, of kijk op www.fa-
cebook.com/JongerenRodeKruis of 
volg @jjrodekruis op twitter.

Jeroen Heimeriks 

De vrijwilligers van het Jongeren Rode Kruis bij OTT got talent op de foto 
met Barry Atsma.

Gezellige gastendag Rode Kruis 
Aalsmeer - Zaterdag werd in ‘t Ba-
ken de jaarlijkse gastendag van het 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer ge-
houden en ook dit jaar zijn de gas-
ten getrakteerd op een vol en leuk 
programma. Uiteraard begon de 
dag met een kopje koffie en een 
praatje met de buurvrouw of ken-
nissen aan dezelfde tafel en dat is 
precies volgens de doelstelling van 
het Rode Kruis om mensen met el-
kaar in contact te brengen of het 
rondkijken bij de handwerken die 
uitgestald lagen. Dat bleek ook uit 
het deelnemen aan de bingo met 
mooie prijzen. Dit spel stond onder 
de humorvolle leiding van twee oud 
bestuursleden, de heren Nico van 
der Maat en Cees Noordhoek. Toen 
iedereen weer aan tafel zat was het 
tijd om twee dames, Matje Went-
zel en Margo Spaargaren, die ieder 
30 jaar vrijwilligsters van het Rode 
Kruis zijn, en de heren Rinus Wey en 
Stefano Belandi, die zich 10 jaar als 
vrijwilligster hebben ingezet, te hul-
digen. De voorzitter speldde hen 

een medaille voor trouwe dienst op 
en overhandigde hen een oorkon-
de en uiteraard een prachtige bos 
bloemen. Alle 4 werden zij door de 
voorzitter bedankt voor hun geza-
menlijke inzet van 80(!) jaar waarna 
voor allen een luid applaus opklonk. 
Na de lunch, die ook nu weer be-
stond uit heerlijke belegde brood-
jes, slaatjes en een warme snack 
was het tijd voor Michel Coenen. 
Deze 33-jarige zanger bracht een 
interactief zangprogramma ‘Feest 
der herkenning’ ten gehore. Ook hij 
bracht het met verve en veel humor 
en de aanwezigen genoten er zicht-
baar van. Het was een prachtig op-
treden en er werd na afloop enthou-
siast geapplaudisseerd. Voor men 
weer opgehaald werd of zelfstan-
dig naar huis trok kregen de gasten 
een attentie mee en velen bedank-
ten het Rode Kruis voor de gezellige 
en mooie dag die ze gehad hadden. 
“Wat was het weer een fijne dag en 
wat hebben we genoten”, klonk het 
weer uit de mond van velen.

Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 29 maart 
wordt weer één gezamenlijke da-
mes- en kinderkledingbeurs gehou-
den in het Dorpshuis. Het betreft 
voorjaars- en zomerkleding voor al-
le kindermaten, dus van maat 56 tot 
en met maat 176, babyuitzet en ge-
bruiksartikelen en speelgoed. Ver-
der dameskleding in de maten 36 
t/m 44. 
Ook nu geldt dat de kleding schoon 
en heel en van deze tijd moet zijn. 
De inbreng is maximaal 20 stuks 
kinderkleding en maximaal 15 stuks 
dameskleding. Voor speelgoed geldt 
ook een maximum van 15 stuks. Om 

teleurstelling te voorkomen is het 
noodzakelijk dat de inbrengers een 
nummer aanvragen bij één van de 
dames van de organisatie. Voor de 
in- en verkoop geldt een 10% re-
geling. Kleding en spullen inbren-
gen kan tussen 8.30 en 9.00 uur, de 
verkoop vindt vervolgens plaats van 
12.00 tot 14.30 uur en het uitbeta-
len is van 17.00 tot 17.30 uur. Voor 
meer informatie en het aanvragen 
van een verkoopnummer: Truus de 
Geus-Geitenbeek, tel. 0297 -323072 
(niet op dinsdag) en Leni Buisma-
Tas, tel. 0297-360942 tussen 15.00 
en 18.00 uur.

Extra personeel zaterdag en zondag
Overlast NSS? Meerlanden 
treft voorzorgsmaatregelen
Rijsenhout - In verband met de ge-
troffen veiligheidsmaatregelen voor 
de Nuclear Security Summit (NSS) 
kan Meerlanden op maandag 24 
en dinsdag 25 maart het huishou-
delijk afval in sommige wijken van 
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Lis-
se en Noordwijkerhout pas later op 
de dag ophalen of op de volgen-
de dag of dagen erna. Tijdens de-
ze twee dagen zullen verschillende 
wegen geheel of gedeeltelijk afge-
sloten zijn. Aan de inwoners het ver-
zoek om op de inzameldag de rol-
emmer voor 7.30 uur op de gebrui-
kelijke aanbiedplaats te zetten en 
pas weer binnen te halen nadat de 

rolemmer geleegd is. Op zaterdag 
22 en zondag 23 maart zet Meerlan-
den extra personeel in om de verza-
melcontainers in diverse woonwij-
ken te legen. Mochten de inzamel-
wagens op 24 en 25 maart niet al-
le verzamelcontainers kunnen be-
reiken, dan blijft de overlast van vol-
le containers beperkt vanwege de 
extra ledigingen in het voorafgaan-
de weekend. Het team Publieksin-
formatie van Meerlanden is op deze 
dagen uitgerust met extra personeel 
om eventuele vragen van inwoners 
te beantwoorden. Publieksinforma-
tie is bereikbaar tijdens kantooruren 
via 0297-381717.

Kwartmarathon 
klaverjassen

Aalsmeer - Op zaterdag 22 maart 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer haar jaarlijkse kwartmarathon 
klaverjassen. De start is om 10.00 
uur en er wordt gekaart tot 16.00 
uur. Deelnemers dienen om 9.30 
uur aanwezig te zijn. De kosten zijn 
10.00 euro en dit bedrag is inclusief 
een broodmaaltijd en een kop thee 
of koffie. 

Opgeven kan via de telefoonnum-
mers 329527 en 325222. De mara-
thon is in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer -  Komende vrijdag 21 
maart is er weer gewoon klaverjas-
sen bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 
19.00 uur staan koffie en thee klaar. 
Iedereen is van harte welkom. Het 
koppelkaarten op vrijdag 14 maart 
is gewonnen door Greet en Kees 
Kuggelijn met 5571 punten, op twee 
Nel en Leo Ton met 5299 punten en 
op drie zijn Chris van Wijhe en Arie 
Priem geëindigd met 4999 punten. 
De poedelprijs was voor de familie 
Vergeer met 3900 punten.
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Van de hoofdstad naar Aalsmeer
Minder beweging in de 
regio op de woningmarkt 
Aalsmeer - Het aantal verhuizingen 
in de regio Amsterdam is sinds het 
begin van de economische crisis in 
2008 afgenomen. De instroom van 
huishoudens van buiten de regio is 
wel op peil gebleven, maar vooral de 
doorstroming binnen en tussen ge-
meenten in de regio is flink afgeno-
men. Daarnaast is er meer interes-
se in huren. 

Dit en meer blijkt uit het onderzoek 
‘Wonen in de regio Amsterdam’. De 
Stadsregio Amsterdam, Zuid-Ken-
nemerland, IJmond en de gemeente 
Almere hebben dit onderzoek laten 
uitvoeren in samenwerking met de 
corporaties en de provincie Noord-
Holland. Het onderzoek gaat over 
verhuisdynamiek en verhuiswen-
sen in de regio Amsterdam. De re-
sultaten bieden een basis voor toe-
komstig woningmarktbeleid. Bewo-
ners in de Stadsregio Amsterdam, 
Zuid-Kennemerland, IJmond en Al-
mere zijn tevreden met hun buurt en 
woning, gemiddeld scoort de woon-
omgeving in de regio een 7,6. Dit wil 
niet zeggen dat er niets te wensen 
overblijft. Bijna een kwart van de in-
woners zegt zeker binnen twee jaar 
te willen verhuizen en een kwart 
misschien. Zij willen vooral verhui-
zen om groter of mooier te wonen.

Doorstroming stagneert 
Sinds het begin van de economische 
crisis in 2008 is de verhuisdynamiek 
in de Amsterdamse regio afgeno-
men. In Amsterdam, Amstelveen en 
Diemen groeide het aantal verhui-
zingen in deze periode nog wel licht. 
Dit komt vooral door de blijvende in-
stroom van studenten. Het aantal 
verhuizingen naar en binnen de an-
dere gemeenten in de regio vermin-
derde echter aanmerkelijk. Een be-
langrijke factor daarbij is dat (jon-
ge) gezinnen minder vaak dan voor 
de crisis vanuit Amsterdam en Haar-
lem verhuisden naar een andere ge-
meente in de regio. Vooral de ge-
meenten die voorheen veel bouw-
den (Haarlemmermeer, Almere, Pur-
merend en Zaanstad), merken de 
gevolgen van verminderde door-
stroming vanuit deze steden. Inko-
men en opleiding blijken van invloed 
op de verhuisrichting. Vooral gezin-
nen met een hoger inkomen verrui-
len Amsterdam voor de regio, daar-
bij hebben zij een voorkeur voor 
Haarlem, Amstelveen en Aalsmeer. 
De verhuisstroom vanuit Amsterdam 
naar gemeenten als Zaanstad, Haar-
lemmermeer en Almere is wat ge-
mengder. Opvallend is dat veel lager 
opgeleide jongeren (in de leeftijd 26 
tot 35 jaar) kiezen voor Zaanstad. 

In memoriam

Jan Peterse, tot het laatst trouw 
aan de radio én de Meerbode
Aalsmeer - In een spijkerjasje kon je hem uitteke-
nen en altijd een lieve en vriendelijke glimlach op het 
gezicht: Jan Peterse. De drijfveer achter de oprichting 
en het actief in de ether houden van Radio Aalsmeer. 
Jan is overleden, net 71 jaar geworden. Geen gemak-
kelijk leven heeft Jan gehad, veel meegemaakt, maar 
altijd bleef hij positief de draad oppakken. Tegen de 
laatste tegenslag was hij niet bestand. Jan kreeg 
longkanker met al snel uitzaaiingen naar zijn herse-
nen. Geen positieve insteek was hier tegen bestand. 
Dit ‘gevecht’ kon ook Jan niet winnen. Afgelopen 
woensdag 12 maart is hij in de namiddag overleden.
Radio Aalsmeer was Jan z’n alles, z’n kindje. De uren 
die hij heeft doorgebracht in de studio zijn niet op 
handen en tenen te tellen. Hij was er elke dag. Jan 
presenteerde sportprogramma’s. Jan hield van sport, 
met name wielrennen was zijn passie. Hij had ook 
een flinke vinger in de pap qua programmering, ove-
rigens wel in positieve zin. Jan liet ieder mens in z’n 
waarde, probeerde zelfs te stimuleren vooral door te 
zetten en initiatieven te nemen. In september 1991 
ging Radio Aalsmeer de lucht in. Jan was als mede-
initiatiefnemer natuurlijk bij de eerste uitzending in 
de studio in de Weteringstraat, regelde enkele jaren 
later mede de verhuizing naar de Baccarastraat en 
vorig jaar nog de (ver)nieuwde huisvesting in Crown 
Studio’s. Een droom, zo’n mooie ruimte in een brui-
sende omgeving.
Radio Aalsmeer was nummer één, maar Jan deed 
meer. Hij heeft 18 jaar bij de Nieuwe Meerbode ge-
werkt als freelance journalist. Eerst bij de editie Uit-
hoorn, later in Aalsmeer. De plaats waar hij niet 
woonde, maar hij wel z’n hart aan had verpand. Jan 
schreef zakelijke verhalen, bracht algemeen nieuws, 
natuurlijk bracht hij de lezers op de hoogte van sport-
activiteiten en soms leverde hij een stuk aan over Ra-
dio Aalsmeer. Op aandringen van de redactie, want 
werk en privé wilde hij wel gescheiden 
houden. Eigenlijk schreef Jan over alles 
wat hem gevraagd werd. Nee zeggen, 
kon hij niet. 
In 2008 werd hij 65 jaar en is hij door de 
Nieuwe Meerbode in het zonnetje gezet 
met gebak en bloemen. Stoppen deed hij 
nog niet helemaal. Steevast nog op de 
agenda de vergaderingen van het Beraad 
en de Raad, de jaarlijkse wielerronde in 
Rijsenhout en hij verleende met veel ple-
zier medewerking aan de Tour de France 
specials van de Meerbode. Net als voor 
de radio, was hij trouw aan de krant. 
Op zijn verhalen kon gerekend worden. 
Soms gemaakt onder tijdsdruk en ge-
werkt tot in de late uurtjes, maar altijd op 
tijd om nog te kunnen plaatsen. 

Jan was ook een groot liefhebber van jazzmuziek. In 
Uithoorn en later ook in Aalsmeer organiseerde hij 
jazzavonden in het Parochiehuis en vanaf de oprich-
ting van Radio Aalsmeer had hij samen met Martin 
Verbeek het programma ‘Pennies from Heaven’ waar-
mee luisteraars getrakteerd werden op jazz- en dixie-
landnummers. Als een bijzonder eerbetoon is afgelo-
pen zondag 16 maart de allerlaatste uitzending ge-
weest van dit programma. Voorgoed gestopt na het 
heengaan van Jan.
Tot de laatste vergadering van het Beraad en de Raad 
in februari heeft Jan zijn verhalen geschreven. Hij had 
om verslag te kunnen maken een vast plekje in de 
raadszaal, op het hoekje. Meestal waren zijn verhalen 
heel uitgebreid, tot op de minuut verwoord. Dat was 
Jan, een man van weinig woorden in het dagelijkse 
leven, maar als hij eenmaal achter zijn computer zat, 
stroomden de woorden op het scherm. Lange verha-
len, die soms vanwege ruimtegebrek ingekort moes-
ten worden. Geen ongetogen woord van Jan hierover. 
Bewonderenswaardig! Ook het feit dat hij nooit een 
raadsvergadering heeft gemist en geen radiouitzen-
ding verzuimd heeft. Trouw dat was Jan. En een lieve 
persoonlijkheid. Een man om in herinnering te hou-
den! Afgelopen dinsdag is Jan gecremeerd en na af-
loop was er een samenzijn bij ‘zijn’ Radio Aalsmeer. 
De plek waar hij het liefste was en zich achter de mi-
crofoon het beste thuis voelde.
Dank Jan voor al jouw bijdragen aan Aalsmeer! Op 
de website van Radio Aalsmeer is meer te lezen over 
‘onze’ Jan. Het enige wat rest is zijn vrouw en fami-
lie te bedanken voor het ‘beschikbaar’ stellen van Jan 
voor het Aalsmeerse en hen veel sterkte te wensen 
met dit verlies. Nogmaals: Heel veel dank Jan!

Jacqueline Kristelijn, redactie 
Nieuwe Meerbode Aalsmeer

Burgemeester:
“Jan Peterse, 
een begrip”
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
13 maart heeft burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder de raadsvergade-
ring geopend met een In Memori-
am voor de woensdagmiddag 12 
maart op 71-jarige leeftijd overle-
den Jan Peterse. “Jan Peterse is voor 
ons allen een begrip in Aalsmeer 
door zijn vele radiowerk voor Radio 
Aalsmeer (toen in de Dorpsstraat, 
de Baccarastraat en sinds dit jaar in 
de Crown Studio’s). Hij schreef voor 
de Nieuwe Meerbode nauwgezette 
beschrijvingen over de raadsverga-
deringen. Jan Peterse was voor mij 
die rustige man in spijkerpak, die 
steevast op het hoekje van de klei-
ne perstribune zat. Hij was jaar-in-

jaar-uit bijna iedere dag op de re-
dactie van Radio Aalsmeer te vin-
den, zo is mij verteld. Hij stond voor 
iedereen klaar en verzette bergen 
werk. Vanaf de oprichting van Ra-
dio Aalsmeer in 1991 was Jan Peter-
se een zeer betrokken presentator, 
columnist en later hoofdredacteur 
van Radio Aalsmeer. Half februari 
werd bekend dat Jan longkanker in 
een vergevorderd stadium had. Op 
12 maart is Jan Peterse aan het ein-
de van de middag overleden, 71 jaar 
oud. We zullen hem en zijn redactio-
nele stukken over onze vergaderin-
gen voortaan moeten missen. Na-
mens de raad zullen we condolean-
ces aan de familie overbrengen.”

Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Aalsmeer is hem dankbaar en zal 
hem enorm missen. Een radioman 
in hart en nieren.” PACT-lid Ulla Eu-
rich: “Journalist, radioman en vooral 
mooi, warm mens.”

Toch overleden 
na aanrijding

Aalsmeer - De 91 jarige inwo-
ner die op 21 februari op het 
Praamplein aangereden is door 
een vrachtwagen, is in de nacht 
van zondag 16 op maandag 17 
maart toch aan de gevolgen 
van deze botsing overleden. De 
man liep met zijn rollator voor 
de truck langs toen deze plots 
ging rijden. Hij is over het hoofd 
gezien en belandde onder de 
vrachtwagen. De 91 jarige is di-
rect vervoerd naar het zieken-
huis, alwaar hij op de intensive 
care werd behandeld. De toe-
stand van de man was stabiel 
en leek te verbeteren, maar hij 
is helaas toch overleden.

Lege kluis uit 
huis gestolen

Aalsmeer - Op zondag 16 
maart is tussen zeven en half 
tien in de avond ingebroken in 
een woning aan de Oosteinder-
weg, hoge nummering. De be-
woners waren net van vakan-
tie terug en besloten deze leu-
ke periode af te sluiten met een 
etentje buitenshuis. Via een zij-
deur hebben de dieven zich 
toegang verschaft. Vanaf de bo-
venverdieping is een lege kluis 
gestolen.

Zakkenroller op 
markt actief

Aalsmeer - Op dinsdag 11 
maart is tussen half twaalf en 
half een in de middag een be-
zoekster van de markt slachtof-
fer geworden van zakkenrollerij. 
Van een 84 jarige inwoonster is 
een portemonnee gestolen met 
hierin onder andere bankpas-
sen en een identiteitskaart. De 
zakkenroller is actief geweest 
op het moment dat agenten 
juist de markt hadden verlaten. 
Omdat de laatste tijd vaker mel-
dingen zijn gedaan van diefstal 
hadden agenten in de ochtend 
gesurveilleerd op de markt. 

Aanhouding na 
belediging

Aalsmeer - Op donderdag 13 
maart om half drie in de mid-
dag is een 21 jarige Kudelstaar-
ter aangehouden wegens bele-
diging van een agent. De brom-
fietsrijder werd door de motor-
agent gevraagd te stoppen voor 
een controle. De inwoner moest 
de bromfiets met de hand vast-
houden, omdat deze geen stan-
daard meer had. De 21 jarige 
was het absoluut niet eens met 
de controle en begon bijna di-
rect te schelden op de agent. 
Hij misdroeg zich zelfs zo zoda-
nig dat hij aangehouden is en 
meegenomen naar het bureau 
ter afkoeling. Er is proces-ver-
baal opgemaakt wegens bele-
diging.

Schouderbreuk 
na hulp

Inbreker dankzij 
getuigen gepakt

Aalsmeer - Om een uur in de nacht 
van zaterdag 15 op zondag 16 maart 
is een 19 jarige inwoner gewond 
geraakt nadat hij het in een hore-
cagelegenheid aan de Dreef opnam 
voor een meisje die door een bezoe-
ker een aantal keren omver werd 
geduwd. De hulpactie werd door 
de betreffende bezoeker, een 21 
jarige man uit Amsterdam, niet op 
prijs gesteld. De hoofdstadbewoner 
werd kwaad en deelde enkele rare 
klappen uit. De 19 jarige kwam ten 
val en kreeg toen ook nog enkele 
schoppen en klappen. De verdachte 
is uiteindelijk door de portiers over-
meesterd en overgedragen aan de 
politie. De Aalsmeerder is gewond 
geraakt en moest voor behande-
ling naar het ziekenhuis. Hier bleek 
dat hij zijn sleutelbeen heeft gebro-
ken. De aanklacht tegen de 21 jari-
ge man uit Amsterdam is verhoogd 
van mishandeling naar zware mis-
handeling. Hij is overgebracht naar 
het cellencomplex in de hoofdstad 
en zal zich voor de rechter moeten 
verantwoorden. 

Aalsmeer - Even over half twee 
in de nacht van maandag 17 op 
dinsdag 18 maart is op de Vlin-
derweg een 19 jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aangehouden door de politie in 
samenwerking met oplettende 
buurtbewoners. Getuigen za-
gen de man met twee ande-
re personen door de wijk lopen 
en met spullen slepen. De poli-
tie werd gealarmeerd en met el-
kaar is de man in de boeien ge-
slagen. Zijn twee maatjes zijn 
gevlucht en zijn niet meer ge-
vonden. De drie hebben waar-
schijnlijk ingebroken in en-
kele schuren. Op een pleintje 
zijn drie fietsen aangetroffen, 
een groot aantal gereedschap-
pen, waaronder boormachines 
en slijptollen, en een dure fles 
champagne. Een van de fietsen 
had een mandje voorop en hier-
in zat een boormachine. Moge-
lijk zijn de drie ook verantwoor-
delijk voor de inbraak tussen 
7 en 9 maart in een schuur in 
de Koolwitjesstraat, waar onder 
andere een dure Weber bar-
becue is ontvreemd. De politie 
hoopt de spullen terug te kun-
nen geven aan de rechtmatige 
eigenaars. Bellen hiervoor kan 
naar 0900-8844.

Meer mensen willen huren
De afgelopen jaren zijn de verhou-
dingen tussen huren en kopen ver-
anderd. Huren is weer meer in trek 
gekomen sinds de crisis op de koop-
markt. Het beeld dat mensen alleen 
van een huurwoning naar een koop-
woning overstappen en niet vice 
versa, verschuift. Vooral huishou-
dens die van buiten de regio ko-
men, huren (eerst) een woning. 
Huishoudens met een middeninko-
men (34.000 tot 43.000 euro) heb-
ben een moeilijke positie op de wo-
ningmarkt. De sociale huur is voor 
hen geen alternatief meer vanwege 
de ingevoerde inkomensgrens. Toch 
geeft een kwart van deze huishou-
dens aan te willen verhuizen naar 
een sociale huurwoning. 

Het vrije sector huursegment is be-
perkt beschikbaar en vaak te duur. 
In delen van de regio is goedkope 
koop een alternatief. De belangrijk-
ste conclusies van het onderzoek 
zijn opgenomen in het rapport ‘Wo-
nen in de regio’ Stadsregio Amster-
dam, Zuid-Kennemerland, IJmond 
en Almere. Daarnaast is er een da-
tabase met gegevens die een ana-
lyse op gemeentelijk niveau moge-
lijk maakt.

