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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.

4 95

Satémenu
Huisgemaakte 
kipsaté van Hollandse 
kipfilet met stokbrood 
en kruidenboter of met 
frites en een frisse salade.
Geldig t/m 13 april 2014.

FOODMASTER KING LAO
Ophelialaan 139,  1431 HD  Aalsmeer
Tel. 0297-362221   Fax 0297-364013 

Openingstijden:
ma: 16.00 - 21.00 uur, di-zo: 12.00 - 21.00 uur

www.foodmaster.nl

B U F F E T T EN

CA
TERING EN

BEZORGING 

MOGELIJK!

Merksnack De Parel 
wordt binnenkort 
FOODMASTER 

KING LAO!  SATÉ
        DEAL*

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

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.

“Autonoom 
& 

Betrokken”

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Check voor de leukste 
banen onze website 

www.antennagroep.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

31 maart: inloopbijeenkomst 
aanleg “natuurspeeltuin stokkeland” 
en uitleg over uitvoeringsplan speeltuinen 
in Centrum-uiterweg-stommeer en Hornmeer

in februari 2014 is het college akkoord gegaan met het 
uitvoeringsplan spelen 2014-2017. voorafgaand hieraan is in 
2012 door de gemeente een analyse en evaluatie uitgevoerd van 
de aanwezige speelvoorzieningen in heel aalsmeer. deze analyse 
en evaluatie is in 2013 uitgebreid besproken met alle dorps- 
en wijkbeheren, de opmerkingen zijn verwerkt in het 
uitvoeringsplan spelen 2014-2017. 

Om ook aan alle inwoners de plannen te laten zien organiseert de 
gemeente enkele informatieve inloopbijeenkomsten. De bijeenkomst 
voor de wijken Hornmeer, stommeer, dorp en uiterweg vindt nu 
plaats. Tijdens de inloopbijeenkomst leggen wij u de plannen uit 
en kunnen de bewoners, maar zeker ook kinderen, input leveren en 
ervaringen delen uit hun (speel)omgeving. Wij nemen deze informatie 
zo mogelijk nog mee in het uitvoeringstraject. 

Hiernaast wordt voor de zomer op het stokkeland een natuurspeeltuin 
aangelegd. Het Ontwerpbureau Donkergroen heeft voor het ontwerp en 
de uitvoering opdracht gekregen. We nodigen bewoners en kinderen van 
harte uit om zich op deze inloopavond aan te melden bij de ontwerpers!

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

U bent met uw (klein)kinderen van harte welkom op deze 
inloopbijeenkomst!

Woensdag 2 april informatiemarkt: 
groen en blauW voor jou! 
aalsmeerse visie op groen en Water

Het college van burgemeester en Wethouders heeft de groenvisie: 
‘groen en blauw voor jou! een aalsmeerse visie op groen, natuur 
en openluchtrecreatie 2014-2024’ voor inspraak vrijgegeven. 
over deze visie wordt op woensdag 2 april een informatiemarkt 
georganiseerd in het gemeentehuis. 

Wethouder Rik Rolleman: ‘In deze visie op groen voor Aalsmeer 
is de koers voor beleid, inrichting en beheer van het groen en de 
openluchtrecreatie voor heel Aalsmeer vastgelegd. Door de natuur 
te koppelen aan de recreatie kan onze mooie aalsmeerse natuur een 
beleving worden voor alle inwoners en bezoekers van Aalsmeer.’

Wat:  informatiemarkt over aalsmeerse visie op groen en water
Waar:  gemeentehuis
Wanneer:  2 april 2014, van 19.30 tot 21.00 uur.

Iedereen die informatie wil over deze nieuwe Groenvisie is van harte 
welkom in het gemeentehuis. De avond is ook geschikt voor mensen die: 
- Geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in het buitengebied 
 (bij Stichting de Bovenlanden en Landschap Noord Holland)
- Geïnteresseerd zijn in natuur in en om het huis
- Mee willen denken over het vergroten van de mogelijkheden 
 om dichtbij huis de recreëren
- Interesse hebben in de aankoop van een gemeentelijke groenstrook

De concept visie en het uitvoeringsplan kunt u downloaden op de 
website van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/groenvisie.

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Zijdstraat 38, Aalsmeer T: 0297 792 002

Geen krant?
0251-674433
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DEZE WEEK:

A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok weer  

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13 

www.sparnaaij-juweliers.nl

Voorstel college B & W aan gemeenteraad

Entree gemeentehuis toch 
definitief op Raadhuisplein!
Aalsmeer - De entree van het ge-
meentehuis blijft definitief op het 
Raadhuisplein. Zo luidt het voorstel 
van het college aan de gemeente-
raad in de vergadering van de Raad 
volgende week donderdag 3 april. 
“Nu de entree aan het Raadhuis-
plein is verbeterd en voor minder-
validen toegankelijk is, rijst de vraag 
of een nieuwe entree aan het Drie 
Kolommenplein noodzakelijk is”, al-
dus de bestuurders. Er blijkt name-
lijk meer geld nodig te zijn om fa-
se twee, de herinrichting van het 
gemeentehuis, uit te kunnen voe-
ren. Zo blijkt de binnenlift vergroot 
te moeten worden of elders in het 
pand gerealiseerd te worden, dient 
de gevel van het gebouw brandver-
tragend gemaakt te worden en zijn 

werkzaamheden nodig om de ener-
gielasten te drukken en maatrege-
len te treffen voor verhuur van de-
len van het gebouw. Aan de fracties 
wordt nu een voorbereidingskrediet 
gevraagd van 40.000 euro om een 
totaaloverzicht van alle benodigde 
werkzaamheden met bijbehorende 
kosten te kunnen laten maken. Uit-
gangspunt hierbij is wel dat de en-
tree op dezelfde plek blijft. Voor de 
nieuwe entree aan het Drie Kolom-
menplein moet rekening worden 
gehouden met een kostenpost van 
350.000 euro. “Dit bedrag kan aan 
andere voorzieningen besteed wor-
den”, zo stelt het college. Een voor-
deel is verder ook dat de ruimten in 
het souterrain aan de zijde van het 
Drie Kolommenplein (fractiekamer 

CDA en kantoor handhaving) niet 
opgeofferd hoeven te worden, maar 
functioneel ingezet kunnen worden 
voor verhuur aan derden. Het voor-
bereidingskrediet is inclusief een 
gericht onderzoek houden naar de 
invulling van de ruimte waar de gro-
te plantenbakken staan. Het ligt in 
de bedoeling om ook deze ruimte 
te verhuren aan derden. Hierdoor 
wordt optimaal gebruik gemaakt 
van de beschikbare ruimte in het 
gemeentehuis. 
Het plan van aanpak en het ge-
vraagde voorbereidingskrediet wor-
den volgende week donderdag voor 
het eerst besproken (oordeelsvor-
mend) in de Raad. Besluitvorming 
gaat plaatsvinden in de Raad van 
15 mei. 

10-Jarige grote fan van zanger
Joris uit Aalsmeer speelt 
gitaar met Nielson!
Aalsmeer - Een bijzondere ont-
moeting bij landelijke muziekzen-
der Q-Music. De 10-jarige Joris uit 
Aalsmeer speelt nog geen jaar gi-
taar. Sinds 2013 heeft hij wekelijks 
les van de Aalsmeerse gitaarleraar 
Paul Witte. Joris doet dat met veel 
enthousiasme en zijn gitaarleraar 
beleeft altijd veel plezier aan de les-
sen met Joris. Afgelopen zaterdag 
kreeg Joris de kans om samen met 
zijn grote voorbeeld Nielson op het 
podium te staan en zijn gitaarvorde-
ringen te laten zien aan een groot 
publiek. Nielson is bekend van de 
hits ‘Beauty & the brains’ en de zo-
merhit ‘Hoe’. Op dit moment is zijn 
nieuwe single ‘Kop in het zand’ een 
hit aan het worden. Joris is groot fan 
van Nielson. Hij heeft in de zomer-
vakantie het nummer ‘Hoe’ op gi-
taar geleerd. Speciaal voor Nielson 
kwam hij naar het Q-Music om een 
handtekening op zijn gitaar te vra-
gen. De DJ’s zagen hem in het pu-

bliek pingelen op zijn gitaar en vroe-
gen hem om op het podium te ko-
men. Daar bleek hij samen met 
Nielson het nummer ‘Hoe’ te mogen 
spelen. De eerste reactie van Joris: 
“Ik dacht gewoon Yolo!” Het frag-
ment is te zien op youtube, zoekter-
men: Joris Q-Music. Na afloop heb-
ben Nielson en Joris samen nog een 
paar nummers gespeeld. Joris op de 
gitaar van Nielson en zanger Niel-
son op de gitaar van Joris. Dat was 
helemaal een bijzonder moment. 
Een fragment daarvan is te zien op 
de Facebookpagina van Nielson. 

Niet alleen Joris vond het optreden 
samen geweldig, ook Nielson heeft 
genoten. De zanger en gitarist op 
Twitter: “Supper toffe talentvolle gi-
tarist ontmoet bij het Q-hotel.” En 
Mattie & Wietze van Q-Music in een 
reactie: “10-Jarig jochie speelt sa-
men met Nielson. Gebeurde bij ons 
in het Q-hotel.”
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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 Kudelstaart, 
tel. 324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDieNst
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
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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

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
Zondag 

30 maart

Schilderen bij het 
inloopcentrum
Aalsmeer - Dinsdag 1 april aan-
staande is er wederom een schil-
derworkshop onder begeleiding van 
Marjolein van der Knaap. De work-
shop is voor ouderen met de bedoe-
ling de hersenen te stimuleren en 
samen plezier te beleven aan creati-
viteit. Ervaring met schilderen is niet 
nodig. Vanaf 10.00 uur staat de kof-
fie klaar bij het inloopcentrum in ge-
bouw Irene, Kanaalstraat 12. Voor 
materiaalkosten wordt 2,50 euro per 
persoon gerekend. Informatie over 
de activiteiten bij het inloopcentrum 
kunt u krijgen door contact op te ne-
men met het ontmoeting/inloopcen-
trum 06-22468574 en vragen naar 
Saskia Zwaan of Ellen Millenaar. Het 
ontmoetingscentrum is onderdeel 
van zorgcentrum Aalsmeer en wordt 
mede mogelijk gemaakt door subsi-
die vanuit de gemeente.

Samenkomst met 
Pasen in Oosterkerk
Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan 
bij de lijdensweg van Jezus. Op 
woensdagavond 2 april is het on-
derwerp ‘Jezus wordt door God ver-
laten’. Deze samenkomst wordt ge-
leid door Jeroen van Leeuwen. De 
samenkomst begint om 19.15 uur 
en duurt tot ongeveer 19.45 uur. 
Adres Oosterkerk: Oosteinderweg 
269. U bent van harte welkom!

Open maaltijd 
in Lichtbaken
Rijsenhout – Op woensdag 2 april 
kunnen belangstellenden aanschui-
ven bij de open maaltijd in het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg. De 
open maaltijd is van 18.00 tot 19.30 
uur en deelname kost 4 euro per 
persoon. Aanmelden kan via een in-
tekenlijst in dorpshuis De Reede of 
via openmaaltijd@pknrijsenhout.nl. 
Iedere derde dinsdag van de maand 
staat van 10.00 tot 12.00 uur de kof-
fie klaar in het Lichtbaken. De eerst-
volgende koffiedrink is dinsdag 22 
april. De koffieochtenden worden 
georganiseerd door de Rijsenhout-
se kerken.

Aalsmeer - In maart is een sub-
sidiecheque uitgereikt aan Stich-
ting GA door de penningmeester 
van Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer. De stichting heeft een 
bedrag van 15000 euro ingezameld 
voor noodhulp op de Filippijnen na 
de tyfoon op 8 november 2013. De 
penningmeester van OSA overhan-
digde een cheque van 1000 euro 
aan mevrouw Dekkers, bestuurs-
lid van stichting GA. Het geld gaat 

rechtstreeks naar Tabitha Dekkers, 
die al 15 jaar woont en werkt bij St. 
Stephen’s society in Cebu City op 
de Filippijnen. Zij zal het geld zeker 
goed gaan besteden aan de mensen 
die deze tyfoon hebben overleefd. 

Zie: www.ststephenssociety.com/
en/philippines.php. Kijk voor meer 
informatie over de OSA ken subsi-
dieaanvragen op de website: www.
osa-aalsmeer.nl.

Infolijn Dierenbescherming: 
Al ruim 15 jaar vraagbaak!
Aalsmeer - In het werkgebied 
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Ve-
nen van de Dierenbescherming af-
deling Noord-Holland Zuid is al 15 
jaar een Infolijn actief. Bij de Info-
lijn kan iedereen, op werkdagen tus-
sen 9.30 en 11.30 uur, telefonisch te-
recht voor alle vragen en meldingen 
over vermiste en/of gevonden (huis)
dieren en voor meer algemene vragen 
over dieren in bovengenoemd werk-
gebied. Voordat de Infolijn in januari 
1999 werd opgericht, kwamen de te-
lefonische vragen en meldingen voor-
al binnen bij de plaatselijke honden- 
en kattenopvang. Omdat het aantal 
vragen steeds meer toenam, is beslo-
ten de Infolijn op te zetten. De mede-
werkers van de Infolijn begonnen te 
werken vanuit een gehuurde ruimte in 
de Parklaan. Later werd verhuisd naar 
de Uiterweg. In 2008 kreeg de lokale 
afdeling van de Dierenbescherming, 
waaronder de Infolijn opereert, de 
mogelijkheid om zelf een pand neer 
te zetten in de Beethovenlaan. Dit ge-
bouw kwam gereed in 2009 en wordt 
sindsdien niet alleen door de Infolijn 
gebruikt, maar ook door de honden-
school, voor vergaderingen en ande-
re bijeenkomsten. Op de Infolijn werkt 
momenteel een team van vijf vrijwilli-
gers. Zij werken in wisseldiensten op 
werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de Infolijn tele-
fonisch bereikbaar. Buiten die tijd kan 
de voicemail worden ingesproken, 
welke meerdere keren per dag wordt 

afgeluisterd, ook in het weekeinde. Zo 
nodig wordt er (direct) actie onderno-
men. De meeste vragen en/of meldin-
gen die binnenkomen gaan over ver-
miste en gevonden (huis)dieren. De 
Infolijn houdt een lijst bij, die wekelijks 
wordt gepubliceerd in de lokale kran-
ten. Daarnaast komen er meldingen 
binnen over verwaarloosde en/of mis-
handelde dieren. Hiervoor zal echter 
altijd zelf het landelijke meldnummer 
144 (‘red-een-dier’) gebeld moeten 
worden. Ten slotte beantwoordt de In-
folijn ook meer algemene vragen over 
dieren/dierenwelzijn. Zo geeft zij bij-
voorbeeld voorlichting over hoe men-
sen moeten handelen wanneer zij een, 
al dan niet hulpbehoevende, jonge vo-
gel aantreffen. 

Medewerkers gezocht
Bij de uitoefening van haar werk-
zaamheden werkt de Infolijn voorna-
melijk samen met de Dierenambulan-
ce De Ronde Venen/Amstelland en 
met het Dierentehuis Amstelveen. De 
infolijn is bereikbaar via 0297-343618. 
De Infolijn is uiteraard ook per e-mail 
te bereiken: db.infolijn@gmail.com. 
De Infolijn is voor de inwoners van de 
gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en de 
Ronde Venen een vraagbaak als het 
gaat om dieren uit de regio. Om het 
team te versterken is men op zoek 
naar een nieuwe Infolijn-medewer-
ker. Interesse? Neem dan contact op 
via genoemd telefoonnummer of stuur 
een mailtje. 

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

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

een bandje om van dierenbescherming.
- Aalsmeerderweg: Poes met donkere rug, witte buik en pootjes en cy-

perse kopje.
- Van Leeuwenhoekstraat: Rood-wit gevlekte poes.
- Berkenlaan: Jong, niet gecastreerd cypers katertje.

OSA verdubbelt inzameling
Cheque voor de Filippijnen

Cyperse kat 
zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze Cyperse kat met donkere rug, 
witte buik en witte pootjes? Het dier 
liep rond op de Aalsmeerderweg. 
Wie de kat herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming afdeling Noord-Hol-
land Zuid via 0297-343618.

terdag 17 u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper 
mmv Soli Deo Gloria. Zondag 10.30 
u. eucharistieviering olv karme-
lieten. Om 14 u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
viering voor iedereen. Voorganger 
prof.dr. Peter Ben Smit. Op orgel: 
Bram Biersteker. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10 u. 
dienst met ds. J. Vrijhof 

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 
11 u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 31 maart 20 u. bijeenkomst.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 8 april 20 u. Thema: Studies uit 
Lukas-evangelie met H.B. Slagter, 
Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jan Mar-
tijn Abrahamse. Tevens crèche en 
peuterdienst. Donderdag 27 maart 
Leerhuis in Open Hofkerk, Opheli-
alaan, 20 u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10 
u. met ds. A.G. van der Heijden en 
16.30 u. Met ds. H. Biesma.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10 u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Viva Sahel in Niger. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10 u. Dienst met ds. J. van 
Popering en ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. R. 
van den Berg uit Barneveld. Orga-
nist: H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10 u. dienst met dhr. S. 
Both uit Lopik. Organist: Cees Ver-
schoor.

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

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10 u. met ds. D.A..Lagewaard uit 
Veenendaal en 16.30 u. met ds. C.J. 
van Rhijn uit Amstelveen. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10 u. in zorgcentrum Aelsmeer eu-
charistieviering met L. Seeboldt. Za-

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 
april houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.
 

Mannenkoor in 
het Lichtbaken
Rijsenhout – Zondag 30 maart om 
half 5 in de middag is er in het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg 751 
een speciale dienst. Deze middag 
komt het interkerkelijk mannenkoor 
Haarlemmermeer zingen. Dit koor 
staat onder leiding van Hans van 
Noord. Het Interkerkelijk koor heeft 
het zingen van liederen over Gods 
liefde en trouw als doel. Het 60 he-
ren tellende koor zingt voornamelijk 
Nederlandstalig. De middag wordt 
geleidt door dominee C.J. van Rhijn 
uit Amstelveen. Iedereen is van har-
te welkom.

ANBO gaat 
weer fietsen
Aalsmeer - Elke eerste dinsdag 
van de maand organiseert de AN-
BO een fietstocht. Na de winterstop 
pakt de ANBO het fietsen weer op 
en dinsdag 1 april is het zover. Men-
sen die mee willen fietsen zijn wel-
kom. De tocht start vanaf het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat om 
13.30 uur. 

Aalsmeer - Woensdag 2 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
’s Avonds wordt van 19.30 tot 21.30 
uur een literaire avond gehouden. 
De roman ‘De Witte Tijger’ wordt 
besproken. Dit debuut van Aravind 
Adiga gaat over Balram Halwai, een 

man met vele gezichten. Hij is die-
naar, chauffeur, filosoof en entre-
preneur. Balram groeit op in de bin-
nenlanden van India en blijkt al snel 
het slimste jongetje van het dorp te 
zijn, maar zijn familie kan geen ver-
dere scholing betalen. Wanneer een 
welvarende zakenman uit Delhi hem 
inhuurt als zijn chauffeur, krijgt hij 

eindelijk een kans op succes. De 
Witte Tijger is een rauwe en venij-
nige roman over het moderne India. 
Belangstellenden worden hartelijk 
uitgenodigd in de Oost-Inn in de 
Mikado in de Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413 of kijk op de websi-
te oosterkerk-aalsmeer.nl.

Darten in 
’t Middelpunt

Aalsmeer - Het werd aardig druk 
op dinsdagavond maart bij ’t darten. 
Er waren weer enkele
dartliefhebbers van een andere club 
komen kijken hoe het er in ’t Mid-
delpunt aan toe gaat. Ze hebben het 
wel naar de zin gehad. Eén van de 
heren wist zelfs de eerste plaats in 

de winnaars ronde te behalen. Vic-
tor van Schie bleef Albert Gelein net 
voor en op de derde plaats is Tibor 
Hogervorst geëindigd. In de verlie-
zersronde werd Franklin Dolk eer-
ste, eindigde René Rademaker op 
twee en de derde plaats was voor 
Philip Scholten. De volgende dart-
avond is op 1 april en begint om 
20.00 uur. Er kan vanaf 19.30 uur 
ingegooid worden in de zaal van ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55.

Literair in Oost-Inn
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Muziek
Donderdag 27 maart:
* Meezingavond met smartlappen-
koor Denk aan de Buren in Bac-
chus, Gerberastraat, 20-22u.
Vrijdag 28 maart:
* Mijn Praam is Top met de Travolta’s 
in café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Rockband 2Buck Chuck live in 
N201, Zwarteweg, 20.30-01u.
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
Zaterdag 29 maart:
* Estafettemiddag v/a 16.30u. met 
pramenraceteam en Party met dj 
Nista en Friends in de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Reünie Lions Disco in VVA-kanti-
ne, Dreef v/a 21u.
* Jamsession in Bacchus da Musica 
in Bacchus, Gerberastraat 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.
* Live Twelve Bar Blues Band op po-
dium The Shack, Schipholdijk 253, 
Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 4 april:
* Concert tenor Marco Beasley met 
Stefano Rocco op gitaar en Fabio 
Accurco op luit in Oud Katholieke 
kerk. Oosteinderweg 394, 20.30u.

Theater en Toneel
27 t/m 30 maart:
* Toneelgroep Tobo speelt ‘Zomer-
dans’. Donderdag tot en met zondag 
vanaf 20.15u. in Noorddamcentrum 
Bovenkerk.
Vrijdag 4 april:
* Komedie ‘Ojee papadag’ met Onno 
Innemee in Crown Theater v/a 20u.
Zaterdag 5 april:
* Cabaret ‘Rayen Panday’ in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 20.15u.
* Toneel De Rijzenspelers ‘Wachten 
op Godot’ in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 20.15u. Ook op 11 en 
12 april en 17 april in De Oude Vei-
ling, Aalsmeer

Films
T/m 2 april:
* Dagelijks (behalve maandag) di-
verse films voor alle leeftijden in in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade. O.a. 
Hartenstraat, Kenau, 12 Years a Sla-
ve en The Butler Voor jeugd: Mr. 
Peabody & Sherman, de Lego mo-
vie, K3 en het Dierenhotel, Het re-
gent gehaktballen2, Free Birds, Pla-
nes, Plop wordt kabouterkoning en 
Verschrikkelijke Ikke2. Nieuw van-
af vandaag: Captain America: The 
Winter Soldier v/a 20.45u. 

Exposities
27 t/m 29 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.
Zaterdag 29 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open,11-16u.
29 maart tot 6 april:
* Quilttentoonstelling in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55. Dagelijks 
van 13 tot 17u.
5 en 6 april:
* Museumweekend in Crash Muse-
um in fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
brug met rondleidingen en speur-
tocht voor kinderen. Zaterdag en 
zondag 11-16u.
Tot en met 21 april:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.
Tot en met 4 mei:
* Aquarellistenkring presenteert 
Koppelingen in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 13 mei:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 
in galerie Sous Terre, Kudelstaart-
seweg. Zaterdag en zondag 13-17u. 

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 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.

