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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS PER 11 MAART

Tijdens de verbouwing wijzigt de gemeente 
de openingstijden van de publieksbalies.

Openingstijden per 11 maart:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen voor 
 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels);
- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer.nl

Nieuwe Meerbode

Kudelstaart: Omg. Stichtse Pad/Geerland (285 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek 
naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Wandelpromenade langs Westeinder en verlengen pier

Verder aan de slag met 
realisatie Waterfront

Drie fases en drie varianten
Het project is ingedeeld in drie fa-
ses: de verkennings-, de ontwerp- 
en de uitvoeringsfase. Eerstge-
noemde fase is nu afgerond. Er 
is een campagne gehouden op 
facebook en een informatiemid-
dag op het Surfeiland en met 
ruim veertig inwoners is een in-
teractieve ontwerpsessie gehou-
den in het gemeentehuis. Op ba-
sis van deze ideeën zijn drie vari-
anten ontwikkeld met een oplo-
pend ambitieniveau. 
In het basismodel wordt het stort-
steen ten noorden van de Water-
toren weggehaald, de waterke-
ring aangepast, de toeganke-
lijkheid tot het water verbeterd, 
de Kudelstaartseweg aangepast 
(2x1 met � etsstroken en wegha-
len verkeersinstallatie) en er komt 
een oversteekmogelijkheid. Ook 

voorziet het plan in de ontwik-
keling van extra parkeerplaat-
sen, een wandelpad en onderde-
len zoals een hondenpark, scha-
duwplekken, steigers, surfstart in 
het water en straatmeubilair. Het 
plusmodel heeft als voornaamste 
extra’s een kade met een wandel-
promenade en een vlonder rond-
om de Watertoren. Het droom-
model heeft als voornaamste ex-
tra’s op het plusmodel een ver-
groting van het strand met bijbe-
horende verlenging van de pier. 

Aanpassingen
De varianten zijn gepresenteerd 
op de website van het Water-
front en inwoners mochten hier-
op reageren. Er blijkt een duide-
lijke voorkeur voor het droom-
model. Bij de reacties werden ook 
enkele kanttekeningen gemaakt 

over de parkeerdruk, de maxima-
le snelheid van de weg en zorgen 
over privacy van de woning di-
rect ten noorden van de Water-
toren. Het college heeft nu beslo-
ten opdracht te geven verder aan 
de slag te gaan met het droom-
model, echter met drie aanpas-
singen: De status quo van de Ku-
delstaartse- en Stommeerweg 
blijft gehandhaafd, er gaat verder 
gezocht worden naar alternatie-
ve parkeermogelijkheden en de 
vlonder om de Watertoren wordt 
beperkt tot het zuidwestelijke ge-
deelte. 

Verder uitwerken
De droomvariant gaat nu tech-
nisch uitgewerkt worden en de 
presentatie, inclusief het � nan-
ciële plaatje, hiervan wordt eind 
dit jaar verwacht. In 2020 kan 
het plan dan uitgevoerd worden 
en als deze planning klopt kan 
het project in 2021 opgeleverd 
worden. De ontwikkelingen vol-
gen kan via www.aalsmeerwater-
front.nl.
Het Waterfront in Aalsmeer kan 
gerealiseerd worden dankzij � -
nanciële steun van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS).

Aalsmeer - Half juli vorig jaar zijn door de gemeenteraad de ka-
ders voor participatie voor de uitwerking van het inrichtingsplan 
Waterfront vastgesteld. Met het recreatief inrichten van het Wa-
terfront tussen het Surfeiland en de 1e J.C. Mensinglaan wil de 
gemeente de gebruiksmogelijkheden van de oevers van de West-
einderplassen vergroten. Hierbij gaat het om het creëren van een 
aantrekkelijke wandel- en � etsboulevard langs het water en het 
vergroten van de publieke toegankelijkheid van de watertoren 
en de recreatieve aantrekkelijkheid van het Surfeiland. 

Kudelstaart - Zondag 3 maart aanstaande om 10.00 uur neemt de 
Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart afscheid 
van haar voorganger dominee Hans van Dalen. 