Provincie werkt aan viaduct
Aalsmeer - Onder het N201 via-
duct Hornweg zullen de komen-
de drie maanden werkzaamheden 
uitgevoerd worden door de provin-
cie. De werkzaamheden bestaan uit 
het opnieuw inrichten van de onder-
doorgang in het kader van de Land-
schappelijke Inrichting van de Horn-
weg ter hoogte van de N201 en ma-
ken deel uit van de het project N201 
omlegging Aalsmeer Uithoorn. Om 
deze werkzaamheden uit te kunnen 
voeren onder het viaduct met een 
hoogtebeperking van circa 2,5 meter 
is het nodig om de rijbaan af te slui-
ten voor autoverkeer. Het fietsver-
keer kan tijdens de afsluiting door-
gang vinden over het fietspad. Het 
grootste deel van de werkzaamhe-
den vindt plaats aan de zuid-oost-
zijde van de onderdoorgang. Gedu-

rende de werkzaamheden aan de 
noord-westzijde van de onderdoor-
gang, worden de fietsers met borden 
omgeleid over de rijbaan. Een aan-
nemer gaat deze werkzaamheden 
voor de Provincie Noord-Holland 
uitvoeren. De provincie streeft er 
naar om de werkzaamheden sneller 
af te ronden. De hulpdiensten kun-
nen de werkzaamheden passeren. 
De direct omwonenden zijn via een 
brief geïnformeerd en omleidings-
routes staan aangegeven. De omlei-
dingsroutes voor autoverkeer in bei-
de richtingen gaat via de Machine-
weg, Aalsmeerderweg, Middenweg 
en Molenvlietweg. Voor vragen over 
de werkzaamheden kan contact op-
genomen worden met de heer M. 
Admiraal van aannemer Heijmans 
via 06-46242766.

Balgstuw uit Ringvaart gehaald
Grote belangsteling voor 
bijzondere takeloperatie
Aalsmeer - De balgstuw in de Ring-
vaart ter hoogte van de Kanaalstraat 
is aan reparatie toe en afgelopen vrij-
dag 14 maart vond hiervoor een spec-
taculaire takeloperatie plaats. Met 
een hoge kraan, die zelfs op de radar 
van Schiphol zichtbaar was, is het 30 
meter lange en zes meter brede kus-
sen uit het water gehaald. De balg-
stuw dient als een kunstmatige dam 
die ingezet kan worden bij dreigen-
de overstromingen. Om dan de ergste 
wateroverlast tegen te gaan, kan met 
vaste motoren op de walkant de stuw 
worden volgepompt met water, waar-
na hij omhoog komt en een kunstma-
tige dam vormt. In ruste ligt de met 
water vulbare balgstuw nu al veertig 
jaar lang in een bekisting op de bo-
dem van de Ringvaart. In die tijd is de 
balgstuw vier keer getest. Bij de laat-
ste test bleek het ‘kussen’ niet meer 
op juiste wijze terug te vouwen was 
in de behuizing. Besloten is daarom 
om de balgstuw uit het water te take-
len en te gaan repareren. De opera-
tie zou in eerste instantie eind febru-
ari plaatsvinden, maar moest wegens 
omstandigheden uitgesteld worden 
tot half maart. Overigens was tot de 
balgstuw geheel schoon gespoten 
was en boven het water van de Ring-
vaart hing niet geheel duidelijk hoe 
klein of groot de schade is. Dit wordt 
nu beoordeeld. De gerepareerde bal-
stuw wordt waarschijnlijk in de winter 
dit jaar, buiten het vaarseizoen, terug-

geplaatst. Mocht in dit ruime half jaar 
een doorbraak in de Ringdijk plaats-
vinden, gaat Rijnland het toestromen-
de water uit de omliggende meren 
en plassen tegenhouden met stort-
steen en zeecontainers. Met de ope-
ratie is om tien uur in de ochtend een 
aanvang gemaakt en gelijk al waren 
er vele belangstellenden die vanaf 
de Kanaalstraat en de insteek bij de 
Helling de klus kwamen aanschou-
wen. De bewoners van het huis voor 
de balgstuw zaten op de eerste rang. 
Over publiek in de tuin werd niet 
moeilijk gedaan. “Wat komt dit nou 
voor”, aldus gehoord. Rond half twee 
was het weer rustig op de Ringvaart. 
De boten met de balgstuw, alle me-
dewerkers en de hoge kraan waren 
weer verdwenen. Operatie voor nu 
geslaagd. Afwachten nu tot de winter 
voor een nieuw spektakel, het terug-
plaatsen van de balgstuw!

Wijkoverleg in 
Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 26 maart is 
er weer wijkoverleg in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Naast 
de gebruikelijke onderwerpen en in-
spraak, komen de speelplaatsen en 
het Hornmeerpark aan de orde. In het 
overleg dat het bestuur van het wijk-

overleg een dezer dagen heeft met de 
gemeente hoopt men meer informatie 
te krijgen over de voortgang van het 
baggerwerk in de singels, de ontwik-
kelingen op het VVA-terrein, de plan-
nen voor het buurthuis en de bebou-
wing van het scholenterrein. Hoe al 
deze plannen er uit komen te zien na 
de vorming van een nieuw college, 
blijft vooralsnog een vraagteken. Het 
wijkoverleg begint om 20.00 uur en be-
langstellenden zijn van harte welkom. 

Groenvisie Aalsmeer: 
Groen en blauw voor jou! 
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft op dins-
dag 18 maart de Groenvisie: ‘Groen en 
blauw voor jou! Een Aalsmeerse visie 
op groen, natuur en openluchtrecrea-
tie 2014 – 2024’ voor inspraak vrijge-
geven. Dit houdt in dat iedereen van-
af 20 maart 2014 tot en met 17 april 
2014 zijn reactie kan geven op dit do-
cument. Wethouder Rik Rolleman: “In 
deze visie op groen voor Aalsmeer is 
de koers voor beleid, inrichting en be-
heer van het groen en de openlucht-
recreatie voor heel Aalsmeer vastge-
legd. Het plan richt zich niet alleen op 
het bebouwde gebied maar ook op 
het openbare en particuliere groen 
zoals agrarische gronden en gronden 
van particulieren eigenaren in het bui-
tengebied. Door de natuur te koppe-
len aan de recreatie kan onze mooie 
aalsmeerse natuur een beleving wor-
den voor alle inwoners en bezoekers 
van Aalsmeer. Ook is er een concept 
uitvoeringsprogramma voor de ko-
mende vier jaar bij deze visie gemaakt. 
Twee doelen staan hierbij centraal. Als 

eerste willen we ruimtelijke structuur 
verbeteren door groene en blauwe sa-
menhang aan te brengen en als twee-
de willen we de natuur en recreatie in 
Aalsmeer toegankelijker en leefbaar-
der maken voor omwonenden en re-
creanten.”

Informatiemarkt
Op 2 april wordt er in het gemeen-
tehuis een informatiemarkt georga-
niseerd over de Groenvisie. Iedereen 
die informatie wil over deze nieuwe 
Groenvisie, grondverkopen, vrijwilli-
gersgroepen in Aalsmeer over groen 
(zoals Stichting de Bovenlanden en 
Landschap Noord-Holland), ommetjes 
in Aalsmeer of over de natuurwerk-
groep Aalsmeer zijn van harte welkom 
in het gemeentehuis. De markt begint 
om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
De concept visie en het uitvoerings-
plan is te downloaden op de websi-
te van de gemeente Aalsmeer: www.
aalsmeer.nl/groenvisie. Reageren kan 
tot en met 17 april schriftelijk of per e-
mail info@aalsmeer.nl. 
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Natuurgroep Aalsmeer: Meer oog 
voor alles wat groeit en bloeit
Aalsmeer - Vanaf z’n achtste jaar 
ging hij er regelmatig op uit met 
zijn verrekijker. Niet om vliegtuigen 
te spotten, “daar heb je geen verre-
kijker voor nodig”, maar om vogels 
te observeren. Christian Kooij is een 
groot natuurliefhebber en met name 
vogels hebben zijn interesse. Het zal 
misschien niemand verbazen dat 
hij alle vogelsoorten bij naam weet 
en graag over deze diertjes en hun 
leefomgeving vertelt. De oprichting 
van de Natuurgroep Aalsmeer is 
voor deze bewoner van de Oostein-
derweg de mogelijkheid om meer 
inwoners geïnteresseerd te maken 
en bewust te laten worden van de 
mooie natuur in Aalsmeer. “Want, 
die is er wel degelijk. Aalsmeer be-
schikt zelfs over een uniek land-
schap. Er komen hier zeker vijftig 
tot zestig broedvogels voor”, zegt hij 
enthousiast. De oprichting van de 
Natuurgroep Aalsmeer is niet alleen 
een wens van deze inwoner, maar 
ook de gemeente en Landschap 
Noord Holland hebben deze wens 
om meer mensen te betrekken bij 
de natuur omarmt. Christian kreeg 
voor de oprichting direct steun van 
een vriend, Ernst van Rijssel, die met 
name oog heeft voor de fauna. Tij-
dens de vleermuizen excursie vo-
rig jaar leerde het tweetal Nicolette 
van Woudenberg en Herman Beijer-
bergen kennen en de gezamenlijke 
interesse deed het viertal besluiten 
om zich in te gaan zetten voor Na-
tuurgroep Aalsmeer. 

Inventariseren
Christian hoopt op een actieve deel-

name van inwoners. “Meld ons 
maar welke vogel waar gezien en 
waar bijzondere natuurplekjes zijn. 
We willen graag de natuur onder de 
aandacht brengen en gaan inventa-
riseren.” 
Een actiegroep is Natuurgroep 
Aalsmeer overigens niet. Natuurlijk 
vinden de heren en dame dat meer 
respect en besef zou moeten wor-
den getoond voor de natuur. “Bij 
het kappen van bomen en verwijde-
ren van struiken komt de leefomge-
ving van een groot aantal beestjes 
en vogels in gedrang”, legt Christi-
an uit. “Maar”, vervolgt hij nadruk-
kelijk: “Het gaat ons vooral om be-
wustwording.” Landschap Noord 
Holland organiseert jaarlijks onder 
andere tellingen van mussen, gier-
zwaluwen en vleermuizen in diverse 
gemeenten. Natuurgroep Aalsmeer 
gaat met goedkeuring deze activi-
teiten over nemen. Het uitgangs-
punt in deze is hetzelfde. Mensen 
enthousiast maken voor hun eigen 
leefomgeving, hen oog laten krijgen 
voor alles van groeit en bloeit. 

Telling op 6 april
De eerste actie van de Natuurgroep 
is dan ook een mussen- en spreeu-
wentelling houden en dit gaat 
plaatsvinden op zondag 6 april. “We 
gaan ook spreeuwen tellen, omdat 
2014 uitgeroepen is tot jaar van de 
spreeuw”, verduidelijkt Christian. 
Om inwoners meer bij de telling te 
betrekken is een extraatje bedacht. 
De vier gaat elk met een groep in-
woners de wijk om gezamenlijk te 
gaan tellen en uiteraard krijgen de 

deelnemers verhalen vol passie over 
de natuur hierbij cadeau. Er gaat 
gelopen worden in Kudelstaart, de 
Hornmeer en Zuid, maar andere lo-
caties worden niet uitgesloten. Ei-
genlijk hoopt de Natuurgroep dat 
meerdere rondleiders zich melden, 
zodat op grote schaal Aalsmeer 
(her)ontdekt kan worden. Sowieso 
hoopt de Natuurgroep op een grote 
aanhang natuurliefhebbers. “Prach-
tig om gezamenlijk middels een net-
werk de natuur in Aalsmeer te in-
ventariseren. Voor wie het ‘slechts’ 
wil houden bij mussen en spreeu-
wen tellen die in de tuin lopen, ra-
den de natuurvrienden aan dit voor-
al in de ochtend van 6 april te doen. 
“Vogels zijn ‘s morgens het actiefst.” 
De Natuurgroep Aalsmeer staat, zo 
zegt het viertal zelf, nog in de kin-
derschoenen, maar er zijn plan-
nen genoeg om meer bekendheid 
te krijgen. “Excursies organiseren, 
educatie geven op scholen. Er is zo-
veel te doen, maar we doen het wel 
allemaal vrijwillig”, aldus Christian, 
die hoopt zijn enthousiasme over te 
kunnen brengen op een grote groep 
inwoners. De Natuurgroep steunen, 
vogels gespot, opgeven voor deel-
name aan de vogeltelling in de wijk 
als deelnemer of als rondleider? Het 
viertal hoopt op een volle mailbox: 
natuurgroepaalsmeer@gmail.com. 

Mensen die zich aanmelden voor de 
mussen - en spreeuwentelling krij-
gen een telformulier gemaild met 
daarbij een korte instructie.

Door Jacqueline Kristelijn

Van links naar rechts: Herman Beijerbergen, Nicolette van Woudenberg en Christian Kooij. Op de foto ontbreekt Ernst 
van Rijssel. Hij is momenteel de natuur in Venetië aan het bestuderen.

Met terugkoppeling suggesties

Inloopbijeenkomst over 
nieuwe hondenbeleid 
Aalsmeer - Woensdag 26 maart 
wordt vanaf 19.30 uur de tweede In-
formatie- en inloopbijeenkomst over 
het nieuwe gemeentelijke honden-
beleid georganiseerd. De bijeen-
komst duurt tot 21.00 uur en wordt 
gehouden in de raadskelder van het 
gemeentehuis op het Raadhuisplein 
1. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt een 
terugkoppeling gegeven van de 
suggesties die de bezoekers tijdens 
de eerste inloopavond hebben inge-
bracht. Zowel hondenbezitters als 
niet-hondenbezitters zijn van har-
te welkom. Tijdens de bijeenkomst 
is er geen centrale presentatie, dus 
belangstellenden kunnen binnen-
lopen wanneer het hen schikt. Er 
zijn medewerkers van de gemeen-
te aanwezig om bezoekers te woord 
te staan Er komen plattegronden 
met daarop de voorgestelde plek-
ken van hondenpoepafvalbakken en 
losloopgebieden. Bezoekers kunnen 
hun mening over de voorstellen op 
formulieren opschrijven. Wethouder 

Gertjan van der Hoeven: “We wil-
len een nieuw hondenbeleid ont-
wikkelen met als doel een prettige 
en schone leefomgeving voor zowel 
hondenbezitters als niet-hondenbe-
zitters. Dat willen we bereiken door 
bijvoorbeeld het aantal voorzienin-
gen voor honden uit te breiden, zo-
als meer hondenpoepafvalbakken 
en waar mogelijk meer uitlaatvel-
den. Maar aan de andere kant wil-
len we ook scherper controleren op 
het naleven van de regels. Om de 
regels nog eens goed onder de aan-
dacht te brengen gaan we het nieu-
we hondenbeleid starten met een 
voorlichtingscampagne.” 

De opmerkingen en suggesties ge-
daan tijdens deze inloopbijeen-
komst worden meegenomen in de 
notitie hondenbeleid. Deze notitie 
wordt voor de zomer 2014 ter be-
sluitvorming voorgelegd aan de ge-
meenteraad. Na de zomer kan dan 
begonnen worden met de uitvoering 
van het hondenbeleid.

Leerzame 
themamiddag 

Aalsmeer - Op vrijdag 14 maart 
heeft dr. M. G. Kat bij de OVAK in 
buurthuis Hornmeer een lezing ge-
houden over dementie. Het was een 
zeer leerzame middag. Dr. Kat heeft 
met veel praktijkvoorbeelden op 
een prettige en aangename wijze 
laten zien hoe tegen dementie aan 
gekeken moet worden. Vooral de 
hersenfoto’s spraken erg aan. Goed 
was te zien wat de ziekte Alzheimer 
precies is. Dr. Kat heeft met de zaal 
ook enkele proefjes gedaan waar uit 
bleek wat het geheugen nog waard 
is. Al met al een middag om met ge-
noegen op terug te zien, vooral door 
de ontspannen wijze waarop dr. Kat 
dit verteld heeft.

‘Zomerdans’ 
met Tobo

Bovenkerk - Van donderdag 27 tot 
en met zondag 30 maart speelt toneel-
groep Tobo het stuk ‘Zomerdans’. In 
het toneelstuk neemt Michael de be-
zoekers mee terug naar zijn jeugd, de 
zomer van 1963, ergens op het Ier-
se platteland. ‘Zomerdans’ is een to-
neelstuk zonder duidelijk begin, eind 
of plot, maar gebracht met de sfeer 
van hoe het ooit is geweest. ‘Dan-
cing at Lughnasa’ van Brian Friel is in 
1988 verfilmd door Pat O’Conner met 
Meryl Streep in de hoofdrol. De regie 
is in handen van Rick Verstraten en de 
cast bestaat uit Petra Dobbeling, Ka-
rin Koch, Manita Ekkelkamp, Manuela 
Ruhe, Fabienne Mok, Tom van Doorn, 
Rob Smit, Kees Koot en Nick Bijl. De 
voorstellingen worden gegeven in het 
Noorddamcentrum en beginnen al-
le avonden om 20.15 uur. Kaarten a 12 
euro zijn te koop bij het Noorddamcen-
trum, tel. 020-6416744 en per mail te 
bestellen via info@toneelgroeptobo.nl. 

SPIE-orde voor Jan Pieter Korenwinder

Bankstel, plastic en veel 
takken na schoonmaakdag
Aalsmeer - De jaarlijkse schoon-
maakdag op de Westeinderplas-
sen en de Oosteinderpoel stond 
afgelopen zaterdag 15 maart weer 
op het programma. Voor het vijf-
tiende achtereen volgende jaar 
zijn inwoners het water opgegaan 
met veelal pramen en bokken om 
de eilanden te ontdoen van zwerf-
vuil. Initiatiefnemers van deze 
‘handen uit de mouwen dag’ zijn 
Piet Boom en Jan Pieter Korenwin-
der en inmiddels hebben de twee 
in SPIE een goede medeorganisa-
tor gevonden. De kleine honderd 
vrijwilligers arriveerden na zo’n 
vier uur met volle ladingen terug 
bij de haven van Watersport Ver-
eniging Aalsmeer. Natuurlijk in de 
boten veel takken en plastic res-
ten, maar ieder jaar verdwijnen 
ook hele ‘aparte objecten’ in de 
vuilniswagen van De Meerlanden. 
Dit jaar bijvoorbeeld een bankstel, 
waarschijnlijk gedumpt op een ei-
land. Best jammer om te moeten 
constateren dat de eilanden in de 
Westeinder regelmatig gebruikt 
worden om oud vuil te dumpen 
en dat terwijl de Meerlanden zes 
dagen per week open is voor het 
brengen van afval. Maar, gelukkig 
betreft het met name oude plan-
ken, rieten schuttingdelen, stuk-
ken plastic en kapotte tuinstoelen. 
Elk jaar worden ook wel bijzonde-
re vondsten gedaan. Dit jaar een 
mooi houten bootstuur, nog ge-
heel in tact. Deze gaat in de herge-
bruik en gaat zeker weer schitte-
ren op een boot! De vijftiende edi-

tie was voor Jan Pieter Korenwin-
der een mooi rond getal om zijn 
bijdrage stop te zetten en de orga-
nisatie verder over te geven aan de 
nieuwe, jongere generatie. Het af-
scheid werd natuurlijk niet onge-
moeid gelaten. JP is in het zonne-
tje gezet en getrakteerd op eeuwi-
ge dank met de SPIE-orde. Het sa-
menzijn met erwtensoep na afloop 
is bijgewoond door burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder, die haar 
waardering uitte naar alle vrijwil-
ligers voor dit schone initiatief. De 
Westeinderplassen en de Oostein-
derpoel zijn dankzij hen weer net-
jes, klaar voor hopelijk een lang 
vaarseizoen!

Wethouder blij met steun voor 
Groen Onderwijscentrum 
Aalsmeer - Het Platform Regionaal 
Economische Structuurversterking 
stelt in nauwe samenwerking met de 
Amsterdam Economic Board 100.000 
euro beschikbaar voor het verster-
ken van het Groen Onderwijscen-
trum Greenport Aalsmeer. Hiermee 
steunt de Board de activiteiten om 
groene MBO- en HBO-scholen en 
bedrijven in Greenport Aalsmeer aan 
elkaar te verbinden. Wethouder Eco-
nomische Zaken Ad Verburg: “We 
zijn heel blij met deze impuls voor 
het Groenonderwijs in Aalsmeer. 
Wij werken samen met Greenport 
Aalsmeer om tekorten aan goed ge-
kwalificeerde medewerkers te voor-
komen, te zorgen voor een optima-
le aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, intensivering van de 
samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven, zoals stages, Innova-
tieklassen, leeronderzoeken, lespro-
gramma’s en de inzet van arbeids-
migranten te verbeteren. Onderwijs 
is daarbij kennispartner voor het be-

drijfsleven. Het doel is het groene 
onderwijs te versterken in regio Am-
sterdam. Heel mooi dat Groenonder-
wijs nu ook in de regio zo goed op 
de kaart staat.” Het Groen Onder-
wijscentrum gaat activiteiten ont-
wikkelen om jongeren te interesse-
ren voor een opleiding en carrière in 
het sierteeltcluster. De opdracht van 
het Groen Onderwijscentrum is zo-
wel het stimuleren van meer jonge-
ren om groen onderwijs te volgen, 
als het overtuigen van studenten van 
technische, commerciële, logistie-
ke, creatieve en ICT-opleidingen dat 
ook voor hen het sierteeltcluster in-
teressante banen heeft. Ook gaat het 
Groen Onderwijscentrum een stevi-
ge brug slaan tussen het vakonder-
wijs en de arbeidsmarkt met als doel 
dat het onderwijs beter aansluit op 
de wensen uit de praktijk. Studen-
ten en bedrijven gaan daartoe sa-
men werken aan opdrachten uit de 
praktijk. Op termijn worden ook cur-
sussen, stages en trainingen aan-

geboden via het Groen Onderwijs-
centrum. Zo kunnen bestaande me-
dewerkers een ‘leven lang leren’. In 
het Groen Onderwijscentrum Green-
port Aalsmeer zullen de vestigingen 
van Centrum voor Innovatief Vak-
manschap voor mbo en het Cen-
tre of Expertise voor hbo gereali-
seerd worden. Greenport Aalsmeer 
werkt mee aan de realisatie van een 
Groen Onderwijscentrum: in zoge-
naamde kenniswerkplaatsen wer-
ken het groene onderwijs VMBO, 
MBO, HBO en Universiteiten sa-
men met onderzoek, overheid en on-
dernemers. Een tekort aan instroom 
van jonge en voldoende gekwali-
ficeerde werknemers bedreigt het 
functioneren van het sierteeltclus-
ter in de Greenport. Dit geldt voor 
het hele cluster; van teelt en handel 
tot veredeling. Er zijn mensen nodig 
met een ‘groene’ achtergrond of op-
leiding, die voor productie- of ver-
edelingsfuncties in aanmerking ko-
men. Ook wil de sector de interesse 
wekken bij professionals en studen-
ten met een economische, logistieke 
of bedrijfskundige achtergrond voor 
functies in de marketing, sales, ex-
port, financiën, logistiek, etc.