Diversen.
Donderdag 27 maart:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* 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:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* 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 Cleeffkade van 
13 tot 17u.
* Joppe Popquiz in café Joppe, We-
teringstraat v/a 19.30u.
Maandag 31 maart:
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Reclamefilmpjes bij F&VA in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
Dinsdag 1 april:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Schilderen in centrum Dementie in 
Irene, Kanaalstraat, 10-12u.
* ANBO fietstocht. Vertrek 13.30u. 
Vanaf Parochiehuis, Gerberastraat.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 2 april:
* Koffie in de Spil, zijstraat Bilder-
dammerweg v/a 10u.
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan. Literaire 
avond 19.30-21.30u.
Donderdag 3 april:
* Fietstocht Pedaalridders. Vertrek 
13.30u. Vanaf zwembad, Dreef.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de 
Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Vrijdag 4 april:
* Spiritueel café met Pranic Healing 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 20u. 
Zaterdag 5 april:
* Boomplantdag stichting de Boven-
landen. Verzamelen op 9.30u. Histo-
rische Tuin, Praamplein.
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, 
10.30-15u. Inbreng woensdag 2 
april 14-21u., donderdag 9.30-21u. 
en vrijdag 9.30-15u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie, ron-
de 14 in de Bloemhof, Hornweg v/a 
18.30u.
5 en 6 april:
* Kom in de Kas op Dwarsweg en 
Achterweg in De Kwakel. Zaterdag 
en Zondag van 10 tot 16u.

Vergaderingen
Donderdag 27 maart:
* Openbare raadsvergadering met 
installatie nieuwe raad in gemeen-
tehuis v/a 20u.
Zaterdag 29 maart:
* Koffie en thee met AB in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 15-17u.
Maandag 31 maart:
* Inloopbijeenkomst aanleg natuur-
speeltuin op Stokkeland in gemeen-
tehuis van 17 tot 19.30u.
Woensdag 2 april:
* Info-markt gemeente over Groen-
visie in gemeentehuis, 19.30 tot 21u.
2 en 9 april:
* Training over social media voor 
leerlingen voortgezet onderwijs 
in De Binding, Zijdstraat. Beide 
Woensdagen 19-20.30u.
Donderdag 3 april:
* Openbare bijeenkomst formatie 
nieuw college B&W in gemeente-
huis, 19.15-20u.
* Openbare Raadsvergadering in 
gemeentehuis, Raadhuisplein 20u.

AGENDA
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DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

Versterkers ‘Stagg’
10W en meer
vanaf                              € 65,50

Nieuwe Western 
gitaren
(met element) vanaf  € 159,-

TIP:TIP:

NIEUW:NIEUW:
Uitgebreide collectie
koptelefoons
vanaf                              € 24,95 

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:
Drumstokken
‘Promark’ 5B
(naturel)           € 12,95

Nieuw in Aalsmeerse bioscoop
Film ‘Captain America: 
The Winter Soldier in Crown
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 27 maart, gaat in Crown Cine-
ma de film ´Captain America: The 
Winter Soldier’ in 3D in première: 
Na de catastrofale gebeurtenissen 
in New York met de Avengers leidt 
Steve Rogers, oftewel Captain Ame-
rica, een rustig leven in Washington 
D.C. Hij probeert zich daar aan de 
hedendaagse maatschappij aan te 
passen. Maar wanneer een Shield-
collega wordt aangevallen, raakt 
Steve verwikkeld in een web van in-
triges dat de wereld in gevaar dreigt 
te brengen. Captain America bun-
delt zijn krachten met Black Widow 
en samen spannen ze zich in om het 
almaar groter wordende samenzwe-
ringscomplot aan het licht te bren-
gen. Te zien in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade 15 vanaf 20.45 uur 
vandaag. Vrijdag en zaterdag kan 

in het pluche plaatsgenomen wor-
den vanaf 21.15 uur, zondag draait 
deze nieuwe film om 16.30 uur en 
om 20.45 uur en dinsdag gaat het 
licht in Crown Cinema uit om 20.45 
uur voor Captain Americaz. Ook in 
de bios de komende week: Harten-
straat, 12 Years a Slave en Kenau en 
voor de jeugd: K3 en het Dierenho-
tel, The Lego Movie, Mr. Peabody & 
Sherman en Het regent gehaktbal-
len 2. 
In de kleine zaal trakteert Crown 
Cinema op Het Diner, About Time, 
Last Vegas en The Butler voor vol-
wassenen en Plop wordt Kabouter-
koning, Mees Kees op kamp en Free 
Birds voor kinderen. Kaarten voor 
de bioscoop zijn te koop via 0297-
753700 en via info@crowncine-
ma.nl. Voor meer informatie: www.
crowncinema.nl. 

Vrijdag en zondag livemuziek
Rockjam en Twelve Bar 
Bluesband in The Shack
Oude Meer - Wat is het iedere 
vrijdag toch genieten met de Guzz 
Genser Rock-Jam in The Shack. Ie-
der week is het weer anders met 
verschillende muzikanten maar al-
tijd een topavond! Vrijdag 28 maart 
gaat de jamsession om 21.00 uur 
weer van start en muziek maken 
met elkaar kan tot 01.00 uur. De eer-
ste set begint de begeleidingsband, 
bestaande uit Gus, Stan en Joyce, 
in de tweede en derde set kan ie-
dereen die wil meespelen en zin-
gen, waarna de drie begeleidende 
muzikanten afsluiten met een laat-
ste set. Dus laat je zien én horen en 
doe mee! Zondag 30 maart staat 
één van de beste bluesbands van 
Nederland op het podium in Oude 
Meer. De Twelve Bar Blues Band is 
eigenlijk een band die weinig intro-
ductie nodig heeft, en het is dan ook 
niet voor niets dat deze band al voor 
de derde keer optreed in The Shack. 
De band staat al jaren aan de top 
van de Nederlandse Bluesscene. 
In 2011 uitgeroepen tot: Best Dut-

ch Bluesband, in 2012 sleepte Kees 
Dusink de award binnen voor bes-
te Blues gitarist en onlangs in april 
werd de award voor beste Blues 
bassist uitgereikt aan Patrick Obrist. 
Met frontman J.J.Sharp en de strak-
ke ritmesessie bestaande uit Kees 
Dusink, Patrick Obrist, Randy Pears 
en op de drums Marcel Bakker zet 
The Shack weer een klasse band 
op hun podium. Blues van het aller-
hoogste niveau in de intieme en ge-
zellige sfeer van deze Shack! Voor 
degene die denken dat Blues soms 
’n beetje ‘saai’ is, kom kijken en luis-
teren naar de scheurende harp en 
prachtige bluesstem, groovende bas 
en vette strelende slide gitaar van 
de geroutineerde J.J. en zijn man-
nen, die altijd garant staan voor een 
energiek en superenthousiast op-
treden. Zondag 30 maart gaat The 
Shack open om 15.00 uur, het op-
treden begint rond 16.00 uur. De en-
tree is 7,50 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Drukke, enerverende popprijs
2BuckChuck live in N201
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
maart was de tweede voorronde van 
de popprijs Amstelland in N201. In 
een behoorlijk drukke N201 speel-
den vijf bands om mee te dingen 
naar de vele mooie prijzen. Erg leuk 
vooral ook om te zien dat vijf bands 
met een totaal verschillende stijl 
de volle zaal de hele avond wist te 
boeien met zowel pop en rockmu-
ziek van de band Point, stampende 
bluesrock van We against us, Me-
tal en hardrock van My Inner Peace, 
punkrock van Call the Riot en snoei-
harde deathcore van Severity. 
Het was een onwijs gezellige avond 
waarin eens te meer duidelijk werd 
dat er veel talent broeit in de regio 
en dat het publiek dit in grote getale 
weet te waarderen! De derde voor-
ronde is in cafe Roadies Uithoorn 
en de finale op 2 mei in P60 Am-
stelveen. Finalisten krijgen band-
coaching aangeboden en onder de 
winnende bands worden onder an-
dere studiotijd en muzikale tegoed-
bonnen. Veel foto’s zijn te vinden op 
de website en de facebookpagina 
van N201.

Vrijdag optreden rockband
Elke vrijdag is er van alles te doen 
in N201 voor iedereen die houdt van 
goeie muziek, gezelligheid, poolbil-
jart, darts en andere spelletjes in het 
café van N201, een lekker drankje 
uit het ruime assortiment aan de 
bar, diverse liveoptredens, jamses-
sies en wie weet wat allemaal nog 
meer de komende tijd. Hoewel N201 
bekend staat als alternatieve spot in 
de regio is het vrijdagprogramma 
tegenwoordig niet alleen maar ge-
richt op alternatieve muziek. Wel is 
het zo dat er in N201 op muzikaal 
gebied meer te halen valt dan de 
standaardmuziek die je overal hoort. 
Dat neemt niet weg dat de huis-dj’s 
naast goeie alternatieve muziek ook 
gewoon de beste radio hits van 
vroeger en nu draaien.
Aanstaande vrijdag 28 maart pre-
senteert N201 live op het podium de 
rockband 2BuckChuck. De entree is 
gratis. Adres: Zwarteweg. Meer info 
over het programma is te vinden op 
www.n201.nl

Foto: www.kicksfotos.nl

Alcoholvrij bier op de tap!
Mijn Praam is Top met The 
Travolta’s: ‘Night Fever’
Aalsmeer - Het team Gloed heeft, 
op de tweede avond van Mijn Praam 
Is Top, goed hun best gedaan om er 
een gezellige en bijzondere avond 
van te maken. De voorbereidingen 
werden in de middag al getroffen 
om de blacklight verlichting en aan-
kleding op te hangen en rond 22.00 
uur kwamen de eerste gasten bin-
nen om er vervolgens met vele gas-
ten een mooi feest van te maken. 
Het team had een lineup met di-
verse DJ’s geregeld wat de gasten 
zeer konden waarderen! Bekijk de 
facebookpagina voor de foto’s van 
het feest Gloed! Aanstaande vrij-
dag 28 maart is het de beurt aan 
het team The Travolta’s om de der-
de avond van de battle Mijn Praam 
is Top te organiseren Zij hebben het 
thema ‘Friday Night Fever’ bedacht. 
The Travolta’s presenteren een ou-
derwets gezellige discoavond! On 
the spinning wheels niemand min-
der dan DJ Jochem van Leeuwen! 
Kaarten zijn voor 5 euro verkrijg-
baar via Thetravoltas@hotmail.com. 
De dresscode is deze keer black en 
white!

Tot dat ‘t zinkt en dj Nista
De mannen van het Pramenrace 
team ‘Tot dat ‘t zinkt’ zijn aanstaan-
de zaterdagmiddag 29 maart van 
16.30 uur tot 19.30 uur de gast DJ’s 
in de Praam! Het team heeft er veel 
zin in. Gehoopt wordt op mooi weer, 
zodat de schuifpui open gezet kan 
worden naar het zonnige terras! Za-
terdagavond 29 maart draait vanaf 
22.00 uur DJ Nista en Friends! Ook 

de 16 plussers zijn vanaf deze za-
terdagavond na enige tijd weer van 
harte welkom om een feestje te ko-
men bouwen. Danscafé de Praam 
heeft besloten om de aankomende 
periode te willen aankijken hoe het 
verloopt om op de zaterdagavon-
den weer 16+ gasten toe te laten. 
De zaterdagavonden waren voor-
heen ontzettende gezellige en druk 
bezochte avonden met onder an-
dere gasten van deze leeftijd en ui-
teraard mist het team van danscafé 
de Praam dit. De huisregels worden 
zeer streng aangegeven en nage-
leefd. Gasten die jonger dan 18 jaar 
zijn zullen bij binnenkomst een arm-
bandje om krijgen die de minderja-
rige leeftijd aanduidt. Tevens zal er 
aan de deur om een legitimatie ge-
vraagd worden Goed om te weten: 
Vanaf heden heeft de Praam alco-
holvrij bier op de tap en is het assor-
timent aan alcohol vrije dranken uit-
gebreid. Vanaf aanstaande zaterdag 
presenteert het barteam heerlijke 
versgemaakte alcoholvrije cocktails! 

Koppeldarttoernooi
Op donderdag 17 april organiseert 
danscafé de Praam een koppel-
darttoernooi! Het toernooi speelt 
zich op één avond af en er zijn ve-
le leuke prijzen te winnen! De eer-
ste plaats is onder andere 100 eu-
ro aan prijzengeld! Samen met een 
dartmaat inschrijven kan via: dar-
tenindepraam@gmail.com. De kos-
ten per koppel bedragen 15 euro. 
Wacht niet te lang met aanmelden, 
want vol is vol. 

Concert Hugh Moffatt in 
bovenzaal Oude Veiling
Aalsmeer - Hugh Moffatt verzorgt 
op zondag 30 maart vanaf 15.00 uur 
een optreden in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Het is alweer gerui-
me tijd geleden dat singer-songwri-
ter Hugh Moffatt voor het laatst in 
Nederland was. De concerten in de 
tachtiger en vroeg negentiger jaren-
waren zo memorabel dat de roep 
van velen om hem terug te halen 
naar Europa over de jaren niet af 
nam. Zijn werk is over de jaren ge-
adopteerd door vakbroeders en zus-
ters als The Nitty Gritty Dirt Band, 
Merle Haggard, Dolly Parton, John-
ny Cash, Bobby Bare en vele ande-
ren. Nummers als ‘Old Flames Can’t 

Hold the Candle to You’ en ‘Rose of 
My Heart’ zijn inmiddels klassiekers. 
Tijdens deze Europareis doet hij een 
select aantal optredens in divere 
landen. De Oude Veiling mocht dan 
ook niet op het toer overzicht ont-
breken. Het zou wel eens druk kun-
nen worden met, dus is reserve-
ren aanbevolen. Dit kan via 0297-
368378, info@deoudeveiling.nl of 
scr@pietergroenveld.com. Toekom-
stige concerten, die tot nu toe be-
kend zijn en gegeven gaan worden 
in De Oude Veiling: Zondag 13 april: 
Caroline Herring, zaterdag 26 april: 
Kelly Joe Phelps en zondag 18 mei: 
Jude Johnstone, alledrie uit USA.

Nu aanmelden voor jamsessie!
Plug & play met music 
quiz in The Beach
Aalsmeer - Zondag 30 maart wordt 
het podium in de bar van The Beach 
weer vrij gemaakt voor Plug & Play. 
Het podium is vrij voor talent om tij-
dens een jamsessie zijn of haar mu-
zikale kunsten te vertonen aan het 
aanwezige publiek. Naast de optre-
dens van onder meer Rob Taekema 
(voormalig bandleader van Fruit-
cake) wordt deze Plug & Play omlijst 
met de Live Music Quiz. In verschil-
lende muzikale categorieën worden 
vragen gesteld en het unieke aan 

de muziekquiz is dat de muziekfrag-
menten live gespeeld worden! Daar-
naast heeft Live Music Quiz voor het 
eerst in zijn geschiedenis gespon-
sorde prijzen. De Live Music Quiz 
start om 14.00 uur en wordt gevolgd 
door Plug & Play! De entree en deel-
name aan de Live Music Quiz zijn 
gratis. Zelf een keer deelnemen aan 
Plug & Play? Stuur dan een mailtje 
naar info@beach.nl en verzeker je-
zelf van een plekje in het program-
ma. Meer informatie: www.beach.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!

Italiaanse renaissance en volksmuziek

Optreden Marco Beasley 
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - De bekende Italiaan-
se tenor Marco Beasley treedt vrij-
dagavond 4 april op in de Oudka-
tholieke kerk aan de Oosteinder-
weg 394. Met zijn warme stem, in-
nemende persoonlijkheid, natuurlij-
ke aanleg voor expressie en zijn ei-
gen interpretatie van oude muziek 
weet Beasley al snel diep in het hart 
te raken. In zijn programma ‘Le stra-
da del cuore’ neemt hij de luisteraar 
mee naar de Italiaanse renaissan-
ce, met volksmuziek als frottola’s en 
tarantella’s uit het zuiden van Italië. 
Hij wordt daarbij begeleid door Ste-
fano Rocco op aartsluit en barokgi-
taar en Fabio Accurso op luit. Het 
concert begint om 20.30 uur. Losse 
kaarten à 22,50 euro zijn te reser-

veren via www.skca.nl of, voor zover 
nog beschikbaar, te verkrijgen aan 
de zaal vanaf 20.00 uur. 

Jam in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
29 maart wordt iedereen die mu-
ziek maakt uitgenodigd voor een 
jamsessie in cultureel café Bacchus. 
Het podium wordt ingeruimd voor 
wie maar mee wil doen! Neem dus 
je instrumenten mee. Onder genot 
van een drankje wordt er een ge-
zellige muikale avond van gemaakt. 
Bacchus in de Gerberastraat gaat 
open om 21.00 uur, de jamsessie 
vangt om 21.30 uur aan. 





Ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/001554), het bouwen van 

een binnenmanege (verzonden 21 maart 2014).

geaccepteerde (sloop)meldIng(en)

- Drie Kolommenplein 1 ( Z-2014/011370) , het melden 
van brandveilig gebruik (verzonden 21 maart 2014)

- Ophelialaan 215 (Z-2014/013533), het verwijderen van 
asbest (bijgebouw/asbesthoudende materialen (verzon-
den 24 maart 2014)

- Zijdstraat 12b (Z-2014/017771), het verwijderen van as-
best (verzonden 20 maart 2014).

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

commIssIe ruImtelIjke kwalIteIt 
(voorheen welstandscommIssIe)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de 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.

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lao, Ophe-

lialaan 139, Aalsmeer (Z-2014/0101711), verzonden 14 
maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca 
buiten behandeling is gesteld:
- Pollepels Pizzeria Döner, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-

2014/009817), verzonden 14 maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca met 
speelautomatenvergunning is aangevraagd:
- Resto Restaurant, bar en Brasserie, Legmeerdijk 313 

Aalsmeer (Z-2014/018303), ontvangen 18 maart 2014.

exploItatIevergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras 
zijn aangevraagd:
- Resto Restaurant, bar & Brasserie & Snackcorner, selfser-

vice, resto en plantorama, Aalsmeer, (Z-2014/018342), 
ontvangen 18 maart 2014

- Resto Restaurant, Fresh Corner, tribune E.F,/ en Tribune 
G, Aalsmeer (Z-2014/018327), ontvangen 18 maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend: 
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lao, Ophe-

lialaan 139, Aalsmeer (Z-2014/0101711), verzonden 14 
maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning buiten behan-
deling is gesteld:
- Pollepels Pizzeria Döner, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-

2014/009817), verzonden 14 maart 2014.

evenementen

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

ter Inzage

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

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
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). (reconstructie 
van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
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

raad donderdag 27 maart 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijzondere openbare raads-
vergadering van de raad van Aalsmeer op donderdag 27 maart 
2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 Opening en welkomstwoord door de 
  voorzitter mevrouw J. Vonk-Vedder
  Vaststelling van de agenda
20.05 R-2 Beëdiging van de nieuw toegelaten leden 
  van de Raad
  Portefeuillehouder: J. Vonk-Vedder 
  De behandeling van dit onderwerp is 
  gericht op het afleggen van de eed of 
  de verklaring en de belofte. 
  Toespraken van:
  De voorzitter van de gemeenteraad
  Fractievoorzitter van het CDA
  Fractievoorzitter van AB
  Fractievoorzitter van de VVD 
  Fractievoorzitter van PACT Aalsmeer
  Fractievoorzitter van HAC

21.00  SLUITING 

raad donderdag 3 aprIl

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
(oordeelsvormend en besluitvormend) van Aalsmeer op don-
derdag 3 april 2014, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de 
oordeelsvormende Raad en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de besluitvormende Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van het 
   Beraad van 13 maart 2014
20.05 Ro-2 Vaststellen bestemmingsplan 
  Aalsmeerderweg 420-422
  Behandeling in tweede termijn
20.20 Ro-3 Verzoek wijzigen bestemmingsplan op 
  perceel Lakenblekerstraat 41 te Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn
20.35 Ro-4 Verklaring van geen bedenkingen ten 
  behoeve van de aanvraag om 
  omgevingsvergunning voor het realiseren 
  van een bedrijfspand op het perceel 
  Thailandlaan/Japanlaan in Green Park 
  Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn
20.50 Ro-5 Project &2=1
  Behandeling in tweede termijn
21.05 Ro-6 Advisering aan het Commissariaat voor de 
  Media (CvdM) met betrekking tot de 
  representativiteit van de lokale 
  omroepinstelling: Stichting Lokale 
  Omroep Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn
21.20 Ro-7 Plan van aanpak en voorbereidingskrediet 
  gemeentehuis Aalsmeer fase 2
  Behandeling in eerste termijn
21.35  Vragenkwartier en schorsing 

  PAUZE 

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.45  Rb-1 1. Heropening door de voorzitter 
   mevrouw J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   13 maart 2014
 Rb-2 Project &2=1

   SLUITING 

officiële mededelingen
27 maart 2014

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

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

openIngstIjden balIe bouwen & vergunnIngen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bekendmakIng concept groenvIsIe 
‘groen en blauw voor jou’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken hierbij bekend dat zij in de vergadering van 18 maart 
2014 hebben besloten de concept Groenvisie ‘Groen en blauw 
voor jou’ voor inspraak vrij te geven. 

Inzage
Met ingang van 20 maart 2014 tot en met 17 april ligt de 
concept Groenvisie voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer bij de afdeling Publiekszaken. De ope-
ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 8.30-14.00 uur en woensdag van 
8.30-20.00 uur) 
De concept Groenvisie is ook te downloaden van de gemeen-
telijke website: www.aalsmeer.nl. Rubriek : ‘Cultuur, Sport en 
vrije tijd’ onder ‘Groen’

zienswijze indienen
Tot en met 17 april kan men schriftelijk reageren op de 
Groenvisie door een brief of email te sturen naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 College van Burgemeester en Wethouders 
 t.a.v. Mw. L.M.E. Witte
 Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
 info@aalsmeer.nl (o.v.v. reactie Groenvisie)

vervolg
Op basis van verkregen inspraakreacties wordt de Groenvisie 
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Naar verwachting 
bespreekt de raad van juni of september 2014. 

Informatie
Voor informatie omtrent het B&W besluit kunt u zich wen-
den tot mevrouw T. Witte van de afdeling Beleid. Tel. 020-
5404911.

wet algemene bepalIngen omgevIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 441 (Z-2014/018372), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten;
- Aalsmeerderweg 477 (Z-2014/018366), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Herenweg 64, (Z-2014/018589), het slopen van tuin-

bouwkassen en asbesthoudende 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:
- Dorpsstraat 92 en 94 (Z-2013/065344), het verhuren van 

3 kamers aan maximaal 6 personen op beide percelen 
(verzonden 21 maart 2014);

- Ophelialaan 139 (Z-2014/011708), het vervangen van 
kozijnen op de begane grond (verzonden 24 maart 2014);

- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542a (Z-2013/065091), 
het uitbreiden van de botenloods (verzonden 19 maart 
2014);

- Zwarteweg 120 (Z-2013/065888), het uitbreiden van de 
drukkerij (verzonden 20 maart 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en 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.