Afscheid dominee Hans van 
Dalen bij SOW Kudelstaart

Bijna zeven jaar heeft dominee 
Hans van Dalen de Samen-op-
Weggemeente in Kudelstaart ge-
diend. Zowel dominee Van Dalen 
als de Samen-op-Weggemeen-

te kijken terug op zeven mooie 
jaren. De gemeente is dankbaar 
voor de ‘gave van het woord’ die 
dominee Van Dalen heeft en die 
hij gebruikt heeft om zijn goed 

doordachte preken en de Bijbel-
se boodschap op een begrijpe-
lijke wijze te brengen. Daarbij 
schuwde hij geen enkele vorm, 
als het nodig was maakte hij in 
een toneelsketch de toepassing 
van Bijbelse begrippen begrijpe-
lijk voor jong en oud. In zijn twee-
de dienst na zijn intrede in 2012, 
bij de oecumenische viering van 
het 80-jarige jubileum van RK-
DES, verwierf dominee Van Da-
len direct een plaats in de har-
ten van alle Kudelstaarters. De 
samenwerking met de RK-paro-
chie heeft hij altijd een warm hart 
toegedragen. Nieuwe activitei-
ten zagen in de afgelopen zeven 
jaar het levenslicht, zoals de Spil-
plusdiensten, Top-2000 dienst, 
U2 dienst of een dienst met mu-
ziek van Marco Bosato. Maar ook 
activiteiten als dauwtrappen in 
de vroege morgen van Hemel-
vaartsdag of leerdiensten over de 
Islam of over euthanasie kwamen 
uit zijn koker en bereidde hij voor 
met een trouwe groep medewer-
kers. Hans en Joke van Dalen heb-
ben lief en leed, zowel in hun ei-
gen leven als in de gemeente, 
gedeeld en daarom valt het af-
scheid voor iedereen zwaar. Me-

nigeen weet echter ook dat do-
minees niet alleen voorgangers, 
maar ook voorbijgangers zijn. 
Iedereen die dominee Hans van 
Dalen nog een keer wil horen 
voorgaan en hem en zijn vrouw 
Joke de hand willen drukken, zo-
wel van binnen als van buiten de 

Samen-op-Weggemeente, is zon-
dag 3 maart om 10.00 uur van 
harte welkom in de Spil, Spilstraat 
5 te Kudelstaart. Aan Kudelstaar-
ters wordt gevraagd zoveel mo-
gelijk lopend of op de � ets te ko-
men om parkeerproblemen te 
voorkomen. 

Weer inbraak 
in winkelpand

Aalsmeer - In de avond of 
nacht van woensdag 20 op 
donderdag 21 februari is er 
ingebroken in een winkel 
op de Ophelialaan. De zij-
deur van het pand is door 
dieven geforceerd. De gehe-
le winkel is doorzocht. Het is 
de tweede keer in korte tijd 
dat de winkel het doelwit is 
van inbrekers. Op 13 februa-
ri is er ook ingebroken. Mo-
gelijk zijn er getuigen of in-
woners die meer informatie 
hebben. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

 Zondag 3 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Kees van Til-
burg.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. en 16.30u. Diensten 
met ds. J. van Mulligen. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Waldemar Epp. 
Tevens zondagsschool. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
Wereld Werk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Mirjam Vermeij. ZWO en 
kinderdienst.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: R. 
Postma. Om 18.30u. Zang-
dienst met ds. M.J. Zandber-
gen m.m.v. Trumpets of the 
Lord o.l.v. Rob van Dijk. Oost: 
Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M. Visser uit Wezep. 
Organist: Cees Verschoor

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. Om 19u. Baan7 
Jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en om 16.30u. met 
ds. J. van Mulligen uit Lelystad, 
gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Eucharistievie-
ring in Kloosterhof. Zondag 
in Karmelkerk om 9.30u. Ju-
bileumviering Nico van Ge-
ijlswijk 60 jaar organist, voor-
ganger Loek Seeboldt m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds P.J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 9.30u. Voorstelviering 

van eerste communiekantjes 
m.m.v. kinderkoor. Woensdag 
6 maart 18.30u. Viering en as-
kruisje halen.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 4 maart 20u. met evang. 
Kees Goedhart in gebouw 
Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 5 
maart met Peter Slagter, ‘teke-
nen in Johannes Evangelie’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Dienst Geboren 
voor het licht

Rijsenhout - Over de blindgebo-
rene, die blinde man uit Johan-
nes 9 die door Jezus uit alle duis-
ternis naar het licht wordt getild, 
kun je een preek houden, maar je 
kunt hem ook zelf aan het woord 
laten. Dat gebeurt in de dienst op 
zondag 10 maart in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf. Met als ti-
tel Geboren voor het licht, ver-
telt hij, vijfenhalf jaar na zijn gene-
zing, bij monde van Hans Bouma 
zijn verhaal. Een even spannend 
als bevrijdend verhaal dat op de-
ze eerste zondag van de veertig-
dagen-tijd een verrassende bete-
kenis krijgt. Een verhaal waar An-
dré Keessen op orgel muzikaal 
aan meewerkt en waar veel ruim-
te voor meezingen is. De dienst 
begint om 10.00 uur en iedere be-
langstellende is van harte welkom. 