Cadeaubonnen 
Bloemzegels

Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen en 
hebben twintig spaarders getrak-
teerd op cadeaubonnen van 5 euro. 
De gelukkigen zijn: M. Antal, Hän-
delstraat 46 - C. Blauw, Mensin-
glaan 45 - W. Delfgauw, Goudenre-
genstraat 10 - J.S. Eveleens - Wil-
lemse, Christinastraat 31 - P. Groe-
neveld, Ophelialaan 101 - Kieft v.d. 
Woude, Legmeerdijk 172 - Tama-
ra Kleijberg, Clusiusstraat 32 - L. 
Kraak, Zwarteweg 111 - N. Leng-
keek, Stommeerweg 71 - Rom-
bouts, Linneuslaan 72 - A. Saarloos, 
Elzenlaantje 10 - P. van Stijn, Bego-
niastraat 59 - F. v.d. Ven, Roerdom-
plaan 99 - L. Vierstra, Hortensialaan 
76 - J. de Vink - Bos, Geranium-
straat 3 - Mariska de Vries, Cycla-
menstraat 45 - T. v. der Wal, Baan-
vak 83 - T. van Wees, IJsvogelstraat 
15 - Trudy Zekveld, Hornweg 203 - 
C. v.d. W Rottten, Cyclamenstraat 60 
in De Kwakel.

Fietsenstallingen in Aalsmeer
Subsidie 1e verkeersprojecten 
vanuit Stadsregio Amsterdam
Aalsmeer - Het versnellen van ge-
meentelijke verkeersprojecten met 
een hulpimpuls van 10 miljoen eu-
ro verloopt voorspoedig. Tot nu toe 
heeft de Stadsregio Amsterdam al 
voor 16 gemeentelijke projecten 
subsidie beschikbaar gesteld. Voor-
beelden van deze projecten zijn fiet-
senstallingen in Aalsmeer, de aan-
leg van schoolzones in Edam-Volen-
dam en busstation Tramplein in Pur-
merend. Om verkeer- en vervoer-
projecten in haar gemeenten een 
extra zetje te geven heeft de Stads-
regio Amsterdam in 2013 een ‘Hul-
pimpuls’ in het leven geroepen: een 
eenmalige regeling van 10 miljoen 
euro, naast de reguliere subsidie 
van de Stadsregio. Hiermee kan de 
Stadsregio op korte termijn de rea-
lisatie van gemeentelijke projecten 
helpen versnellen. De gereserveer-
de 10 miljoen euro is verdeeld over 

een programma van projecten die 
door de gemeenten van de Stads-
regio zijn aangedragen. Deze pro-
jecten passen binnen het Regiona-
le Verkeer- en Vervoerplan van de 
Stadsregio en gaan uiterlijk de eer-
ste helft van 2015 in uitvoering. Bij 
de projecten zijn veel fiets- en ver-
keersveiligheidsmaatregelen. Porte-
feuillehouder Verkeer van de Stads-
regio, Cees Loggen, over de voort-
gang van het programma: “De sub-
sidiëring vanuit de hulpimpuls ver-
loopt voorspoedig. 

De komende maanden wordt over 
de subsidieverlening aan de andere 
ingediende projecten besloten. De 
wethouders in de gemeenten van de 
stadsregio reageren positief op deze 
mogelijkheid om in financieel moei-
lijke tijden toch verkeersprojecten te 
kunnen realiseren of versnellen.”

Jassen uit 
garderobe weg

Kudelstaart - Op dinsdag 11 maart zijn 
tussen zeven en negen uur in de avond 
zeker zeven jassen gestolen uit de gar-
derobe van het Dorpshuis. Vijf eigenaars 
hebben aangifte gedaan bij de politie. 
Dezelfde avond is hier tevens een fiets 
meegenomen. Het betreft een zilverkleu-
rige Gazelle Oranje. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-8844.

Koplampen weg
Aalsmeer -  In de nacht van maan-
dag 17 op dinsdag 18 maart hebben 
dieven zich toegang verschaft tot een 
terrein van een bedrijf in de Lakenble-
kerstraat. Van net nieuw aangekomen 
auto’s zijn diverse onderdelen gesto-
len. De dieven zijn er vandoor gegaan 
met koplampen, airbags, sturen en 
bumpers. Het wijkrechercheteam on-
derzoekt deze kostbare diefstal.
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Sparen voor heuse fitnesstuin 
Bijna 50 leden 75+ club!
Aalsmeer - Met de recente aanmel-
ding van Decorette Piet en Van der 
Schilden Lingerie is het aantal le-
den van de 75+ club op 47 gekomen. 
“Maar voor het einde van 2014 zijn 
het er 50!”, aldus een trotse voorzitter 
Berry Philippa van de Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer. De-
ze stichting is in het leven geroepen 
om voor de ouderen van Aalsmeer en 
Kudelstaart extra voorzieningen te re-
aliseren, die niet kunnen worden ge-
financierd uit de normale Zorgcen-
trum en Thuiszorg budgetten. Het 
doel is om deze ouderen ‘dagen met 
een gouden randje’ te bezorgen. De 
75+ club, onderdeel van de Stich-
ting Vrienden, bestaat uit bedrijven 
die met elkaar gemeen hebben dat ze 
al langer dan 75 jaar actief zijn in de 
Aalsmeerse samenleving. Het oud-
ste lid, Aannemersbedrijf W. van der 
Laarse, bestaat zelfs al sinds 1850 en 
is dus 164 jaar! 
De andere bedrijven zijn: 1868: Huls-
bos Waterbouw BV, 1880: Hotel 
Aalsmeer B.V., 1886: Troef Beheer 
BV (Gebr. Man), 1887 Albert Heijn 
(Praamplein), 1888: Nieuwe Meer-
bode, 1891 Gebr. Eveleens B.V., 1894: 
Jachthaven Kempers en Makelaardij 
BV, 1900 Mediaverdi, 1902: Aalsmeer 
Boekhuis BV, 1902: W. Heeren & Zn 
h.o Epifanes BV, 1904: van der Schil-
den lingerie, 1905: Piet Huis Jachtha-
venbedrijf, 1908: Uitvaartcentrum Fin-
nema, 1909: Hilverda Groep BV, 1910: 
Fa. Joh. Van Leeuwen, 1910: Noord-
hoek Beheer BV, 1911 J.G. Alders h.o. 
Albert Heijn Kudelstaart, 1911 Au-
to Maas, 1911: L.W. Kramer en Zn 
BV, 1912: Van Berkel Aannemers BV, 
1914: Projectbureau Buis Pomona, 
1915: Brood en banketbakkerij Voo-
ges, 1916: Rabobank Aalsmeer h.o. 

Rabobank Regioschiphol, 1919: VOF 
Sparnaaij Juweliers, 1920: Accoun-
tantskantoor Berghoef BV, 1921: Car-
la de Klerk Interieur, 1921: De Car-
pentier Groep BV, 1921: BV Harte-
lust, 1923: Met & Co BV, 1924: Stam-
pershoek h.o. Verbeek & Bol BV, 1925: 
Burgers Carrosserie BV, 1927: Han-
delskwekerij Ubink BV, 1927: Jacht-
haven J. Dragt, 1927: Jongkind Grond 
BV, 1928: Wed. Jacob Hansen Kzn. en 
Zn., 1929: Stieva Vastgoed BV, 1929: 
Decorette Piet, 1930: Mantel Make-
laardij BV, 1931: Foto de Boer, 1931: 
Tuning Flower Export, 1932: M.C. van 
Staaveren BV, 1934: Kroom BV, 1935: 
Raggers Schoonmaakbedrijf BV, 
1936: Van Dillewijn Group BV, 1937: 
Kraan Mode. Naast deze zakelijke 
donateurs, die een jaarlijkse contri-
butie van 225 euro betalen, heeft de 
stichting ook een aantal particuliere 
donateurs. Alle ontvangsten van do-
nateurs en fondsen worden besteed 
aan de ouderen. Zo ondersteunen de 
Vrienden de jaarlijkse vakantie van 
de bewoners en wordt een financië-
le bijdrage geleverd aan de exploitatie 
van speciale bussen voor het vervoer 
van ouderen, waardoor hun mobili-
teit toeneemt. Ook hebben de Vrien-
den de aanschaf mogelijk gemaakt 
van onder andere een biljart, rolstoel-
fiets, Johannesorgel, vleugel en een 
terrasparasol. Omdat uit meerde-
re onderzoeken is gebleken dat be-
wegen en buitenlucht bijzonder be-
langrijk zijn voor zowel lichamelijke 
fitheid als het geestelijk functioneren 
van ouderen, is de realisatie van een 
heuse fitnesstuin bij Zorgcentrum 
Aelsmeer het volgende project waar-
voor de Vrienden zich vol enthousi-
asme inzetten! Meer informatie op:  
www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Yoga en avatarcentrum 25 jaar
Feest bij Inge Saraswati
Aalsmeer - Groot feest bij Inge 
Saraswati yoga en avatarcentrum, 
want Inge haar levenswerk, het 
goddelijke licht uitdragen naar ie-
dereen die het verlangen heeft thuis 
te komen en in staat is dat te ont-
vangen via Yoga, Avatar en magne-
tiseren, bestaat 25 jaar! Ooit begon 
zij op een kleine kamer bij haar ou-
ders in Uithoorn met het geven van 
yoga & magnetiseren. Vandaaruit 
breidde ze haar werk uit naar een 
bovenverdieping in de Hornmeer in 
Aalsmeer en weer verder naar de 
huidige intieme sessieruimte van 
nu in de Willem Alexanderstraat. 
Magnetiseren doet Inge al langer 
dan 25 jaar, ze deelt haar aangebo-
ren gave waardoor ze al vele men-
sen heeft geheeld. Sinds 1992 is In-
ge Avatar master en geeft zij deze 
bewustzijnstraining volop aan ieder-
een die een grote stap wil maken in 
zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast 
biedt Inge de mogelijkheid voor het 
onderhouden en verdiepen via re-
viewen en de avatar terugkomda-
gen. In het begin gaf Inge zwanger-
schapsyoga aan groepen soms twee 
groepen op zaterdag, maar nu geeft 
zij er de voorkeur aan om dat indivi-
dueel te geven. Daarmee is er per-
soonlijk aandacht voor het nieuwe 
leven en de bevalling. Inge geeft al-
weer jaren yoga op een manier dat 

je steeds dichter bij jezelf komt, ook 
in haar lessen kan men genieten 
van haar kennis. Ook de yogadagen 
zijn favoriet bij veel leerlingen. SInds 
een aantal jaren organiseert Inge nu 
ook yogazomerdagen op een prach-
tig landgoed. Met haar boek ‘De 
Onthulling - Het mysterie dat leven 
heet’ probeert zij door middel van 
haar eigen levensverhaal en een lo-
gische heldere uitleg over spirituali-
teit in het algemeen mensen dich-
ter bij de goddelijke vonk te bren-
gen. Gezien de prachtig reacties die 
dit heeft opgeleverd: ‘voelt als thuis 
komen, het is mijn levens-bijbel ge-
worden’ kan je stellen dat dit haar 
gelukt is. Ieder jaar ook geeft Inge 
een serie meditatie avonden waar 
zij haar ‘hogere’ kennis over Advaita 
Vedanta deelt. Ook deze dragen bij 
aan de ontwikkeling en de vrijheid 
van menigen, ze zijn de basis van 
het bestaan, de diepere kennis van 
de mens in de diepte. En Inge is re-
gelmatig te horen op radio Amstel-
veen! Kortom, het lijkt allemaal zo 
kalm en sereen bij Inge, maar achter 
de schermen is het altijd druk. Al-
weer 25 jaar lang! Ben jij oudleerling 
of cliënt en draag jij Inge een warm 
hart toe en wil je bij haar jubileum-
feest op zaterdag 22 maart aanwe-
zig zijn? Stuur dan een mail naar 
cramer.maaike@gmail.com.

Vergeet legitimatie niet!
Wethouder Ad Verburg 
deelt gratis compost uit 
Aalsmeer - Tijdens de landelijke 
compostdag deelt Wethouder Ad 
Verburg gratis compost uit als be-
loning voor het scheiden van groen-
te-, fruit en tuinafval. Wethouder 
Verburg: “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 inwoners 
te bedanken deel ik namens de ge-
meente aanstaande zaterdag 22 
maart bij de gemeentewerf aan de 
Zwarteweg 77 tussen 9.00 en 13.00 
uur gratis compost uit.” De geschei-
den inzameling van gft- en groen-
afval levert meer milieuvoordelen op 
dan de meeste mensen beseffen. 
Door het afval om te zetten in com-
post komt er minder kooldioxide 
(CO2) in de lucht en dit is gunstig 
voor het broeikaseffect. Zeker zo 
belangrijk is het positieve effect van 
compost voor de bodem. Bovendien 
is het inzamelen van gft veruit de 
meest voordelige manier van afval-

verwerking. Jaarlijks zamelen we in 
Nederland ruim 1,3 miljoen ton gft-
afval in. Dat zijn 50.000 vrachtwa-
gencombinaties vol. Via gemeente-
werven tellen we daar nog eens 2 
miljoen ton groenafval bij op. Deze 
grote hoeveelheid afval levert bij-
na 600.000 ton gft-compost en zo’n 
700.000 ton groencompost op. Dit 
gebruiken we voor de land- en tuin-
bouw, maar ook in sier- en moestui-
nen en bij het maken van tuinaarde 
en potgrond. 
De Meerlanden haalt het afval 
op in opdracht van de gemeente 
Aalsmeer. De Meerlanden verwerkt 
gft en organisch afval in de vergis-
tingsinstallatie in Rijsenhout tot vijf 
nieuwe producten waaronder com-
post. Tijdens landelijke compostdag 
krijgen inwoners hun ingezamel-
de afval terug in de vorm van com-
post. Voor het ontvangen van gratis 
zakken compost is het tonen van le-
gitimatie verplicht! Wees er snel bij, 
want op is op.

Aanmelden kan nog steeds!
Burgemeester en wethouders 
actief tijdens NLDoet
Aalsmeer - Op vrijdag 21 en zater-
dag 22 maart is in Aalsmeer weer 
van alles te doen tijdens NLDoet. 
Ook burgemeester Jobke Vonk en 
wethouders Ad Verburg, Gertjan van 
der Hoeven en Rik Rolleman, steken 
hun handen uit de mouwen. Doet u 
ook mee aan de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland? Aanmel-
den kan nog steeds. 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 wethouder Rik Rolle-
man werkt mee aan het opknappen 
van het hekwerk van Kinderboederij 
Boerenvreugd op vrijdag 21 maart. 
Samen klussen is leuk. Ook aan de 
slag op vrijdag 21 of zaterdag 22 
maart? Kijk voor een overzicht van 
alle klussen in Aalsmeer op www.nl-
doet.nl of neem contact op met de 
vrijwilligerscentrale Aalsmeer: Mar-
go Rijerkerk via mrijerkerk@vrijwil-
ligerscentrale-amstelland.nl of 06-
12218119. 

Kans op ernstige hinder 
tijdens wereldtop NSS
Aalsmeer - Nederland verwel-
komt op maandag 24 en dinsdag 
25 maart 58 wereldleiders en 5.000 
delegatieleden in Den Haag tij-
dens de Nuclear Security Summit 
(NSS). Voor een goed verloop van 
deze wereldtop, de grootste ooit 
in Nederland georganiseerd, wor-
den veiligheids- en verkeersmaat-
regelen getroffen die van invloed 
zijn op de bereikbaarheid. Wegge-
bruikers tussen Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam dienen door 
het vervoer van wereldleiders re-
kening te houden met zeer ernsti-
ge verkeershinder. Door afgeslo-
ten wegen ontstaat er grote kans 
op lange files op snelwegen. Dat-
zelfde geldt ook voor het onder-
liggende wegennet in Wassenaar, 
Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bol-
lenstreek en de Haarlemmermeer. 
Ook Amstelveen en Aalsmeer krij-
gen hier mee te maken. 
De gevolgen zijn ingrijpend en om-
vangrijk. De NSS-top zal geen en-
kele weggebruiker in of rond de 
Randstad ontgaan. Het vervoer van 
de wereldleiders gaat immers ge-
paard met veel wegafsluitingen 
en omleidingsroutes. Tijdens de 
drukste momenten op de snelwe-
gen moeten weggebruikers reke-
ning houden met een ‘spits boven-
op de spits’. 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. Pro-
beer bijvoorbeeld elders of thuis te 
werken. Als u met de auto op weg 
gaat, houd dan rekening met zeer 
ernstige verkeershinder en lange-
re reistijden. Een goede voorberei-
ding is belangrijk. Raadpleeg de 
website www.vanAnaarBeter.nl en 
houd de actuele verkeersinforma-
tie in de gaten en volg de omlei-
dingsroutes op de borden. Rijks-
waterstaat probeert het verkeer tij-

dens de NSS zo goed mogelijk te 
spreiden over het snelwegennet in 
de Randstad. Dat gebeurt in sa-
menwerking met de gemeente Den 
Haag, vele andere gemeenten, pro-
vincies, de luchthaven Schiphol, de 
ANWB en de Verkeersinformatie-
dienst (VID).

Polderbaan buiten gebruik
De tientallen vliegtuigen van de 
wereldleiders die de top bezoeken, 
worden geparkeerd op de Polder-
baan. Deze is gekozen als par-
keerplek, omdat deze het eenvou-
digst te beveiligen is. De voorbe-
reidingen zijn al op 10 maart ge-
start. Aansluitend aan de top vin-
den (herstel)werkzaamheden 
plaats aan de Polderbaan. Dat be-
tekent dat in die periode het vlieg-
verkeer wordt verdeeld over de be-
schikbare start- en landingsbanen 
van Schiphol. De Zwanenburgbaan 
en de Kaagbaan zijn overdag de 
hoofdbanen. De Buitenveldertbaan 
en de Aalsmeerbaan zijn de secun-
daire banen tijdens de drukke pe-
riode overdag. ’s Nachts zal naast 
de Kaagbaan de Zwanenburgbaan 
worden ingezet. Als de omstan-
digheden er om vragen kan ook 
de Aalsmeerbaan ’s nachts wor-
den gebruikt. Van 23 maart tot 26 
maart worden mogelijkerwijs ook 
de Oostbaan en de Buitenveldert-
baan ingezet. Welke baan daad-
werkelijk wordt gebruikt, is afhan-
kelijk van de weersomstandighe-
den. Voor vragen en/of klachten 
over het baangebruik: www.be-
zoekbas.nl. Vanzelfsprekend heeft 
bloemenveiling FloraHolland ook 
te maken met overlast van de top. 
Specifieke informatie over Flora-
Holland is te vinden op www.flora-
holland.nl. Ga naar www.aalsmeer.
nl/nss voor actuele informatie en 
meeste gestelde vragen.

Aanpak Bedrijventerrein 
Hornmeer
Aalsmeer - Op 13 februari heeft 
weer een overleg plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van bedrij-
venterrein Hornmeer en wethouder 
Ad Verbrug van Economische Za-
ken en Beheer. De verslechterde 
economische omstandigheden zijn 
ook in Aalsmeer voelbaar. 
Dat houdt in dat in de nabije toe-
komst grootschalige reconstruc-
ties niet tot de mogelijkheden be-
horen. Echter in de kleinschalige 
activiteiten en concreet onderhoud 
van de openbare ruimte zijn wel de-
gelijk mogelijkheden te vinden voor 
het doorvoeren van verbeteringen. 
Wethouder Verburg: “Ik hecht aan 
een goede samenwerking met een 
actieve en betrokken ondernemers-
vereniging als TCA en alle onderne-
mers van de Hornmeer, die mee wil-
len werken aan een mooi en up to 
date bedrijventerrein. Samen kun-
nen we de goede stappen gaan zet-
ten.” Voor 2014 zijn diverse werk-
zaamheden aan het bedrijventer-
rein gepland. 

Zowel aan het riool en de verhar-
dingen zullen aanpassingen plaats 
vinden. Na inspectie is gebleken 
dat het riool in goede conditie is 
en dat de afschrijvingstermijn nog 
niet overschreden is. Wel blijkt dat 
op een aantal punten reparaties 
moeten plaats vinden. Dit zal wor-
den gedaan door middel van ver-
betering van het riool van binnen-
uit. Dat houdt in dat het riool inwen-
dig wordt voorzien van nieuwe bin-
nenwanden. Hierdoor zal de door-
stroomsnelheid van het riool aan-
zienlijk verbeteren. De werkzaam-
heden vinden plaats via de inspec-
tieputten in het wegdek. Vanuit de 
meerjarenplanning ‘onderhoud we-
gen’ zullen eveneens werkzaamhe-
den plaats vinden. Gedacht moet 
worden aan het herstellen van trot-
toirbanden, verzakkingen in de trot-

toirs en herstel of vervanging van 
asfaltdeklagen. Deze werkzaamhe-
den vinden plaats op maaiveldni-
veau en hebben daardoor een gro-
tere impact op de wegen binnen het 
bedrijventerrein. 

Groenverbetering bij hotspots
In het overleg is ook staat van on-
derhoud van het groen ter sprake 
gekomen. De gemeente heeft be-
keken of een kwaliteitsimpuls op 
groen (vervanging) tot de mogelijk-
heden behoort. Grootschalige ver-
vanging is niet mogelijk. Wel zal 
gedurende 2014 strakker toezicht 
worden gehouden op de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden van de 
aannemer. 
Om de speerpunten van het groen-
onderhoud beter in beeld te krij-
gen zal een gezamenlijke rondgang 
worden georganiseerd en het con-
tact met de vertegenwoordigers 
door de toezichthouder worden 
verbeterd. De gemeente Aalsmeer 
blijft ook nadenken over kleinscha-
ligere vervanging (hotspots) van het 
groen, de mogelijkheden zijn al in 
beeld en de gemeente gaat hierover 
in gesprek met de ondernemers. De 
verwachting is dat in 2014 strakker 
toezicht en kleinschalige vervan-
ging zichtbaar zal worden op het 
bedrijventerrein. 

Nieuwe verwijzingsborden
Vanuit de ondernemers is er de 
wens en het initiatief om eigen ver-
wijzingsborden te mogen plaat-
sen op het bedrijventerrein. De ge-
meente is hier positief over en blijft 
graag in contact over de uitvoering 
van deze borden en de nog te be-
palen locaties. Beiden partijen wil-
len graag tot een spoedige realisa-
tie komen van dit mooie initiatief, 
zodat het bedrijventerrein uniforme 
uitstraling krijgt en de bedrijven be-
ter te vinden.