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:
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel (voor en achter) (ontvangen 31 januari 2014);
- Oosteinderweg 287 (Z-2014/007162), het wijzigen van 

gevels van de bestaande kas en aanleggen terreinverhar-
ding (ontvangen op 3 februari 2014).

collectes

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

Voetbalwedstrijd zaterdag
Over en uit voor Aalsmeer
Aalsmeer - De laatste strohalm heeft 
Aalsmeer niet gegrepen. In een voor-
al vòòr de rust miserabele wedstrijd 
tegen G.H.C., waarin Aalsmeer een 
0-2 achterstand opliep, kwam zij in 
de tweede helft redelijk terug. Na 94 
minuten was de stand toch 1-2 voor 
G.H.C. uit Leiden, die ook nog voor de 
punten moesten knokken. Op 5 april 
kan R.C.L. het lot van Aalsmeer be-
zegelen. Bij winst is Aalsmeer weer 
tweede klasser. Anthony Servinus zat 
het ook niet mee. Eerst was het ‘co-
medy capers’ met Tim Millenaar die 
een paar minuten voor het begin af-
haakte met een ‘blessure’. Later kon 

hij toch nog invallen. Bij gebrek aan 
stootkracht voorin – 20 wedstrijden 18 
doelpunten – werd Thomas Harte de 
gelegenheidsspits. Op het middenveld 
werden de ‘youngsters’ Mark Rues-
sink en Chico van Soelen geposteerd, 
die helaas de eerste helft door het 
ijs zakten. Ook achterin liep men te 
schutteren. Alleen Ray Smidt en We-
sley van Schaik haalden het niveau. 
Voorin liet men Thomas Harte zwem-
men. Op rechts kon Mike Vos nog wel 
zijn man voorbijkomen en een voor-
zet loslaten. Het centrale duo achter-
in Daniel Maaskant en Tim Gonlag – 
drie koppen groter dan Harte – wisten 

daar wel raad mee. Ook bij vrije trap-
pen en corners ging dit duo mee naar 
voren en voeg daarbij ook de lange 
spits Jeffrey Rutten en de noodklok 
ging luiden achterin bij Aalsmeer. Met 
Vernon Weber als spits en Peter Neu-
vel op het middenveld was Aalsmeer 
in de tweede helft gevaarlijker. Ver-
der dan één tegendoelpunt kwam 
het echter niet en slaakte G.H.C. een 
zucht van verlichting toen scheids-
rechter Steven de Groot na 94 minu-
ten voor het einde floot. Hun positie 
voor de eerste klasse is nu wel veilig 
gesteld. Bij de eerste echte aanval van 
G.H.C. in de 11e minuut was het di-
rect raak. Een voorzet werd door Bu-
rak Sitil verkeerd beoordeeld, waar-
door Jeffrey Rutten de bal op de ach-
terlijn (!) nog voor kon krijgen. Daniel 
Maaskant schoot met een half mis-
lukt schot de bal huppelend over de 

doellijn. Ook te laat ingrijpen van Ste-
fan van der Dussen kon dit doelpunt 
niet voorkomen, 0-1. Aalsmeer oogde 
chaotisch in deze periode. Jeffrey Rut-
ten kopte in de 23e minuut rakelings 
over en 4 minuten later waren het Ray 
Smidt en Wesley van Schaik die ge-
zamenlijk een doelpunt van Koos de 
Haas voorkwamen. Aalsmeer werd 
op het middenveld weggespeeld en 
doelman Jeffrey Loozen kreeg in de 
eerste helft zelfs geen schot te ver-
werken. En zo werd ook de onzeker-
heid in de achterhoede van G.H.C. 
verbloemd. Alleen Mike Vos ging zijn 
directe man Michael Voorthuizen nog 
wel eens voorbij, maar zijn voorzetten 
schoten het doel voorbij. In de 44e mi-
nuut kon Koos de Haas vrij aanleggen 
vanaf 22 meter. Iedereen keek ernaar, 
maar deed niets en zo werd het net 
voor de rust nog 0-2. De wissels in de 

tweede helft: Vernon Weber 45e mi-
nuut en Peter Neuvel 56e minuut voor 
respectievelijk Mark Ruessink en Chi-
co van Soelen gaven Aalsmeer meer 
power. Goed doorlopen van Vernon 
Weber in de 70e minuut kreeg hij de 
bal in de kluts mee van keeper Jef-
frey Loozen en kon de bal in het lege 
doel schuiven, 1-2. Aalsmeer kreeg zo 
nog zicht op een gelijkspel. Wissel 72e 
minuut: Tim Millenaar voor Stefan van 
der Dussen. Een vrije trap van Burak 
Sitil in de 84e minuut en een ziedend 
schot van Mike Vos in de 90e minuut 
waren nog gevaarlijk. Het leverde 
geen doelpunten meer op en de eind-
stand bleef 1-2. Aalsmeer speelt za-
terdag 5 april uit tegen R.C.L. uit Lei-
derdorp. Locatie Sportpark de Bloe-
merd, Bloemerd 2 in Leiderdorp. Aan-
vang 14.30 uur. 
Jack van Muijden
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Lichten uit bij Watertoren 
voor Earth Hour zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
organiseert het Wereld Natuur 
Fonds voor de 9e maal Earth Hour, 
de wereldwijde actie voor onze aar-
de. Met Earth Hour laten miljoe-
nen mensen en duizenden organi-
saties zien dat zij de toekomst van 
de aarde belangrijk vinden, met één 
simpel gebaar: om 20.30 uur ge-
durende één uur het licht uitdoen. 
Om hier ook in Aalsmeer aandacht 
voor te vragen zullen die avond ook 
de lichten op de watertoren uit zijn. 
Op dit moment woont wereldwijd 
50% van de bevolking in een stad. 
De energievraag van deze stadsbe-
woners is 70% van de totale ener-
giebehoefte. De voorspelling is dat 
in 2050 80% van de mensen in de 
stad woont. Het mag duidelijk zijn 
dat er iets moet veranderen! In 2013 
deden 7.000 gemeenten en steden 
en honderden miljoenen mensen 

in 152 landen mee met Earth Hour. 
Met deze deelname wordt duide-
lijk gemaakt hoe belangrijk het is 
om duurzame keuzes te maken en 
zorgvuldig om te gaan met alles wat 
de aarde ons geeft, zoals energie, 
grondstoffen, voedsel, water, frisse 
lucht en een veilige leefomgeving. 
Wethouder Rik Rolleman: “Earth 
Hour is wereldwijd dé grootste en 
snelst groeiende beweging die aan-
dacht vraagt voor de kwetsbaarheid 
van de aarde. Door een uur het licht 
uit te doen, geef je samen met mil-
joenen anderen het signaal af dat jij 
ook een leefbare aarde wil doorge-
ven. Zo bundelen we onze krach-
ten en maken we samen een sterk 
statement aan consumenten, over-
heden en bedrijfsleven.” Ook mee-
doen aan Earth Hour? Doe dan op 
29 maart tussen 20.30 en 21.30 uur 
het licht uit.

Prijzen voor RagaMuffin katten
Kudelstaart - Op zondag 16 maart 
zijn Gijs en Sabine Komen met hun 
vriendin Helen, die ook een Ra-
gaMuffin kitten van Gisako heeft, 
en met hun RagaMuffin katten naar 
een internationale kattenshow in 
Osnabrük in Duitsland gegaan. Zij 
hadden het nest van vijf kittens mee 
wat op eerste kerstdag vorig jaar ge-
boren was en natuurlijk de moeder 
van de kittens en de kater. Het was 
een topdag voor Gisako RagaMuf-
fins! De kittens hebben de prijs 
‘Beste nest’ in de wacht gesleept en 
een van de kittens heeft zelfs ‘Best 
in show’ gewonnen. De kater Fan-
tomas of First Europe heeft de titel 
Internationaal kampioen gewonnen 
en de moederpoes Filensio Kishiko 
heeft de titel kampioen gehaald. Gijs 
en Sabine zijn heel trots op hun die-
ren en hopen dat dit unieke ras zo 
wat meer bekendheid krijgt. Gijs en 
Sabine zijn de eerste in Nederland 
die met dit ras fokken. Vorig jaar mei 
is het allereerste nestje geboren in 
Nederland. Zij zijn ook aangeslo-
ten bij de Amerikaanse rasvereni-
ging RagaMuffin Associated Group 
(RAG). De RagaMuffin is een groot 
en mooi kattenras met een halflan-
ge vacht die in elke kleur en patroon 

is toegestaan. En het belangrijkste 
kenmerk van dit ras is het extreem 
lieve en zachtaardige karakter. Ze 
zijn gek op aandacht en hebben dit 
ook echt nodig. Eigenlijk zijn het net 
een soort ‘honden’ die je door het 
huis volgen. RagaMuffins zijn bin-
nenkatten en doorgaans heel ge-
makkellijk in de verzorging, een keer 
per week borstelen is voldoende. Als 
er voldoende krabmogelijkheden 
aanwezig zijn, laten ze je bank en 
meubilair met rust. Het zijn werkelijk 
supervriendelijke dieren om in huis 
te hebben en ze gaan ook heel erg 
goed om met andere katten, honden 
en kinderen zijn ook geen probleem. 
Meer informatie over deze ge-
weldige katten is te vinden op  
www.gisako-ragamuffins.nl.

Vrijwilligersactie NLDoet
Jarige burgemeester Jobke 
Vonk bakt pannenkoeken
Aalsmeer - Ook dit jaar werd er 
weer druk geklust tijdens NLDoet, 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. In Aalsmeer staken vrij-
dag 21 en zaterdag 22 maart meer 
dan 140 vrijwilligers de handen uit 
de mouwen. In heel Nederland zelfs 
325.000. Traditiegetrouw waren ook 
de wethouders en burgemeester 
van Aalsmeer van de partij. De ja-
rige burgemeester Jobke Vonk bak-
te met 3 andere vrijwilligers meer 
dan 200 pannenkoeken. Dit deed 
zij bij dagcentrum Amstel-Meer, on-
derdeel van Ons Tweede Thuis. Tij-
dens het eten van de pannenkoe-
ken werd de burgemeester toege-
zongen en verrast met een mooi 
cadeau: twee prachtig beschilder-
de mokken, gemaakt door cliën-
ten van Ons Tweede Thuis. Wethou-
der Ad Verburg hielp met het lente-
klaar maken van de binnentuin van 
Verpleeghuis Rozenholm. Wethou-
der Rik Rolleman ging aan de slag 
bij Kinderboerderij Boerenvreugd. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
zou ook aan de slag gaan, maar hij 
was helaas ziek. Ook Yvonne Splin-
ter hielp mee met het pannenkoe-
ken bakken bij dagcentrum Amstel-
Meer. Yvonne: “Ik werk als chauf-
feur bij Connexion. Regelmatig rijd 
ik cliënten van Ons Tweede Thuis. 
Ik vind dit echt de leukste groep om 

te rijden. Ze zijn zo altijd zo vrolijk. 
Deze NLDoet klus was voor mij een 
mooie gelegenheid om eens te kij-
ken waar ik deze mensen nou al-
tijd naar toebreng.” En dat is Yvon-
ne goed bevallen: “Ik vond het erg 
leuk vandaag. Ik ga me daarom aan-
melden als zwemvrijwilliger. Vaak 
haal of breng ik de cliënten van Ons 
Tweede Thuis naar het zwembad. Ze 
worden daar zo blij van. Daar wil ik 
graag aan meewerken!”. Wethouder 
Zorg en Welzijn Ad Verburg: “Het is 
leuk en belangrijk om mee te doen. 
Maar ik wil deze gelegenheid ook 
aangrijpen om alle mensen die het 
hele jaar actief zijn als vrijwilliger te 
bedanken. Fantastisch wat ze alle-
maal doen bij verenigingen, maar 
ook bijvoorbeeld als vrijwilliger bij 
een zorginstelling. Laten we vooral 
niet vergeten dat zonder vrijwilligers 
onze maatschappij er anders uit zou 
zien. Niet voor niets worden vrijwil-
ligers het cement van onze samen-
leving genoemd. Het hele jaar door 
zijn er vrijwilligers nodig, zowel vast 
als incidenteel voor een uur.” En-
thousiast geworden door NLDoet? 
Kijk voor een overzicht van alle 
vrijwilligersvacatures in Aalsmeer 
op www.vrijwilligerscentrale-am-
stelland.nl of www.zorgvoorelkaar.
com. Of bel voor een afspraak: 06-
12218119.

Yvonne Splinter, Hanneke Kruijf en burgemeester Jobke Vonk bakken 200 
pannenkoeken bij dagcentrum Amstel-Meer (Van links naar rechts).

NL Doet: Groot onderhoud 
bij Boerenvreugd
Aalsmeer -Nieuwe hekken voor de 
ezels en schapen, een schoonge-
spoten waterspeelplaats en vers ge-
schilderde konijnenhokken. Dat is 
wat kinderboerderij Boerenvreugd 
als doel had gesteld voor de vrij-
willigersactie NLDoet. En dat doel 
is afgelopen weekend voor een 
groot deel behaald. Met Lions Club 
Aalsmeer en Lions Club Ophelia was 
er een grote groep enthousiaste vrij-
willigers op de been afgelopen za-
terdag. De vrijwilligers werden wel-

kom geheten door leden van het be-
stuur van de Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer en tijdens de koffie- 
en lunchpauzes werd er goed voor 
hen gezorgd. De waardering was 
wederzijds, zo bleek uit de reac-
ties van de (eenmalige) vrijwilligers. 
Voor de kinderboerderij, de bezoe-
kers èn de vrijwilligers een zeer ge-
slaagde actie. Heeft u ook zin om 
eens te helpen bij klussen op Boe-
renvreugd? Meldt u dan aan via vrij-
willigers@boerenvreugd.nl.

Inbreng woensdag, donderdag en vrijdag

Kleding- en speelgoedbeurs 
voor kinderen uit Fukushima
Aalsmeer - Op zaterdag 5 april vindt 
van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse 
kleding- en speelgoedbeurs plaats in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 
55. De opbrengst van de kledingbeurs 
is dit jaar bestemd voor een gezonde 
vakantie voor door straling bedreig-
de Japanse kinderen uit Fukushima. 
De Tsunami in 2010 beschadigde de 
aldaar werkende kerncentrales zo-
danig dat een groot gebied in Fuku-
shima radioactief besmet raakte. De 
gevolgen zijn ingrijpend: ook nu nog 
mogen de kinderen daar maximaal 1 
uur per dag buitenspelen. De over-
heid komt nauwelijks te hulp; eigen-
lijk ontkent de centrale overheid dat 
er nog een gevaarlijk probleem actief 
is: de straling. Een groep Japanse jon-
geren met visie organiseert eens per 
jaar een vakantiereis voor zoveel mo-
gelijk kinderen uit Fukushima naar de 
bergen bij Osaka, 750 kilometer weg 
van het ongezonde gebied. Deze jon-
geren werken er hard aan hun acti-
viteiten professioneel aan te pakken 
om de groep kinderen elk jaar gro-
ter te kunnen maken. Bovendien bou-
wen ze een relatienetwerk op om er 

voor te zorgen dat hun organisatie 
zelfstandig kan blijven werken en in 
de toekomst meer initiatieven kan ne-
men om de leefbaarheid van Fuku-
shima weer op een goed peil te bren-
gen. De opbrengst van de kleding-
beurs 2014 steunt dus initiatiefrijke 
jongeren met een prachtig doel: hulp 
aan Fukushima kinderen, waarvan de 
gezondheid zwaar wordt bedreigd, en 
de opbouw van een duurzaam hulp-
netwerk. Het project is ingebracht 
door Willem Keessen, die de organi-
serende jongeren kent en zo een lijn-
tje vormt tussen Japan en de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer. Heeft u 
kleding, schoenen, tassen, speelgoed 
enz. bestemd voor verkoop op de kle-
dingbeurs? Inleveren kan op woens-
dag 2 april tussen 14.00 en 21.00 uur, 
donderdag 3 april van 9.30 tot 21.00 
uur en vrijdag 4 april tussen 9.30 en 
15.00 uur. Informatie: 06-53912921. 
De resterende kinderkleding wordt 
opgehaald door de stichting Hoop 
voor Albanië en de overige kleding, 
schoenen, enz. gaan naar een ander, 
nog nader te bepalen, goed doel.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Klucht Onno Innemee is grappige, 
maar georganiseerde chaos! 
Aalsmeer - Annabel Eigenhuis is 
sinds kort één van de zeventig vrijwil-
ligers van het Crown Theater en doet 
onder andere vanuit het marketing-
team de promotie van de voorstelling 
‘Ojee, Papadag!’ van Onno Innemee. 
In die hoedanigheid mocht zij de 
voorstelling bijwonen in Soest. Na-
dien heeft ze Onno in een onderhou-
dend gesprekje ook nog wat vragen 
mogen stellen. Ze vertelt enthousiast 
over de voorstelling en over het in-
terview wat eigenlijk best spannend 
was: “Ik wist echt niet wat ik van de 
show moest verwachten, maar ik was 
positief verrast. Het is een energieke 
bedoening op het podium, waar een 
hoop actie gebeurt. Ik moet je eer-
lijkheidshalve bekennen dat ik hele-
maal niet wist wat een klucht was, 
maar Onno legde mij dat na afloop 
haarfijn uit. ‘Ojee Papadag!’ noemt hij 
zelfs een klucht ín een klucht. Er ko-
men verschillende typetjes in voor, al-
lemaal door de cabaretier gespeeld, 
die een verhaal vertellen. Er is ook 
een bewegend decor. Daardoor lijkt 
het soms chaos, maar het is eigenlijk 
super georganiseerd. Alles heeft een 
betekenis. De ontknoping heeft dan 
ook een zeer verrassende twist. Ik 
wil inhoudelijk niets prijsgeven, maar 
het is een heel apart spektakel waar 
je naar kijkt. Ik werd er in ieder ge-
val echt helemaal in meegesleept en 
de tijd vloog om.” Annabel vertelt dat 
Onno Innemee, bekend van diver-
se televisie- en theaterprogramma’s, 
heel benaderbaar was. “Hij reageer-
de open en toegankelijk en nam echt 
de tijd. Net als in zijn voorstelling. Hij 
speelt namelijk, naast een stuk of ze-
ven types, ook zichzelf. Omdat ik het 
vrij bijzonder vond vroeg ik hem of hij 
dat zelf ook vond. Onno antwoordde: 
“Ja, ik ben er heel trots op. Heb altijd 
‘gewoon’ cabaret gedaan, maar wil-
de nu een klucht doen in mijn een-
tje. Ik noem het ook een solo cabaret-
klucht. Absurd misschien, maar leuk 
om te zien én om te spelen. Ik maak 
ook een klik met mijn publiek. Betrek 
ze echt bij de voorstelling op een los-
se manier.”
 
Geschikt vanaf een jaar of twaalf
‘Ojee, Papadag!’ is dus een eigentijd-
se klucht, waarin Onno zich rot rent, 
in teveel bochten wringt en regelma-
tig tegen een muur aanloopt, tot gro-
te hilariteit van het publiek. Hij ver-

telt aan Annabel ook nog wie zijn fa-
voriete typetje is in de show: “Dat is 
meneer Pompe. Het is de derde keer 
dat ik die speel, dus voor mensen die 
eerdere voorstellingen van mij heb-
ben gezien; hij komt er weer in voor 
hoor.” Annabel vindt de voorstelling 
geschikt voor een uiteenlopend pu-
bliek. “Het is geen platte theatershow, 
maar de grappen zijn soms tegen het 
randje op een leuke manier, dus ik 
denk wel geschikt vanaf de middel-
bare schoolleeftijd en tja, tot zo oud 
mogelijk natuurlijk. Iedereen zal er 
van genieten!” Er zijn kaarten ver-
krijgbaar voor de komische theater-
voorstelling ‘Ojee Papadag!’ op vrij-
dag 4 april om 20.00 uur. Nu nog voor 
de Sprintprijs van 17 euro, maar op is 
op. Bezoek de website www.crown-
theateraalsmeer.nl voor actuele prijs-
informatie en arrangementen. Onno 
Innemee tot slot: “Na afloop van de 
voorstelling meng ik me gezellig in 
het publiek voor een drankje. Ik ver-
koop DVD’s van twee eerdere shows 
en mensen mogen met mij op de fo-
to als ze dat willen. Ik hoop dat ik het 
Aalsmeerse publiek enthousiast krijg 
om naar me te komen kijken. Ik weet 
zeker dat zij het een unieke ervaring 
zullen vinden. Het lijkt een onmoge-
lijke taak om in mijn eentje alle op-
drachten die in de klucht voorkomen 
uit te voeren, maar alles komt op z’n 
pootjes terecht. Dat zul je zien!” 
Door Miranda Gommans

Foto: Suzan van de Roemer.

Chantal Pieterse en Louise 
Nicolai op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Wekelijks valt er weer veel 
te beleven bij de lokale omroep Radio 
Aalsmeer, zoals ook deze week. Aan-
staande maandag 31 maart zijn er we-
derom twee interessante Aalsmeer-
ders te gast bij de lokale omroep van 
Aalsmeer. In ‘Door de Mangel’ is Loui-
se Nicolai de dertigste gast die gepor-
tretteerd wordt. Zij is gespecialiseerd 
in mesologie, een manier di e de wes-
terse en oosterse geneeskunde ver-
bindt. Verbruggen wil van haar we-
ten waar haar interesse vandaan komt 
voor deze vorm van geneeskunde en 
hoe maakt je mensen vertrouwd met 
het onbekende oosterse deel? Nico-
lai zal komende maandag zelf de mu-
ziek samenstellen. In het aansluiten-
de programma ‘De Top 10 van…’ mag 

Chantal Pieterse haar tien favoriete 
nummers ten gehore brengen en sa-
men met Laurens van Kessel en Rinus 
van Itterzon worden deze nummers 
aan elkaar gepraat. Uiteraard blijft er 
ook ruimte over om over andere za-
ken te praten. Pieterse is werkzaam in 
de zorg en woonachtig in Kudelstaart. 
Luisteraars kunnen ook live vragen 
stellen aan de gasten via het telefoon-
nummer 0297-325858, via studio@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM. Uitzending gemist? Dan 
kunt u het programma ook naluiste-
ren via de website van de lokale om-
roep. Het bezoekadres van de stu-
dio is: Van Cleeffkade 15 in de Crown 
Business Studio’s.

Finaleplaats voor Davanti 
tijdens koorfestival
Aalsmeer - Zaterdag 22 maart 
hebben het vrouwen ensemble Da-
vanti tijdens de voorronde klassiek 
van het Nederlands Koor Festival de 
directe finaleplaats veroverd. De fi-
nale zal zaterdag 21 juni in Haar-
lem plaatsvinden. De zestien da-
mes zongen onder leiding van di-
rigente Alice Roes. Het NKF is het 
grootste koorfestival van Nederland 
en wordt elke twee jaar georgani-
seerd. Op deze dag zullen er ver-
schillende workshops en concerten 
zijn. De winnaar van het KNF zal uit-
geroepen worden tot ‘Koor van het 

jaar’. Bij Daventi is er nog steeds 
een plaats vrij voor alten. Als je een 
altstem hebt en een warme klank-
kleur, kan je op dinsdagavond ko-
men repeteren en Davanti verster-
ken. Bij Davanti wordt voornamelijk 
klassieke muziek gezongen, meest-
al a-capella en er worden ook ande-
re genres gezongen. Optredens zijn 
divers: van concerten tot deelname 
aan een councours en het opluiste-
ren van een cultuur evenement tot 
commerciële kerstoptredens. Aan-
melden kan via www.davanti.nl
Door Eline Colijn

De Rijzenspelers spelen 
‘Wachten op Godot’
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers bestaat zeventig jaar 
en heeft dat jubileum aangegrepen 
om een forse uitdaging aan te gaan. 
Ze spelen Wachten op Godot. Dat is 
in 2009 uitgeroepen tot het ‘beste to-
neelstuk aller tijden, wereldwijd’. Men 
zegt wel eens: iedereen zou in zijn le-
ven in ieder geval één uitvoering van 
Wachten op Godot gezien moeten 
hebben. Een toneelstuk dat zich niet 
laat begrijpen en dat je misschien dan 
ook niet moet willen begrijpen. Je kunt 
het alleen maar ondergaan. Het is een 
toneelstuk waarin niets zeker is, dat 
veel verwarring zaait en dat vooral uit 
prachtige teksten en beelden bestaat. 
Raadselachtig en overtuigend tegelij-
kertijd. Er wachten twee zwervers, Di-
di en Gogo, op een kale plek met veel 
uitzicht, bij een boom. Ze wachten op 
iemand die ze Godot noemen en vul-
len de tijd met ogenschijnlijk bizar-
re conversaties. Ze weten wél op wie 
ze wachten, maar ze weten alleen niet 

wie er komt. “Het heeft geen zin”, is de 
eerste zin van het stuk, en toch leven 
ze door. Er komen nog wel anderen 
langs, ene Pozzo en zijn knecht Luc-
ky. En ... oh ja, een jongen ... een bood-
schapper van Godot. Verder gebeurt 
er ogenschijnlijk niet veel of misschien 
wel juist van alles. 
Ziedaar het verhaal van Wachten op 
Godot: twee mannen, met een ontroe-
rend hechte band, met tegelijkertijd de 
wens om uit elkaar te gaan. Is alles het 
wachten waard of wachten ze alleen 
maar af? De Rijzenspelers hebben het 
aangedurfd om die wereld van Wach-
ten op Godot in te stappen. Nu u als 
publiek nog! Kaarten zijn te reserveren 
via de website van de Rijzenspelers: 
www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 
0297-327840. Opvoeringen vinden 
plaats op 5, 11 en 12 april in dorpshuis 
De Reede in de Schouwstraat en op 17 
april in De Oude Veiling in Aalsmeer. 
Kaarten kosten 7 euro. Alle voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur.