Vierde ster voor veilig 
ondernemen in Centrum
Aalsmeer - De uitreiking van de vier-
de ster van het Keurmerk Veilig On-
dernemen (KVO) heeft op 12 maart 
plaatsgevonden. In aanwezigheid van 
Wethouder Ad Verburg heeft Dirk 
Box als voorzitter van de KVO-werk-
groep Aalsmeer Centrum de ster in 
ontvangst genomen. Het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid (CCV) verzorgde de uitreiking. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Deze vierde ster is een heel 
mooi resultaat waar iedereen die aan 
heeft meegewerkt trotst op kan zijn. 
Hier is hard aan gewerkt door de ver-
tegenwoordigers van Meer Aalsmeer 
ondernemersfonds, brandweer, po-
litie en de gemeente. Door samen-
werken kunnen we veel bereiken. Ik 
wil iedereen bedanken voor zijn gro-
te inzet. Dit is goed voor de veiligheid, 

maar ook voor de Aalsmeer Centrum 
en voor de Aalsmeerse economie.” In 
de KVO-werkgroep Aalsmeer Cen-
trum zitten vertegenwoordigers van 
de Meer Aalsmeer ondernemers-
fonds, politie, brandweer en de ge-
meente. De winkeliers waren verte-
genwoordigd door Dirk Box en Jan 
Sparnaaij. Met ondersteuning van-
uit het CCV werken zij samen aan 
een veilig en goed ondernemerskli-
maat in het centrum van Aalsmeer. 
De 4de ster is een bevestiging dat de 
gemeente en haar partners goed sa-
menwerken, met als doel het blijven 
behouden en verbeteren van de leef-
baarheid (schoon, heel en veilig). De 
vierde ster is een aanmoediging om 
het ingezette traject voort te zetten en 
een pluim voor de goede samenwer-
king tussen alle betrokkenen. 

Van links naar rechts: Rob Pommerel (brandweer), Wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg, Jan Sparnaaij (Meer Aalsmeer ondernemersfonds) , Erik 
van der Brun (politie), Maarten Duijn (CCV) en Dirk Box (Meer Aalsmeer on-
dernemersfonds).

Verkoop Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 22 maart 
houd de Historische Tuin weer haar 
jaarlijkse verkoopdag. Een gedeel-
te van de gewassen zijn volgroeid 
en moeten plaats maken voor jon-
ge aanplant. Medewerkers en vrij-
willigers staan de hele dag klaar 
om te helpen met de aankoop van 
bomen en planten. Dit jaar staat 
er weer een gevarieerd assorti-
ment planten, waaronder vrucht-
bomen, hortensia’s en clematis, op 
de kuilhoek klaar voor de verkoop. 
Ook klimplanten, zoals blauwe re-
gen, vroegbloeiende clematis, kam-
perfoelie en akebia staan klaar voor 
de verhuizing naar een andere tuin. 

Ook rozen, heesters, coniferen en 
nog veel meer is in de aanbieding. 
Voor de liefhebbers zijn er ook se-
ringenstruiken te koop. Speciaal 
voor de verkoopdag zijn seringen in 
de kas getrokken om per bosjes te 
kunnen verkopen. De verkoop be-
gint om 10:00 uur en eindigt rond 
16.30 Er staan voldoende kruiwa-
gens klaar om alle aankopen te ver-
voeren. In de corridor staat de kof-
fie klaar. De entree is via de brug bij 
het Praamplein waar gratis gepar-
keerd kan worden. Denk wel om de 
parkeerschijf. Informatie via www.
historischetuinaalsmeer.nl of 0297-
322562.

Voorjaarsgroet zaterdag!
Lente in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Het is lente! Met het 
prachtige weer van de afgelopen we-
ken komt iedereen weer in de len-
tesfeer. Het straatbeeld verandert van 
winters en donker naar vrolijk gekleurd 
en de etalages van de winkels doen 
mee. Overal in het Centrum zijn de 
nieuwe voorjaarstrends te zien. Kleding 
en badmode in frisse kleuren, zonne-
brillen, gekleurde horloges, zomerse 

geuren, reisgidsen naar nog zonnigere 
bestemmingen en mooie boeken voor 
in de koffer of de tuin. Aanstaande za-
terdag 22 maart delen de dames van 
Meer Aalsmeer tussen 12.30 en 15.30 
uur een voorjaarsgroet uit in het Cen-
trum. Tevens maken bezoekers kans 
op een prachtig voorjaarsboeket. Proef 
het voorjaar en laat u verrassen in het 
Centrum van Aalsmeer!



Philip Paar Praktijk voor 
Persoonlijke hulp en Coaching
Aalsmeer - Betrokken, zorgzaam, 
gelijkwaardigheid, problemen op-
lossen en eerlijk zijn, dit zijn zomaar 
wat keywords die passen bij de aan-
pak van Philip Paar. Op een mense-
lijke manier en door goed te luis-
teren naar zijn cliënt biedt hij per-
soonlijke hulp aan mensen die bij-
voorbeeld met angstklachten te 
kampen hebben, somber zijn, span-
ningen voelen, onzeker zijn of stress 
ervaren. ‘Wat er ook speelt, we pak-
ken het samen aan!’, is dan ook niet 
voor niets zijn motto. “Ik ben een 
gevoelsmens en probeer gericht te 
zoeken naar oplossingen in mijn 

coachingspraktijk. Het woord laag-
drempelig mag er ook nog wel bij. 
Mensen zijn bij mij aan het juiste 
adres als zij op een bepaalde ma-
nier ‘vastzitten’. Één op één gaan we 
samen op zoek naar een juiste ma-
nier om daar mee om te gaan. Een 
sessie duurt bij mij altijd tachtig mi-
nuten. De essentie van coaching 
ligt in het luisteren naar mensen en 
mij in hen te verdiepen. Daar is per-
soonlijke aandacht en tijd voor no-
dig en dus neem ik die voor mijn 
klanten.” Philip Paar heeft een goed 
ontwikkeld empatisch vermogen en 
heeft met veel plezier tien jaar ge-

Nieuw in Aalsmeer: Haar en 
interieur in Stijl & Meer!
Aalsmeer - Jacqueline Hillegers en 
Linda Kroezen, beiden woonachtig 
in Aalsmeer, zijn twee enthousias-
te vriendinnen die de stap durven 
te wagen om een gedeelte van de 
Zijdstraat weer een nieuwe impuls 
te geven. Zij beginnen een unie-
ke conceptstore. Dit is volgens Wi-
kipedia een winkel die zich karak-
teriseert door een speciale mix van 
merken en producten. Het is een 
moderne belevenis van winkelen, 
altijd in beweging en geconcen-
treerd op de productbeleving. “We 
hebben er echt alle vertrouwen in 
dat dit gaat slagen en vinden het 
hier op nummer 22 een enorm leu-
ke stek!” Aldus de meiden in koor. 
Jacqueline: “Het wordt echt een 
heel bijzondere combinatie zaak. 
Dat zal ik even uitleggen. Het voor-
ste deel zal worden ingericht als ca-
deauwinkel met een steeds wisse-
lende collectie meubels, woonac-
cessoires en lifestyleartikelen en 
achterin krijg ik mijn eigen kapsa-
lon voor dames, heren en kinderen. 
Ik heb al dertig jaar kapperservaring 
en daarnaast is mijn passie styling, 
dus de samenvoeging van de twee 
disciplines is voor mij fantastisch. Ik 
kan hierin mijn creativiteit op bei-
de vlakken kwijt. Want of ik nu een 
haarkleur adviseer aan een klant of 
een kleurtje kies voor een interieur, 
is voor mij nagenoeg hetzelfde. Ik 
denk in plaatjes en heb feeling met 
allebei.” Linda vult aan: “Styling is 
ook mijn passie. Ik deed naast mijn 
baan als directiesecretaresse altijd 
al creatieve dingen. Had ook mijn 
webshop met accessoires, dus toen 
de kans zich voordeed om iets voor 
onszelf te beginnen, hebben we die 
met beide handen aangepakt. Het 
was nu of nooit!” Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan de die-
pe winkel. Er is gekozen voor pas-
teltinten. De zaak oogt rustig. Fa-
milie, vrienden en vriendinnen hel-
pen hard mee om de openingsda-
tum van dinsdag 25 maart op tijd te 
halen. 
 
Uitgebreid assortiment
Op het moment van het interview 
is de woonwinkel nog niet aange-
kleed, maar er is bij binnenkomst 
een prachtige toonbank gecre-
eerd, er staat in het midden van de 
zaak een grote eettafel waar aan de 
ene helft de wachtende kappers-
klant rustig een kopje verse koffie 
met iets lekkers erbij kan nuttigen 

en waar de overige helft vol komt 
te staan met decoratieartikelen. “Er 
komen allemaal verschillende stoe-
len omheen te staan.” Aldus Linda 
“En alles wat je ziet is te koop.” Aan 
de rechterzijde staan tot het gedeel-
te van de kapsalon rekken die vol 
komen te staan met snuisterijen, zo-
als windlichten, zeepjes, sieraden, 
hamamdoeken, schelpen, lampen, 
geurkaarsen, pillowspray’s en be-
schilderde bloempotten. Je kunt het 
zo gek niet bedenken. Jacqueline: 
“We doen de inkoop samen bij ex-
clusieve leveranciers door het hele 
land en zorgen ervoor dat dat unie-
ke en, niet onbelangrijk, betaalbare 
spullen zijn. Ook kun je bij ons te-
recht om meubels op maat te laten 
maken. Maar dan wel de landelijke 
stijl. Wij vinden Ibiza-Style heel erg 
leuk, dus hebben zelfs al wat leu-
ke zomertuniekjes ingekocht, maar 
als we een schattig slippertje zien, 
komt dat ook zo in het assortiment.” 
Linda: “Schelpen en zee is ook zo’n 
thema dat wij gaaf vinden. En we 
doen natuurlijk binnenkort mee met 
het Paasthema. Ik kan niet wach-
ten! Alles wat je bij ons koopt (en 
dat kan zelfs al vanaf een euro) pak-
ken wij overigens op een heel leuke 
manier in. Er is voor ieder wat wils. 
Met een cadeau van Stijl & Meer 
kun je echt aankomen.” Stijl & Meer 
heeft een openingsactie: Bij beste-
ding van vijftien euro of meer ont-
vangt u een cadeautasje met diver-
se producten en maakt u ook nog 
eens kans op een cadeaubon. En 
indien u een afspraak maakt in de 
kapsalon, ontvangt u een korting 
van twintig procent op uw volgende 
behandeling (geldig tot 8 april). De 
woonwinkel is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van negen tot 
zes uur, vrijdag koopavond en zater-
dag van half tien tot vijf. De kapsa-
lon is open op dinsdag, woensdag 
en donderdag van half negen tot 
vijf, op vrijdag tot zeven uur en op 
zaterdag van acht tot drie. Bel voor 
een afspraak op 0297-268343 of kijk 
voor overige informatie en acties 
op de Facebookpagina van Stijl & 
Meer, Zijdstraat 22 in het Centrum. 
De ondernemers tot slot: “Het goe-
de gevoel dat wij hebben willen we 
graag overbrengen op onze klanten, 
dus kom gerust even rondneuzen 
in onze knusse conceptstore. Het is 
de moeite waard. En de koffie staat 
voor u klaar!”
Door Miranda Gommans

Foto: Jacqueline Hillegers en Linda Kroezen (rechts) van Stijl & Meer.

In gesprek met raad in 
Rondetafelgesprek
Aalsmeer - Inwoners, instellingen 
en ondernemers kunnen voortaan 
rechtstreeks in gesprek met raads-
leden over voorstellen waarover de 
raad een besluit moet gaan ne-
men. Daarnaast is het mogelijk om 
zelf onderwerpen aan te dragen. Dit 
is één van de wijzigingen van het 
nieuwe vergadermodel waarmee de 
gemeenteraad afgelopen donder-
dag 13 maart heeft ingestemd. De 
gemeenteraad wil inwoners instel-
lingen en ondernemers actiever be-
trekken bij de voorbereiding van de 
besluitvorming. Twee weken voor-
afgaande aan een raadsvergade-
ring vindt er een rondetafelgesprek 
plaats over onderwerpen waarover 
de raad binnenkort moet gaan be-
sluiten. De onderwerpen worden 
een week van te voren via de me-
dia en op de website bekend ge-
maakt. Iedereen kan zich hiervoor 
op de dag zelf aanmelden en bij het 
rondetafelgesprek aanschuiven en 
zijn of haar mening geven. Raads-
leden kunnen deze informatie later 
gebruiken bij hun standpuntbepa-
ling. Niet alle raadsvoorstellen zul-
len worden geagendeerd voor een 
rondetafelgesprek. Als een onder-
werp niet is geagendeerd dan blijft 
de mogelijkheid bestaan om tijdens 
een raadsvergadering in te spre-
ken. De raadsvergaderingen vinden 
voortaan elke vier weken plaats en 

worden opgesplitst in een oordeels-
vormend en een besluitvormend 
deel. In het oordeelsvormende deel 
wisselen raadsleden standpunten 
met elkaar uit, gaan met elkaar in 
debat en kunnen moties (oproepen 
aan het college) en amendemen-
ten (wijzigingen van een besluit) in-
dienen. In het besluitvormende deel 
wordt alleen nog maar gestemd en 
vindt er geen debat meer plaats.

leden zijn praktijk opgericht. Op de 
vraag hoe dat allemaal zo gekomen 
is, vertelt hij het volgende: “Na het 
Gymnasium moest ik een keuze ma-
ken voor een verdere studie. Aange-
zien ik graag muziek maak was het 
óf kiezen voor mijn creatieve kant, 
dus conservatorium, óf een ande-
re studie. Het werd een rechtenstu-
die. Ik had als specialisatie familie-
recht en ben daarna lang werkzaam 
geweest als jurist bij het ministerie 
van justitie en de raad voor de kin-
derbescherming. Hier behandelde 
ik vele zaken waaronder echtschei-
dingen en interlandelijke adoptie. Ik 
heb hiervan enorm veel geleerd en 
brede ervaring opgedaan. Na zes-
tien jaar daar werkzaam te zijn ge-
weest, kwam er een grote reorgani-
satie, gingen de zaken over meer-
dere schijven en raakte ik het per-
soonlijke contact met het werkveld 
kwijt. Dat vond ik jammer. Om kort 
te gaan; de bureaucratie brak mij op. 
Ik stopte met een wat dubbel gevoel 
en heb toen de keuze gemaakt om 
alsnog naar het conservatorium te 
gaan. Een aantal jaren heb ik daar 
zang en piano gestudeerd, lich-
te muziek. Daardoor ben ik nu ook 
professioneel bezig met muziek. Ik 
heb mijn eigen combo en wij treden 
op door heel Nederland met liedjes 
van Toon Hermans liedjes en ook 
met het repertoire van Frank Sina-
tra. Eigenlijk staat dit dicht bij mijn 
werk als coach. De combinatie van 
muziek en coachen sluit naadloos 
op elkaar aan. De overeenkomst is 
dat ik met evenveel liefde mensen 
amuseer vanaf het toneel als ze te 
helpen vanuit mijn praktijk. Dit komt 
allemaal oprecht van binnenuit.”

Coach, geen therapeut
Philip vervolgt: “Gemiddeld hebben 
mijn cliënten acht tot tien gesprek-
ken nodig om inzicht te krijgen in 
hun problematiek en samen met 
mij een oplossing te vinden hierin. 
Ik vraag naar achtergronden en be-
handel ieder vraagstuk. ‘Waarover 
heb je spanning?’, 
‘Waar komt je boosheid vandaan?’, 
‘Is een scheiding onvermijdelijk?’ en 
’Welke oorzaken liggen er aan de 
relatieproblemen ten grondslag?’ 
Vaak stevige vragen, die vanuit ver-
schillende invalshoeken bekeken 
kunnen worden. 
Let wel, ik ben coach, geen thera-
peut. Ik zoek oplossingen op een 
andere manier dan het therapeu-
tische circuit. Daar wordt vaak ge-
werkt vanuit stoornissen of ziek-
tebeelden, ik los het op een ande-
re manier op. En dat doe ik nu ruim 
tien jaar tot tevredenheid van mijn 
cliënten. 
Ik zie het als een missie om mensen 
die problemen ervaren in het leven 
zo goed mogelijk verder te helpen. 
Natuurlijk zijn er gevallen waarin ik 
niet de aangewezen hulp ben, maar 
dan kan ik adviseren en eventu-
eel doorverwijzen. Particulieren zijn 
welkom voor een kosteloos intake-
gesprek, dit kan ook telefonisch.” 

Philip Paar Praktijk voor Persoon-
lijke hulp en Coaching is te vinden 
aan de Aalsmeerderweg 95. Infor-
matie en telefonisch spreekuur: da-
gelijks van 17.00 tot 17.30 uur. Tele-
foonnummer 0297-341243 of 06-
51346268.

Door Miranda Gommans

Gezellig bezoek van Ali B.
Wijkagent Erik v/d Brun 
bij Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 
kwam de bekende rapper en tevens 
jurylid van The Voice of Holland, 
Ali B, op bezoek in het radiopro-
gramma Vrijdagavondcafe op Radio 
Aalsmeer. Naast een leuk gesprek-
je met Ron en Lisette over zijn thea-
tershow en nieuwe televisieplannen 
ontving hij heerlijke Marokkaan-
se koekjes van de radio-kok Marc 
Eveleens en kreeg hij een prachtig 
olieverf schilderij te zien van luiste-
raar Tineke. Ali was zichtbaar onder 
de indruk. Luister terug naar de uit-
zending van vrijdagavond 14 maart 
via uitzending gemist op www.radio-
aalsmeer.nl met in het tweede uur 
van 22.00 tot 23.00 uur het gedeelte 
met speciale gast Ali B. Het Vrijdag-
avondcafé is deze vrijdag 21 maart 

weer vanaf 21.00 uur open met on-
der andere een nieuwe rubriek met 
wijkagent Erik van den Brun, de col-
lumn van Esther Gons, de Uitagen-
da, de Twitterhit en veel lekkere mu-
ziek uit de jaren tachtig tot nu. Erik 
van den Brun zal tijdens zijn rubriek 
vertellen over ervaringen, gebeur-
tenissen en preventietips geven. En 
nog meer reden om te luisteren: Ook 
Mike Multi komt vrijdag langs in het 
café. Volg Vrijdagvondcafé ook op 
Facebook en Twitter en laat weten 
indien je ook eens wilt aanschuiven 
in het café om iets te vertellen. Je 
bent van harte welkom!

Kok Marc, Lisette, schilder Tineke, 
Ali B en Ron. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Lions Disco voor 
‘t laatst in VVA
Aalsmeer - Oude tijden herleven: 
‘Iedere zaterdagavond van 8 tot 12 
uur: dit is Lions Disco voor jou’. Eén 
van de jingles die je weer kan gaan 
horen. Ben jij tussen 1971 en 1986 
bij Lions Disco geweest? Dan ben 
je nu echt oud. Maar, niet te oud 
om nog één keer uit je dak te gaan. 
Kom zaterdag 29 maart naar de re-
unie van Lions Disco, mogelijk voor 
de laatste keer in de VVA kantine 
aan de Dreef. Haal je kaarten op tijd, 
want op is ook werkelijk op! Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Multi Supplies 
en Jamin en bij de Lions dj’s Wil-
lem, de Witte en Cees. De kaarten 
gaan hard, bijna uitverkocht zelfs, 
dus snel aanschaffen maar!
 

Film in 
Bacchus

Aalsmeer - Op zaterdag 22 maart 
vertoont cultureel café Bacchus we-
derom een film. De titel van de films 
is uiteraard bekend, maar mag niet 
vermeld worden. Voor wie op de 
hoogte wil blijven van het filmaan-
bod biedt Bacchus drie mogelijkhe-
den: Neem een abonnement op de 
Bacchus–nieuwsbrief, die iedere 2 
à 3 weken verschijnt met hierin in-
formatie omtrent alle Bacchus–acti-
viteiten, wordt ‘vriend’ van Bacchus 
via Facebook of kijk op de website 
www.cafebacchus.nl. Hoe dan ook: 
De film begint zaterdag om 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.30 uur en de 
toegangsprijs bedraagt 3,50 euro.

Wedstrijdturnen SV Omnia
Robin en Guoxin naar finale!
Aalsmeer - Op 15 maart vond in 
Beverwijk de halve finale van de re-
gio Noord-Holland plaats van de 
turnwedstrijden in de vierde divi-
sie. SV Omnia 2000 mocht vanwege 
de resultaten in de rayonwedstrij-
den met negen turnsters hier aan 
deelnemen. Een waar record, want 
in de vierde divisie heeft SV Omnia 
in de voorgaande jaren hooguit met 
4 turnsters deel genomen. In de ca-
tegorie instap mocht alleen Jet van 
Kooten deelnemen. Zij turnde een 
prachtige balkoefening met een 
koprol en een handenstand zonder 
te vallen en kreeg hiervoor 13,05. Jet 
eindigde op de 20e plaats en mag 
hier trots op zijn. In de categorie pu-
pil 1 turnden Laetsicha van den Bij-
tel, Guylaine Piet, Robin Sahales-
si, Linda Schuiling en Fleur Snoek. 
Alsof ze het afgesproken hadden, 
vielen ze allemaal één keer van de 
balk! Bij de eindklassering eindigde 
Fleur op de 22e plaats, Linda werd 
19e, Laetischa 18e, Guylaine 17e en 
Robin 11e. Deze Omnia-turnsters 

turnden allemaal in de eerste wed-
strijd van de dag onder leiding van 
trainster Anneke Nap. Echter door-
dat er in dezelfde categorie meer 
meisjes in de rayonwedstrijden had-
den deelgenomen dan vooraf ver-
wacht was, kwam er nog een groep 
pupil 1 in de tweede wedstrijd. Di-
rect daarna werd bekend gemaakt 
wie er door mochten naar de fina-
le van de regio. Robin werd dus niet 
direct na haar wedstrijd, maar later 
per mail op de hoogte gesteld dat 
ze deel mag nemen aan de finale. 
Een mooie prestatie! In de categorie 
pupil 2 turnde Isa Verzeilberg, even-
eens onder leiding van Anneke Nap. 
Vorig jaar wist Isa het in de vierde 
divisie nog tot de districtswedstrij-
den te halen, maar helaas wilde het 
nu niet lukken. De zenuwen speel-
den deze keer wat meer op en dat 
was vooral merkbaar bij de even-
wichtsbalk, waar ze twee keer van-
af viel. 
Bij de sprong mislukte de streksal-
to, die met inspringen nog perfect 

ging! Voor de vrije oefening en de 
brug haalde Isa boven de 13 pun-
ten, maar helaas was het eindre-
sultaat niet goed genoeg voor een 
plaats bij de beste veertien. Isa ein-
digde op de 16e plaats en mag he-
laas dus niet door naar de fina-
le. In de categorie jeugd 2 turnden 
Guoxin Verhoef en Shania Blee-
ker onder leiding van trainster Eri-
ca Belandi. Beide turnsters turnden 

een foutloze wedstrijd! Echter de 
verschillen tussen de turnsters op 
dit niveau zijn zo klein dat het toch 
moeilijk is om een plaats bij de bes-
te veertien te bemachtigen. Shania 
werd 17e en Guoxin 7e. 
Met deze mooie zevende plaats mag 
Guoxin dus samen met Robin Saha-
lessi naar de finale van de regio, die 
op 5 april gehouden zal worden in 
Hypolytushoef. 

Handbalcompetitie
Grote overwinning C1 meiden!
Aalsmeer - 18 cursief: 24: 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15 
maart was de wedstrijd van het sei-
zoen voor de C meiden. De num-
mer 1 (Volendam) speelde tegen de 
nummer 2 (FIQAS Aalsmeer). 

Bij een overwinning is er nog kans 
op het kampioenschap van het 
zaalseizoen. De meiden gingen 
goed van start en met een mooi 
doelpunt van Aalsmeer kon de 
wedstrijd niet beter beginnen. De 
eindstand was uiteindelijk 19-10 
in het voordeel van Aalsmeer. Za-
terdag 22 maart spelen de meiden 
hun laatste wedstrijd dit seizoen en 
bij een ruime overwinning kunnen 
zij eindigen op de eerste plaats. 

C1 wint koploper! 
Op zaterdag 15 maart traden de jon-
gens C-teams van FIQAS Aalsmeer 

en SDS’99 tegen elkaar aan in de 
Bloemhof. De vorige wedstrijd was 
SDS overtuigend de beste (30-13 
winst) en tot vandaag waren zij de 
koploper. Hoe zou het nu gaan? De 
coaches Martin en Dick hadden 
de jongens goed voorbereid, want 
ze startten scherp en geconcen-
treerd. Weliswaar kwamen ze met 
2-0 achter, maar na vijf minuten 
stond het 2-2 door een paar goe-
de onderscheppingen en een snel-
le break. Aan beide kanten werd er 
vol vuur gestreden, goed gehand-
bald en voldoende gescoord. Het 
bleef spannend tot de laatste mi-
nuut. Twee minuten vóór tijd werd 
het zelfs 27-25, 27-26, maar dank-
zij een goed benutte strafworp 28-
26 in het voordeel van Aalsmeer. 
Knap gedaan! Ze hadden hard ge-
knokt, goed gespeeld en verdiend 
gewonnen. 

KampioenswedstrijdE1 
Aankomende zaterdag 22 maart 
spelen de jongens E1 van FIQAS 
Aalsmeer om 12.40 uur voor het 
kampioenschap in de Bloemhof. 
Nadat ze afgelopen zaterdag won-
nen van de E1 van Hellas (21-10) 
kunnen ze bij winst op Westlan-
dia ongeslagen kampioen worden. 
De wedstrijd wordt extra leuk door 
de muziek van hun eigen huis-DJ 
Vince. Het belooft zaterdag in de 
Bloemhof dus een geweldig spek-
takel te worden: komt het zien!

Zaterdag: Dames thuis
Komend weekend staan voor zowel 
de dames als de heren van FIQAS 
Aalsmeer belangrijke en spannen-
de wedstrijden op het programma. 
De dames gaan in de Bloemhof 
proberen rechtstreekse degradatie 
te voorkomen en móeten daarvoor 
winnen van Handbal Venlo. Aan-
vang: 20.30 uur. De mannen rei-
zen naar Geleen voor een uitwed-
strijd bij OCI/Lions en hebben aan 
één punt genoeg om een plek bij 

de laatste vier én in de kruisfinales 
veilig te stellen. Die wedstrijd be-
gint om 19.30 uur. 
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Korting bij kapster Manon 
op eerste knipbehandeling
Aalsmeer - Mobiele kappers, die 
prijsbewuste en kwalitatief hoog-
staande haarverzorgingsbehande-
lingen bij de consumenten aan huis 
leveren. Geen nieuw begrip, maar 
wel zo makkelijk. Manon Buis is per 
1 februari gestart met haar mobiel 
kappersservice aan huis. 

Manon, 41 en zelf woonachtig in 
Aalsmeer: “Steeds meer mensen 
hechten waarde aan uiterlijke ver-
zorging. Iedereen wil er per slot van 
rekening goed uit zien. Een behan-
deling op het gebied van haarver-
zorging is een stuk ontspanning en 
verwennerij voor jezelf geworden, 

en hoe fijn is dat als het in je eigen 
huis kan plaatsvinden, op een tijd-
stip dat het jou het beste uitkomt.” 
Manon is gediplomeerd kapster. U 
kunt bij haar terecht voor verschei-
dene haarverzorgingsbehandelin-
gen; uiteraard het (model) knip-
pen, maar ook verven en perma-
nenten behoren tot de mogelijkhe-
den van deze thuiskapster. Bent u 
nog geen klant? Maak dan een af-
spraak bij Thuiskapster Manon en 
ontvang 25% korting op de eerste 
knipbehandeling. Kijk ook eens op 
www.thuiskapstermanon.com of bel 
06-16414808 voor informatie of het 
maken van een afspraak.

Sale bij Van Kouwen met 
veel voordeel en kortingen 
Aalsmeer - Van donderdag 20 tot 
en met zondag 23 maart is het sa-
le bij Van Kouwen. De voordelen om 
te kopen tijdens de sale zijn: Tot dui-
zenden euro’s korting op voorraad-
auto’s, hoge inruilprijzen en extra 
inruilpremie die zelfs kan oplopen 
tot 1.700 euro. Verder gunstige fi-
nancieringstarieven, aantrekkelijke 
verzekeringstarieven en, zoals ge-
wend, uitstekende service en garan-
tie. “We hebben een flinke hoeveel-
heid nieuwe auto’s op voorraad. In 
het voorjaar willen we graag schoon 
schip maken in onze showrooms. 
Doordat we zeer scherp hebben in-

gekocht, kan dit weekend de bes-
te deal ooit worden gedaan!”, aldus 
Frank Vaneman, directeur van de 
Van Kouwen bedrijven. “Daarnaast 
zijn we op zoek naar goed onder-
houden occasions waar we een ho-
gere inruilprijs voor kunnen bieden. 
In combinatie met het inkoopvoor-
deel op de voorraadauto’s is dit dus 
hét moment om zaken te doen.” De 
Van Kouwen bedrijven zijn geopend 
op donderdag en vrijdag van 9.00 
tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.vankouwen.nl. 

Kindereetcoach van Spruitjes 
en Zo! in Aalmeer 
Aalsmeer - Kinderen of jonge-
ren met overgewicht? Lijnen? Dië-
ten? Dacht het niet! De kindereet-
coach van Spruitjes en Zo! biedt be-
geleiding naar een gezond eetpa-
troon en een gezond gewicht. Geen 
streng dieet, maar een kindvriende-
lijke en oplossingsgerichte methode 
die werkt! Overgewicht brengt op 
den duur ernstige gezondheidsrisi-
co’s met zich mee. Maar voor kin-
deren en jongeren is lijnen niet de 
oplossing. Het is zelfs erg onver-
standig! Omdat kinderen nog in de 
groei zitten, heeft hun lichaam een 
grote behoefte aan voedingsstof-
fen. Wanneer een kind of jonge-
re op dieet wordt gezet, komt hij of 
zij voedingsstoffen tekort. Dit geldt 
ook voor een kind met overgewicht. 
Voor een blijvend gezond gewicht is 
een gezond eetpatroon en voldoen-
de beweging noodzakelijk. 

In de Praktijk voor Voedingsad-
vies & Gewichtsbeheersing van ge-
wichtsconsulente Daniëlle Jonker 

worden kinderen en jongeren in een 
traject van acht weken op een leu-
ke en uitdagende manier, met leuke 
opdrachten, begeleidt naar een ge-
zonde, bewuste leefstijl en een ge-
zond gewicht. Ze leren over gezond 
eten en dat gezond eten ook lek-
ker is, maar ook hoe belangrijk het 
is om naar je eigen lichaam te luis-
teren. Spruitjes en Zo! is een unie-
ke en succesvolle methode geble-
ken. Meer informatie over Spruitjes 
en Zo! Is te vinden op: www.spruit-
jesenzo.nl. Daniëlle is BGN Geregi-
streerd Gewichtsconsulente. Haar 
praktijk is gevestigd in de School-
straat 9a. Behalve kindereetcoach 
van Spruitjes en Zo! begeleidt Dani-
elle met veel succes ook volwasse-
nen naar een gezond gewicht. Meer 
informatie over de praktijk en werk-
zaamheden van Daniëlle is te vinden 
op: www.daniellejonker.nl. De bege-
leidingskosten van Daniëlle worden 
overigens door de meeste zorgver-
zekeraars vergoed in de aanvullen-
de pakketten. 

Mooi weer BorrelAalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag vond de 16e editie plaats van 
de netwerkborrel en vanwege het 
mooie weer werd ook het dakter-
ras van restaurant Welkom Thuis in 
gebruik genomen. Dit keer maak-
te Arjen Vos Fotografie de foto’s, 
werden de kunstwerken van Juliët-
te van der Laarse goed ontvangen 
en zangeres Camadau nam circa 
123 netwerkers mee naar Parijs met 
haar franse chansons. Het format 
Netwerken met een knipoog wordt 
enthousiast ontvangen. Veel trou-
we bezoekers komen elke tweede 
donderdag van de maand naar de 
netwerkborrel maar ook weer veel 
nieuwe deelnemers uit de Randstad 
weten de weg naar Aalsmeer inmid-

dels te vinden. Organisator Ingrid 
Claasen heeft sinds deze maand in 
7Seven aan de Hornweg 7 een kan-
toor betrokken en gaat haar activi-
teiten als netwerkorganisator verder 
voorzetten onder de vlag van Net-
werken met een knipoog B.V. Op 10 
april vindt de volgende netwerkbij-
eenkomst plaats, dit maal met een 
vette knipoog naar de dames. 

Op de website is het mogelijk om 
een profiel aan te maken, zodat de 
netwerker ook online zichtbaarder 
wordt en het netwerken niet alleen 
beperkt blijft bij de tweede donder-
dag van de maand. Meer informatie 
over het programma of aanmelden: 
www.borrelaalsmeer.nl.

Tweede programma ‘Succesvol 
Netwerken voor ondernemers’ 
Aalsmeer - Onder toeziend oog 
van meer dan 100 aanwezigen, 
waaronder een groot aantal star-
tende ondernemers, heeft wethou-
der Ad Verburg van Economische 
Zaken donderdag 13 maart in on-
dernemerscentrum Nest op Kronen-
burg in Amstelveen het startschot 
gegeven voor het tweede program-
ma Succesvol Netwerken voor on-
dernemers. Dit programma, waar-
in gemeenten Aalsmeer en Amstel-
veen samenwerken, faciliteert star-
tende ondernemers in het onder-
nemerschap door individuele coa-
ching, masterclasses en netwer-
ken gedurende drie maanden. De 
deelnemers van de geslaagde eer-
ste editie van het programma ‘Suc-
cesvol Netwerken voor onderne-
mers’ waren aanwezig met presen-
taties over hun startende bedrijf. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg (CDA) sprak de onderne-
mers toe: “Zeker voor startende on-
dernemers is het van groot belang 
dat ze in korte tijd een netwerk op-

bouwen en goed begeleid worden. 
Dankzij dit programma Succesvol 
Netwerken vergroten jullie je kan-
sen. Niet alleen word je hier inten-
sief gecoacht, je ontmoet hier ande-
re ondernemers die er ook alles aan 
doen om hun dromen waar te ma-
ken. Je leert van elkaar. 
Je kunt elkaar helpen. En vaak blijft 
het niet bij ervaringen uitwisse-
len, maar worden er later zaken ge-
daan. Het is mooi dat de opkomst 
voor het tweede programma Zaai zo 
hoog was. We hopen dat ook voor 
de nieuwe groep startende onder-
nemers de coaching en workshops 
van de komende maanden een be-
langrijke bijdrage zullen leveren 
aan het succes van hun starten-
de ondernemingen. Startende on-
dernemers zijn belangrijk voor de 
Aalsmeerse economie. Ze brengen 
nieuwe kennis en vernieuwing en 
geven de economie een impuls. Ook 
kunnen startende ondernemers te-
recht voor hulp bij onze balie Bedrij-
ven.”

Wethouder Ad Verburg spreekt de meer dan 100 aanwezige startende on-
dernemers toe.

Zo maar vaas met rozen!
Aalsmeer - Aan totaal 340 bewo-
ners van de zorgcentra ‘t Kloos-
terhof en Aelsmeer, de aan- en in-
leunwoningen hier en het ouderen-
complex in Kudelstaart zijn afgelo-
pen vrijdag 14 maart vazen met een 
bos rozen uitgereikt. Zo maar, een 
spontaan gebaar om oudere inwo-
ners eens in het zonnetje te zet-
ten. Initiatiefnemers zijn Richard Ki-
lian, Maarten Sterk en Han Jooren 
en ze zitten nog vol van deze druk-
ke, maar mooie dag. “Ik was kapot”, 
zegt Richard eerlijk, maar ook: “Het 
was zo mooi. Best veel ouderen zijn 
eenzaam en ons bezoek werd echt 
gewaardeerd. Ik ben diverse ke-
ren geknuffeld.” De traktatie is min 
of meer een verlenging van de ac-
tie, die jaarlijks gehouden wordt na 
het vuurwerk in september. Huib en 
Annet van Veen van Four Seasons 
Quality uit De Kwakel zorgen altijd 
voor een decoratieve en bloemrijke 
versiering van de watertoren. Na af-

loop verdwijnen de mooie entoura-
ges niet in de prullenbak, maar krij-
gen een tweede leven in de zorg-
centra in Aalsmeer. De waardering 
hiervoor heeft het echtpaar doen 
besluiten ook zo maar spontaan ou-
deren te trakteren op een bloeme-
tje. En niet op 1 bloem, maar op een 
mooi boeket, gemaakt door Bob van 
de Heuvel, compleet in een vaas. Ri-
chard: “Een bewoonster vroeg of ze 
er 1 roos uit mocht halen. 

Ze was verbaasd en helemaal na-
dat ze hoorde dat we de vaas niet 
op kwamen halen, maar ze deze 
ook mocht houden.” Hij besluit: “Ik 
heb er een heel goed gevoel over, 
het was leuk en onze inzet waard. 
De ouderen verdienen af en toe een 
beetje extra aandacht.” De actie is 
op prijs gesteld. Bij Four Seasons 
zijn zowel via de telefoon als via de 
mail diverse bedankjes binnen ge-
komen van getrakteerde ouderen.

Hooikoorts? Acupunctuur!
Aalsmeer - De lente is in aan-
tocht! Maar dat betekent voor ve-
len dat het hooikoorts seizoen al is 
gestart! Prikkelende pollen van bo-
men, planten en grassen bezorgen 
letterlijk lentekriebels. En jou niet 
alleen: vijftien tot twintig procent 
van de Nederlanders heeft last van 
een pollenallergie. Gelukkig zijn de 
klachten in vele gevallen te verlich-
ten of te verdrijven met behulp van 
acupunctuur i.c.m. Quantum-Aller-
gy. Hallo lente, weg met hooikoorts! 
Bij hooikoorts treden vaak neus-
klachten op die lijken op een ver-
koudheid. Ook kunnen er klachten 
zijn, zoals onder andere jeukende 
ogen, huidproblemen of benauwd-
heid. Tijdens een allergische reactie 
komt er namelijk histamine vrij. Dit 
stofje heeft verschillende functies 
in ons afweersysteem en is onder 
meer verantwoordelijk voor boven-
staande allergie verschijnselen. Met 
acupunctuur worden de algemene 
gezondheid en het afweersysteem 
verbetert waardoor het lichaam een 
betere conditie krijgt. Quantum-Al-

lergy is een techniek om allergieën 
op te sporen en te verminderen of 
te elimineren. Deze techniek is ook 
effectief bij andere allergieën, zoals 
voedselallergieën, contactallergie-
en en allergieën voor (huis)dieren. 
Quantum-Allergy is pijnloos en on-
gevaarlijk! Het is geen wondermid-
del, maar het heeft wel goede resul-
taten. Bloed- en huidtesten zoals in 
het ziekenhuis gedaan worden zijn 
niet nodig doordat er puur gekeken 
wordt naar reacties van het lichaam 
of de spieren. Hierdoor is deze me-
thode geschikt voor iedereen, van 
baby’s tot mensen op hogere leef-
tijd.

Nieuwsgierig geworden over de-
ze behandeling? Meer informatie of 
een afspraak maken? Bel dan 06-
24463744. Behandelingen alleen op 
afspraak. Ook is informatie te vin-
den op www.yingwu.nl. De prak-
tijk is gevestigd aan de Hortensia-
laan 82. Acupunctuur behandelin-
gen worden vaak vergoed door uw 
verzekering! 

Kleinschalig kinderdagverblijf
Inloopochtenden Het Kroontje
Aalsmeer - Aanstaande maan-
dag, dinsdag en woensdag (24 tot 
26 maart) organiseert Christelijk kin-
derdagverblijf Het Kroontje drie vrij-
blijvende inloopochtenden. Als u op 
zoek bent naar een kinderdagver-
blijf kunt u met uw kind(eren) tussen 
10.00 en 1.001 uur binnen lopen om 
een kijkje te nemen onder het ge-
not van een lekker kopje koffie. Het 
kleinschalige kinderdagverblijf is een 
huiselijke plek waar aandacht voor 
het kind centraal staat. De kinderen 
weten zich geliefd en gezien, waar-
door ze zich vrij kunnen ontwikkelen 
en met elkaar kunnen spelen. Er zijn 
altijd vaste juffen/gezichten aanwe-

zig, die naast deskundig ook liefde-
vol en geduldig voor de kinderen zijn. 
De ouders zijn zeer tevreden met het 
kinderdagverblijf dat zich voortdu-
rend pedagogisch blijft ontwikkelen. 
Dat is ook terug te zien in de goe-
de beoordelingen welke zij ontvan-
gen hebben op bijvoorbeeld www.
beste-kinderdagverblijf.nl. Bij dit kin-
derdagverblijf ontvangt u een warm 
welkom en is er een plekje voor ieder 
kind! Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om op één van de inloopochten-
den te komen, dan kunt u altijd con-
tact opnemen voor een afspraak. 
Meer informatie vindt u terug op de 
website: www.kdvhetkroontje.nl.

‘Geerland Groen’ eerste 
energiezuinige wijk?
Kudelstaart – Geerland Groen is de 
naam die het onlangs gestarte ‘E-
team’ bedacht voor het project dat 
van deze Kudelstaartse wijk de eer-
ste duurzame wijk van de gemeen-
te Aalsmeer wil maken. Samen met 
Stichting Sienergie willen buurtbe-
woners hun woningen energiezui-
niger en comfortabeler maken. Een 
vierkoppig E-team heeft de handen 
uit de mouwen gestoken en trekt 
met ondersteuning van Sienergie 
dit unieke buurtproject. De steen 
kwam aan het rollen toen de familie 
Van Leeuwen in november 2013 het 
Energieloket van Sienergie bezocht 
met de vraag wat ze zouden kunnen 
doen om hun stookkosten te verla-
gen. Al snel bleek dat de buurt met 
vergelijkbare problemen zit en dus 
riep de familie Van Leeuwen ieder-
een bij elkaar. Tijdens een druk be-
zochte informatieavond in janua-
ri inventariseerde René Raadschel-
ders, projectleider en energieadvi-
seur van Sienergie de interesse voor 
een gezamenlijke aanpak onder het 
motto “Je woning energiezuinig ma-
ken is al slim, dat samen doen met 
de buurt is nog veel slimmer.” Geer-
land werd eind jaren zeventig ge-
bouwd. De 107 woningen hebben 
deels nog enkel glas. De vloeren 
werden niet of gedeeltelijk geïso-
leerd en de spouwmuurisolatie was 
nog niet van de kwaliteit van nu. Si-
energie maakte infrarood foto’s en 
die laten duidelijk zien waar warm-
te weglekt. Zonde, want daardoor 
zijn de energierekeningen onnodig 
hoog. En met tocht en koude voe-
ten laat het wooncomfort te wensen 
over. Inmiddels heeft het E-team in 

de buurt geïnventariseerd in wel-
ke verbetermaatregelen de bewo-
ners geïnteresseerd zijn, zoals ge-
vel-, vloer- en dakisolatie en opwek-
ken van groene stroom met zonne-
panelen. Ook noodzakelijk onder-
houd kan gelijk worden meegeno-
men. In Geerland gaat het dan om 
bijvoorbeeld slecht voegwerk, dak-
lekkage, problemen met de goten 
en wateroverlast in de kruipruim-
tes. Met name dit laatste euvel kost 
bij een slecht geïsoleerde vloer on-
nodig veel gas. “Samen uitzoeken 
wat nodig is en samen inkopen le-
vert niet alleen minder rompslomp 
op voor de individuele woningei-
genaren maar ook kostenvoordeel”, 
zeggen Mariska de Graaf en Jan 
Vrieze, E-team leden van het eerste 
uur. “Het is ook nog eens heel erg 
leuk om met je buren aan de slag 
te gaan. Fijn dat Sienergie ons met 
raad en daad helpt.” Het energiepro-
ject Geerland is een pilotproject dat 
Sienergie samen met de buurt uit-
voert in opdracht van de Regio Am-
stelland en de gemeente Aalsmeer. 
Sienergie is een onafhankelijke ad-
viseur zonder winstoogmerk die wo-
ningeigenaren, huurders en onder-
nemers stimuleert, informeert en 
ondersteunt om hun woningen of 
gebouwen energiezuinig te maken 
en duurzame energie op te wek-
ken. Het Energieloket van Siener-
gie is elke woensdag van 18.00 uur 
tot 20.00 uur in het gemeentehuis in 
Aalsmeer geopend voor gratis, on-
afhankelijk en vrijblijvend advies 
over woningisolatie en zonne-ener-
gie. Een afspraak maken is niet no-
dig. 

Een door Sienergie genomen infrarood foto van een kopgevel in Geerland 
waarop duidelijk de verdiepingsvloer zichtbaar is. Oorzaak: slechte isolatie. 