Meezingen met Denk aan 
de Buren in Bacchus
Aalsmeer - Houdt u van zingen? 
Dan kunt u meezingen met het 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren. Vanavond, donderdag 27 maart, 
is de jaarlijkse meezingavond van dit 
bekende smartlappenkoor. Smart-
lappen, maar ook ‘Sophietje’, ‘De 
winter was lang’ en Amsterdams re-

pertoire als ‘Het stijfselkissie’ zul-
len de revue passeren. Het belooft 
een gezellig meezingavond te wor-
den, die wordt gehouden in cultu-
reel café Bacchus in Gerberastraat 
4 te Aalsmeer van 20.00 tot 22.00 
uur. Tekstboeken zijn aanwezig en 
de toegang is gratis. 

Lilian Vieira live 
in Patronaat
Haarlem - Voor velen is ze de ver-
persoonlijking van Brazilië; Lili-
an Vieira. Toch woont ze inmiddels 
al bijna 25 jaar in Nederland. Een 
mooie aanleiding voor haar eer-
ste en gelijknamige soloplaat! Lilian 

Vieira brengt haar ‘samba soul’ live 
met fantastische muzikanten en een 
programma waarin ze moeiteloos 
eigen composities vermengt met 
hoogtepunten uit de samba soul. 
Zij treedt donderdag 3 april op in 
het Patronaat, Zijlsingel 2 te Haar-
lem. Telefoon: 023-5175850. De zaal 
gaat open om 20.00 uur en tickets 
kosten 15 euro. Info: www.patro-
naal.nl





Aalsmeer - Maandag 31 maart 
staat de clubavond van de F&VA 
in het teken van de clubopdracht 
‘Maak een kort reclamefilmpje’. De 
drie groepen die met deze opdracht 
aan de slag zijn gegaan krijgen de 
gelegenheid om hun resultaten te 
vertonen. Tevens krijgen clubleden 
de gelegenheid om een van hun 
laatste videofilms te vertonen.

De F&VA is nog steeds opzoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op één van de komende clubavon-
den. Vooral het toevoegen van mu-
ziek of een titel tijdens het monte-
ren van video-opnamen op een PC 
geven nogal eens problemen. De 
moderne HD camcorders zijn hier 
een voorbeeld van. Bij de videoclub 
kan men altijd te rade gaan bij één 
van de deskundige leden. De club-
avonden van de F&VA worden om 
de veertien dagen gehouden op 
de maandagavond in het gebouw ‘t 
Anker aam de Oosteinderweg 273a 
en beginnen om 20.00 uur. Informa-
tie over de F&VA via 023-5284564 of 
via www.videoclubaalsmeer.nl.
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Presentatieavond Melomanie en 
Prins Willem Alexander succesvol
Rijsenhout - Zaterdag 15 maart om 
20.00 uur hielden Drumfanfare Me-
lomanie en Muziekvereniging Prins 
Willem Alexander een presenta-
tieavond. De voorstelling werd ge-
opend met het PWA/Melomanie 
onder leiding van Arie Willem. Mu-
ziekstukken, zoals Close Harmo-
ny, Happy Hour, RawHide, Eye of 
the Tiger en Just a Game passeer-
den de revue. Ook het slagwerk-
nummer Combined Forces (ver-
eende krachten), speciaal geschre-
ven voor de samenwerking van bei-
de verenigingen, stond op het pro-
gramma. De verenigingen zijn gaan 
samenwerken in verband met het 
afnemende ledenaantal. Daarnaast 
was er een gastoptreden van Show-
band Mystique uit Arnhem onder 
leiding van Arie Willem Schouten. 
De Showband speelde Final touch, 
Lazy song, St. Petersburg, Heal the 
World, Victory Day en Highland Ca-
thedral. Na het tweede gedeelte van 
Mystique volgde het Melomanie/
PWA gedeelte onder leiding van El-

win Smit. Nummers als Funky Town, 
You’ll be in my heart, Ik neem je mee 
en Accidentally in Love klonken 
voor het publiek bekend in de oren. 
De grote finale werd gespeeld door 
alle korpsen samen, nummers als 
Armed Forces on Parade en Dyna-
mic Red waren de afsluiters van de 
avond. Verder werden deze avond 
de jubilarissen Wouter Grosscurt en 
Nikkie van der Luit, die 12,5 jaar lid 
zijn van Melomanie, en Sonja Verlin-
de, die al dertig jaar trouw is aan de 
vereniging, in het zonnetje gezet. Bij 
Prins Willem Alexander zijn Riet en 
Dirk van den Heuvel allebei dertig 
jaar actief bij de muziekvereniging. 
Het was een gezellige maar voor-
al geslaagde muzikale avond waar-
bij Drumfanfare Melomanie en Mu-
ziekvereniging Prins Willem Alexan-
der aan familie, donateurs en mu-
ziekvrienden hebben kunnen la-
ten zien en horen wat ze gezamen-
lijk in hun mars hebben. Showband 
Mystique gaf met hun optreden een 
speciaal tintje aan de gehele avond.

Zondag concert Show- 
en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 30 maart 
geeft het Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart haar jaarlijkse concert. 
De afgelopen maanden is er weer 
veel geoefend om nieuwe stukken in 
te studeren en het resultaat is de-
ze zondag te horen. Een gevarieerd 
programma waarin alle instrumen-
ten van het korps zich zullen laten 
zien en horen. Mooie jachthoornso-
lo’s met warme klanken waar dit in-
strument zo bekend om staat. Ook 
de bastrompet zal een stuk spelen 

waarin de muzikant zich kan laten 
horen. Een aantal leerlingen heeft 
een stuk ingestudeerd en ook de 
slagwerkers zullen verrassen. Speci-
ale gast deze middag is het shanty-
koor de Brulboeien. Zij zal om 16.00 
uur een optreden verzorgen en ve-
le meezingers ten gehore brengen. 

Het concert begint om 14.00 uur en 
wordt gegeven in het clubgebouw 
aan de Bilderdammerweg 116. De 
toegang is gratis.

Naar film met Sursum Corda 
Aalsmeer - Op zaterdag 22 maart 
heeft Christelijke muziekvereniging 
Sursum Corda haar jaarlijkse dona-
teursconcert gegeven. Net als vo-
rig jaar heeft dit concert plaatsge-
vonden in de Doopsgezinde kerk 
Aalsmeer. Om acht uur heeft Sur-
sum Corda, voor het eerst tijdens het 
donateursconcert onder leiding van 
Elivera van Sloten, het concert tradi-
tiegetrouw geopend met een koraal. 
Na het openingswoord van de nieu-
we voorzitter is men overgegaan op 
het programma van de avond. Het 
thema van het concert was film en 
musical wat met veel enthousiasme 
aan elkaar gepraat werd door Al-
ma de Jong. Vele bekende melodie-
en klonken door de kerk. Het eerste 
stuk van de avond was ‘The mask 
of Zorro’ waarin alle avonturen van 
de gemaskerde Zorro muzikaal ver-
tolkt werden. Na Zorro werd Tintin, 
oftewel Kuifje, gespeeld. In een pit-
tig muziekstuk kwamen alle figuren 
van de film Kuifje naar voren. Vervol-
gens kwam het eerste van de twee 
stukken van Ennio Morricone. Het 
muziekstuk Gabriel’s Oboe, waarin 
een hoofdrol weggelegd was voor 
Geertje Blom–van Oudenallen, was 

een mooie afwisseling op de ande-
re muziek. Als laatste stuk voor de 
pauze werd er een arrangement van 
bekende liedjes uit de musical Mar-
ry Poppins gespeeld. Na de pauze 
werd er geopend met een mars, Ge-
neve genaamd. Vervolgens gingen 
Sursum Corda verder op haar mu-
zikale filmtour met een minder be-
kend stuk uit een heel bekende film. 
Een compilatie van liedjes uit Home 
Alone werd gespeeld. Via het twee-
de stuk van Ennio Morricone; Nuo-
vo Cinema Paradiso kwam het or-
kest uit bij het laatste stuk van de 
avond. Met Les Miserables kwam 
een einde aan deze mooie muzika-
le avond. De reacties van zowel pu-
bliek als leden van Sursum Corda 
waren erg goed. Bent u enthousiast 
geworden van dit verhaal en wilt u 
ook muziek maken? Sursum Corda 
zoekt nog leden. Het orkest oefent 
elke vrijdagavond vanaf 20.15 uur in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Aanmelden, ook jeugd wel-
kom, kan bij de secretaris van Sur-
sum Corda; Annette van Oudenallen 
via an.van.oudenallen@online.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Op ‘Movies in concert’ trakteerde muziekvereniging Sursum Corda afgelo-
pen zaterdag 22 maart. Het concert is goed bezocht. De aanwezigen genoten 
zichtbaar van de herkenbare filmmuziek. Na ieder stuk gingen de handen op 
elkaar en na afloop klonk terecht een daverend applaus.

Reclamefilms 
bij F&VA

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Wethouder Verburg deelt uit
Veel animo voor gratis 
compost bij Meerlanden
Aalsmeer - Inwoners hebben zater-
dag 22 maart in groten getale gratis 
compost opgehaald bij Meerlanden 
aan de Zwarteweg tijdens de lande-
lijke Compostdag. Samen met wet-
houder Ad Verburg deelde direc-
teur Angeline Kierkels van de Pu-
blieke sector van Meerlanden gratis 
vier zakken van 20 liter MeerCom-
post uit als beloning voor de inspan-
ning organisch en gft-afval geschei-
den aan te leveren. Meerlanden ver-
werkt dit afval tot compost: Meer-
Compost. Inwoners kregen hun in-
gezamelde afval nu dus terug in de 
vorm van compost, dat goed ge-
bruikt kan worden om de tuin weer 
klaar te maken voor de Lente. Door 
organisch (onder andere etensres-
ten) en gft-afval te scheiden dragen 
bewoners op een makkelijke ma-
nier bij aan een beter milieu. Ange-
line Kierkels benadrukte zaterdag 
het belang hiervan nog maar eens: 
“Op ons terrein in Rijsenhout ver-
werken wij organisch afval in on-
ze vergistings- en composterings-
installatie. In deze installatie maken 
wij naast compost ook groengas, 
wamte en CO2. Compost, warm-
te en CO2 laten bloemen, planten, 
groente en fruit groeien. Groengas 
voeden we in het aardgasnetwerk 
in. Maar mooier nog, onze eigen in-
zamelwagens rijden op dit groen-

gas. Deze rijden dus klimaatneu-
traal op het gft-afval dat ze zelf in-
zamelen. Het blijft dus heel belang-
rijk om organisch en gft-afval apart 
weg te gooien!“

Grote opkomst voor gratis 
compost in Gemeente Aalsmeer:
Wethouder Verburg: “Ik hoop dat de 
inwoners van gemeente Aalsmeer vol-
gende jaar zelfs nog meer inzamelen 
GFT-afval inzamelen. De gescheiden 
inzameling van GFT- en groenafval le-
vert meer milieuvoordelen op dan de 
meeste mensen beseffen. Door het 
afval om te zetten in compost komt er 
minder kooldioxide (CO2) in de lucht 
en dit is gunstig voor het broeikasef-
fect. Zeker zo belangrijk is het positie-
ve effect van compost voor de bodem. 
Bovendien is het inzamelen van GFT 
veruit de meest voordelige manier van 
afvalverwerking.

Schildermiddag Jongeren Rode Kruis
Bewoners van Ons Tweede 
Thuis echte kunstenaars!
Aalsmeer - Zondag 23 maart wer-
den de mooiste kunstwerken ge-
maakt op de schildermiddag van het 
Jongeren Rode Kruis, in dagcentrum 
Amstelmeer. De ruim 15 artiesten 
waren afkomstig uit woningen van 
Ons Tweede Thuis (OTT), de woon-
stichting voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Deze middag 
werd georganiseerd door vrijwilli-
gers van het Jongeren Rode Kruis, 
afdeling Aalsmeer en Uithoorn. De-
ze schildermiddag duurde 1,5 uur 
en daarin kon iedere deelnemer zijn 
of haar eigen schilderijtje maken, 
en aan het eind mee naar huis ne-
men. De vrijwilligers van het Jonge-
ren Rode Kruis – waaronder enkele 
scholieren – zorgden dat er genoeg 
verf en kwasten beschikbaar wa-
ren voor iedereen. Ook waren be-
geleiders uit de woningen aanwe-
zig. Verschillende keren werd chips 
en wat te drinken uitgedeeld. Som-
mige gasten hadden al schilderer-
varing en dat was aan hun prachti-
ge schilderijen te zien. Allerlei kleu-
ren kwamen op de doeken terecht 
en er werden echte kunstwerken 
gemaakt. De deelnemers maakten 
ook een tweede schilderij op doek, 
om te verkopen op een beurs la-
ter in het jaar. De vrijwilligers liepen 

rond en maakten een praatje met de 
gasten of hielpen als dit nodig was. 
Naast doeken werden ook grote vel-
len papier enthousiast beschilderd. 
Deze gezellige activiteit werd druk 
bezocht en was een groot succes. 
Later in het jaar zullen er zeker nog 
andere creatieve middagen in dag-
centrum Amstelmeer plaatsvinden, 
ook georganiseerd door het Jonge-
ren Rode Kruis. Het Jongeren Rode 
Kruis zoekt nog jongeren en scho-
lieren die zich vrijwillig willen inzet-
ten om mensen te helpen, bijvoor-
beeld in het kader van de Maat-
schappelijke Stage. Wil jij het Jon-
geren Rode Kruis helpen bij activi-
teiten voor ouderen of mensen met 
een beperking of wil je meer infor-
matie over wat de vrijwilligers zo-
al doen? Mail naar jongerenrode-
kruis@hotmail.nl, of kijk op www.fa-
cebook.com/JongerenRodeKruis of 
volg @jjrodekruis op twitter.
Jeroen Heimeriks 

Flitspalen 
N196

Aalsmeer - “Er is in 2013 door 
een actiegroep en het wijkover-
leg heel veel werk verzet om de 
N 196 verkeersluw te maken naar 
aanleiding van weer een ernsti-
ge aanrijding bij de Ophelialaan. 
B&W hebben in samenwerking 
met de Provincie er voor gezorgd 
dat de snelheid verlaagd werd 
tot 50 km/uur en er zouden flit-
spalen komen. Ook zijn er dui-
delijke borden en waarschuwin-
gen geplaatst. Helaas blijkt nu 
dat er niet of nauwelijks gehand-
haafd wordt en er weer met ho-
ge snelheden over de weg wordt 
gereden. Het zijn nu niet meer de 
vrachtauto’s van de bloemenhan-
delaren, maar gewone personen-
auto’s die menen nu vrij baan te 
hebben. Moeten we soms wach-
ten op weer een ongeval met 
misschien nog ernstiger afloop? 
Of moet de actiegroep haar stem 
weer laten horen? De eerste aan-
pak moet handhaven zijn en zo 
snel mogelijk de aangevraagde 
flitspalen plaatsen”, aldus inzen-
der Rudolf Guldemond

Echtpaar zwemt in 
Westeinderplassen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag kon 
Luci Beumer haar ogen niet gelo-
ven: “Op geen 10 meter afstand van 
mijn raam zat een mannetje manda-
rijneend bovenop een meerpaal. En 
het vrouwtje zat er vlakbij, zich heer-
lijk te wassen op de vlonder. Het zijn 
prachtige beesten, zeker in het voor-
jaar, want het mannetje is dan schit-
terend op kleur. 
De mandarijneend is een ech-
te exoot, want deze eend komt hier 
oorspronkelijk niet vandaan, maar uit 
Azië (China-Korea). Per jaar broeden 
er zo’n 200 tot 260 paartjes in Ne-
derland. Kenmerkend voor de man-
darijneend is dat ze in bomen hun 
nest hebben. Het zou toch leuk zijn 
als ze een goed stekkie op de West-
einderplassen vinden en daar een 
nest gaan maken.”

Nieuwe expositie ‘Koppelingen’
Sipke Huismans: “Oude
Raadhuis betekenisvol”
Aalsmeer - De heer Sipke Huis-
mans heeft afgelopen zaterdag 22 
maart de nieuwe expositie ‘Kop-
pelingen’ van de Hollandse Aqua-
rellistenkring geopend in het Ou-
de Raadhuis. “Ezra Pound heeft po-
ezie gedefiniëerd als ‘nieuws dat 
nieuws blijft’. Ik denk dat je dat van 
alle kunst kan zeggen. Als je naar 
de Venus van Willemsdorf kijkt, naar 
de Venus van Milo, naar de Mona 
Lisa, naar het Joodse Bruidje of het 
Melkmeisje, dan is het besef dat het 
hier een artefact uit een voorbije tijd 
betreft van veel minder belang dan 
wat je op het moment van kijken er-
vaart en beleeft. Kunst schenkt het 
weldadige, ik durf zelfs te zeggen: 
genezende besef dat je even uit de 
stroom van de tijd wordt getild en 
het hier en nu sterker beleeft. En dat 
levert niet alleen persoonlijk, maar 
ook maatschappelijk welzijn op. Ik 
vertel geen sprookje als ik zeg dat 
kunst en kunstbeoefening, zowel 
actief als passief, zowel beroepsma-
tig als amateuristisch een samen-
leving veiliger en vrediger, gelukki-
ger en gezonder maken. Individuen 
en groepen varen wel bij wat kunst 
en kunstenaars te bieden hebben. 
Daarom feliciteer ik de gemeente 
Aalsmeer en dan bedoel ik behalve 
de administratieve, economische en 
geografische entiteit Aalsmeer, de 
Aalsmeerse gemeenschap, het hart 
en de ziel van Aalsmeer, met deze 
prachtige, toegankelijke en beteke-
nisvolle voorziening, dit aantrekke-
lijke Oude Raedthuys, waar al ruim 
dertig jaar een Who’s Who van de 
Nederlandse kunst zijn opwach-
ting maakt en waarmee Aalsmeer 
zich regionaal en nationaal op de 

kaart heeft gezet. En verder felici-
teer ik Aalsmeer en de Aalsmeer-
ders met het verheugende en bete-
kenisvolle feit dat hier op een speel-
se maar hoogwaardige manier aan 
kunsteducatie wordt gedaan, dat 
hier jaar in, jaar uit kinderen met 
kunst in aanraking komen én kunst 
maken. Mij dunkt dat het nut van 
een dergelijke activiteit, alweer zo-
wel persoonlijk als maatschappelijk, 
niet hoog genoeg kan worden aan-
geslagen. Gaat U straks maar even 
op zolder kijken, dan ziet U de ver-
bluffende resultaten die soms be-
reikt worden. Maar het gaat van-
zelfsprekend vooral om de kennis-
making met en het ontwikkelen van 
creatieve vermogens, om het plezier 
dat kinderen daaraan kunnen be-
leven en uiteindelijk om de zinge-
ving die er uit voortkomt. En tenslot-
te complimenteer ik de Aalsmeer-
se bestuurderen met hun wijsheid, 
om als inspirator en coördinator van 
dit alles een kunstenaar aan te trek-
ken, iemand die kennis van zaken 
paart aan organisatorisch talent, ie-
mand die weet heeft van het ma-
ken van kunst en oog voor kwaliteit: 
die vrouw daar in die rode jurk, An-
nefie van Itterzon.” De tentoonstel-
ling van de Hollandse Aquarellisten-
kring draagt de titel ‘Koppelingen’ 
en toont werken van Ellen ten Kroo-
de, Arnold Niessen, Araun Gordijn, 
Ineke van Haalen, Max Kleinen, Ag-
nes van Gelder, Loes Groothuis, Toi-
ne Moerbeek, Ionika Aalders, Mau-
rice Christo van Meijel en Ton de 
Kroon. Een kijkje gaan nemen kan 
tot en met 4 mei iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9

De feestelijke opening van de Hollandse Aquarellistenkring met muziek van 
Blies! Op de achtergrond de aquarel ‘Paradijs’ van Loes Groothuis.

Hema 
verhuizen!

Aalsmeer - Er is veel te doen 
over de Lidl, die nu heeft geko-
zen voor de Stationsweg. E. Dou-
ma uit Kudelstaart heeft het vol-
gende bedacht. “Wellicht beter”, 
aldus de reactie van de inwo-
ner: De Hema is al jaren te klein. 
Als deze nu eens in het pand 
van Van Berkel gaat zitten, met 
een koffiehoek erbij, dan heb je 
daar een trekker van jewelste. Je 
krijgt daar dan veel loop en al-
leen maar goed voor de rest van 
de noordkant van de Zijdstraat. 
Dit is geen leuk idee, maar dit is 
gewoon noodzaak wil je de Zijd-
straat nog redden. Tevens zou ik 
graag zien dat de ABN verdwijnt 
op de hoek met dat zwarte ge-
bouw. Een dooie hoek. Een res-
taurant daar in en je bent klaar. 
Dan krijg je eindelijk een straat 
zoals die tegenwoordig gewoon 
moet zijn, want anders komt er 
steeds minder publiek en gaat ie-
dereen achter de computer alles 
bestellen. Je komt ook voor de 
gezelligheid naar de straat en die 
gezelligheid is nu ver te zoeken. 
Dus gemeente en anderen die 
hier wat aan kunnen doen: Zet 
alles op alles om dit te realiseren, 
want anders zie ik het somber in.