Nieuwe bundel Theodore van Houten

‘Geboren aan de N201’
Aalsmeer - De Aalsmeerse schrij-
ver, journalist, vertaler en radioma-
ker Theodore van Houten heeft een 
nieuw bundeltje verzorgd, dat vol-
gende week verschijnt. ‘Geboren 
aan de N201’ bestaat uit vijf korte 
verhalen (fictie), vier artikelen over 
Aalsmeer en een kleurrijke verza-
meling van vijfenvijftig columns. Van 
Houten, die verschillende lokale ini-
tiatieven ontplooide als The ‘Talk of 
the Town’ en de jaarlijkse 5 mei talk-
show in De Oude Veiling, moest vo-
rig jaar om gezondheidsredenen 
noodgedwongen al zijn activiteiten 
staken. Wel bleef hij schrijven aan 
een paar boeken, waarmee hij geen 
haast heeft. De titel ‘Geboren aan de 
N201’ is autobiografisch. De auteur 
werd in 1952 geboren op een hoek 
van de Aalsmeerse Dorpsstraat met 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
‘Geboren aan de N201’ bevat geva-
rieerde schetsen met een plaatselijk 
karakter over de provinciale weg, 
steeds maar weer vernielde bushok-
jes, een aanvaring met de wereld-

winkel, zwakke punten van de feest-
week, het oranjegevoel, de Westein-
der, kastanjekap, gestrande walvis-
sen, zwarte piet, kreunende tennis-
sers, de Canta, enzovoort. Favorie-
te thema’s zijn Aalsmeer in de jaren 
zestig, het verkeer, knullige bestuur-
ders en regelgevers, dieren, kouwe 
drukte en de supermarkt. Drie van 
de vier artikelen over Aalsmeer ver-
schenen eerder in iets andere vorm 
in Oud Nuus, over dienstweigeraar 
Japie Buis, de Aalsmeerse school-
plaat uit 1930 en de eerste docu-
mentairefilm over Aalsmeer als tuin-
bouwcentrum, uit 1923. Een kort ar-
tikel is gewijd aan Richard Wagners 
lied ‘Im Treibhaus’ (In de kas). Van 
de vijf korte verhalen zijn er drie op 
Aalsmeer en Aalsmeerders geïnspi-
reerd. ‘Geboren aan de N201’ is rijk 
geïllustreerd en verschijnt in een 
beperkte oplage bij Cocu Art & Re-
search en is uitsluitend verkrijgbaar 
bij The Read Shop in de Ophelialaan 
151 vanaf dinsdag 25 maart aan-
staande. De bundel kost 10 euro.

Aalsmeer - Wandtapijten zijn al 
eeuwenlang sieraden voor de lief-
hebbers. Met zeer verfijnde technie-
ken worden allerlei taferelen in de 
kleden verwerkt. Koningen en ede-
len hebben er tallozen aangeschaft 
om zalen en andere ruimten mee te 
versieren. 

Dit voorjaar hangen in de Wereld-
winkel Aalsmeer prachtige wand-
kleden uit India. De wollen wand-
kleden uit Pondicherry worden ge-
maakt door ervaren weefsters op 
authentieke weefgetouwen. De 
handgemaakte kleden zijn zeer ex-

clusief en worden slechts spora-
disch tentoongesteld. Deze kunst-
werken in verschillende maten zijn 
te bewonderen en natuurlijk ook te 
koop in de Wereldwinkel Aalsmeer 
in de Zijdstraat 15. 

Gobelin wandkleden uit India
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kinder- en jeugdkrant
Scholen van De Basis doen mee 
aan Week van Passend Onderwijs
Aalsmeer - In de week van 24 tot 28 
maart wordt landelijk De Week van 
Passend onderwijs gehouden. Het 
leiden thema van die week is ‘Pas-
send onderwijs = kansen voor kinde-
ren’. Passend onderwijs is een nieu-
we manier van samenwerken tussen 
regulier en speciaal onderwijs. Maat-
werk voor leerlingen. En een goede 
samenwerking tussen scholen, ou-
ders, gemeenten en jeugdzorg. Dat 
is de kern van passend onderwijs, 
dat op 1 augustus in heel Nederland 
van start gaat. De grote vraag is hoe, 
want daarvoor hebben scholen veel 
ruimte gekregen. Tijdens de Week 
van passend onderwijs willen scho-
len met leerkrachten, ouders en kin-
deren verkennen wat passend on-
derwijs voor school en voor leerlin-
gen betekent. Hoe gaat de school 
samenwerken met andere scholen in 
de buurt? Welke ondersteuning kan 
een school nu al bieden en wat moet 
verder worden ontwikkeld? Wat be-
tekent dat voor de kinderen? En voor 
de leraren? De Week van passend 
onderwijs biedt alle ruimte daar sa-

men over te praten. Van 24 tot en met 
28 maart vinden er in het hele land 
allerlei activiteiten plaats. De scho-
len van VPCO De Basis met scholen 
in Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Half-
weg, Zwanenburg, Aalsmeer en Ku-
delstaart doen mee aan deze week. 
Via voorlichtingsbijeenkomsten, spe-
ciale lessen voor kinderen, een ont-
bijtsessie en andere activiteiten la-
ten de scholen zien hoe zij zich heb-
ben voorbereid op het bieden van 
passend onderwijs. Ouders worden 
van harte uitgenodigd deel te nemen 
aan deze activiteiten en hun vragen, 
ideeën, en misschien ook zorgen 
met de school van hun kind te delen. 
Misschien zijn ouders nog op zoek 
naar een school voor hun kind. De-
ze week is prima geschikt om over de 
speciale onderwijsbehoefte van hun 
kind te spreken. Elke school van De 
Basis organiseert op eigen wijze ac-
tiviteiten. De website en nieuwsbrie-
ven van de betreffende scholen ge-
ven meer informatie daarover. Op de 
website www.vpcodebasis.nl zijn alle 
scholen van De Basis te vinden.

Voorstellingen in 
Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 22 maart 
om 14.30 uur brengt theatergroep 
Unieke Zaken de muzikale fantasie-
voorstelling ‘Beter te laat dan te nooit’ 
in het Amstelveens Poppentheater. In 
een uitdagende mix van mime, objec-
tentheater en jazzy live muziek op on-
der andere contrabas, klarinet en saxo-
foon zet Unieke Zaken opnieuw een 
aanstekelijke voorstelling neer. Be-
ter Te Laat Dan Te Nooit is een speur-

tocht vol onverwachtse gebeurtenis-
sen voor iedereen van 6 tot 106 jaar. 
Iedereen vanaf 66 jaar mag iemand 
gratis meenemen op reis. Op zon-
dagmorgen 23 maart brengen de Se-
samstraatacteurs de voorstelling ‘Een 
feestje voor Brammetje Boterhamme-
tje’. Een geestige, leerzame maar voor-
al spannende voorleesvoorstelling 
naar het boek ‘Een feestje voor Bram-
metje Boterhammetje’ voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar, met verve gespeeld 
door Sesamstraatacteurs Renee Men-
schaar (Pino) en Lot Lohr (Lot). Re-
serveren, informatie en acties op:  
www.amstelveenspoppentheater.nl 

Jozefschool maakt lawaai!
Aalsmeer - Op donderdag 13 
maart om half 11 heeft de Jozef-
school één minuut lang aan de bel 
getrokken. Met de hele school tege-
lijk is er 1 minuut lang lawaai ge-
maakt met instrumenten, potten en 
lepels, deksels, toeters, fluitjes en 
andere middelen. Zo vroegen de 
leerlingen en hun leerkrachten aan-
dacht voor leeftijdsgenoten met een 
handicap in ontwikkelingslanden, 
die niet naar school kunnen en voor 
wie onderwijs geen vanzelfsprekend 
recht is. Het initiatief voor deze actie 
kwam van het Liliane Fonds. Ruim 
500 andere scholen in Nederland 
deden op hetzelfde moment aan de-
ze actie mee. In 2000 spraken Ne-
derland en 188 andere VN-lidstaten 
af, dat in 2015 alle kinderen onder-
wijs moeten kunnen volgen. In Ne-
derland is het normaal dat kinderen 
naar school gaan. In ontwikkelings-

landen is dat anders. Want wereld-
wijd zien meer dan 20 miljoen kin-
deren met een handicap nooit een 
klaslokaal van binnen. Ze kunnen 
er niet in of worden geweigerd. Ou-
ders schamen zich voor hun kind 
of hebben geen geld voor school. 
Het Liliane Fonds is ervan over-
tuigd dat naar school gaan een ba-
sisrecht is voor ieder kind. In 2013 
konden ruim 40.000 kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslan-
den met hulp van het Liliane Fonds 
naar school, naar een dagopvang 
of een training volgen. Met de ac-
tie ‘Wij trekken aan de bel’ wil het 
Liliane Fonds kinderen, ouders en 
leerkrachten bewust maken van de 
achterstandssituatie van kinderen 
met een handicap in ontwikkelings-
landen. En daar draagt de Jozef-
school dan ook graag haar steen-
tje aan bij.

Snorkelaars en Zwaardvissen 
met diploma naar huis
Aalsmeer - Op maandag 10, 
woensdag 12 en vrijdag 14 maart 
waren ze er helemaal klaar voor! De 
28 kinderen, die deel hadden ge-
nomen aan de cursussen Snorke-
len en/of Zwaardvis in zwembad 
De Waterlelie. Zo kon iedereen op 
de afzwemdagen zijn of haar zwem-
kunsten laten zien. Bij het afzwem-
men voor Snorkelen moest er wor-
den gezwommen met de hele basis-
uitrusting aan, met één zwemvlies, 
met z’n tweetjes. 
Met en zonder duikbril. Onderweg 
moesten er koprollen en hoekdui-
ken gemaakt worden, brillen leeg-
geblazen en nog veel meer! Alle 
kinderen voldeden ruimschoots aan 
de voor hen gestelde eisen en gin-

gen met een oorkonde of snorkeldi-
ploma naar huis. Bij Zwaardvis lie-
ten de kinderen zien, dat zij naast 
schoolslag, enkelvoudige rugslag, 
borts- en rugcrawl inmiddels ook de 
samengestelde rugslag en de vlin-
derslag onder de knie hebben. Ook 
leren de kinderen bij deze lessen 
de diverse starts en keerpunten en 
zit er in deze diplomalijn een survi-
valgedeelte. Zwembad De Waterle-
lie feliciteert de alle snorkelaars en 
zwaardvissen van harte met het be-
halen van hun snorkelbrevet of –di-
ploma. Wilt u meer informatie over 
deze vervolgcursussen? Belt u dan 
met de receptie van het zwembad: 
0297-322022 of kijk op: www.esa-
aalsmeer.nl.

Groep 8 Feest in de Bok
Aalsmeer - Op vrijdag 21 maart 
opent Feesterij de Bok zijn deuren 
voor een speciaal feest voor alle 
aanstaande brugklassers. Alle tien 
de basisscholen van Aalsmeer en 
Kudelstaart zijn uitgenodigd en het 
belooft weer een groot feest te wor-
den. Twee jaar geleden werd er voor 
het eerst een Groep 8 Feest geor-
ganiseerd. 220 Kinderen feestten 
toen in de discotheek, later kwamen 
er vele kinderdisco’s bij voor de ba-
sisschool wat natuurlijk heel leuk is. 
Het Groep 8 Feest is en blijft spe-
ciaal voor de leerlingen van deze 
laatste groepen van de basisschool. 
Volgend jaar gaan ze immers naar 
een nieuwe school en dit is een 
mooie gelegenheid om nieuwe klas-
genoten te ontmoeten. Natuurlijk is 
het ook gewoon onwijs leuk om met 
huidige klasgenoten een feestje te 
bouwen. De 11 en 12 jarige feest-

gangers halen hun kaartje bij hun 
meester of juf. Bij binnenkomst van 
het feest wordt aan de deur de en-
treeprijs van 5 euro betaald. In de-
ze kosten zit een consumptie en wat 
lekkers. Ook de garderobe is inclu-
sief. 

Meesters en juffen ook welkom
De meesters en juffen van groep 8 
zijn ook van harte welkom om te ko-
men kijken en feesten. Het Groep 
Acht Feest begint op 21 maart om 
19.30 uur en de deur sluit al om 
20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er ge-
feest in de discotheek van de Bok. 
Daarna kunnen de ouders de kin-
deren weer ophalen bij de deur. Al-
le groep 8-ers worden opgeroepen 
om in de dresscode black and white 
gekleed te komen. Meer informatie 
(ook voor ouders) is te vinden op de 
website: www.groep8feest.nl.

Workshow voor kinderen bij 
Show- en jachthoornkorps 
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag 
en donderdag hebben leden van 
het Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart een bezoek gebracht aan 
de scholen in Kudelstaart. De kinde-
ren van groep 4 en 5 kregen daar-
bij uitleg over de instrumenten van 
het jachthoornkorps. Hoe werkt een 
jachthoorn of trompet en hoe klinkt 
dat nou zo’n trommel. Na een kor-
te uitleg over de vereniging moch-
ten de kinderen ook zelf aan de slag. 
Er werden allerlei ritmes getrom-
meld en er werd verteld hoe mu-
ziek nou eigenlijk werkt, wat ritmes 

zijn en noten. De kinderen hadden 
er veel plezier in en dat was goed 
te horen. Voor alle kinderen die het 
leuk zouden vinden om wat meer te 
weten van het jachthoornkorps en 
de muziek is er woensdag 26 maart 
een workshop in het clubgebouw 
aan de Bilderdammerweg 116. Van 
13.30 tot 14.30 uur is er de moge-
lijkheid om te komen kijken en vra-
gen te stellen en om een instrument 
uit te proberen. Ook is het mogelijk 
om te komen kijken op de repetitie-
avond van het korps. Deze is elke 
vrijdagavond vanaf 19.30 uur.

Groep 3 Samen Een voor 
gastles naar de bieb
Aalsmeer - Groep 3 van obs Sa-
men Een ging vrijdag 14 maart naar 
de bibliotheek voor een gastles. De 
kinderen kregen uitleg over hoe ze 
een boek kunnen lenen. Ze zijn al 
in het bezit van een eigen biblio-
theekpasje, deze zijn vorig jaar op 
school uitgereikt. Een verhaal over 
een avontuur van Vos en Haas is 
aan de groep voorgelezen, de illu-

straties waren daarbij te zien op een 
groot scherm. Na het voorlezen is 
een werkopdracht gedaan door de 
kinderen. Eerst moesten ze losse 
letters opzoeken en daarvan zoveel 
mogelijk woorden opschrijven. Het 
was een leuke les voor groep 3. De 
kinderen zijn van harte welkom om 
de bibliotheek in de Marktstraat re-
gelmatig te bezoeken!

Weer winst U12 BVA 
Aalsmeer - Op zaterdag 15 maart 
moest de U12 (jongens en meis-
jes onder 12 jaar) naar Heemskerk 
om tegen de U12 van Mapleleaves 
te spelen. Het werd weer een bloed-
stollende wedstrijd, die alle 8 perio-
des gelijk opging. Het verschil is nooit 
groter dan 4 punten geweest! Waar in 
het begin van de competitie nog wel 
eens de angst voor de tegenstander 

de boventoon voerde, liet het team 
zich nu niet meer uit het veld slaan 
en verdedigde alsof ze de wereld aan 
het veroveren was! Wel zal er, om de 
eigen scores wat meer te kunnen ver-
hogen, nog wat beter samengespeeld 
moeten worden in de aanval. Geluk-
kig rondde Alex zijn scorepogingen in 
de laatste periode af met 2 scores en 
was de winst met 32 tegen 34 binnen!

Weer schoolatletiekdag!
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk zal 
AV Aalsmeer ook dit jaar weer de 
jaarlijkse schoolatletiekdag orga-
niseren. Dit gezellige en sportieve 
evenement vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 12 april, een dag dus om 
alvast in je agenda te noteren. 

Ook dit jaar hoopt de organisatie, 
net als voorgaande jaren, weer op 
een grote deelname. Het program-
ma bestaat ook deze keer weer uit 
de overbekende onderdelen, te we-
ten 60 meter sprint, verspringen, 
balwerpen en voor de echte loop-
liefhebbers een 600 meter. Op ie-

der onderdeel en voor elke catego-
rie zijn er medailles te verdienen en 
ook zal iedere deelnemer zoals ge-
bruikelijk weer een mooie presta-
tiekaart ontvangen. De inschrijving 
is inmiddels geopend. Zit je op één 
van de Aalsmeerse of Kudelstaart-
se basisscholen? Opgeven kan dan 
via de school. Mocht de school niet 
meedoen dan kan ook individueel 
ingeschreven worden voor deze leu-
ke dag. Hiervoor kan contact opge-
nomen worden met Dirk Spaarga-
ren of Janpieter Baars. Meer infor-
matie over de schoolatletiekdag is te 
vinden op www.avaalsmeer.nl.

Jeugdschaatsen Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 15 maart 
hebben de kinderen van Het Jeugd-
schaatsen Aalsmeer voor hun 
KNSB-diploma geschaatst op de 
Jaap Edenbaan in Amsterdam. Al-
le 55 kinderen hebben de nodige 
ronden voor hun diploma, variërend 
van de schaatsproef tot en met di-
ploma E, geschaatst en al eerder 
een start, rem- en slalomproef af-
gelegd. Onder een heerlijk zonnetje 
en belangstelling van veel familie en 
bekenden was het een laatste ijser-
varing van deze winter.

Helaas geen natuurijs, maar wel 
hebben deze kinderen een och-
tend mogen schaatsen op de cool-
ste baan van Nederland in het Oym-
pisch Stadion. Een mooie beleve-

nis! In De Skeeve Skaes, de sfeer-
volle kantine van de Jaap Edenbaan 
die helaas gaat verdwijnen, kregen 
de kinderen een hapje en drankje 
en ontvingen zij van hun schaats-
trainers het welverdiende diploma 
en een klein aandenken. Het per-
soneel van De Skeeve Skaes werd 
in de bloemetjes gezet als dank-
voor meer dan 30 jaar verzorgen 
van deze diploma uitreikingen van 
het Jeugdschaatsen. De schaatslei-
ders en -sters ontvingen van de Fe-
deratie van Aalsmeerse IJsclubs een 
mooi boeket. Er kan sinds 16 maart 
weer ingeschreven worden voor het 
seizoen 2014/2015 via de websi-
te www.jeugdschaatsenaalsmeer.nl 
voor kinderen in de leeftijd
van 6,5 tot en met 11 jaar.

De Hoeksteen haalt 1621,73 
euro op voor World Servants
Aalsmeer - Begin november heb-
ben alle kinderen van basisschool 
De Hoeksteen een tekening gemaakt 
waar door mister Pencil kerstkaarten 
van zijn gedrukt. De kinderen zijn de 
kerstkaarten gaan verkopen aan fa-
milie, kennissen en vrienden. Er zijn 
heel veel kerstkaarten verkocht. Van 
de verkochte setjes ging 1/3 deel naar 
het goede doel. Het goede doel dat 
gekozen was, is World Servants en als 

specifiek project een school in Malawi. 
Voordat de kinderen de kaarten gin-
gen verkopen hadden ze in de klassen 
al beelden van deze school gezien en 
gehoord waar het geld voor gebruikt 
zou worden, want de school is nog 
lang niet af. Afgelopen vrijdag is de 
cheque aan World Servants overhan-
digd. Het mooie bedrag van 1621,73 
euro is opgehaald voor het goede doel. 
Heel goed gedaan allemaal!

Veel enthousiaste kinderen 
bij baby en peuterzwemfeest 
Aalsmeer - Bijna 100 mensen waren 
afgelopen zondag aanwezig bij het 
baby en peuterzwemfeest in zwem-
bad De Waterlelie. Van 13.00 tot 15.00 
uur was het zwembad het domein van 
(groot)ouders met (klein)kinderen die 
kwamen zwemmen en spelen in het 
water. Van jong tot oud, iedereen had 
plezier. In het recreatiebad en het on-
diepe bad werden verschillende les-
jes gegeven: liedjes zingen, spetteren 
en spelen met de materialen. Veel ou-
ders en kinderen deden hier enthou-
siast aan mee. Verder konden kinde-
ren swimsuits passen en uitproberen 
en ook hier was belangstelling voor. 
In grote whirlpool werden foto’s ge-
maakt door Anne-Marie Leegwater-
Blom van View on You. En natuur-

lijk was er wat te drinken voor ieder-
een. Kortom, het was een echt feest. 
Het zwemfeest werd mede moge-
lijk gemaakt door kinderdagverblijf 
Snoopy uit Kudelstaart. Zij stond in 
de hal van het zwembad en gaf in-
formatie over de opvangmogelijkhe-
den. En terwijl de ouders werden ge-
informeerd, konden de kinderen mooi 
worden geschminkt. Wilt u volgende 
keer ook (weer) bij het baby- en peu-
terzwemfeest zijn? Noteer dan alvast 
zondag 28 september in uw agenda, 
want dan vindt het feest nog een keer 
plaats. En misschien is het dan nog 
wel aantrekkelijker, want het water is 
dan 2 graden warmer. Voor foto’s en 
meer informatie: www.esa-aalsmeer.
nl of kijk op onze Facebookpagina.
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Vrijdag huldiging kampioenen
Clubkampioenschappen bij 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Een mooie opwar-
mer voor de clubkampioenschap-
pen voor Menno Kramer bij de laat-
ste Holland Cup Supersprint wed-
strijden in Breda. Menno werd in 
het overall klassement zeer verdien-
stelijk derde en stond daarmee mooi 
op het podium van deze landelijke 
Holland Cup wedstrijden. Afgelopen 
zaterdag 15 maart werden de jaar-
lijkse clubkampioenschappen ge-
reden als afsluiting van het seizoen. 
Zoals ieder jaar weer in samenwer-
king met IJsclub Nut en Vermaak uit 
Leimuiden werd de ijsbaan in Haar-
lem afgehuurd. De organisatie had 
weer een prachtig programma voor 
de hele avond in elkaar gezet en al-
les verliep feestelijk met een ieder 
op zijn of haar niveau met de maxi-
male inzet. Mooie ritten dus bij een 
lekkere temperatuur, een prima ijs-
vloer en dus ook goede omstandig-
heden. Zeker bij de pupillen leverde 
dit weer een groot aantal persoonlij-
ke records op: Kim Visser, Yana Bol, 
Birgit Tolsma, Dian van Staveren, 
Jorrit la Pierre, Pieter Visser, Bram 
Schaak, Jim Tates, Vigo van der 
Feen, Onno Zonneveld, Igor Baars, 
Luke Kooij, Bart van der Zwaard en 
Gerben van Dijl reden mooie wed-
strijden en prima tijden. Allemaal 
potentiële kampioenen van de toe-
komst! Bij de Dames werd Nicky 
van Leeuwen clubkampioen, voor 
Natasja van Wijk en als derde Mar-
jolein van der Zwaard. Bij de Heren 

was er een Junioren categorie, die 
gewonnen werd door Erik Kramer, 
gevolgd door William Koole en Duuk 
Vermeulen. De winst bij de Senioren 
Heren ging naar de winnaar van vo-
rig jaar, Olaf Smit, vlak daarop ge-
volgd door marathonschaatser Mats 
Stoltenborg, en sprinter Menno Kra-
mer. Tenslotte de categorie Recre-
anten, zeg maar degenen die één 
keer per jaar een wedstrijd rijden en 
daar het hele seizoen voor trainen 
op het recreantenuur. De winst ging 
net als vorig jaar naar Marc Bart, op 
de voet gevolgd door Dennis Ver-
meulen en tenslotte op de bron-
zen plaats Ed Vink. Vrijdagavond 21 
maart worden alle clubkampioenen 
gehuldigd in het clubhuis aan het 
Konnetlaantje in Rijsenhout, en zul-
len ook alle rijders, die hebben deel-
genomen aan een Nederlands Kam-
pioenschap, in het zonnetje worden 
gezet. Daarnaast is deze feestelij-
ke afsluiting een mooi moment om 
weer alle vrijwilligers van de club 
te bedanken voor hun inzet tijdens 
en rondom de wedstrijden. Zonder 
deze vrijwilligers zou het niet luk-
ken om deze mooie wedstrijden te 
kunnen rijden. Voor meer informa-
tie omtrent (schaats) nieuws, uit-
slagen, verslagen en evenementen 
heeft IJsclub De Blauwe Beugel een 
actieve website die te raadplegen 
is via: http://www.ijsclubdeblauwe-
beugel.nl. Tevens is de ijsclub zeer 
actief op Facebook.