Effe ei kwijt...
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Afscheid tien raadsleden, vanavond installatie nieuwe raad

Onderscheiding voor nestor
van de raad Wim Spaargaren
Aalsmeer - In een volle raadszaal is 
afgelopen dinsdag 24 maart afscheid 
genomen van liefst tien raadsleden. 
Van zowel oudgedienden als nog 
jonge politieke dieren zijn de han-
den geschud en ze zijn bedankt voor 
hun inzet met bloemen en een nieuw 
herinneringscadeau, de roemer, een 
wijnglas met hierin gegraveerd het 
wapen van Aalsmeer en, persoon-
lijk, de periode van deelname aan de 
raad. PACT lijsttrekker Ronald Fran-
sen heeft al zijn vertrouwde collega’s 
bedankt voor de samenwerking in 
overigens een bewogen periode voor 
de partij. In november 2010 is partij-
lid Chris Aartsen overleden en eind 
vorig jaar werden alle fracties opge-
schrikt door de plotselinge dood van 
raadslid Joop van Dam. 
En onlangs heeft Martine Hoogma 
haar raadslidmaatschap op moeten 
zeggen wegens ziekte. Burgemees-
ter Jobke Vonk stond in haar voor-
woord stil bij het overlijden van Chris 
en Joop. “Laten we ze in gedachten 
houden.” Naast Martine heeft PACT 
de raadsleden Jelle Buisma, Har-
ry Stokman en Willem Kikkert ge-
dag moeten zeggen. Fractievoor-
zitter Jaap Overbeek sprak lovend 
over de vertrekkende ‘arkenman’ Ton 

Smit en Inez van der Boon-Hulsbos, 
die haar plekje in de raad door voor-
keursstemmen zag gaan naar Ri-
chard Buskermolen. Inez blijft ove-
rigens actief op het politieke toneel 
voor de partij. Ze wordt fractieassi-
stent bij het CDA. Bij AB is afscheid 
genomen van de man die zich ve-
le jaren heeft ingezet voor gehan-
dicapten, Frits Streijl. Hij is bedankt 
met een mooie foto van de water-
toren. Van allround raadslid Danny 
Tol wilde fractievoorzitter Dick Kuin 
nog geen afscheid nemen. “We we-
ten nog niet hoe de onderhandelin-
gen verlopen.” Mocht AB weer met 
een wethouder in het college plaats-
nemen, komt in de raad namelijk een 
stoel vrij voor Danny. 

‘Oude rotten’
Bij de VVD verlaten twee ‘oude rot-
ten’ de fractie en de politiek. Af-
scheid is genomen na veertien jaar 
van de kritische ondernemer en on-
dernemend raadslid Berry Nijmeijer 
en van de nestor van de raad, Wim 
Spaargaren, die voor zijn verdiensten 
flink in het zonnetje is gezet. Twintig 
plus jaren heeft hij geïnvesteerd en 
interesse getoond in het Aalsmeer-
se als volksvertegenwoordiger vol li-

beraal vuur. Wim Spaargaren is be-
dankt en geëerd met een Koninklij-
ke onderscheiding. Hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Midden in de raadzaal krijg hij 
de versierselen opgespeld door bur-
gemeester Vonk. Het officiële mo-
ment werd beëindigd met een staan-
de ovatie van alle aanwezigen. 

Jarige Jobke
Nestor Wim Spaargaren nam overi-
gens aan het begin van de openbare 
raadsvergadering direct het woord. 
“Agendapunt nul”, zo liet hij we-
ten. “Ruim vijftig jaar geleden op 21 
maart 1964 scheen de zon recht bo-
ven de evenaar, het was een bijzon-
dere dag, de geboortedag van Job-
ke, alweer vijftig jaar geleden.” Haar 
vijftigste verjaardag heeft de burge-
meester niet geheim kunnen hou-
den. Spaargaren feliciteerde haar 
namens de hele raad en overhandig-
de een flesje wijn en bloemen en gaf 
de tip om maar een keer de deur te 
sluiten, de open haard en kaarsjes 
aan te steken om rustig van de wijn 
te kunnen genieten. Burgemeester 
Vonk trakteerde ook nog ter ere van 
haar ’Sarah’ worden met bonbons 
met hierop het logo van de gemeen-
te Aalsmeer. 

23 Raadsleden
Vanavond, donderdag 27 maart, 
vindt in de raadzaal de tweede bij-
zondere openbare raadsvergade-
ring plaats. De nieuw toegelaten le-
den van de raad gaan beëdigd wor-
den. Allen zullen de eed of de ver-
klaring en de belofte afleggen. Van-
wege het toegenomen inwoneraan-
tal gaat Aalsmeer nu bestuurd wor-
den door 23 raadsleden, in plaats van 
21 in de vorige periode. De beëdiging 
wordt besloten met toespraken van 
de voorzitter van de gemeenteraad 
en de fractievoorzitters van het CDA, 
AB, de VVD, PACT en HAC. Deze bij-
eenkomst begint om 20.00 uur en 
publiek is welkom. 
Door Jacqueline Kristelijn

Koninklijke onderscheiding voor de nestor van de Raad, Wim Spaargaren (VVD).

De VVD gaat verder zonder twee ‘oude rotten’. Berry Nijmeijer verlaat na veer-
tien het politieke toneel.

Voor Inez van der Boon-Hulsbos net geen plekje in de nieuwe raad. Ze blijft 
actief als fractie-assistant.

AB heeft afscheid genomen van Frits Streijl met een mooie foto van de watertoren.

Verkiezingen 
in cijfers
Aalsmeer - De gemeenteraadsver-
kiezingen had een totale opkomst 
van 52,78 procent. Iets meer dan 
vier jaar geleden, toen stokte de tel-
ler op 50,52 procent. Er zijn op 19 
maart 23.539 inwoners uitgenodigd 
naar de stembus te komen (in 2010: 
22.330). Er zijn 12.425 stemmen uit-
gebracht, waarvan 67 blanco en 63 
ongeldig. Vier jaar terug leken in-
woners meer overtuigender in hun 
keuze: 11.282 stemmen, waarvan 31 
blanco en 21 ongeldig. Via kiesde-
ler 537 heeft het CDA 3.360 stem-
men en 6 zetels gekregen, AB 2.993 
stemmen en 6 zetels, de VVD 2.958 
stemmen en 6 zetels, PACT 2.011 
stemmen en 4 zetels, het Aalsmeers 
Collectief 577 stemmen en 1 zetel. 
Lijst 6 kreeg 400 stemmen, 137 te 
weinig om mee te mogen besturen. 
Het CDA , AB en PACT zijn in aantal 
zetels gelijk gebleven, de VVD won 
1 zetel, evenals het nieuwe HAC. 
Door de bevolkingsgroei gaan niet 
21, maar 23 raadsleden zich inzet-
ten voor Aalsmeer. 

Op de thee bij 
AB zaterdag!
Aalsmeer - Op 29 maart is alweer 
de laatste zaterdag van de maand. 
Je zou het bijna vergeten in deze 
verkiezingsmaand! De laatste zater-
dag van de maand betekent tradi-
tiegetrouw bij AB het open-inloop-
uurtje van de fractie. 

Dit keer dus met een vernieuwde 
fractie! Tussen 15:00 en 17:00 zit-
ten de fractieleden (vertrouwd én 
nieuw) in De Oude Veiling in de 
Marktstraat om met u van gedach-
ten te wisselen. Zij kunnen u exact 
uitleggen hoe het nu zit met ‘de Lidl’ 
aan de Stationsweg of het partici-
patietraject rondom de herindeling 
van de burgemeester Kasteleinweg. 
Het is natuurlijk ook de ideale ge-
legenheid om gewoon eens kennis 
te komen maken met de fractie die 
zich de komende vier jaar weer gaat 
inzetten voor de Aalsmeerse sa-
menleving.

Voorjaarsschouw 
in Oosteinde
Aalsmeer -Op donderdag 3 april 
vindt de voorjaarsschouw plaats in 
de wijk Nieuw Oosteinde door Ei-
gen Haard in samenwerking met de 
bewoners commissie van Aalsmeer 
Oost. Er zijn een aantal aandachts-
punten waar op gelet gaat worden, 
onder andere bestrating van wegen 
en stoepen die onder verantwoor-
ding van Eigen haard vallen, groen-
voorziening en voor- en achtertui-
nen van woningen en opslag van 
goederen op schuurdaken.

Wie zelf ook punten onder de aan-
dacht wil brengen, kan mailen naar 
bwcaalsmeeroost@gmail.com o.v.v. 
Schouw. Reageren kan tot 31 maart.

Noodzakelijke verbetering!
Zebradpad op scholen-
route Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
21 maart is bij het uitgaan van de 
scholen net na twaalf uur op het 
kruispunt Koningsstraat en Snoek-
baarsstraat het nieuwe zebrapad 
officieel geopend. Ondanks het 
begin van de lente op vrijdag 21 
maart werd de opening een spat-
terend feest. Door de maartse bui-
en waren er extra veel auto’s op de 
weg waardoor de noodzaak van 
het zebrapad nogmaals benadrukt 
werd. Of je nu ver weg woont of 
dichtbij, elke ouder wil graag dat 
zijn of haar kind onbezorgd naar 
school kan gaan. De Snoekbaars-
straat ligt op een doorgaande route 
in de wijk Nieuw Oosteinde, waar 
zowel in als buiten de spitsuren 
heel veel auto’s gebruik van maken. 
De initiatiefnemer Judith Verzijden 
vond het daarom een noodzakelij-
ke verbetering dat er op de krui-
sing Snoekbaarsstaat en Konings-
traat een extra zebrapad zou wor-
den geplaatst. Judith heeft met de 

steun van vele bewoners bij de ge-
meente een aanvraag ingediend en 
haar inspanningen zijn verzilverd 
met dit zebrapad. “Het zebrapad is 
een noodzakelijke verbetering voor 
de schoolgaande kinderen en leidt 
ook tot een veilige evacuatieroute 
voor de school en het kinderdag-
verblijf”, aldus de initiatiefneemster. 
Bij een eventuele evacuatie van de 
scholen zouden kinderen tot vrij-
dag op de evacuatieroute een weg 
moeten oversteken zonder zebra-
pad, wat tot gevaarlijke situaties 
kan leiden.

Zebra feest
In de staart van de buien werd het 
zebrapad vrijdag na school geopend 
verklaard. Compleet met zebraslin-
gers en -vlaggetjes, ballonnen en 
manden vol spekjes werd het nieu-
we zebrapad officieel geopend.

Juiste route naar school
Judith Verzijden is één van de moe-

Ko Weststrate informateur 
voor nieuw college B&W
Aalsmeer - In een brief aan de vier 
overige fracties in de Aalsmeerse 
gemeenteraad, heeft het CDA als 
grootste partij het startschot voor de 
collegeonderhandelingen gegeven. 
Vrijdagochtend 21 maart om 10.00 
uur stelde het Stembureau in de ge-
meente de verkiezingsuitslag defi-
nitief vast. De bekende CDA’er Ko 
Weststrate wordt voorgedragen als 
informateur. Robbert-Jan van Duijn, 
lijsttrekker van de CDA-fractie geeft 
bij zijn collega-fractievoorzitters van 
AB, VVD, Pact Aalsmeer en HAC aan 
dat hij wil beginnen te werken aan 
een onderzoek ‘naar een slagvaardig 
college in de bestuursperiode 2014-
2018’. Ko Weststrate gaat vertrouwe-
lijke gesprekken voeren met de indi-
viduele fracties en onderhandelaars. 
Op basis van die gesprekken zal 
hij een voorstel doen voor een ver-
der te onderzoeken combinatie van 
partijen.’ In de gesprekken met de 

partijen zullen naast een open ver-
kenning, het proces en de spelre-
gels worden besproken. Van de ge-
sprekken wordt verslag gemaakt dat 
met de individuele gesprekspartners 
wordt gedeeld. Deze verslagen blij-
ven vertrouwelijk en vormen, na het 
accorderen door de deelnemers aan 
de gesprekken, de basis voor het 
openbare advies van de informateur. 
Van Duijn schrijft de andere partijen 
onder meer: “Na afloop van de ver-
kennende gesprekken zal er in een 
openbare bijeenkomst door de infor-
mateur een toelichting worden ge-
geven op het verdere proces van de 
onderhandelingen voor een nieuw 
college van B&W.” Op donderdag 3 
april tussen 19.15 en 20.00 uur zal de 
informateur in een openbare bijeen-
komst een toelichting geven op het 
proces. De bijeenkomst vindt plaats 
in de raadskelder van het gemeen-
tehuis.

ders van het ‘projectteam Nieuw-
Oosteinde’. Dit team zet zich in om 
Nieuw Oosteinde leuker en vei-
liger te maken. Judith Verzijden: 
“Ons volgende project is het pro-
ject Stapstenen. We willen door 
middel van ‘stapstenen’ aangeven 
via welke route je op de meest vei-
lige manier naar school kunt lopen. 
De route wordt geleid langs de al 
bestaande zebrapaden. De stap-
stenen zijn gewone stoeptegels, 
maar dan bedrukt met tekeningen 

gemaakt door kinderen. We verbin-
den hiermee ouders en kinderen 
uit de wijk door ze samen aan dit 
project te laten werken. Tegelijker-
tijd fleuren we de buurt op door het 
geven van kleur aan de wijk. Uiter-
aard zijn kinderen trots op hun te-
gel en daarom willen kinderen hun 
stoepsteen mooi en schoonhou-
den.” Wie op de hoogte wil blij-
ven van de initiatieven van de pro-
jectgroep kan liken op Facebook: 
Nieuwoosteinde en op Twitter.

Vrachtwagens nog steeds weg 
kwijt in Snoekbaarsstraat
Aalsmeer - Het is nog steeds hom-
meles met vrachtverkeer in de Snoek-
baarsstraat in Nieuw-Oosteinde. Re-
gelmatig rijden grote trucs zich vast 
in de smalle straten, omdat gedacht 
wordt dat via deze straat de wijk ver-
laten kan worden. Afgelopen maan-
dagavond 24 maart was het weer 
eens raak. Een vrachtwagen reed 
de straat in en kwam klem te zitten. 
De bocht is te klein voor deze gro-
te vervoerders. Achteruit rijden is dan 
de enige optie en daarbij worden re-
gelmatig ‘obstakels’ geraakt. Er zijn al 

diverse autospiegels gesneuveld en 
deuken in auto’s gereden. Ook bo-
men worden regelmatig opgeschud 
en lopen geknakte takken en soms 
zelfs stam op. Afgelopen maandag 
heeft ‘slechts’ een boom de strijd 
met de truck verloren. En dit is me-
de te danken aan de bewoners zelf. 
Zij parkeren hun auto’s al niet meer 
op de plaatsen in de bocht. Hoogste 
tijd, vinden de bewoners, dat maatre-
gelen met borden genomen worden, 
zodat vrachtverkeer zich niet meer 
klem rijdt in de Snoekbaarsstraat!

Hennepplantage, hasj en 
wapens in woning
Aalsmeer - Naar aanleiding van infor-
matie over de mogelijke aanwezigheid 
van een hennepkwekerij aan de Oos-
teinderweg, midden nummering, zijn 
agenten op onderzoek gegaan. In de 
schuur trof de politie veertig hennep-
planten aan, evenals lampen en kool-
stoffilters. Er is overleg geweest met de 
officier van justitie omdat het vermoe-
den bestond dat in de woning even-
eens verdovende middelen aanwezig 

waren. Er is toestemming gegeven en 
eenmaal binnen troffen de agenten in-
derdaad een forse buit. Er zijn zeker 
10.000 XTC pillen gevonden, blokjes 
hasj, hagelpatronen, een flink geldbe-
drag, een kostbaar horloge, geperste 
blokken hennep, peperspray en twee 
stroomstootwapens, waarvan 1 verbor-
gen in een telefoon. De bewoner, een 
44 jarige inwoner van Aalsmeer, is aan-
gehouden en voorgeleid.

Voor ziekenhuis weesolifantjes
Olifant Evenement in Crown
Aalsmeer - Met de première van 
de documentaire ‘Oerkracht uit 
het Wild’ van Pluk Media, wordt op 
zondag 30 maart in de Crown stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade de af-
trap gegeven voor het bijeenbren-
gen van 100.000 euro ten bate van 
de bouw van een ziekenhuis voor 
weesolifantjes op Sri Lanka. Vrien-
den van de Olifant (VvdO) zet zich 
in om de bouw van het olifanten-
ziekenhuis, naast het olifanten-
weeshuis Elephant Transit Home 
(ETH), mogelijk te maken. Een zie-
kenhuis naast het weeshuis is van 
levensbelang: één op de drie ge-
redde weesolifantjes sterft na de 
redding alsnog door onvoldoende 
medische faciliteiten. Op 30 maart 
worden in Studio’s Aalsmeer ver-
schillende landelijke acties gestart 
om het benodigde bedrag voor de 
bouw van het ziekenhuis bijeen te 
brengen. Het programma wordt 
gepresenteerd door Henny Huis-
man. “Een gered olifantje moet de 
kans krijgen weer terug te keren 
naar het wild” vertelt Rob Faber, 
voorzitter van Vrienden van de Oli-
fant. “En dat kan als het weesoli-
fantje binnen 24-48 uur na schei-
ding van de moeder goede voe-

ding krijgt. De documentaire ‘Oer-
kracht uit het Wild’ van de makers 
Annegré Bosman en Mildred Roet-
hof van Pluk Media, geeft de kijker 
een heel realistisch beeld onder 
welke gevaarlijke maar ook hart-
verscheurende omstandigheden 
medewerkers van het ETH moeten 
opereren. 
Bezoekers van het Olifant Evene-
ment worden meegenomen naar 
de wereld van de Sri Lankaan-
se olifant en ervaren het ‘gevaar’ 
van de olifant in het wild. Peetou-
ders, die de weesolifantjes willen 
bezoeken, vinden hier uitgebrei-
de informatie. In een nagebouwde 
Sri Lankaanse winkelstraat kun-
nen talloze inheemse artikelen 
met olifant afbeelding worden ge-
kocht. Op het podium zijn doorlo-
pend optredens van onder ande-
re Jan Keizer en Anny Schilder, de 
Volendamse groep Ancora, de Ne-
derlandse zangeres Susan Jane, 
de Sri Lankaanse zangeres SU en 
Ousmane Seye. Doneren kan di-
rect via de site of door het kopen 
van een toegangskaartje voor het 
evenement zondag. Bezoekers zijn 
van harte welkom tussen 13.00 en 
17.00 uur.

Rondleidingen in 
Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 neemt deel aan het 33ste Mu-
seumweekend dat op zaterdag 5 en 
zondag 6 april wordt gehouden. Het 
landelijke thema van dit weekend is: 
Doe een museum. De entree voor 
het museum is het gehele weekend 
gratis. Vrijwillige bijdragen zijn ech-
ter zeer welkom. Het museum is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer aan 
de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug en is beide dagen geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens het 
museumweekend worden er gra-
tis rondleidingen gehouden door de 
vaste tentoonstelling en kinderen 
kunnen een speurtocht doen.
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Grote bakkerij in Green Park
Aalsmeer - Op de hoek van de 
Thailandlaan en de Japanlaan (het 
gebied tussen de Hornweg, Machi-
neweg, Legmeerdijk en de N201) in 
Green Park Aalsmeer is een omge-
vingsvergunning ingediend voor het 
bouwen van een bedrijfspand voor 
een broodfabriek. Geen kleine bak-
kerij overigens, er gaat een gebouw 
neergezet worden met een opper-
vlakte van 13.275 vierkante meter 
met een bouwhoogte tot 20 meter. 
De gevel aan de zijde van de Thai-
landlaan wordt ingericht voor het la-
den en lossen van de vrachtwagens. 
Aan de achterzijde worden parkeer-
plaatsen gerealiseerd, 25 stuks voor 
de vrachtwagens en 125 plekken 
voor personenauto’s. De ontsluiting 
van het achterterrein is via de Ja-
panlaan. Aan de zijde van de Thai-
landlaan komt een grote in- en uitrit 

voor het vrachtverkeer. De bebou-
wing is gesitueerd op twee bouw-
vlakken in Greenpark. De nieuw-
bouw voldoet qua grootte niet aan 
de bebouwingscriteria, overschrijdt 
met een bouwhoogte van 20 me-
ter de toegelaten bouwhoogte van 
15 meter en het er bij te realiseren 
parkeerterrein wordt bijna vier keer 
zo groot als is toegestaan. Daar-
bij komt ook nog dat het betreffen-
de bedrijf niet gerelateerd is aan de 
sierteeltsector, terwijl dit in de deel-
gebieden 9 en 10 in Green Park 
Aalsmeer wel in het bestemmings-
plan is opgenomen. 

Geen bedenkingen
En toch wil het college van burge-
meester en wethouders groen licht 
geven. Het is tot slot een grote en 
interessante invulling van het hier 

te ontwikkelen bedrijfsterrein, wat 
vooralsnog moeizaam verloopt. Er 
is een goede ruimtelijke onderbou-
wing opgesteld. En dus kan, aldus 
het college, geconcludeerd wor-
den dat er geen belemmeringen zijn 
voor de ontwikkeling van deze aan-
vraag. De plannen voor het bedrijfs-
pand hebben van 17 januari tot en 
met 27 februari ter inzage gelegen 
en in deze periode zijn geen ziens-
wijzen ingediend door belangheb-
benden. Het enige wat nog officieel 
besloten moet worden, is een ver-
klaring van geen bedenkingen afge-
ven. In de vergadering van de Raad 
volgende week donderdag 3 april 
komt de realisatie van het bedrijfs-
pand voor de bakkerij en de omge-
vingsvergunning oordeelsvormend 
aan de orde. Besluitvorming vindt 
plaats in de Raad van 15 mei.

Geen centrum voor Marokkaanse 
Gemeenschap op bedrijventerrein
Aalsmeer - Eind oktober vorig jaar 
is een verzoek ingediend voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan 
voor een bedrijfsterrein aan de La-
kenblekerstraat 41. Gevraagd is de 
ter plaatse geldende bestemming 
te veranderen van ‘bedrijventerrein’ 
naar ‘maatschappelijk’ om hier een 
centrum voor sociaal-cultureel werk 
te realiseren. De Stichting Marok-
kaanse Gemeenschap Aalsmeer, nu 
gevestigd aan de Roerdomplaan 3, 
heeft zich gemeld als geïnteresseer-
de koper. Het verzoek is volgens het 
college van burgemeester en wet-
houders ongewenst. Het bestem-
mingsplan Hornmeer is recent vast-

gesteld. En in het kader van de ge-
wenste herstructurering van het be-
drijventerrein is gekozen voor een 
ontwikkelingscenario van de vesti-
ging van (volumineuze) detailhan-
del en kleine bedrijfsunits als aan-
vulling op de gevestigde bedrijvig-
heid. “Dit beleid is nog steeds ac-
tueel. 
Er is geen aanleiding hiervan af te 
wijken”, aldus het college. “Het is 
onvoldoende aannemelijk gemaakt 
dat het pand niet gebruikt kan wor-
den passend binnen het bestem-
mingsplan. Wij zijn van mening dat 
het belang van een goed functione-
rend bedrijventerrein als belangrij-

ke economische pijler voor de ge-
meente prevaleert boven het belang 
van een individuele eigenaar zijn 
vastgoed te (laten) gebruiken door 
een gebiedsvreemde functie.” Nee, 
zeggen de bestuurders dus, me-
de tot slot ook nog omdat er voor 
de functie van een sociaal cultureel 
centrum onvoldoende ruimte is om 
zo’n vijftig parkeerplaatsen te reali-
seren. Wat de fracties hier van vin-
den, kunnen zij laten horen in de 
Raad (oordeelsvormend) van don-
derdag 3 april vanaf 20.00 uur in het 
gemeentehuis. De uiteindelijke be-
sluitvorming gaat plaatsvinden in de 
Raad van 15 mei.

Weetjes, stemgedrag en verschuivingen

Lijstduwers doen het goed bij 
verkiezingen gemeenteraad!
Aalsmeer - De lijstduwers hebben 
bij de fracties AB, VVD en PACT een 
aardig steentje bijgedragen aan de 
uitslag van de vorige week woens-
dag gehouden gemeenteraadsver-
kiezingen. Ingrid Bakker-Kuin kreeg 
als ‘afsluiter’ op de lijst van AB toch 
nog 52 stemmen, meer dan nummer 
zes Jop Kluis (34), maar minder dan 
Sietske Bon-van den Broek die heeft 
bewezen dat nummer dertien geen 
ongeluksgetal hoeft te zijn. Ze kreeg 
opvallend veel stemmen, 108 totaal, 
meer dan de nummers vier en vijf, 
resp. Rene Martijn (78) en Dirk Sto-
ker (67). Bij de VVD steeg lijstduwer 
Berry Nijmeijer met 56 stemmen van 
een negentiende naar een prachti-
ge zesde plek. Toch heeft dit ‘poli-
tieke dier’ besloten om geen zitting 
meer te nemen in de gemeenteraad. 
Hij heeft eerder al aangekondigd hier 
minder actief in te willen worden. 
Bij PACT was Janny Oosterloo de 
laatste op de lijst en zij heeft toch 35 
stemmen gehad. Meer dan de num-
mers negen en tien, Harry Stokman 
(11) en Arnold Konigferander (12). 
Bij PACT verder ook een opvallende 
uitslag wat het bovenste rijtje betreft. 
Nummer twee op de lijst, Willem Kik-
kert, kreeg slechts 94 stemmen en 
moet nu zijn plaatsje in de raad af-
staan aan Sunny Lakerveld (num-
mer 3 met 293 stemmen). De mees-
te stemmen kreeg lijsttrekker Ronald 
Fransen (756) en hij gaat plaatsne-
men in de Raad samen met Sunny, 
Rik Rolleman (gestegen van plaats 6 

naar 3) met 177 stemmen en Wilma 
Alink-Scheltema met 136 stemmen. 
Dat 1 stem verschil een groot impact 
kan hebben, heeft Jelle Buisma on-
dervonden. Hij kreeg 135 stemmen 
totaal en omdat PACT is blijven ste-
ken op vier zetels, wordt voor hem 
geen stoel in het pluche ingericht. 

Lijsttrekkers populair
Bij alle partijen kregen de lijsttrek-
kers de meeste stemmen. Topscoor-
der is Robert van Rijn van de VVD 
met 1636 stemmen, gevolgd door 
Gertjan van der Hoeven van AB met 
1324 stemmen en Robbert-Jan van 
Duijn van het CDA met 1299 stem-
men. De VVD gaat in de Raad ver-
tegenwoordigd worden door Robert 
van Rijn, Jan Bouwmeester (180), 
Marjanne Vleghaar (447), Teun Treur 
(122), Nanda Hauet (126) en Dirk 
van der Zwaag (48). Nummer zeven, 
Jason Pijnaker, kreeg twee stemmen 
meer (50), maar is door de partij niet 
naar voren geschoven om in plaats 
van Dirk de mening van de VVD te 
gaan vertegenwoordigen. Moge-
lijk wordt voor hem wel een raads-
stoeltje vrij gemaakt, maar dit hangt 
af van het feit of de VVD in het col-
lege gaat plaatsnemen met een wet-
houder. Nog spannend dus voor de-
ze jongste politicus. 
AB heeft ook geen ‘meer stemmers’ 
naar voren geschoven. Gertjan van 
der Hoeven gaat de stem van AB la-
ten horen met de nummers twee tot 
en met zes, Dick Kuin, Helma Per-

soon, Rene Martijn, Dirk Stoker en 
Jop Kluis. Het CDA heeft, net als 
PACT, haar afgevaardigden voor de 
Raad wel afgestemd op het aantal 
stemmen per persoon. Robbert-Jan 
van Duijn gaat het ‘rondje’ in samen 
met Ad Verburg (364), Marlon Kreeft 
(185), Jaap Overbeek (355), Dirk van 
Willegen (327) en de nummer zeven, 
Richard Buskermolen (150). Ines van 
der Boon-Hulsbos kreeg ‘slechts’ 90 
stemmen en heeft dus haar zesde 
plek af moeten staan aan deze Ku-
delstaarter. 

Vrouwen en politiek
Nieuw in de gemeenteraad is het 
Aalsmeers Collectief en deze partij 
gaat de zetel in de Raad laten ver-
woorden door lijsttrekker Bram He-
ijstek (410 stemmen). Nummer twee, 
Marijn van Schoo, kreeg 88 stemmen 
en nummer drie, Yasemin Aydin, 79 
stemmen. Partij Lijst 6 blijft op de zij-
lijn. De totaal 400 stemmen, waarvan 
286 voor lijsttrekker Jan Tas, bleek 
niet genoeg voor een zetel om mee 
te mogen besturen. 
Tot slot: Marjanne Vleghaar van 
de VVD heeft als vrouw de meeste 
stemmen gekregen (447), op de voet 
gevolgd door Helma Persoon van AB 
(432) en Sunny Lakerveld van PACT 
(293). Minst populaire deelnemers 
op de lijsten van de vier al ‘regeren-
de‘ partijen: Rob Ruijter bij AB (6), 
Remko Rietveld bij de VVD (9), Peter 
Hulsbos bij het CDA (0) en Quinten 
Bunschoten bij de VVD (4).

Dag van de Leerplicht
Wethouder op Westplas MAVO
Aalsmeer - Op donderdag 20 maart 
heeft Wethouder Rik Rolleman een 
bezoek gebracht aan de Westplas 
MAVO. De reden voor zijn bezoek 
was de nationale Dag van de Leer-
plicht. Uiteraard ging hij niet met lege 
handen. Hij bracht koeken mee voor 
alle leerkrachten met het logo van de 
Dag van de Leerplicht erop. Ook op 
alle andere aalsmeerse scholen wer-
den de koeken bezorgd. Wethou-
der Rolleman: “Mijn motto is dat elk 
kind recht heeft op goed onderwijs. 
De Dag van de Leerplicht is een goed 
moment om daar aandacht aan te 
geven en daarnaast alle leerkrachten 
in Aalsmeer te bedanken voor hun 
inzet hierbij.” Pieter Lievaart directeur 
Westplas MAVO: “Wij proberen zo 
snel mogelijk ouders te betrekken bij 
ongeoorloofd verzuim. Hierdoor heb-
ben we het verzuim al behoorlijk te-
rug gedrongen.”

Jaarverslag Leerplicht
Jaarlijks maakt de gemeente 
Aalsmeer een jaarverslag. Uit dit ver-
slag zijn een aantal aandachtspunten 
naar voren gekomen waarop de leer-

plichtambtenaar het komend school-
jaar 2013-2014 extra inzet wil ple-
gen. Zo zal er extra aandacht be-
steed worden aan jongeren uit gezin-
nen, die behoren tot de risicogroep 
ten aanzien van overlast en zal er ge-
stuurd worden op het voorkomen van 
veelvuldig verzuim dat kan leiden tot 
het niet behalen van een startkwali-
ficatie. Daarnaast wordt aangesloten 
bij de ontwikkelingen binnen het So-
ciaal Domein, met name de transities 
van Participatiewet (aanpak Jeugd-
werkloosheid) en Jeugdzorg die met 
ingang van 01 januari 2015 gereali-
seerd moeten zijn. Volgens de huidi-
ge leerplichtwet moeten kinderen en 
jongeren verplicht naar school van-
af hun 5e tot en met het schooljaar 
waarin ze 16 worden. Dit noemen we 
de volledige leerplicht. Daarna geldt 
de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat 
alle jongeren tot hun 18e verjaar-
dag onderwijs moeten volgen, tenzij 
ze een startkwalificatie hebben. Een 
startkwalificatie is een havo-, vwo- of 
MBO2-diploma. Zo’n startkwalifica-
tie biedt jongeren een betere kans op 
de arbeidsmarkt.

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud
Aalsmeer - In het weekend van 28, 
29 en 30 maart wordt de Waterwolf-
tunnel onder de Ringvaart tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer twee nachten afgesloten 
voor verkeer. 

De afsluiting is nodig voor het uitvoe-
ren van geplande onderhoudswerk-
zaamheden. Verkeer op de nieuwe 
N201 wordt deels omgeleid en moet 
rekening houden met enige vertra-
ging. De werkzaamheden vinden 
plaats van vrijdag 28 maart (21.00 
uur) tot zaterdag 29 maart (06.00 uur) 
en van zaterdag 29 maart (21.00 uur) 
tot zondag 30 maart (06.00 uur). Door 
de afsluiting kan het verkeer geen ge-
bruik maken van het N201-tracé tus-
sen de Legmeerdijk in Aalsmeer en 
de aansluiting met de Fokkerweg in 
de gemeente Haarlemmermeer. Met 
behulp van borden worden de om-
leidingsroutes aangegeven. Deze 
routes maken vooral gebruik van de 
N196. Om de veiligheid en doorstro-
ming van de Waterwolftunnel te kun-

nen garanderen, is het noodzakelijk 
dat de tunnel regelmatig onderhou-
den wordt. 
Dit onderhoud vindt deels plaats ter-
wijl de tunnel open blijft voor verkeer. 
Vier keer per jaar dient de tunnel ech-
ter afgesloten te worden, om de vei-
ligheid van het onderhoudsperso-
neel te kunnen garanderen en te zor-
gen voor een snel verloop van de on-
derhoudswerkzaamheden. De werk-
zaamheden zijn niet alleen voor pre-
ventief onderhoud, zoal het wassen 
van de tunnelwanden en het reini-
gen van de wegmarkeringen, maar 
de tunnel wordt ook onderworpen 
aan inspecties en testen, zoals con-
troles op veiligheidsmiddelen. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen 
worden de onderhoudswerkzaamhe-
den in de nacht uitgevoerd. 

Bij vragen over werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonenden 
bellen naar het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800 
- 0200 600 (gratis).

Ogen de lucht in voor kraan, 
vliegtuigen en helikopters!
Aalsmeer - Veel wegen waren afge-
lopen maandag 24 maart (deels) afge-
sloten voor de nucleaire top NSS. Met 
name de komst van president Oba-
ha van Amerika deed de harten snel-
ler kloppen. Zijn vliegtuig besloot op 
het laatst of misschien bewust niet te 
landen op de Kaagbaan, maar op de 
Aalsmeerbaan. Obaha vloog over de 
Westeinderplassen en heeft volgens 
een opmerking op twitter zijn bewon-
dering uitgesproken voor het monu-
mentale clubhuis van watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Ook de Dippers 
‘twitterden’ mee en gaven aan klaar te 
zijn voor een presidentiële rondvaart 
in een echte Aalsmeerse bok. Niet al-
leen het immense Amerikaanse vlieg-
tuig, maar ook alle helikopters de-
den de gemoederen letterlijk trillen in 
Aalsmeer. Wat indrukwekkend, zeven 
op rij. Indrukwekkend was ook de re-
den van de afsluiting van het Molen-
pad afgelopen maandag. Eveneens 
een moment om de lucht in te kijken. 
Na totaal 65 weken is de veertig me-
ter hoge kraan uit het dorpsbeeld ver-

dwenen. De nieuwbouw in de Zijd-
straat en de Dorpsstraat is zo goed als 
klaar. Nog een klein maandje en dan 
is de oplevering officieel. De kraan is 
niet meer nodig en is maandag in la-
gen afgebroken en om deze klus vei-
lig te klaren, was wegafsluiting nodig. 
In het zonnetje is door menig inwoner 
dit spektakel gevolgd. En bijzonder 
was het: De veertig meter hoge kraan 
heeft een gieklengte van vijftig meter, 
stond op een voet van zes bij zes me-
ter en kan een last tillen op vijftig me-
ter van 5.600 kilo. De kraan is in 1 dag 
opgebouwd en in 1 dag afgebouwd. 
Er waren liefst negen vrachtwagens 
nodig om de kraan te vervoeren. Mo-
gelijk heeft president Obama het ge-
le ‘gevaarte’ nog zien staan. Hij arri-
veerde tot slot even voor negen uur in 
de ochtend op Schiphol. In ieder ge-
val op 1 dag voor twee spektakelstuk-
ken de ogen de lucht in. Yvonne van 
Doorn kiekte de Air Force One van de 
Amerikaanse president. Jan Ran leg-
de het verwijderen van de kraan vast 
op foto’s.

Geen alcohol 
na controle

Aalsmeer - Op zaterdag 22 
maart is tussen half negen en 
tien uur in de avond een alco-
holcontrole gehouden op het 
Drie Kolommenplein. 51 Auto-
mobilisten en twee bromfiets-
rijders is gevraagd te blazen. 
De politie is tevreden, geen der 
bestuurders had (teveel) alco-
hol gedronken

Sieraden weg 
na inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 20 
maart is tussen acht en kwart 
voor negen in de avond inge-
broken in een woning aan de 
Oosteinderweg, hoge numme-
ring. Aan de achterzijde van het 
huis zijn door de inbrekers de 
tuindeuren open gebroken. De 
dieven zijn er vandoor gegaan 
met sieraden. Rond genoemd 
tijdstip is de bewoner even thuis 
geweest. Hij heeft de inbrekers 
waarschijnlijk gestoord, die er 
vervolgens snel vandoor zijn ge-
gaan. Toen de bewoners rond 
half twaalf in de avond weer 
thuis kwamen, zagen zij een 
grote hoeveelheid gereedschap 
bij de deur staan. Bij verdere in-
spectie werd de inbraak en de 
vermissing ontdekt.

Inklimming huis 
voor spullen

Aalsmeer - Op maandag 24 
maart, even over half twee in 
de middag, kreeg de politie een 
telefoontje van een bewoner 
die aan de Oosteinderweg een 
vrouw via een raam een pand in 
had zien klimmen. Daarna volg-
de nog een man. De politie is 
polshoogte gaan nemen en trof 
in het leegstaande pand twee 
personen. Ze verklaarden hier 
gewoond of gewerkt te hebben 
en hun laatste spullen op te ko-
men halen. Er is onderzoek ge-
daan, het verhaal bleek te klop-
pen. 

Laptop weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Via een raam aan 
de achterzijde hebben dieven 
zich op donderdag 20 maart 
tussen acht en kwart voor elf in 
de avond toegang tot een wo-
ning verschaft. Om het raam 
open te kunnen breken en om 
toegang te krijgen, hadden de 
inbrekers een bloembak uit 
de vensterbank buiten op de 
grond gezet. Uit het huis is een 
laptop gestolen. Ook hebben 
de dieven een mobiele telefoon 
meegenomen.

Juwelen en geld 
gestolen

Aalsmeer - Op vrijdag 21 maart 
is tussen acht en half tien in de 
avond ingebroken in een wo-
ning aan de Oosteinderweg, la-
ge nummering. Aan de achter-
zijde zijn de dieven op de garage 
geklommen en op de eerste ver-
dieping een raam geforceerd. 
De gehele woning is doorzocht. 
Gestolen zijn geld, sieraden en 
een camera.

Honda gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 24 op dinsdag 25 
maart is uit een tuin in de Men-
delstraat een motorscooter ge-
stolen. De Honda KF05, is grijs 
van kleur en is voorzien van het 
kenteken ML-HB-27. In de tuin 
stond nog een motor. Deze is 
beschadigd, maar het is niet 
gelukt deze ook mee te nemen. 
De diefstal heeft tussen tien 
uur in de avond en half zeven 
‘s ochtends plaatsgevonden.

Waar is fiets?
Aalsmeer - Tussen kwart voor 
tien en een uur in de nacht 
van zaterdag 22 op zondag 23 
maart is vanuit een tuin in de 
Irenestraat een fiets gestolen. 
Het rijwiel is van het merk Ba-
tavus, type Fuego, is zwart van 
kleur en het serienummer ein-
digt op 897.

Spreekuur 
HAC

Aalsmeer - Het Aalsmeers 
Collectief is dankbaar voor 
de zetel die zij heeeft mogen 
ontvangen. De partij is direct 
aan de slag gegaan om ver-
kiezingsbeloftes in uitvoe-
ring te brengen. Een daar-
van is het verbeteren van de 
communicatie met de inwo-
ners van Aalsmeer. Gestart is 
daarom me het invoeren van 
een spreekuur. 

Elke donderdag kunnen in-
woners van 10.00 tot 12.00 
en van 13.00 tot 16.00 uur en 
voor elke fractievergadering 
en raadsvergadering (3 april) 
van 18.30 tot 19.30 uur zaken 
voor leggen. 
Wel is het verzoek om voor-
af een afspraak te maken. 
Kijk voor meer informatie op 
www.HetAalsmeersCollectief.
nl/spreekuur of bel naar 06-
33917665..





 
16   Nieuwe Meerbode  •  27 maart 2014

Workshop ‘Het schrijven van 
een CV en sollicitatiebrief’
Regio - Vandaag de dag is het een 
pittige klus om op te vallen met je CV 
en sollicitatiebrief. Hoe wordt een CV 
en sollicitatiebrief gelezen en waar 
moet je opletten? Rose-Marie Lucas, 
Noloc erkend loopbaanprofessional 
en sollicitatietrainer van Rooskleu-
rig Coaching: “Het schrijven van een 
sollicitatiebrief kan voor sollicitanten 
moeilijk genoemd worden en werkt 
zeker in tijden van crisis en werk-
loosheid afschrikwekkend en demo-
tiverend. Er reageren veel mensen op 
een vacature, waardoor sollicitan-
ten juist extra hun best moeten doen 
om op te vallen. De sollicitatiebrief is 
daarbij de eerste indruk. De sollici-
tatiebrief vormt voor vele sollicitan-
ten een flinke drempel. Bij het ma-
ken van een sollicitatiebrief is het be-
langrijk om aansluiting met de werk-
gever te vinden. Het uitgangspunt is 
waarom je solliciteert op een func-
tie bij het bedrijf en duidelijk is dat 
je over de gewenste vaardigheden 
beschikt. Weet wanneer je iets moet 
benadrukken en wanneer je juist iets 
moet afzwakken. Pas de tekst per 
werkgever aan. Dat geldt zowel voor 
de sollicitatiebrief als CV. Overtui-
gend schrijven kan pas als je doel-
bewust gaat solliciteren, omdat je 
weet wat je wilt, welke werkzaamhe-
den jou ècht goed af gaan en waar-

om je het bedrijf zo leuk vindt om bij 
te werken. Best lastig, maar het is te 
leren!” Doe mee aan de workshop 
‘Het schrijven van een CV en solli-
citatiebrief’. De workshop is prak-
tisch, interactief en wordt in groeps-
verband gegeven. In de ochtend krij-
gen de deelnemers uitleg en infor-
matie over onder andere de opbouw 
en het optimale gebruik van een CV 
en sollicitatiebrief. ’s Middags gaan 
de cursisten zelfstandig en groeps-
gewijs actief aan de slag en wisse-
len onderling feedback, tips en idee-
en uit. De workshop is op vrijdag 11 
april van 10.00 tot 15.00 uur bij Start-
warehouse aan de Amsterdamse-
weg 13g in Uithoorn. De prijs is 65 
euro exclusief btw per deelnemer, 
maar inclusief het werkboek, een 
stevige lunch, koffie, thee en fris-
drank. Aanmelden? Bel 06-53 13 50 
15 of stuur een e-mail naar info@
rooskleurigcoaching.nl Ken je men-
sen die op zoek zijn naar een nieu-
we of andere baan? Tip ze dan over 
deze workshop. Bij Rooskleurig Coa-
ching draait het om werk. Je kan er 
terecht voor loopbaancoaching, out-
placement en sollicitatie-en Social 
media trainingen. Op woensdag 28 
mei is er weer een LinkedIn training 
voor werkzoekenden. Informatie:  
www.rooskleurigcoaching.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Uitreiking Gouden Gazelle
Olympische kampioenen 
bij Waning Tweewielers
Aalsmeer - Olympisch kampioene 
Jorien ter Mors (schaatsen), snow-
boarder Dimi de Jong en bobsleeër 
Edwin van Calker – ambassadeurs 
van Koninklijke Gazelle – zijn zater-
dag 22 maart feestelijk gehuldigd bij 
drie Gazelle-dealers. De dealers in 
Westervoort, Kampen en Aalsmeer 
wonnen het huldigingsfeest via het 
Gouden Gazelle Dealer Programma. 
Niemand minder dan sportpresen-
tator Jack van Gelder verzorgde de 
officiële huldiging van de drie olym-
pische sporters. Bij elk van de drie 
dealers hebben Ter Mors, De Jong 
of Van Calker vervolgens een unie-
ke Gouden Gazelle uitgereikt aan 
de winnaar van de consumentenac-
tie Ga ook voor Goud! In Aalsmeer 
mocht ‘buurvrouw’ Saskia de Rijk uit 
de Dorpsstraat op de gouden Gazel-
le naar huis. 

Na het officiële gedeelte konden 
belangstellenden een handtekening 
van de sporters scoren en met ze op 
de foto gaan. Bij de laatste dealer bij 
wie het huldigingsfeest plaatsvond, 
Waning Tweewielers in de Zijd-
straat, zijn de ambassadeurs nog 
eens extra in het zonnetje gezet. Ter 
Mors, De Jong en Van Calker ver-
rast; het drietal kreeg namens Ga-
zelle een unieke custom fiets uitge-
reikt. Jorien ter Mors, die een gou-
den medaille won op de 1.500 meter 
schaatsen, mocht een unieke Gou-
den Gazelle in ontvangst nemen. De 
belangstelling voor dit Olympisch 
spektakel bij Waning Tweewielers 
was groot. Een groot aantal bezoe-
kers is met de sporters op de foto 
gegaan.

Laat je lijf tintelen!
Ontspannen met Shiatsu
Aalsmeer - Een masseur die over 
je heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel 
mensen hebben bij Shiatsu. Het te-
gendeel is waar. De Japanse mas-
sagetechniek is juist zacht en ont-
spannend. Een uur genieten en je li-
chamelijke klachten zijn verminderd. 
“Shiatsu therapie bestaat uit het ge-
ven van druk met de duim of hand-
palm op het lichaam”, vertelt Petra 
van der Knaap. Ze is gediplomeerd 
Shiatsu therapeut en sinds juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd in 
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 
283 staan bedrijvenunits en daar 
huurt zij haar praktijkruimte. “Soms 
wordt die druk ook uitgeoefend met 
de elleboog, knie of voet. Vandaar 
dat er therapeuten zijn die over het 
lichaam lopen, maar ik doe dat niet. 
Met Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorzaken. 
Daarom kan de behandeling even 
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt 
vooral ontspannend. En ik ga nooit 
door de pijngrens heen.”
Een Shiatsu massage onderga je 
in makkelijk zittende kleding, zoals 
een joggingbroek en t-shirt. Je ligt 
op een futon, een soort bedje op de 
grond. Een behandeling begint met 
een diagnose. Petra van der Knaap 
vraagt naar je klachten: waar je pijn 
hebt, wanneer en wat voor pijn het 
is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘ste-
kend’. Daarna kijkt ze naar de tong, 
die weergeeft hoe je constitutie er 
uitziet. Ze voelt op je buik naar ener-
giezones en voelt aan je pols. Daar-
na start de behandeling. Die omvat 
het hele lichaam, niet alleen de plek 
waar je pijn hebt. Van der Knaap oe-
fent druk uit op benen, voeten, rug 
en hoofd. Soms trekt ze aan een 
been of schudt ze ermee. Altijd met 
veel zachtheid en respect. Het ef-
fect: je hele lijf begint aangenaam te 
tintelen. Je zult er versteld van staan 

hoe lekker het is voor je zere rug als 
iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je 
merken dat de pijn verdwenen of 
verminderd is. 
Meerdere Shiatsu behandelingen 
verlossen je van je lichamelijke on-
gemakken, omdat de therapeut de 
oorzaak van je klacht behandelt. 
Shiatsu therapie is een echte aan-
rader. Al was het maar omdat het 
zo lekker ontspannen is. Daarnaast 
wordt het ook nog eens vergoed 
door de zorgverzekeraar mits je een 
aanvullend pakket hebt. 
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.sanbaopraktijk.nl. 