Zwemkampioenschappen Minioren
Goud voor Jort, Jochem, 
Amber en Finn van Oceanus
Aalsmeer - Minioren deel 4 werd ge-
zwommen in het Veenweidebad te 
Mijdrecht. Met om 14.30 uur aan de 
start Michael, Thomas, Finn, Luuk en 
Viggo waarbij Michael, Finn en Luuk 
hun tijden wisten aan te scherpen. 
Laure zwom tijdens de 100 meter 
schoolslag 3 seconde van haar tijd af. 
Ook Lieke wist haar tijd tot een 2.06,41 
te verbeteren. Bij de 100 vrij was het 
een serie vol Oceanus giganten waar-
bij Dawid en Liam hun tijden flink ver-
beterden en waarbij Jochem en Jort er 
een bloedstollende race van maakte. 
Er is zelfs naar de duizendste gekeken 
om een winnaar aan te wijzen. 1.19,37 
Hadden beide heren en het voordeel 
werd aan Jort toegewezen. Claire en 
Romee zwommen een zeer goede 100 
school en beide dames scherpten de 
tijden aan. De vier musketiers Dani-
que, Madelief, Femme en Nina ston-
den klaar voor de start op dezelfde 
afstand, na een valse start gingen ze 
los en hoe alle vier zwommen ze een 
pracht van een persoonlijk record. Se-
bastian en Rick zwommen een keu-
rige 200 wissel en de meisjes junio-
ren deden daar een schepje bovenop. 
Anouk R herstellende van een nare 
schouder blessure wist puur op tech-
niek een persoonlijk record te zwem-
men net als Britt, Amber B, Anouk H 

en Jane. De 100 rugcrawl het domein 
van Jochem en hoe, als een scheer-
mes zwom hij een 1.29,01 waarbij Li-
am in de eindsprint plek 2 opeiste. 
Laure, Lieke en Amber C wisten alle 
drie hun tijd te verbeteren op de 100 
vrije slag. En dan de 50 meter vlinder-
slag. Romee en Claire waren blij dat ze 
het gehaald hadden, Madelief en Da-
nique deden het ook super en Femme 
en Nina die elkaar op de hielen zaten, 
werden tweede en derde. Sebastian 
ging op de 200 schoolslag de nieuw 
aangeleerde techniek uitproberen. 
Amber B opende op de 200 school-
slag veel te langzaam, maar lag ver 
voor op de rest van het veld en werd 
overtuigend eerste, gevolgd door Ja-
ne die met een 3.26,19 keurig twee-
de werd. Anouk H zwom maar liefst 
15 seconde van haar tijd af en finishte 
in een 3.39,20. Tussen Thomas en Finn 
werd het een strijd der titanen. Finn 
die zijn zinnen op de overwinning had 
gezet en hard aan het werken was, 
terwijl Thomas vrij rustig door het wa-
ter heen gleed. Finn was uiteindelijk 
een 6 honderdste sneller. In de slot-
afstand 100 rug minioren 5 scherpte 
Lieke haar tijd aan. Het zat erop, nog 
één deel te gaan op 6 april. Dan wordt 
duidelijk wie zich heeft geplaatst voor 
de finales half juni. 

Plaatsingswedstrijd ritmische gym
Goud voor Ilse Huiskens!
Aalsmeer - Op 16 maart was in Ba-
rendrecht de tweede plaatsingswed-
strijd voor de ritmische gymnastiek B-
dames van SV Omnia. Een belangrij-
ke wedstrijd voor de dames, want bij 
deze wedstrijd konden nog plaatsen 
in de halve finale verdiend worden. 
Voor de pre-junioren stond de duo-
wedstrijd op het programma. Anahit 
Oganisjan startte met Jikke van der 
Meer als tweede duo met hun lintoe-
fening. Helaas kwam er al vroeg in de 
oefening een knoop in één van de lin-
ten en liep de oefening vanaf dat mo-
ment niet helemaal gelijk meer. Ge-
lukkig kwamen ze wel gelijk bij het 
einde. Daarna was het duo Sanne 
Cleveringa en nogmaals Jikke aan de 
beurt met hun touwoefening. De da-
mes gingen voortvarend van start en 
het was goed te zien, dat er geoefend 
was op het vangen van het touw. Wel 
was het ook voor dit duo lastig om al-
les gelijk te krijgen. Maar enthousi-
ast waren ze wel. Jikke gooide in haar 
enthousiasme haar touw bij het ein-
de wel erg ver. In de tweede ronde 
moesten Anahit en Jikke hun touw-
oefening laten zien. Ook hier duide-
lijk een vooruitgang met het vangen, 
maar de touwen kwamen ook een 
keer ongelukkig tegen elkaar aan. De 
laatste oefening voor de dames was 
de lintoefening van Sanne en Jikke. 
De dames begonnen in volle vaart, 

maar helaas kwamen halverwege de 
oefening de linten ook hier ongeluk-
kig tegen elkaar. Na de oefeningen 
begon het wachten op de uitslag. Uit-
eindelijk bleek bij de prijsuitreiking de 
jury de touwoefeningen van de da-
mes toch goed gewaardeerd te heb-
ben. Een podiumplaats zat er niet in, 
maar beide duo’s eindigden toch in 
de top 10. Anahit en Jikke eindigde 
op een mooie zevende plaats en San-
ne en Jikke zelfs op de vijfde plek. De 
lintoefeningen werden helaas minder 
gewaardeerd. Anahit en Jikke eindig-
de op de twaalfde plaats en Sanne en 
Jikke eindigde nog wel in de top 10, 
op plaats acht. Tijdens de middag-
wedstrijden deed Ilse Huiskens mee 
namens SV Omnia in de categorie se-
nioren. Helaas greep Ilse twee keer 
mis, maar ze ging goed door. In een 
veld waarin bijna iedereen wel klei-
ne foutjes maakte, was het afwach-
ten wat de jury met dit soort klei-
ne missers zou doen. Ilse mocht met 
haar knotsoefening de dag afsluiten 
en ondanks de kleine foutjes ging Ilse 
tevreden de vloer af. Tijdens de prijs-
uitreiking was de spanning van het 
gezicht van Ilse af te lezen. Uiteinde-
lijk kwam de ontlading toen bleek, dat 
ze op de eerste plaats was geëindigd. 
Op slag waren alle kleine foutjes ver-
geten, de rest van de oefeningen ble-
ken goed genoeg voor goud!

Zaalvoetbalcompetitie
Topper bij ZABO ronde 13!
Aalsmeer - De zaalvoetbal com-
petitie van de ZABO wordt zater-
dag 22 maart voortgezet met de 
13e speelronde. Op het program-
ma staat ondermeer de topper tus-
sen de nummers één en twee van 
de ranglijst. Koploper Koen Pack 
(VVZS) staat drie punten voor op 
naaste concurrent Schijf Grondbo-
ringen. 
Bij een overwinning lonkt het kam-
pioenschap voor Koen Pack in hun 
eerste ZABO-seizoen. Bij een ge-
lijkspel of zege voor Schijf Grond-
boringen zullen er nog vijf span-
nende wedstrijd-avonden gaan 
volgen. De eerste wedstrijd tussen 
beide zaalvoetbalploegen eindig-
de overigens met een 1-1 gelijk-
spel. Speelronde 13 vindt plaats in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-

weg. Publiek is uiteraard van harte 
welkom en de toegang tot de tribu-
nes is gratis. Om 18.35 uur begint 
Amsec Beveiliging tegen Heem-
horst Watersport. Om 19.20 uur 
is de aftrap van Koen Pack tegen 
Schijf Grondboringen. Om 20.05 
uur treedt Polonia Aalsmeer aan 
tegen LEMO. Om 20.50 uur speelt 
La Furia Roja tegen Lemo Gaat Los 
en om 21.35 uur is er als afslui-
ter de partij tussen Holex en Pil-
ler Sport. 

Stand vooraf: Koen Pack(VVZS) 
12-32, Schijf Grondboringen 12-29, 
La Furia Roja 12-24, LEMO 12-24, 
Piller Sport 12-15, Holex 12-13, Po-
lonia Aalsmeer 12-12, Heemhorst 
Watersport 12-11, Lemo Gaat Los 
12-10, Amsec Beveiliging 12-3.

Basketbalcompetitie
Klinkende overwinning 
dames op koploper Alkmaar
Aalsmeer - De dames van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer kunnen 
weer winst aan hun reeks gewon-
nen wedstrijden toevoegen. Afge-
lopen zaterdagavond reisden de 
dames af naar Alkmaar voor een 
wedstrijd die spannend beloofde te 
worden, daar dit team eerder met 1 
punt verschil gewonnen had. Van 
spanning was echter de hele wed-
strijd niks te merken.

Al na de eerste sprongbal open-
de Aalsmeer de score in de wed-
strijd. De eerste paar minuten gin-
gen beide teams nog gelijk op, 
maar al snel stond Aalsmeer ver 
voor. Eindstand van de eerste peri-
ode was dan ook veelbelovend: 20-
9 voor Aalsmeer.
In het tweede kwart zakte de sco-
re van Aalsmeer wat in, maar door 
een ijzersterke verdediging van de 
Aalsmeerse kant lukte het Alk-
maar niet om bij de basket in de 
buurt te komen. Zij schoten veel 
van afstand, maar wisten daarmee 
de basket niet genoeg te raken 
voor een voorsprong, waardoor 
Aalsmeer de rust in ging met een 

redelijk ontspannen voorsprong 
van 28 tegen 16 en goed gevoel 
over de eerste helft.
De tweede helft had Alkmaar wei-
nig meer in te brengen tegen het 
spel van Aalsmeer. In de verde-
diging stond Aalsmeer keihard 
te werken om elke bal te onder-
scheppen, wat helaas wat fouten-
last opleverde maar ook een la-
ge score van Alkmaar. Ook door 
het bekende ‘lengte overwicht’ van 
Aalsmeer waren nagenoeg alle re-
bounds voor Aalsmeer, wat veel 
frustratie opleverde bij Alkmaar. 
Ook daar kwam een aantal da-
mes in foutenlast, waardoor er in 
het laatste kwart twee dames op 
de bank terecht kwamen met elk 
5 fouten, wat diskwalificatie van 
de wedstrijd betekende voor deze 
2 dames. In de aanval werd onder-
tussen rustig doorgespeeld met af 
en toe een mooie score van Iris on-
der de basket. 

Aan het einde van de wedstrijd 
was de stand 30-40 voor Aalsmeer 
en konden de dames tevreden te-
rugkeren naar huis!

Poel’s Eye in het Dorpshuis
André van de Niet wint wel
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de elfde speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Er was een keurige opkomst met 
37 deelnemers. De elf speelavon-
den van dit seizoen hadden bij el-
kaar opgeteld 429 deelnemers, dat 
leverde een gemiddelde op tot nu 
toe van precies 39 deelnemers per 
speelavond. In totaal kwamen er 
106 darters, waarbij de één natuur-
lijk vaker als de ander kwam. 46 
Darters kwamen één keertje, ter-
wijl zes darters tot nu toe nog geen 
speelavond hadden gemist dit sei-
zoen. Twee van deze zes ‘die hards’ 
waren Marco Cornelisse en Tjit-
te Miedema. Zij stonden de afgelo-
pen speelavond bij elkaar in de pou-
le, samen met Rick Fransen. Marco 
werd winnaar van deze zware pou-
le, Rick Fransen tweede. Zij gingen 
door naar de A ronde. In de tussen-
ronde hadden zij wisselend succes, 
Marco won en Rick verloor. Mar-
co zat nu dus in het hoogste niveau 
(de A Winnaarronde) en Rick in het 
tweede (de A Verliezerronde) van 
de in totaal vier niveaus. Hier ble-
ven zij beiden wel succesvol waar-
door zij uiteindelijk beiden de fina-
les wisten te bereiken. Marco moest 
het in de finale opnemen tegen Wim 
Grapendaal. Marco en Wim hadden 
beiden dit seizoen nog geen finale 
verloren en drie keer gewonnen. Na 
een zeer spannende en hoogstaan-
de finale was het Wim die de laatste 
verlossende double wist te gooien. 
John Kater en Martin Bax bereikten 
knap de halve finale. Ook Roberti-
no Zonneveld en Johan Breur pres-
teerden uitstekend door de kwartfi-
nale te bereiken, net als William Hu-
nitetu en Kilian Broeren. Rick mocht 
het in de finale op het tweede ni-
veau opnemen tegen André van 
de Niet. Rick redde het tegen An-
dré van de Niet niet. André won zo-
doende voor de tweede keer ooit in 
drie gespeelde finales bij de Poel’s 
Eye. John Guldemond was verguld 

met zijn halve finale, het stadium 
wat ook voor Ronald Baars de eind-
halte betekende. Jan Berk, Rene 
Kruit, Albert Geleijn en Tim van de 
Poel bereikten de kwartfinale. Tjitte 
was dus door Marco en Rick tot de 
B ronde veroordeelt en daar haal-
de hij een mooi kunststukje door 
de hoogste uitgooi van de avond te 
werpen met een prachtige finish van 
157. Op de website www.poelseye.nl 
uitslagen en ook het filmpje van de 
poging van Johan Breur voor de Tri-
ple Pot. Het is Johan helaas (voor de 
tweede keer op rij) niet gelukt de 
juiste triple te raken. De volgende 
speelavond is volgende week vrij-
dag 28 maart. 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.

André van de Niet wint wel

Zaterdag 22 maart: 
AALSMEER
Aalsmeer 1 - G.H.C. 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – Huizen 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Waterwijk 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – Overamstel 5 14.30 u
Ouderkerk 4 - Aalsmeer 5  14.30 u
Ouderkerk 5 - Aalsmeer 6 14.30 u
Aalsm/RKAV.Vet.1 – D.C.G. Vet.2 14.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 - Aalsmeer VR.1  12.00 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – D.C.G. Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
United/DAVO A1 - J.A.United A1 14.30 u
J.A.United B1 – D.E.M. B3 11.30 u
V.V.C B3 - J.A.United B.2 14.45 u
J.A.United B3 – Zandvoort B2 11.30 u
Meervogels’31 C1 - J.A.United C1 14.45 u
B.S.M. C2 - J.A.United C2 12.45 u 
Hillegom C5 - J.A.United C3 11.30 u
J.A.United C4 – H.B.C. C6 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Hillegom D1 11.30 u
J.A.United D2 - V.V.C. D3 9.00 u 
RKDES D2 - J.A.United D3 9.30 u
D.R.C. D1 - J.A.United D4 11.00 u
V.V.H./Velserbroek D1 - J.A.United D5 10.30 u 
J.A.United D6 – Olympia.Haarl. D4  9.00 u
Bloemendaal E1 - J.A.United E1  8.30 u
J.A.United E2 – AJAX E3 9.30 u
ZuidoostUnited E2 - J.A.United E3 11.30 u
Pancratius E9 - J.A.United E5 9.00 u
Badhoevedorp 3 - J.A.United E6 10.30 u 
RKAVIC E2 - J.A.United E7 10.00 u 
J.A.United E10 – Pancratius E 13  9.30 u
J.A.United E11 – Legm.vogels E 13 11.00 u
J.A.United E12 – Buitenveldert E 10  9.30 u
Roda’23 F2 - J.A.United F1 12.30 u
Arsenal F1 - J.A.United F3 8.30 u 
J.A.United F4 - Sp.Martinus F6 9.00 u
Ouderkerk F5 - J.A.United F5 10.15 u
J.A.United F6G – Sp.Martinus F 10  9.00 u
J.A.United F7G – RKAVIC F5 9.00 u
J.A.United F8 - Roda’23 F 11 9.00 u
RKDES F9 - J.A.United F9 9.30 u

Meisjes
De Meer A.1 – J.A.United MA.1 12.00 u
J.A.United MB.1 – Sp.Martinus MB.1  12.30 u 
J.A.United MC.1 – Kon.HFC MC.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – R.C.H. M.C 1 12.30 u
J.A.United MD.1 - D.S.S. MD.1 11.00 u
SCW ME.1 - J.A.United ME.1 8.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Amstelveen D1 11.00 u
RKDES D2 – J.A.United D3 9.30 u
RKDES D3 – BSM D1 9.30 u
RKDES D4 – Diemen D7 11.00 u
Amstelveen E2 - RKDES E1 9.00 u
RKDES E2 – RKDES E3 11.00 u
RKDES E4 – Roda’23 E9 11.00 u
Legm.vogels E 11 - RKDES E5 11.00 u
RKDES F1 – F.C.Amsterdam F1 11.00 u
Roda’23 F4 - RKDES F2 11.00 u
Roda’23 F5 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Badhoevedorp F4 9.30 u

Buitenveldert F9 - RKDES F5 14.15 u
RKDES F6 – AMVJ F3  9.30 u
Legm.vogels F8 - RKDES F7 9.00 u
RKDES F8 – Amstelveen F4 9.30 u
RKDES F9 – J.A.United F9 9.30 u

Vrouwen
LYRA VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u

Meisjes
HBC MB.2 - RKDES MB.1 13.00 u
Nieuw Sloten MC.1 - RKDES MC.1 13.00 u
Overbos MD.2 - RKDES MD.1 13.15 u
Buitenveldert ME.6 - RKDES ME.1 16.15 u 

SCW
SCW 1 – Stormvogels 1 14.30 u
RAP 3 - SCW 2 14.30 u
SCW 3 – De Meer 3 12.45 u
SCW 4 – Roda’23 4 15.15 u
Tos Actief 3 - SCW 5 14.30 u
AJAX Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – DCG Vet.1 15.00 u
AFC Vet.2 - SCW Vet.3 14.45 u

Junioren
SCW A1 – S.V.IJ. A2 12.00 u
Hillegom B1 - SCW B1 11.30 u
SCW C1 – Zandvoort C3 10.15 u
SCW C2 – Onze Gazellen C5 11.00 u

Pupillen
SCW D1 - RCH D1  9.30 u
SCW D2 – UNO D5  8.30 u
ZuidoostUnited E3 - SCW E1 9.00 u
SCW E2 - Legm.vogels E9 8.30 u
Legm.vogels E 12 - SCW E3 9.00 u
Roda’23 F1 - SCW F1  9.00 u
SCW F2 – Badhoevedorp F1 8.30 u
SCW F3 – Roda’23 F 15  8.30 u

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

Meisjes
SCW MB.1 – Pancratius MB.1   9.20 u
Legm.vogels MC.1 - SCW MC.1 13.00 u
SCW ME.1 – J.A.United M.E.1 8.30 u

Zondag 23 maart:
RKAV
RKAV 1 – Muiderberg 1 14.00 u 
Roda’23 3 – RKAV 2 14.30 u
RAP 3 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – Pancratius 10 11.30 u
RKAV 5 – Nautilus 2 14.00 u
RKAV 6 – RAP 9 11.30 u

RKDES
A.G.B. 1 - RKDES 1 14.30 u
RKDES 2 – Kampong 2 11.00 u
CTO’70 2 - RKDES 3 11.30 u
RKAVIC 2 - RKDES 4 12.30 u
RKDES 5 – Legm.vogels 3 14.00 u
RKDES 6 – Nautilus 5 14.00 u
RKDES 7 – AFC 11 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Bloemendaal A1 12.00 u
RKDES B1 – Ouderkerk B2 11.00 u
Tos Actief B1 - RKDES B2 12.30 u
RKDES C1 – Pancratius C2 10.00 u
RKDES C2 – Buitenveldert C5 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Programma 
handbal
Zaterdag 22 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 –
 WeHaVe
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer D2 – 
 WeHaVe
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 – 
 Lotus
12.40 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens E1 – 
 Westlandia
13.30 uur: FIQAS Aalmeer, E4 – HVBS
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Nieuwegein (Tweede Divisie)
20.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 Venlo (eredivisie, nacompetitie) 

Zondag 23 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B3 – 
 Lacom
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames A1 – 
 Legmeervogels (Jeugddivisie)
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 – 
 Nieuwegein
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – 
 Legmeervogels
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 – 
 Havas
12.20 uur: FIAS Aalsmeer, D1 – VOC
13.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – US
14.35 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 Ventura

Alle wedstrijden van de handbalver-
eniging worden gespeeld in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg. 
Publiek is altijd welkom.

Geinburgia en RKAV gelijk!
Aalsmeer - Na de blamage van vori-
ge week had RKAV veel goed te ma-
ken, daarin zijn ze voor 100% ge-
slaagd. Men ging er vandaag voor, 
het was nog niet helemaal top, maar 
de inzet was weer helemaal terug. De 
punten moesten mee naar Aalsmeer, 
dat was de doelstelling van trainer 
Erwin Monnich. Niet helemaal gelukt 
maar toch een puntje, met vechtlust 
verdiend, klasse. Geinburgia, iets bo-
ven RKAV, liet zich van begin af aan 
gelden. Men was niet bereid om zon-
der slag of stoot cadeautjes weg te 
geven. Vlak na het beginsignaal was 
het de voorhoede speler van Gein-
burgia van Vliet die 1-0 liet aanteke-
nen na een perfect uitgespeelde aan-
val. RKAV had het geluk dat scheids-
rechter Yucel niet alles precies in de 
gaten had en dat werd hem ook kwa-
lijk genomen door de spelers van 
Geinburgia. Zo zag hij enige over-
tredingen van RKAV over het hoofd. 
In de twee en dertigste minuut kreeg 
RKAV een strafschop toegewezen, 
wat tot hevige protesten van Gein-
burgia zijde teweeg bracht. De toe-
gewezen strafschop werd feilloos 

benut door Barry Springintveld: 1-1. 
Tien minuten later was het Elis Ha-
lep die Geinburgia op 2-1 zette. Na 
de rust waren het twee ploegen, die 
voor wat het waard was, voor de pun-
ten streden. RKAV mocht in het ge-
heel niet klagen dat het vizier van de 
Geinburgia voorwaartsen totaal niet 
op scherp stond. Lat en paal ston-
den doelpunten in de weg, tot gro-
te geruststelling van de mee geko-
men supporters en doelman van de 
Halm die weer terug kan kijken op 
een sublieme wedstrijd. Eerlijk is eer-
lijk, Geinburgia was in deze fase van 
de wedstrijd beter, maar als je zelf 
niet scoort dan is het de tegenstan-
der wel. In dit geval RKAV. Na een af-
geslagen aanval op het RKAV doel, 
was er direct een aanval naar voren, 
met een voorzet werd Fabian Way-
man in stelling gebracht, en met suc-
ces. Zijn kopbal verdween achter de 
doelman van Geinburgia: 2-2. over 
het geheel genomen een verdiende 
uitslag. Komende zondag 23 maart 
speelt RKAV tegen Muiderberg, aan-
vang 14.00 uur.
Theo Nagtegaal



Aalsmeer - Afgelopen week maakte lies Rip deze foto’s van de groep Spor-
tief Wandelen, die elke week (al meer dan 10 jaar) in het Hornmeerpark oe-
fent. Onder leiding van Nels de Vries wordt er gezellig gelopen en aan de con-
ditie gewerkt. De groep hoopt in het Hornmeerpark te kunnen blijven wande-
len. Er is geen ander park en er wordt echt elke week naar uitgezien door de 
nog steeds groeiende groep deelnemers.