5 en 6 april open dagen glastuinbouw

Kom in de Kas: Ontdek de 
geheimen achter het glas
Aalsmeer - Energiezuinige green 
ladies, betere geraniums en ger-
bera’s die de hele wereld over rei-
zen. De wereld van de kas is er een 
vol geheimen, maar daar komt ver-
andering in. Op zaterdag 5 en zon-
dag 6 april openen de kassen hun 
deuren om te laten zien wat er alle-
maal achter het glas gebeurt. Kom 
in de Kas is de naam van dit eve-
nement waaraan negen bedrijven in 
de Aalsmeerse glastuinbouw deel-
nemen. Het kan in de kas, want in 
de kas kan alles. Dat is leuk en leer-
zaam voor de kinderen en interes-
sant voor de ouders. Kom in de Kas 
wordt voor de 37ste keer georgani-
seerd en is een van de grootste pu-
blieksevenementen van ons land. 
De kassen verkennen kan dit jaar in 
de regio Aalsmeer door het bezoe-
ken van de Dwarsweg en de Ach-
terweg. In De Kwakel laten buur-
bedrijven in de glastuinbouw zien 
wat voor moois er allemaal groeit en 
hoe dat gebeurt. Maak bij De Groot 
kennis met de nieuwste technie-
ken voor het kweken van nóg mooi-
ere geraniums, cyclamen en impa-
tiens en zie hoe PowerGrow papri-
ka’s laten groeien. Voor deze regio 
een uniek product. De groene pal-
men van Hartog Palmen reizen de 

hele wereld over en zo zijn er nog 
meer gevarieerde bedrijven te be-
zichtigen. Kom dus rennen tussen 
de rozen, je verbazen over de pa-
prika’s en bewonder de gerani-
ums. Kortom: kom in de kas! Behal-
ve rondleidingen op de bedrijven en 
ontdekken hoe alles groeit en bloeit, 
worden er ook andere interessan-
te activiteiten georganiseerd. Kin-
deren leven zich uit op het spring-
kussen, doen mee aan een kassen-
speurtocht, kunnen deelnemen aan 
een workshop bloemschikken en op 
zondag is er een clown. Ook voor de 
kleintjes gaat er samen met moe-
der of vader een wereld open in 
de kas, die ze met een mooie bal-
lon in de hand spelenderwijs ont-
dekken. Kom in de Kas is een ui-
tje voor het hele gezin, lekker in de 
buurt en helemaal gratis. Bij Arca-
dia wordt voor de inwendige mens 
gezorgd. Iedere kas heeft iets ei-
gens te bieden en er worden bijzon-
dere activiteiten ge-organiseerd. De 
openingstijden in de regio Aalsmeer 
zijn op zaterdag 5 en zondag 6 april 
en van 10.00 tot 16.00 uur.. Parke-
ren kan bij de bedrijven zelf. Kom 
in de Kas is een gratis evenement. 
Voor meer informatie kijk ook op  
www.komindekas.nl.

Training over 
Social Media
Aalsmeer - Op de woensdagen 2 
en 9 april organiseert de Binding 
in samenwerking met REACT part-
ner in Sociale Veiligheid een trai-
ning omtrent Social Media. Tijdens 
de training zal dieper worden inge-
gaan op de kansen en bedreigingen 
van Social Media. Hoe kun je hier 

het beste mee omgaan? De training 
is bedoeld voor alle eerste en twee-
dejaars leerlingen van het voortge-
zet onderwijs en worden gegeven 
op 2 en 9 april van 19.00 tot 20.30 
uur in de Binding in de Zijdstraat 53. 

De kosten voor deze 2 avonden be-
dragen 20 euro per deelnemer. Op-
geven kan via www.debinding.nl 
en klik op agenda. Bij onvoldoende 
deelname gaat de training niet door 
en wordt de betaling teruggestort.

Ingebruikname zonnepanelen 
Rijsenhout - Vrijdag 14 maart is 
wethouder Nederstigt in Rijsenhout 
geweest om de zonnepanelen van 
Coop Dekker officieel in gebruik te 
nemen. Johan Dekker heette wet-
houder Nederstigt welkom. Dekker 
gaf aan dat er veel gebeurt in Rij-
senhout op het gebied van duur-
zaamheid. Ymere, die zonnepane-
len op de huurwoningen gaat plaat-
sen, vergisting van huisvuil in bio-
gasinstallaties, zonneweide langs 
de A4 en nu dan ook 100 zonnepa-
nelen op het dak van de plaatselij-
ke supermarkt. Het plaatsen van de 
zonnepanelen valt volgens Dekker 
goed binnen het SSK keurmerk dat 
de supermarkt als één van de eer-
ste in Nederland mocht ontvangen. 
Dit SSK keurmerk staat voor lokale 
betrokkenheid, stimulerend perso-
neelsbeleid, streekproducten, veilig-
heid en preventie, juiste afvalschei-
ding en duurzaamheid. Op alle vlak-
ken probeert Coop Dekker dit zo 
goed mogelijk in te vullen. Dekker 
vertelt dat hij veel energie krijgt van 
zijn bijdrage aan de diverse werk-
groepjes in Rijsenhout die bezig 
zijn Rijsenhout nog mooier te ma-
ken. Uiteindelijk is Rijsenhout het 
mooiste dorp van de polder; gele-

gen aan de Westeinderplassen, met 
een eigen aansluiting op de A4, een 
levendig verenigingsleven en een 
hechte dorpsgemeenschap. Er zijn 
vele projecten aan de gang die Rij-
senhout nog mooier maken; ver-
schillende bouwprojecten, nieuw-
bouw kerk, samenwerking tennis 
en voetbal, start promotieteam en 
nog veel meer. De toekomst voor 
Rijsenhout en zijn winkel ziet Dek-
ker dan ook vol vertrouwen tege-
moet. Als laatste bedankte Dekker 
Robert Bosse voor de begeleiding 
van het traject van plaatsen. Bosse 
is directeur van Bosse Electrotech-
niek uit Aalsmeer en is gespeciali-
seerd in duurzaamheid, waaronder 
zonnepanelen. Volgens wethouder 
Nederstigt onderscheidt Rijsenhout 
zich doordat initiatiefnemers daad-
werkelijk de schouders eronder zet-
ten. Ook Coop Dekker is daar een 
mooi voorbeeld van. 
Niet wachten, maar zelf het initia-
tief nemen om duurzamer te wor-
den. Na de woorden van de wet-
houder werd het paneel waarop de 
opbrengst van de zonnepanelen ge-
toond wordt, gezamenlijk onthuld 
door wethouder Nederstigt, Johan 
Dekker en Robert Bosse.

Motorkledingbeurs bij 
MotoPort dit weekend 
Uithoorn - Dit weekend is voor 
motorrijders weer de kans om voor 
het komende seizoen de benodig-
de outfit aan te schaffen. Bij Mo-
toPort Uithoorn houdt men weer 
de bekende motorkledingbeurs en 
gaat er veel kleding voor bodem-
prijzen de deur uit. Motorjassen van 
de beste kwaliteit verkopen we aan-
komend weekend voor zeer scher-
pe prijzen. op sommige producten 
zit wel zeventig procent korting,” 
zegt eigenaar Mario Eikelenboom. 
,,We hebben grote restpartijen op-
gekocht bij de fabriek die ons ex-
clusieve huismerk Difi en Dane pro-
duceert. Bij de fabrieksverkoop zul-
len de handschoenen, broeken, jas-
sen , maar ook helmen en laarzen 

in de uitverkoop gaan. ,,Het motor-
seizoen is vroeg begonnen dankzij 
een zachte maand maart. Toch zijn 
er nog genoeg mensen die hun kle-
dingpakket nog niet helemaal op 
orde hebben. Ook voor lessers en 
nieuwe motorrijders is dit een uit-
stekende mogelijkheid om voor een 
zacht prijsje veilig in de kleding te 
zitten.”

Nieuwe modellen
Ook zijn alle nieuwe modellen mo-
toren voor 2014 al binnen bij Moto-
Port. Er is maar iefst keuze uit maar 
150 occasions. ,,We nodigen alle be-
zoekers natuurlijk van harte uit om 
meteen een proefrit op een van on-
ze motoren te maken. De motoren 

staan er klaar voor. Ons huurpro-
gramma is overigens ook erg popu-
lair. Mensen die wel een motorrij-
bewijs hebben en graag eens in de 
zoveel tijd toeren, kunnen par dag, 
weekend of week een motor huren.” 

Ook op tweede paasdag is Moto-
Port geopend voor een speciaal 
Maxi-Scooter Weekend, één van de 

vele activiteiten die de dealer or-
ganiseert. ,,Kijk vooral eens op on-
ze website en schrijf meteen al on-
ze activiteiten in je agenda. We or-
ganiseren jaarlijks een breed scala 
aan motoractiviteiten. Van een toer-
rit met barbecue tot een heuse la-
dies night. Kortom, voor iedereen 
wat wils!” U vindt Motoport aan de 
Anton Philipsweg 5-7 in Uithoorn.

Dubbel feest bij Waning 
Tweewielers in Zijdstraat
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
middag was het een drukte van be-
lang in de winkel van Waning Twee-
wielers. Wat was er aan de hand? 
Eigenaarsechtpaar Saskia Brouwer 
en René Waning vertellen: “Konink-
lijke Gazelle had een dealeractie ge-
initieerd rond de Olympische Win-
terspelen van Sochi. Wie het aantal 
Nederlandse medailles juist voor-
spelde, maakte kans op een Gou-
den Gazelle. Dealers konden ook 
een prijs winnen, namelijk een hul-
digingsfeest, waarbij zo’n unieke Li-
mited Edition-fiets zou worden uit-
gereikt door sporters die Gazel-
le sponsort. Jorien ter Mors, win-
nares van twee gouden plakken op 
de spelen, alsmede bobsleeër Edwin 
van Calker waren hierbij aanwezig. 
Snowboarder Dimi de Jong, moest 
helaas verstek laten gaan, hij was 
die dag ziek. De presentatie was in 
handen van Jack van Gelder. Het 
was een bijzondere bijeenkomst, 
heel gezellig ook. En het kwam ook 
erg goed uit, want 1 april zitten wij al 
twaalfeneenhalf jaar hier in de Zijd-
straat. We hebben er dus een com-
binatiefeestje van gemaakt. In over-
leg met Gazelle hebben we besloten 
dat alle zeventig aanwezige geno-
digden, bij binnenkomst hun naam 
op een briefje konden schrijven en 
zodoende mee konden dingen naar 
de fiets. Jorien ter Mors heeft ter 
plekke de winnaar getrokken. Sas-
kia de Rijk, onze buurvrouw van de 
schoenenwinkel om de hoek, was 
de gelukkige van een, door de spor-
ters gesigneerd, exemplaar. Ze was 
blij verrast.” Gazelle was overigens 
verantwoordelijk voor de opvallen-
de oranje stadsfietsen op de Olym-
pische spelen. Alle spelers waren 
hier enorm enthousiast over. Wat de 
kijker van de speler ook beslist niet 
ontgaan zal zijn, zijn de bloemen 
die steeds werden overhandigd tij-
dens huldigingen. Saskia zegt daar-
over: “Die kwamen uit Aalsmeer en 
dat waren best kleine boeketjes. Wij 
wilden ons bloemendorp afgelo-
pen zaterdag eens beter op de kaart 

zetten en overhandigden Jorien en 
Edwin daarom twee flinke boeket-
ten. Gazelle deed daarnaast nog een 
duit in het zakje en reikte als verras-
sing aan beide topsporters een gou-
den en een zwarte fiets uit, met hun 
namen erin gegraveerd.” 

Jubileumactie: korting op alles!
Alle festiviteiten van afgelopen za-
terdag zijn weer opgeruimd, maar 
Waning gaat nog even door met 
feestvieren, want bestaat aanstaan-
de dinsdag dus precies twaalfen-
eenhalf jaar. René is overigens al 
wat langer bezig in de fietsenbran-
che. “Al vanaf 1987 ben ik hier-
in werkzaam, dus ik heb inmiddels 
genoeg ervaring en vakkennis op-
gedaan.” Zegt hij. Saskia benadrukt 
dat Waning dé allround fietsenwin-
kel in de omgeving is voor alle leef-
tijden. “We verkopen naast (trans-
port)fietsen ook fietsstoeltjes, kin-
derfietsen, fietstassen, accessoires, 
onderdelen, kleding, schoenen.. En 
dan kan ik nog even doorgaan. Ook 
voor reparatie en onderhoud kun je 
bij ons terecht én je kunt bij ons fiet-
sen huren om een leuke fietsroute 
te ondernemen in de buurt.” 
Om alle trouwe klanten te bedan-
ken, maar ook voor nieuwe klan-
ten, geeft Waning Tweewielers, tot 
en met vijf april, twaalfeneenhalf 
procent korting op het hele assorti-
ment. Saskia: “Of je nu een binnen-
bandje aanschaft of een elektrische 
fiets, de korting blijft hetzelfde. Het 
loont dus de moeite om bij ons bin-
nen te wandelen. Vanaf 1 april zijn 
we ook op maandagmiddag van-
af een tot zes uur geopend. Dat 
was nooit zo.” Verdere openingstij-
den zijn dinsdag tot en met donder-
dag van negen (vanaf 1 april zelfs 
vanaf acht) tot zes uur, vrijdagavond 
koopavond tot negen uur en zater-
dag van negen tot vijf. Waning twee-
wielers, Zijdstraat 5 Aalsmeer, www.
fietsplezierwinkel.nl (tevens web-
winkel).

Door Miranda Gommans



Fotowedstrijd bij Shoeby 
voor kids groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen woensdag, 
19 maart was er speciaal voor die 
dol zijn op fashion en graag op de 
foto willen een modellenwedstrijd 
bij Shoeby. Het was een groot suc-
ces, er waren veel kinderen aanwe-
zig op deze gezellige dag! En bij ie-
dere wedstrijd zijn er ook winnaars. 
Heb jij meegedaan aan deze actie, 
dan ben jij misschien wel een van 

de winnaars. Als winnaar kom je 
met jouw winnende foto voor een 
bepaalde tijd in de etalage van de 
Shoeby winkel te hangen en krijg je 
de foto op groot formaat cadeau. 

Op woensdagmiddag 9 april om 
15.00 uur worden in de Shoeby win-
kel in de Zijdstraat de winnaars be-
kend gemaakt. Kom gezellig langs!

Finales voor techniektalenten
Zilver voor ‘vakkanjer’ 
Danny van de Polder
Aalsmeer - De Noord-Holland-
se Vakkanjers zijn met een flinke 
oogst medailles teruggekeerd van 
de finales van de VakkanjerWed-
strijden 2014. De techniektalenten 
scoorden vier zilveren en één bron-
zen medaille. De beste aanstormen-
de vakmensen van Nederland stre-
den de afgelopen weken verspreid 
over vier finales om de Nederland-
se titel. Tijdens de slotdag in Den 
Haag kregen de finalisten bezoek 
van minister Bussemaker. “Vakman-
schap is onontbeerlijk voor de toe-
komst van Nederland”, zei de minis-
ter van OCW. De kersverse kampi-
oenen kregen in Den Haag naast 
een gouden medaille ook een ticket 
naar EuroSkills uitgereikt. Alle win-

naars die voldoen aan de voorwaar-
den voor deelname aan deze Euro-
pese kampioenschappen, reizen in 
oktober af naar Lille. Daar strijden 
ze tegen techniektalenten uit heel 
Europa om de Europese titel in hun 
wedstrijdvak. De VakkanjerWedstrij-
den zijn techniekwedstrijden voor 
aanstormende talenten van ROC’s 
en bedrijven en hebben dit jaar als 
thema: slimmer omgaan met voed-
sel. Eén van de Noord-Hollandse 
medaillewinnaars van de Vakkanjer-
Wedstrijden 2014 is Danny van de 
Polder uit Kudelstaart. Hij heeft de 
zilveren medaille uitgereikt gekre-
gen in de categorie koud- en lucht-
behandelingstechniek. Kijk voor 
meer info op www.devakkanjers.nl 

Kleurige Quilttentoonstelling
Aalsmeer - In de doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55 wordt van 29 
maart tot en met 6 april een bijzon-
dere quilttentoonstelling gehouden. 
Iedere middag van 13.00 tot 17.00 
uur zijn belangstellenden van harte 
welkom. De entree is gratis. Er zijn 
traditionele, maar ook moderne en 
zowel grote als kleine quilts te be-
wonderen. Ook zijn bijzondere her-
inneringsquilts aan de muren opge-
hangen. De quiltsters willen graag 
hun creaties, die ze de laatste jaren 
hebben gemaakt, laten zien. Ieder 
jaar tijdens de bazaar in november 
wordt een quilt verloot die de groep 
gemaakt heeft. Quilts van de laatste 
negen jaar worden vanaf zaterdag 
tentoongesteld. Een apart hoekje is 
samengesteld met een Amish quilt 

en voorwerpen van die geloofsge-
meenschap. Verder wordt een ver-
kooptafel ingericht met kleine ca-
deautjes, waarvan de opbrengst 
voor de Voedselbank in Aalsmeer 
bestemd is. Kortom een interessan-
te quilttentoonstelling die een be-
zoek zeker waard is.

Lancering ‘Aals Meer Zomer’
Aalsmeer - De lancering van ‘Aals 
Meer Zomer’ is een feit. Na rijp be-
raad is gekozen om het Aalsmeer 
Westeinderplassen Magazine te 
transformeren naar een uitgave in 
een nieuw eigentijds tabloidfor-
maat. Natuurlijk is de vertrouwde 
brede informatie en wetenswaar-
digheden over de watersport, de 
Westeinderplassen en Aalsmeer te-
rug te vinden. Ook de populaire A3 
waterkaart is weer bijgevoegd. Ge-
kozen is om de ‘krant’ dit jaar voor 
het eerst huis aan huis te versprei-
den door heel Aalsmeer. Dit laatste 
vooral om de nieuwe Aalsmeerders 
naar de waterkant te lokken of, lie-
ver nog, het water op te krijgen. De 
keuze voor het overgaan op tabloid-
formaat valt samen met de creatie 
van een geheel vernieuwde website 
van de Stichting Aalsmeer Westein-

der Promotie: www.aalsmeerwest-
einder.nl. Mocht u onverhoopt de 
papieren tabloidversie kwijtraken, 
dan kunt u op de website alles te-
rugvinden. Het tabloid is nl. digitaal 
te raadplegen. Maar er is meer: 

Op een eenvoudige manier kan ge-
kozen worden voor de haven met 
de door u gewenste faciliteiten. U 
kunt doorlinken naar de eigen si-
tes van de aangesloten watersport-
bedrijven. Links met andere voor u 
interessante informatie zijn aanwe-
zig. Watersportwinkels en gespe-
cialiseerde onderhoudsbedrijven 
hebben hun eigen plaats gevon-
den. Culturele activiteiten en evene-
menten zijn eveneens terug te vin-
den. In samenwerking met de VVV 
Aalsmeer site is hier een één op één 
afstemming. 

Restaurant Zorba de Griek 
geopend in Marktstraat
Aalsmeer - Moussaka, Souvlaki, 
Gyros en Tzatziki.. We hebben er 
in Aalsmeer Centrum een mediter-
raans restaurant bij! Vanaf eind fe-
bruari is restaurant Zorba de Griek 
geopend, na een fixe verbouwing 
in het voormalige pand van club 
Blitzz in de Marktstraat. De ruime 
zaak biedt plaats aan honderd gas-
ten, er zijn leuke nisjes gerealiseerd, 
de geblokte vloer is in takt gebleven 
en er zijn verder toepasselijk Griek-
se accessoires zoals pilaren, reliëfs 
en aan de wand diverse schilderij-
en. Je waant je bij binnenkomst in 
Griekenland. Het familierestaurant 
onder leiding van Kostas, zal tradi-
tioneel Grieks eten serveren. “Uiter-
aard allemaal vers bereid in de nieu-
we keuken, naast onze brede bar.” 
Aldus Kostas, die er zichtbaar zin in 
heeft om het specialiteitenrestau-
rant tot een succes te maken. “De 
mensen die hier al gegeten heb-
ben zijn allemaal zeer positief over 
de kwaliteit, dus dat is een goed be-
gin.” Links achterin de zaak is ook 
nog een apart zitgedeelte voor in-
tieme gezelschappen. De eigenaar 
heeft heel veel leuke ideeën voor 

een compleet avondje uit. Hij zegt: 
“De Griekse Tafel kan ik aanbeve-
len. Als je niet precies weet wat je 
moet bestellen is dit echt een aanra-
der. Je krijgt diverse voorgerechten, 
wat wij in Griekenland Mezes noe-
men of Mezedes (in Spanje heet dat 
Tapas), dus kleine hapjes. Vervol-
gens een uitgebreid hoofdgerecht 
die ook weer bestaat uit verschillen-
de gerechtjes. Zo leer je de Griekse 
keuken echt kennen.”

Voor ieder wat wils 
Er staan op de uitgebreid menukaart 
ook kindermenu’s en vegetarische 
gerechten. En wanneer je speciale 
dieetwensen hebt is dit van te vo-
ren uiteraard bespreekbaar. Zorba 
de Griek is zeven dagen in de week 
geopend vanaf vijf uur. De keuken 
sluit om tien uur ’s avonds. Uw gast-
heer Kostas staat met zijn voltallige 
personeel klaar om u te bedienen 
en het u naar het zin te maken. Het 
buitenterras zal nog worden gerea-
liseerd. Reserveren is gewenst 0297-
320492. Zorba de Griek is te vinden 
in de Marktstraat op nummer 22.
Door Miranda Gommans

Eerste geboorteboekje Aalsmeer 
voor 0-jarige Jack Alblas
Aalsmeer - De op 28 februari om 
05.19 uur in Aalsmeer geboren Jack 
Alblas ontving het eerste Aalsmeer-
se geboorteboekje uit handen van 
burgemeester Vonk-Vedder. Jack 
leek de overhandiging meer slapend 
dan wakker door te maken, zijn ou-
ders waren klaarwakker. Jack is de 
zoon van Kevin Alblas en Ryanne 
van Sabben en aan hem was dus de 
primeur. Op donderdagmiddag 20 
maart werden Jack, zijn zus en zijn 
ouders voor de overhandiging door 
burgemeester Vonk-Vedder ontvan-
gen op de burgemeesterskamer in 
het gemeentehuis. Doordat ouders 
week na week en maand na maand 
zelf informatie toevoegen, groeit het 
boekje langzamerhand uit tot een 

prachtige herinnering. Een afge-
knipt haarlokje, het invullen van de 
stambomen van de ouders en het 
toevoegen van informatie over een 
hielprikje en de bezoekjes aan het 
consultatiebureau maken het boek-
je zeer persoonlijk. 
Het boekje bevat allerlei wetens-
waardige informatie voor starten-
de ouders. De gemeente Aalsmeer 
biedt de ouders van iedere nieuw-
geborene het 16-pagina’s tellende 
geboorteboekje aan voor 8,60 eu-
ro. Er is een blauw boekje voor de 
jongens en een roze voor de meis-
jes. Voorin het boekje wordt een uit-
treksel van de geboorteakte geplakt 
waarmee ieder exemplaar nog per-
soonlijker wordt.

Het eerste blauwe geboorteboekje van de gemeente Aalsmeer was voor de 
pas geboren Jack Alblas. Jack, zijn zus Francis en zijn ouders Kevin en Ryan-
ne poseren met rechts burgemeester Vonk-Vedder. 

Voedselbank verzekerd van verse groenten 

Nieuw gebruik rozenkas voor 
teelt onbespoten groenten
Aalsmeer - Op de kwekerij van de 
Firma Zekveld aan de Aalsmeerder-
weg 265 worden al meer dan veer-
tig jaar klassiek geurende rozen ge-
kweekt. In de loop van de afgelo-
pen jaren zijn veel traditionele ro-
zenkwekerijen verdwenen. De kos-
ten van de productie zijn met na-
me door de hoge energiekosten niet 
concurrerend meer. De huidige ei-
genaren André en Inge Zekveld 
hebben besloten een al langer ge-
koesterde wens in vervulling te la-
ten gaan: “We blijven rozen kweken, 
maar hebben één kas nu geschikt 
gemaakt voor de teelt van onbespo-
ten groenten. Kwaliteit staat voor-
op, we telen smaakvolle groenten 
zonder gebruik te maken van che-
mische bestrijdingsmiddelen. Als 
dit aanslaat, zullen we overwegen 
in de komende jaren verder over te 
schakelen van rozen op onbespoten 
groenten.” De eerste groenten zijn 
inmiddels in de volle grond inge-
zaaid en verwacht wordt dat in mei 
de eerste bloemkool, sla en tomaten 
geoogst zullen worden. De gewas-
sen gedijen prima onder glas, zo-
als het Westland al jaren aantoont. 
Ook aan de Oosteinderweg is een 
jaar geleden een oude bloemenkas 
omgebouwd tot een weelderige tuin 
met onbespoten groenten, maar dit 
is in deze gemeente nog steeds een 
uitzondering. André en Inge Zekveld 
noemen hun nieuwe project Oost-
Oogst, waarbij Oost te maken heeft 
met de locatie van hun kwekerij in 
Aalsmeer Oost. Met hun initiatief 
OostOogst zijn André en Inge Zek-
veld een samenwerking aangegaan 
met Voedselbank Aalsmeer. Inge 
Zekveld hierover: “Een deel van de 
gekweekte groenten zal gratis wor-
den aangeboden aan de Voedsel-
bank in Aalsmeer ten behoeve van 
de wekelijkse voedselpakketten. De 
rest van de onbespoten seizoens-
groenten zullen direct vanaf de 
kwekerij aan particulieren verkocht 
worden. We willen op deze manier 
een positieve bijdrage leveren aan 
de maatschappij.” André vult Inge 
aan: “Wij zijn blij met de samenwer-
king met Voedselbank Aalsmeer. In 

ruil voor de groenten gaan er vrij-
willigers van de Voedselbank mee-
werken aan de teelt van groenten. 
En we krijgen advies van een eco-
logisch expert wat betreft de beste 
manier van telen.”
Voedselbank Aalsmeer ondersteunt 
wekelijks ongeveer 40 gezinnen met 
een voedselpakket. De Voedsel-
bank verdeelt voedsel dat overblijft 
aan mensen die het nodig hebben. 
In de wekelijkse voedselpakketten 
zitten zelden verse groenten en cli-
enten van de Voedselbank bespa-
ren daar vanwege de kosten vaak 
op. Koos Koelewijn, voorzitter van 
de Voedselbank Aalsmeer: “Daarom 
is het OostOogst initiatief zo mooi. 
Het mes snijdt aan meerdere kan-
ten. Wij zijn heel blij dat we onze cli-
enten verse groenten kunnen aan-
bieden. In ruil gaan vrijwilligers en 
cliënten van de Voedselbank helpen 
bij het zaaien, wieden en oogsten in 
de kas. Een prachtig voorbeeld van 
wederkerigheid. Er zijn alleen maar 
winnaars.” Inge Zekveld is onder-
tussen druk bezig om een eenvoudi-
ge OostOogst website en facebook 
pagina op te zetten: “Dat is in de-
ze tijd hartstikke belangrijk natuur-
lijk voor de communicatie. We wil-
len graag zo veel mogelijk mensen 
op de hoogte houden van wat er ge-
beurt op de kwekerij en wanneer de 
eerste groenten geoogst gaan wor-
den. Voorlopig kan nadere informa-
tie verkregen worden via ons email 
adres oostoogst@gmail.com.”

Zo zien de onbespoten groenten er 
over een maand uit.Inge en André Zekveld.

Inkopen doen op de Tuin
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
maart hield de Historische Tuin de 
eerste verkoopdag van het seizoen. 
Het was mooi weer en mede mis-
schien door het zonnetje wisten ve-
len de weg naar het tuinbouwmuse-
um te vinden. Er werden zowel vas-
te planten als struiken, boompjes 

en kleurige bloeiers te koop aange-
boden. Voor vervoer van de aange-
kochte ‘tuintoppers’ stonden krui-
wagens klaar en van deze mogelijk-
heid werd door groot en klein dank-
baar gebruik gemaakt. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Narcissen Meer Aalsmeer
Aalsmeer - Vanwege het begin van de lente deelde het promoteam van Meer 
Aalsmeer afgelopen zaterdag 22 maart honderden bosjes narcissen uit aan 
het winkelend publiek in het Centrum. Het promoteam gemist, maar ook zin in 
een bloemetje? Wie zich voor zaterdag 12 april via www.meeraalsmeer.nl in-
schrijft voor de emailnieuwsbrief maakt kans op een mooi voorjaarsboeket van 
één van de bloemwinkels uit het Centrum. Uit de nieuwe inschrijvers worden 
negen prijswinnaars getrokken.

Zin in een dagje buiten werken? 
Boomplantdag de Bovenlanden
Aalsmeer - Regelmatig verwerft de 
Bovenlanden percelen in het boven-
landengebied van de Westeinder en 
Aalsmeer Oost. Vaak zijn deze per-
celen in het verleden in gebruik ge-
weest als seringenakker. In principe 
zal de Bovenlanden proberen deze 
seringenakkers weer door te verhu-
ren aan een kweker. De tuinbouw 
staat immers aan de basis van de ty-
pische verkaveling structuur van de 
bovenlanden. Het komt echter voor 
dat percelen, bijvoorbeeld door de 
afgelegen ligging, niet meer interes-
sant zijn voor de tuinbouw. In der-
gelijke gevallen gaat de Bovenlan-
den over tot de omvorming naar na-
tuur. Soms moet de vorming van na-
tuur een handje geholpen worden. 
Dit kan onder andere door bomen 
aan te planten. Zaterdag 5 april gaat 
de Bovenlanden weer bomen poten. 
Dit gaat gebeuren op een voormali-
ge seringenakker bij het Molmpoel-
tje aan de Stommeerkade. Ter gele-
genheid van het natuurcompensatie 
project N207 zal deze boomplant-
dag een officieel tintje meekrijgen. 
De eerste boom zal rond 11.00 uur 

gepoot worden door Jaap Bond, ge-
deputeerde van de provincie Noord-
Holland. De groep vertrekt met de 
rondvaartboot van Henk van Leeu-
wen vanaf de Historische Tuin aan 
het Praamplein. Verzamelen om 9.30 
uur. Na een kopje koffie vertrek-
ken de deelnemers om ongeveer 
10.00 naar het Molmpoeltje. Zorg 
zelf voor laarzen en warme kleding. 
Lunch wordt verzorgd. Heb je zelf 
een schep neem deze dan zelf mee. 
De Bovenlanden zorgt ook voor een 
aantal scheppen. Wie liever op ei-
gen gelegenheid komt, kan opstap-
pen aan het begin van de Aalsmeer-
derweg. Rond 14.00 als het werk ge-
daan is vertrekt de groep weer per 
boot naar de Historische Tuin. Zin 
in een lekker dagje buiten werken? 
Aanmelden voor de boomplantdag 
op zaterdag 5 april kan bij Cees Tas 
via 0297- 327577 of Anton de Boer 
via 0297-320713 of via  info@boven-
landenaalmeer.nl.

Meer informatie over Stichting Bo-
venlanden Aalsmeer is te vinden op 
www.bovenlandenaalsmeer.nl.
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Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer, tel. 0297-388100 of 0297 - 388144

info@centennial.nl | www.centennial.nl

3-GANGEN
LENTEKEUZEMENU 26,50

Bijpassend bij het menu brengen wij onze wijnen van het
Zuid-Afrikaanse wijnhuis Spier voor een voordelige prijs.
Spier Discover wijn nu € 15,- per fl es
€ 3,- per glas
Rosé  | Pinotage Shiraz  | Chenin Blanc Colombard 
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weteringstraat 8  
aalsmeer
322949

Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

ZOTTE WILG TOPPERS 

HOOFDGERECHTEN 
VOOR € 14.95 
Biefstuk, zalmfilet, 
spare ribs, kip- of 
varkenshaassaté 

met groenten en friet 

www.zottewilg.nl 
Uiterweg 27a  •  Aalsmeer

0297 324606

Proef de sfeer van Aalsmeer

www.deoudeveiling.nl

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Zondag 30 maart  Music Hugh Moffett  15.00 uur
Zondag 6 april   Music Sweet & Co   15.30 uur
Zaterdag 12 april   Favocinema  20.30 uur
Zondag 13 april  Music Caroline Herring  15.00 uur
Donderdag 17 april  Theater Wachten op Godot  20.00 uur
Zaterdag 19 april   Music Quilty Pleasures  22.00 uur
Zondag 20 april  Pasen restaurant open
Maandag 21 april  Pasen restaurant gesloten
Zaterdag 26 april  Koningsdag Music Kelly Joe Phelps  15.00 uur

Eten Drinken Cultuur

Uit in Aalsmeer

Eén groot muzikaal feest!

Eerste prijs bij popkwis 
voor Aalsmeers Praatje
Aalsmeer - Het was weer ‘vol-
le bak’ in De Oude Veiling afge-
lopen donderdagavond. Maar 
liefst 80 enthousiaste deelne-
mers en meezingers streden 
om de prijzen in de tweede edi-
tie van de Popkwis0297. In de 
gezellige bovenzaal van De Ou-
de Veiling zaten de 15 teams te 
kwissen. De teams streden in 6 
speelrondes fanatiek om de eer-
ste plaats. Zo moesten er intro’s 
geraden worden, nummer 1 hits 
herkend worden en kwamen er 
ook weer ‘stomme’ clips voorbij 
waarbij de deelnemers dachten; 
oh jaa wie zijn dat ook alweer? 
In het individuele rondje ‘Afvlag-
gen Rockchicks’, wist Stefan 
Romkema alle deelnemers weg 
te vlaggen en won daarmee een 
boek Legends of Pop en een 
beker gevuld met een caramels.

Bij de laatste puntentelling werd 
het echt spannend. De teams 
Aelsmeers Praatje1 en Toby and 
the Bitches deelden de num-
mer 1 positie. Na het spelen 
van een benaderingsvraag heeft 
Aelsmeers Praatje de 1e prijs in 
de wacht gesleept. Zij won de 
dinerbon. Voor de tweede prijs-
winnaars was er een lekkere fles 
rosé. Team Kudel Gold ging met 
de derde prijs naar huis; een 
chocolade traktatie.
Ron en Ingeborg van de organi-
satie kijken terug op een gezelli-
ge en geslaagde avond en heb-
ben de derde editie gepland op 
15 mei. Inmiddels staan de eer-
ste team-aanmeldingen al weer 
genoteerd. Wil je ook meedoen 
laat het dan weten via Facebook 
of Twitter of stuur een mail naar 
popkwis0297@gmail.com

Foto: www.kicksfotos.nl.

Sportief weekend voor 
Oceanus Triathlon Team
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
maart heeft de paarse brigade van 
het Oceanus Triathlon Team zijn der-
de workout gehad: Een gemêleer-
de groep van jeugd en senioren ging 
verder met de kennis welke twee we-
ken geleden was opgedaan in het 
eerste deel van de wisseltraining. 
Frans van Heteren ging zaterdag ver-
der in op het belang van een goede 
wissel tijdens een wedstrijd. Hier is 
voor menig triatleet veel tijd te win-
nen of verliezen. Na een mooi voor-
beeld en veel oefenen kreeg ieder-
een het onder de knie. Door zelf de 
oefeningen te blijven herhalen zal het 
wisselen (zwemmen-fi etsen, fi etsen-
lopen) steeds makkelijker gaan. De 
Nederlandse Triathlon Bond (NTB) 
heeft in samenwerking met vier ver-
schillende opleidingsverenigingen 
door het land talentendagen geor-
ganiseerd. Zo was zondag de beurt 
aan het Oceanus Triathlon Team. Tri-
atleten tot 21 jaar konden vanuit het 
hele land hun vaardigheden laten 
zien op het zwem- en looponderdeel. 
Na ontvangst bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer hebben de 13 aanwezige 

talenten uit heel Nederland, aange-
vuld met drie jeugdige OTT-ers, 1500 
meter en 200 meter gelopen op de 
baan van AVA. Tijdens de lunch wer-
den er twee presentaties geven aan 
de atleten en hun ouders. Diana Gor-
ter sprak over het belang van vocht 
en voeding tijdens de trainingen en 
wedstrijden en hoe je dit kan bere-
kenen. Waarna John Heijsteeg als 
jeugd-coördinator de ins en outs van 
onze opleidingsvereniging presen-
teerde. Na goed gerust en gegeten te 
hebben, moesten de deelnemers la-
ten zien wat ze waard waren op het 
zwemonderdeel: 200 meter gevolgd 
door een 50 meter sprint. Tot slot 
was er nog een afsluitende presenta-
tie van Adrie Berk over de NTB en de 
diverse carrière mogelijkheden in de 
triathlon sport. Ben jij ook een loper, 
zwemmer of fi etser en zou je meer 
willen weten? Kijk dan op www.ocea-
nustriatlonteam.nl . Een keer mee 
trainen mag ook. Kom dan op dins-
dagavond om 18.00 uur naar zwem-
bad De Waterlelie en vraag naar John 
of Frans, zij kunnen je dan van alles 
vertellen over deze (duur)sport.

Wedstrijdturnen SV Omnia
Robin en Guoxin naar fi nale!
Aalsmeer - Op 15 maart vond in 
Beverwijk de halve fi nale 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 fi na-
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 fi nale. 
Een mooie prestatie! In de catego-
rie pupil 2 turnde Isa Verzeilberg, 

eveneens onder leiding van Anne-
ke Nap. Vorig jaar wist Isa het in de 
vierde divisie nog tot de districts-
wedstrijden te halen, maar helaas 
wilde het nu niet lukken. De zenu-
wen speelden deze keer wat meer 
op en dat was vooral merkbaar bij 
de evenwichtsbalk, waar ze twee 
keer vanaf viel. Bij de sprong mis-
lukte de streksalto, die met insprin-
gen nog perfect ging! Voor de vrije 
oefening en de brug haalde Isa bo-
ven de 13 punten, maar helaas was 
het eindresultaat niet goed genoeg 
voor een plaats bij de beste veer-
tien. Isa eindigde op de 16e plaats 
en mag helaas dus niet door naar de 
fi nale. In de categorie jeugd 2 turn-
den 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 14 te bemachtigen. Shania werd 
17e en Guoxin 7e. Met deze mooie 
zevende plaats mag Guoxin dus sa-
men met Robin Sahalessi naar de fi -
nale van de regio, die op 5 april ge-
houden wordt in Hypolytushoef. 

Handbalcompetitie heren
Aalsmeer in de kruisfi nale 
Aalsmeer - Eén punt had FIQAS 
Aalsmeer nog nodig voor een plaats 
in de kruisfi nales. Die moest dan be-
haald worden in de wedstrijd tegen 
OCI/Lions in Sittard. Het werd pit-
tige strijd. In de reguliere competi-
tie hadden beide ploegen hun thuis-
wedstrijd gewonnen; een paar we-
ken geleden in de nacompetitie was 
FIQAS Aalsmeer in de Bloemhof op-
nieuw te sterk. Maar in de eigen hal, 
gesteund door het fanatieke thuis-
publiek, kan Lions altijd net iets 
meer. Toch was het FIQAS Aalsmeer 
dat meteen de leiding nam. Onder 
leiding van een geweldig spelende 
Wai Wong (die uiteindelijk 11 keer 
zou scoren) was er na tien minu-
ten al een 5-1 voorsprong. Die mar-
ge bleef een tijdje gehandhaafd, al 
probeerde de thuisploeg wel dich-
terbij te komen. Vooral de afstands-
schoten van Roel Adams waren ver-
rassend. Een strafworp bracht Lions 
voor het eerst iets dichterbij: 7-10 en 
via een onderhands schot van Joris 
Baart werd het 8-10. In de behoor-
lijk harde wedstrijd werd Wai Wong 
gevloerd en benutte Frank Lübbert 
de penalty: 8-11. Tot zo’n vier mi-
nuten voor het einde van de eerste 
helft bleef het verschil drie: 11-14. 
Twee tijdstraffen voor resp. Robin 
Boomhouwer en Samir Benghanem 
en dus dubbel overtal voor Limbur-
gers gaven hen – ondanks een goe-
de redding van Gaby Birjovanu - de 
kans dichterbij te komen. Die be-
nutten ze en zo werd de ruststand 
13-14. Na rust ontspon zich van-
af de vijfde minuut – bij een stand 
van 15-15 - een spannend gevecht, 
waarbij de doelpunten om en om 
vielen. Twee keer pakten de Lim-
burgers een kleine voorsprong (18-
16 en 19-17), maar FIQAS Aalsmeer 
liet zich niet gek maken en had de 
dekking op orde. Daarna bleef het 
verschil dan ook steeds maar één. 
Wai Wong was opnieuw van gro-
te waarde voor de ploeg, maar ook 
Samir Benghanem leverde stevi-
ge gevechten op de cirkel en wist 
drie keer te scoren. Remco van Dam 
maakte doelpunten op belangrijke 
momenten: 18-17 en 27-28. Maar 
matchwinnaar werd Frank Lübbert 
die alle strafworpen feilloos binnen 
schoot en ook de laatste die 30 se-
conden voor tijd bij een 28-28 stand 
aan FIQAS Aalsmeer werd toege-
kend. Hij had al een paar keer over 
de keeper heen gelobd, deze keer 

schoot hij hard door het midden: 
28-29. Door deze overwinning ein-
digt de ploeg van René Romeijn – 
met nog één wedstrijd te gaan – nu 
al als winnaar in poule A en plaatst 
zich voor de kruisfi nales tegen de 
nummer twee uit poule B. Dat wordt 
Eurotech/Bevo dat thuis van Volen-
dam verloor. Het was goed voor een 
vreugdedansje na het laatste fl uit-
signaal. En uiteraard was ook coach 
Romeijn tevreden. 

Degradatie dames
Ze wisten vooraf wat er op het 
spel stond: de dames van FIQAS 
Aalsmeer moesten thuis van Gil-
de-BT/Venlo winnen om niet recht-
streeks te degraderen. Het werd een 
spannende strijd. Aalsmeer ging 
voortvarend van start en kwam op 
voorsprong: 2-1 en even later 3-2. 
Bianca Schijf stond ijzersterk te 
keepen. Toch kon ook zij niet voor-
komen dat Venlo profi teerde van 
de vele fouten die er werden ge-
maakt: 3-5, 4-6 en 6-8 na 23 minu-
ten. Het was dat de Limburgse da-
mes zelf ook niet altijd even zorg-
vuldig speelden en zo kon FIQAS 
Aalsmeer nog in het spoor blij-
ven. Ruststand: 8-10. In de tweede 
helft kwam Venlo binnen een paar 
minuten op 8-12. Maar van opge-
ven wilde FIQAS Aalsmeer niet we-
ten. Er werd een tandje bij gescha-
keld en met succes, de dames kwa-
men langszij: 12-12. Er kwam zelfs 
een voorsprong (14-13) en het pu-
bliek ging er eens goed voor zitten. 
Er volgde een rommelige fase waar-
in Venlo net wat meer geluk had 
Venlo profi teerde: 14-16. Nog één 
keer haakte FIQAS Aalsmeer aan 
(15-16), daarna werden opnieuw 
een tijdstraf en een serie technische 
fouten de Aalsmeerse ploeg fataal 
en liep Venlo snel uit naar15-21. 
Uiteindelijk moest FIQAS genoegen 
nemen met 22-24 en eindigt hier-
mee defi nitief als vierde en laatste 
in de poule. De dames degraderen 
naar de Eerste Divisie. 
Na afl oop van de dameswedstrijd, 
die de laatste thuiswedstrijd van het 
seizoen was, nam de ploeg afscheid 
van een drietal speelster die FI-
QAS Aalsmeer gaan verlaten. Keep-
ster Bianca Schijf stopt er mee en 
Sharelle Maarse en Dahphe Breuker 
gaan verhuizen. Ze kregen alle drie 
een mooie bos bloemen en applaus 
van het publiek. 

RKDES onderuit tegen 
AGB in blessuretijd 
Kudelstaart – RKDES ging op be-
zoek bij een ‘oude’ bekende in Am-
sterdam, AGB. Beide teams streden 
twee jaar terug om het kampioen-
schap en promotie naar de tweede 
klas. In een spannend competitie-
slot, promoveerden de Kudelstaar-
ters. Beide teams bevinden zich 
in de middenmoot, met AGB twee 
plaatsen beter geklasseerd. Het ni-
veau van beide teams is geen schim 
maar van twee jaar terug, in een ma-
tige wedstrijd was AGB de gelukki-

ge door ver in blessuretijd als nog 
de winst in Amsterdam te houden. 
RKDES startte zonder de geschors-
te Daimian Veldman en Sven Boels-
ma. Voor Daimian Veldman stond als 
rechter verdediger Richard de Vries 
en Guy Prevoo voor Sven Boelsma. 
Trainer Hajo Hendriks liet Lennart 
Kok als voorstopper starten. De eer-
ste helft was bijna niet om aan te zien, 
beide teams maakten er weinig van. 
De Kudelstaarters waren erg onrus-
tig aan de bal en zowel AGB als RK-

DES konden de bal niet in de ploeg 
houden. Beide doelmannen hadden 
dan ook weinig te doen in het eer-
ste bedrijf. Pas in de slotfase kreeg 
het team van Hajo Hendriks de eer-
ste kans. Een voorzet van Adil Zohri, 
werd door Edwin van Maris maar net 
naast geschoten. De tweede helft 
heeft een wat beter RKDES. Vooral 
de ijverige Edwin van Maris had wei-
nig geluk. In de 58e en 65e minuut 
speelde Edwin van Maris zich fraai 
vrij, beide keren vond hij AGB doel-
man een sta in de weg. Vooral Edwin 
van Maris bleef de gevaarlijkste aan-
valler, in de slotfase kreeg hij nog 
een aantal kansen, maar het zat de 
‘super’ spits niet mee. De wedstrijd 
verdiende eigenlijk geen winnaar. 

In de 85e minuut behoedde RKDES 
doelman René Jonker zijn team voor 
een achterstand, door fraai de bal uit 
de linker hoek te tikken. Het noodlot 
sloeg uiteindelijk toe in blessuretijd. 
Een overtreding van Richard de Vries 
(gele kaart) op links, gaf de scheids-
rechter terecht een vrije trap.
In een onoverzichtelijke situatie wist 
AGB aanvaller Kocak Mohammed 
de bal achter RKDES doelman Re-
né Jonker te werken, 1-0. Een zuur 
resultaat om in blessuretijd te ver-
liezen met 1-0. Komende zondag is 
RKDES vrij. Op 6 april wacht een uit-
wedstrijd tegen Nieuw West 1, aan-
vang: 14.00 uur

Ad Verburg
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