Wandelen in Hornmeerpark

Aqualiners gemotiveerd!
Aalsmeer - Zwembad de Waterle-
lie en Deli Line gaan op 3 april voor 
de derde keer van start met het ge-
zamenlijke project AquaLine. Aqua-
Line bestaat uit 12 weken sporten 
in De Waterlelie en een persoonlij-
ke en groepsbegeleiding door een 
diëtiste en gewichtsconsullente van 
Deli Line. De huidige 17 deelnemers 
zijn enthousiast over het program-
ma. Van zwembad de Waterlelie 
kregen ze een Aquasportpas, waar-
op zij, naast een keer vast Aquajog-
gen op donderdagavond, desge-
wenst elke dag konden gaan zwem-
men. Hier is goed gebruik van ge-
maakt. In de tussentijd begeleidde 
de gewichtsconsulente en diëtiste 
van Deli Line de deelnemers naar 
een gezonder voedingspatroon. 
Voor iedereen werden weekmenu´s 
samengesteld en zijn er evaluatie-
gesprekken gehouden waarin alle 

vragen werden beantwoord. In de-
ze periode zijn er ook door de dië-
tiste van Deli Line ook 4 leerzame 
en inspirerende workshops gege-
ven. Wilt u ook werken aan een ge-
zond lichaam met een gezond ge-
wicht? Bij AquaLine is het mogelijk 
om met een minimale belasting op 
uw gewrichten actief bezig te zijn 
om uw ideale gewicht te bereiken. 
Wilt u ook meedoen en bent u be-
nieuwd naar de kosten? Neem con-
tact op met Zwembad de Waterlelie 
tel 02973-22022 of Deli Line 02975-
22824. Vaak wordt een deel van de 
kosten vergoed door uw zorgver-
zekeraar. Zorg en Zekerheid heeft 
een overeenkomst met zwembad de 
Waterlelie waardoor zij 75% vergoe-
den wanneer bijvoorbeeld AV-top 
bent verzekerd. Aqualine wordt ge-
geven op de donderdag van 20.45 
tot 21.30 uur.

Fietsevenement Ride for the 
Roses in 2015 weer in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 6 september 2015 
komt de Ride for the Roses weer 
naar Aalsmeer. Op dit moment is de 
gemeente, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en vrijwilligers, al be-
zig met het inrichten van werkgroe-
pen en een stuurgroep. Wethouder 
Ad Verburg van Economische Za-
ken: “Ik ben er trots op dat de Ride 
for the Roses weer naar Aalsmeer 
komt. Duizenden bezoekers fietsen 
voor het goede doel KWF Kanker-
fonds en kunnen genieten van on-
ze mooie omgeving met de West-
einderplassen en bloemenroute. 
Op de editie van 4 september 2011 
is de gemeente trots zijn op álle in-
dividuele giften, álle deelnemers 
en álle ondernemers die dit grote 
succes mogelijk hebben gemaakt 
met toen een recordopbrengst van 
1.600.516,99 euro. Ik weet zeker dat 
ons fantastische bedrijfsleven, vrij-
willigers, clubs en organisaties zich 
weer volledig in gaan zetten om de 

volgende editie ook tot een suc-
ces te maken. Samen kunnen we er 
weer een mooi evenement van ma-
ken met een mooie opbrengst voor 
het goede doel. Op 7 september 
van dit jaar wordt in Goes het stok-
je overgedragen aan de gemeen-
te Aalsmeer.” In 2011 deden meer 
dan 8.000 fietsers mee aan de Ride 
for the Roses in Aalsmeer. Het doel 
van Ride for the Roses is geld inza-
melen voor KWF Kankerbestrijding 
door middel van een gezamenlijke 
fietstocht. De Ride for the Roses is 
geen fietsevenement om geldprij-
zen, maar een fietstocht met voor 
iedere deelnemer aan de finish een 
rode roos. Iedereen kan aan de Ride 
for the Roses meedoen. Er zijn toer-
tochten van 30 en 55 kilometer en 
een Cyclotoer van ruim 110 kilome-
ter door de omgeving. Meer infor-
matie over de Ride for the Roses is 
te vinden op de website www.ride-
fortheroses.nl.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 27 
maart organiseert buurtvereniging 
Oostend een gezellige sjoelavond 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. De aanvang is 20.00 uur, 
maar de zaal gaat vanaf19.30 uur 
open voor koffie, thee en inschrij-
ving. Het sjoelen op 13 maart is ge-
wonnen door Thomas van Brakel 
met liefst 1846 punten. Na loting 
zijn ook prijzen uitgereikt aan Jo-
pie de Vries met 1725, Joke Schuttel 
met 1658, Sjaak Bleeker met 1526 
en bij Piet Harting met 1263 punten.

Gerrit wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Het 
kaarten op 13 maart is gewonnen 
door Gerrit van der Geest met 5236 
punten, gevolgd door Huub Bouw-
meester met 5119 en Henk van Wi-
chem met 5011 punten. Bij het jo-
keren behaalde Kees van der Meer 
de hoogste eer met 197 punten en 
is Gerard de Wit met 227 punten 
op twee geëindigd. Nieuwe kaar-
ters zijn van harte welkom. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

Maatkaarten bij 
S.V. Kudelstaart
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert 
aanstaande vrijdagavond 21 maart 
een klaverjasavond. Kaarters, die 
graag een avond willen kaarten met 
een vaste maat, bijvoorbeeld vrouw, 
vriend of collega, zijn van harte wel-
kom. Wie geen maat kan vinden 
voor deze avond, wordt aangera-
den toch naar het dorpshuis te ko-
men. Ter plaatse wordt een passen-
de maat gezocht. Er zijn deze avond 
prijzen voor de hoogste en laagste 
tafel en natuurlijk worden vijf dub-
bele winnaars met een prijs be-
loond. Ook de altijd gehouden ver-
loting met veel mooie prijzen met 
onder andere een heerlijke fles wijn, 
diverse vleesprijzen, worst, kaas en 
meer, ontbreekt deze avond niet. 
Het inschrijfgeld bedraagt voor deze 
avond 3,50 euro per persoon. Aan-
vang 20.00 uur in Dorpshuis t’ Podi-
um aan de Kudelstaartseweg.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 25 maart or-
ganiseert kaartclub Ons Genoegen 
vanaf 19.30 uur een gezellige speel-
avond in het gebouw van Ons Twee-
de Thuis in de Hortensialaan. De zaal 
gaat open om 19.00 uur en op het 
programma staan klaverjassen en 
rummicuppen. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom. Komt allen, de kof-
fie en thee staan klaar en iedereen 
gaat met een prijsje naar huis. Het 
klaverjassen tijdens de vorige speel-
avond is gewonnen door Bert Buys 
met 5461 punten, op twee Trien Weg-
man met 5153 en op drie is Bert Over-
dijk geëindigd met 5137 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Nel Ton 
met 3390 punten. De hoogste eer bij 
het rummicuppen is behaald door 
Annie Gahrmann met 4 punten.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 ten onder
Aalsmeer - Het bezoekende Am-
sterdam ’78 9 bleek met 1-9 veel 
te sterk voor Bloemenlust 1. Alleen 
Frans Ravesteijn wist na een span-
nende 5-setter de winst binnen te 
halen, maar Bart spaargaren en Jo-
han Berk kwamen niet in de buurt 

van een zege. Ook in het dubbel-
spel waren Bart en Johan vrij kans-
loos. Bloemenlust 2 verloor de uit-
wedstrijd tegen HBC ietwat geflat-
teerd met 7-3. Van de vier partij-
en die pas na een vijfde game wer-
den beslist werd er maar één door 

Mooie prestaties deelnemers 
bij jaarlijkse Westeinderloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
16 maart is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Westeinder-
loop gehouden. Net als voorgaan-
de jaren kon er worden meege-
daan aan een 10 of een 5 kilome-
ter. Voor de kinderen tot en met 12 
jaar was er de 1 kilometer baanloop. 
De weeromstandigheden waren pri-
ma om de hardloopschoenen aan 
te trekken. En dat hadden dan ook 
zo’n 270 deelnemers gedaan. Toen 
het startschot klonk ging de me-
nigte enthousiast van start. Maar 
liefst 52 jongens en meisjes deden 
mee aan de 1 kilometer baanloop. 
Er werden twee en een halve ronde 
gelopen op de atletiekbaan om ver-
volgens een mooie medaille te ver-
dienen. Voor de drie snelste meisjes 
en jongens was er bovendien ook 
een mooie beker. Bij de meisjes was 
Naomi Verhoef het snelst met 3:24, 
gevolgd door Rachel Aarsen met 
3:29 en Nienke van Dok met 3:40. Bij 
de jongens werd Dylan Cordes eer-
ste met 3:25. Naast hem op het po-
dium stonden Gregory ’t Hoen met 
3:43 en Milan Biesheuvel met 3:46. 

Daarna kwam de 5 kilometer. Bij 
de dames won Vera Brugman met 
22:55. Kimberly Colijn werd twee-
de met 24:51 en derde Annemarie 
Cardol met 24:54. Bij de heren was 
Corné Timmer het snelst met 18:49. 
Daarna kwamen Lars Rademaker 
met 18:58 en Scott van Zoolingen 
met 19:03 over de finish. 

Tot slot de 10 kilometer. Bij de da-
mes tot 45 jaar won Ingeborg Cou-
vee met 44:43, gevolgd door An-
ja Fijn in 47:15 en Margreet van 
Beek in 48:13. Bij de dames 45+ 
was het podium voor Mirjam Co-
lijn 47:39, Linda Jonker 54:27 en Si-
mone Boerlage 54:57. Bij de heren 
tot 45 jaar waren de posities 1 tot 
3 voor Erik Scheers 36:53, Remyo 
Tielsema 37:12 en Erwin Metselaar 
37:27. Bij de heren 45+ won Har-
ry de Boer in 36:06, gevolgd door 
John de Wit Huissteden 36:31 en 
Frans van Heteren 36:50. Ook dit 
jaar werd er weer een hardloopcli-
nic voor de loop georganiseerd. In 
8 weken tijd werd een groep van 40 
deelnemers klaar gestoomd voor 

de Westeinderloop, een mooie en 
sportieve prestatie. De Westein-
derloop 2014 is weer een succes-
vol evenement geweest. Kijk voor 
meer informatie zoals (individue-
le) foto’s en de volledige uitslag op  
www.westeinderloop.nl.

Voetbal 3e klasse
Verdienstelijk gelijkspel 
RKDES tegen DSOV

Voetbalwedstrijd zaterdag
Swift te sterk voor Aalsmeer 

Kudelstaart – In de 3e klasse 
speelde RKDES tegen het hoog ge-
plaatste DSOV uit Vijfhuizen. In een 
aantrekkelijke wedstrijd deelden 
beide teams de punten, 1-1. De Ku-
delstaarters zijn aan een moeizame 
tweede deel van de competitie be-
zig. Het ontbreekt het team van trai-
ner Hajo Hendriks vooral aan doel-
matigheid en overtuiging. De te-
genstander DSOV doet het verras-
send goed en liet RKDES kansloos 
in de heenwedstrijd. RKDES kwam 
goed uit de startblokken en na 3 mi-
nuten al op voorsprong. Een uitste-
kend opgezette aanval vanaf links 
kwam de bal bij Justin de Haan, zijn 
strakke voorzet kwam in de voeten 
van Roy Endhoven. De middenvel-
der schoot de bal perfect in de lin-
ker hoek. DSOV doelman Jan Ziere 
was kansloos. RKDES op een ver-
rassende 1-0 voorsprong. In de 8e 

minuut kwam DSOV langszij, een 
goedgenomen vrije trap werd fraai 
ingetrapt door Vijfhuizer speler Ab-
derrahman Ben Salah, 1-1. De har-
de wind had ook in de eerste helft 
zijn invloed, het voordeel was duide-
lijk voor DSOV. Een aantal keer werd 
het gevaarlijk voor RKDES doelman 
René Jonker. Maar dit leidde niet 
tot doelpunten. De thuisploeg was 
de tweede helft het bovenliggen-
de team. Mede door het windvoor-
deel kreeg het een handvol kansen. 
Vooral uit hoekschoppen, goed ge-
nomen door Justin de Haan, kreeg 
centrum verdediger Mark Schut 
twee goede mogelijkheden. Zijn 
kopballen gingen maar net over 
het doel van DSOV. In de 63e mi-
nuut kregen de gasten uit Vijfhui-
zen nog een grote kans, maar de bal 
ging tot grote opluchting van de Ku-
delstaartse aanhang naast het doel. 

Aalsmeer - Het water stijgt Aalsmeer 
zo langzamerhand naar de lippen. 
Het bood op het Olympiaplein vooral 
in de eerste helft goede tegenstand 
tegen Swift, maar persoonlijke fou-
ten en het beetje ‘mazzel’ dat je no-
dig hebt als je onderaan staat, wer-
den Aalsmeer in de tweede helft fa-
taal. De tweede klasse komt nu wel 
erg dichtbij. Alleen een mirakel kan 
Aalsmeer nog redden. 
Ook de elftallen boven Aalsmeer 
sprokkelden punten en staan nu al 
op negen punten. De komende wed-
strijd tegen G.H.C. in Aalsmeer zal 
een breekpunt worden. Trainer An-
thony Servinus moest vlak voor de 
wedstrijdbespreking het elftal op 
twee plaatsen omzetten. Zij versche-
nen te laat op appèl en konden op 
de bank plaatsnemen. Thomas Har-
te ontbrak wegens een schorsing 
en Nick Duijn is wegens een zware 
blessure voor de rest van de compe-
titie uitgeschakeld. Swift was op oor-
logssterkte en doet verwoede pogin-
gen om naar de hoofdklasse te ko-
men. Natuurlijk zijn zij zowel voor 
als achter sneller en slimmer dan 
Aalsmeer, maar bij Aalsmeer komen 

wel de kansen maar niet de doelpun-
ten. De eerste tien minuten was het 
over en weer ‘krachtvoetbal’. Veel lo-
pen met de bal, maar weinig kansen. 
Tot in de elfde minuut Tim Steij van 
Swift uit het niets de wedstrijd open-
brak. Een afstandsschot vanaf 20 me-
ter plofte achter Ray Smidt in het net, 
1-0. En moest Aalsmeer even slik-
ken. Aalsmeer toonde wel karakter 
in het veld en de kansen boden zich 
ook aan. 
De beste kans was voor Vernon We-
ber uit een vrije trap van Salih Yildiz. 
In plaats de bal in het doel te lopen 
hielp hij keeper Constantin Bogdan 
en schoot hem naast. Aalsmeer was 
in deze periode sterker. Drie goed 
geplaatste vrije trappen van Salih 
Yildiz veroorzaakten wel veel paniek 
achterin bij Swift, maar geen doel-
punten. Salih Yildiz was er wel dicht-
bij in de 24e minuut. Uit moeilijke po-
sitie schoot hij in het zijnet. Swift was 
vooral op links met Mohammed Bou-
abgha vaak gevaarlijk. Voor het doel 
gingen de ballen vaak hoog over of 
naast. Het was deze Mohammed 
Bouabgha die in de 39e minuut een 
vrije kans kreeg om de score te ver-

RKDES bleef aandringen en dat re-
sulteerde in een grote kans voor de 
ijverige Edwin van Maris. Zijn schot 
ging rakelings langs het doel. RK-
DES bleef aandringen, maar het 
ontbeerde wat geluk. DSOV hield 
stand. Toch was Justin de Haan in 
de 90e minuut dicht bij een doel-
punt. Hij haalde verwoestend uit, 
maar DSOV doelman Jan Ziere be-
hoedde zijn team voor een neder-
laag. RKDES had zeker gezien het 
spelbeeld van de tweede helft een 
uitgelezen kans om te winnen. Een 
gelijkspel van 1-1 was uiteindelijk 
het resultaat. De Kudelstaarters lie-
ten gelukkig in deze wedstrijd zien 
dat het beter kan. De inzet en de 
wil was weer aanwezig. Opvallend 
was het goede spel van gelegen-
heids rechter verdediger Richard de 
Vries en middenvelder Lennart Kok. 
Daarnaast was er een groot compli-
ment voor de teamprestaties. Met 
dat gevoel kunnen de nodige pun-
ten in het slot van de competitie ze-
ker behaald worden. Aanstaande 
zondag 23 maart wacht RKDES de 
uitwedstrijd tegen AGB, aanvang: 
14.00 uur.
Ad Verburg

hogen. Hij aarzelde echter te lang 
en zo was het na 45 minuten nog 
1-0 en kon er nog van alles gebeu-
ren. De grote man in de tweede helft 
voor Swift werd Tobias Kuijenhoven. 
Na een te zachte terugspeelbal van 
Bart de Jong op Ray Smidt maakte hij 
daar handig gebruik van en was het 
2-0. Aalsmeer gaf niet op. In de 53e 
minuut kreeg Mike Vos de kans om 
Aalsmeer weer in de wedstrijd te krij-
gen. Hij miste jammerlijk en zo ver-
loor Aalsmeer de aansluiting en het 
gevoel voor een goede afloop. 

Wissel 61e minuut: Tim Millenaar 
voor Mike Vos. Wissel 71e minuut: 
Wesley van Schaik voor Peter Neu-
vel. Een gegeven strafschop in de 
73e minuut op een ‘overtreding’ van 
Harmen Colijn was een krijgertje en 
werd door Tobis Kuijenhoven inge-
schoten, 3-0. Wissel 71e minuut: Indy 
van Koert voor Salih Yildiz. Aalsmeer 
gooide alles op de aanval om in ie-
der geval nog te scoren, maar het 
noodlot sloeg aan de andere kant 
toe. Tobias Kuijenhoven zorgde met 
zijn derde doelpunt voor de 4-0 eind-
stand. Aalsmeer speelt komende za-
terdag 22 maart thuis tegen G.H.C. 
uit Leiden aan de Dreef en moet drie 
punten halen om nog aan te kunnen 
sluiten. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

de Aalsmeerders gewonnen. Horst 
Krassen en Irene Gerritsma won-
nen allebei een wedstrijd. Peter Vel-
leman begon heel goed en na twee 
gewonnen games en een 8-2 voor-
sprong in de derde leek er geen 
vuiltje aan de lucht. Maar vanaf dat 
moment lukte niks meer bij Peter en 
verloor hij alsnog de partij en ook 
zijn twee volgende enkelspelen. Het 
derde punt werd gescoord door Pe-
ter en Horst in het gewonnen dub-

belspel. Ook Bloemenlust 3 kon niet 
tot winst komen. In de Bloemhof 
werd met 3-7 verloren van het ster-
ke Victory ’55 6. Wim van de Aard-
weg boekte twee knappe (en krap-
pe) overwinningen in vijf games en 
Philippe Monnier voegde daar één 
zege aan toe. Ton de Hollander had 
geen adequaat antwoord op het 
spel van de bezoekers en ook het 
dubbelspel ging voor Philippe en 
Ton verloren.

Joke en Wim vijfde op 
NK Koppelsjoelen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
15 maart vond in Almere het NK 
Koppelsjoelen plaats. In de A-Klas-
se behaalde de Aalsmeerse sjoeler 
Patrick Haring met partner Bert Ho-
gendoorn een zevende plaats. In de 
B-Klasse werden Joke Schagen en 
Wim Eijlers, ook beiden van Sjoel-
club Aalsmeer, vijfde. Donderdag 13 
maart was er competitie-sjoelen in 
het Dorpshuis. Cock van der Vlugt 
verkeerde in een bloedvorm en be-
haalde de maximale 30 punten en 
een persoonlijk record van 1362. 
Bart Feij scoorde een persoonlijk 

record van 1335. In de Hoofdklas-
se won Cock Tukker, 2. Cor Franck 
en 3. Hans van Leeuwen. A-Klas-
se: 1. Cock van der Vlugt, 2. Paul 
van den Berg en 3. Wijnand Sprin-
gin’t Veld. B-Klasse: 1. Karin Geleijn, 
2. Elisa Houweling en 3. Theo van 
Leijden. C-Klasse: 1. Wil van Leeu-
wen, 2. Adje de Leede en 3. Mirjam 
van den Berg. De volgende com-
petitieavond is op donderdag 27 
maart vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. 

Dartcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Dat darten een sport is 
waar je goed moet oefenen op dub-
bels, blijkt elke keer tijdens het dins-
dagavond darten. Niet alle dubbels 
lukte bij Tibor Hogervorst, maar hij wist 
toch als eerste te eindigen. De tweede 
plaats was voor Rinus Jurka en op drie 
is Guido Scholten geëindigd. Ook een 
week later eiste Tibor de eerste plaats 
op. Rinus moest genoegen nemen 
met plaats drie, Kees de Lange was 
net iets beter. De volgende dartavond 
is op dinsdag 25 maart en begint om 
20.00 uur, zaal open voor ingooien van-
af 19.30 uur open. Er wordt gedart in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. 

Ouderensoos BV 
oostend
Aalsmeer - Op donderdag 27 
maart is er weer een ouderensoos 
bij BV Oostend. Er wordt gekaart in 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat vanaf 14.00 uur. Om 
13.30 uur gaat de zaal open en 

staan koffie en thee klaar. Het kla-
verjassen op 13 maart is gewonnen 
door de heer Harting met 4897 pun-
ten, op twee mevrouw Verkerk met 
4883 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan me-
vrouw Doeve. Bij het rummicup-
pen is de hoogste eer behaald door 
Geeske en mocht Jopie de poedel-
prijs mee naar huis nemen.

www.Kicksfotos.nl
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