Op 1 maart Aalsmeer vroeger en nu
Themagroep op vrijdag 
voor senioren in Irene
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag is 
er themagroep in het inloopcen-
trum, de laatste vrijdag van de 
maand gaat het over Aalsmeer. 
Vrijdag 1 maart zal ander materi-
aal getoond worden uit het gro-
te archief dat Aalsmeer heeft. De 
beelden van het oude gebouw 
Irene, de vroegere pannebar, de 
tuinbouwschool, de straten zo-
als ze er vroeger uit zagen blijven 
mooi om te zien en herinnerin-
gen oproepen. 
Om de middagen ‘Oud Aalsmeer’ 
in de toekomst inhoud te blijven 
geven lijkt het de medewerkers 
leuk om foto’s te tonen. Veel men-
sen hebben eigen fotoalbums 
waarin Aalsmeer goed tot uit-
drukking komt. De foto’s kunnen 
via de beamer op groot scherm 
getoond worden. Jennifer en Da-
nielle maken graag een agenda 
voor het presenteren van uw per-
soonlijke fotoalbum. 
Elke vrijdagmiddag staat vanaf 
14.30 uur een ander thema cen-
traal. Senioren zijn welkom om 
mee te praten. Voor informatie 
kan contact opgenomen wor-
den met Ellen Millenaar of Jen-
nifer Jansen. Bel 06- 22468574 of 
mail naar emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl. 

Het ontmoetingscentrum is ge-
vestigd in gebouw Irene aan de 
Kanaalstraat en onderdeel van 
zorgcentrum Aelsmeer. Het in-
loopcentrum biedt een gevari-
eerd programma voor senioren. 
Het is bedoeld om kwetsbaarheid 
op oudere leeftijd zoveel moge-
lijk te voorkomen. Elke maan-
dag is er bijvoorbeeld tekenen en 
schilderen en geheugentraining, 
op dinsdag en donderdag een 
dagprogramma met geheugen-
training, totaal Vitaal en muziek, 
op woensdagochtend kookgroep 
en vrijdagochtend multi media. 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 
maart houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Ko�e en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkhe-
den om een kaartje te schrijven 
aan zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te heb-
ben. Kom ook en neem gerust ie-
mand mee.

Papiercontainer 
Con Amore

Aalsmeer - Mannenkoor Con 
Amore heeft op de eerste maan-
dag van de maand een contai-
ner staan op de parkeerplaats 
van The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Deze container kan 
gevuld worden met oud papier, 
karton en ander verpakkingsma-
teriaal door particulieren en be-
drijven. De opbrengst komt ten 
goede van de koorkas. Maandag 
4 maart 2019 staat de container 
klaar van 10.00 tot 19.00 uur. In-
lichtingen bij Arie Koningen via 
0297-323847.

Oud papier in 
Kudelstaart

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 1 
maart haalt sportvereniging Om-
nia 2000 het oude papier op in 
Kudelstaart. Gaarne de papier-
container of dozen met papier 
neerzetten waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart �nanci-
eel alle Kudelstaartse verenigin-
gen en instellingen. Dus, verza-
mel het papier (geen melk en fris-
drank pakken) voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Voor 
alle datums, nieuws of een aan-
vraag voor een �nanciële bijdra-
ge kijk op www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl

Bingo bij de Zonnebloem
Kudelstaart - Woensdag 20 fe-
bruari heeft de Zonnebloem af-
deling Kudelstaart een gezelli-
ge bingomiddag georganiseerd 
voor haar gasten. Om 13.30 uur 
arriveerden de eerste gasten. Na-
dat iedereen een plaatsje had 
gevonden werden zij voorzien 
van een kopje ko�e/thee met 
een plakje cake en werd even de 
tijd gegeven om met elkaar een 
praatje te maken. Daarna nam de 
voorzitter het woord en heette ie-
dereen welkom, de bingo kon be-
ginnen. Bij elke tafel zat een vrij-
williger om de mensen te helpen 
als het nodig was. Er waren veel 
mooie prijzen waaronder mooie 
orchideeën. Na elke ronde was 

er een korte pauze en werden de 
gasten door de vrijwilligers voor-
zien van een hapje en drankje. Na 
drie rondes waren alle prijzen ver-
geven en liep de gezellige bing-
omiddag ten einde. Alle gasten 
keerden tevreden huiswaarts. De 
gasten die niet zelfstandig naar 
huis konden werden opgehaald 
of werden door de vrijwilligers 
naar huis gebracht. Voor meer in-
formatie over de Zonnebloem of 
ook gast worden, kan contact op-
genomen worden met Els Schae-
fers via 0297- 342414. De Zonne-
bloem Kudelstaart is ook op zoek 
naar een penningmeester. Ook 
hiervoor kan info gevraagd wor-
den bij Els Schaefers.

Poes Sara nog 
steeds vermist

Aalsmeer - Poes Sara wordt nog 
steeds vermist. Half februari is zij 
niet thuis gekomen. Sara woont 
in de omgeving van de Werven 
en de Dorpsstraat. Sara is bijna 2 
jaar oud, slank, cypers grijszwart 
gestreept met wit, heeft een wit 
be�e en vier witte pootjes. Ze is 
gechipt en gecastreerd. De poes 
wordt door haar baasjes heel 
erg gemist. Er ligt een beloning 
(100 euro) klaar voor de vinder of 
de persoon met de gouden tip. 
Heeft u/jij Sara gezien of heeft u 
meer informatie? Bel dan met 06-
22569633 of 06-29500118

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Woensdag 6 maart 
staat om 10.00 uur in het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg 
de ko�e en de thee weer klaar. 
Neem een breiwerk, haken patch-
work of andere hobby mee. Ook 
zonder dat, welkom hoor. Heb je 
leuke patronen of iets gemaakt? 
Neem het mee! Naast handwer-
ken is het zeker �jn mensen te 
ontmoeten. Daarom iedereen uit 
Rijsenhout is hartelijk welkom. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met Adrie van Limpt via 
0297-320799 of met Gre Tuinstra 
via 0297- 331545.

Zangdienst met Trumpets 
of the Lord in Dorpskerk
Aalsmeer - Zondag 3 maart om 
18.30 uur staat de eerste zang-
dienst van dit jaar in het kader 
van ‘Aalsmeer Zingt’ op het pro-
gramma. Deze keer zal er mede-
werking worden verleend door 
het bekende koor Trumpets of 
the Lord, onder leiding van Rob 
van Dijk. Dit koor, van ongeveer 
70 leden, is al vaker te horen ge-
weest in de Dorpskerk en de-
ze optredens beloven weer veel 
moois voor de zangdienst van 3 
maart. Het koor zal een aantal be-
kende en minder bekende liede-
ren ten gehore brengen en ook 
de samenzang zal natuurlijk niet 
ontbreken. Deze zal begeleid 
worden door Rob van Dijk op het 
prachtige Knipscheer orgel van 
de Dorpskerk. De dienst zal on-

der leiding staan van de nieuwe 
dominee van de Oosterkerk, do-
minee Menno Zandbergen. Het 
is dus ook een ideale mogelijk-
heid om kennis te maken met de-
ze nieuwe predikant. Al met al be-
looft het weer een mooie en mu-
zikale avond te worden. De dienst 
in de Dorpskerk van Aalsmeer 
in de Kanaalstraat 12 begint om 
18.30 uur, de deuren zijn vanaf 
18.00 uur geopend. De toegang 
is, zoals gebruikelijk, gratis!









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING DINSDAG 5 MAART 2019

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 5 maart 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
20.00 1. Opening 
20.01-21.00 2. Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
 3.  Sluiting

VASTSTELLEN BOUWVERORDENING AALSMEER 2019 
(Z18-018181)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 14 
februari 2019 de Bouwverordening Aalsmeer 2019 heeft vast-
gesteld. Deze verordening komt in de plaats van de Bouwver-
ordening Aalsmeer 2013. De regelgeving in de Bouwverorde-
ning is met de nieuwe verordening geactualiseerd. In verband 
met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 zijn 
alle stedenbouwkundige bepalingen in de verordening ver-
vallen. Deze bepalingen zijn opgenomen in de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Bij de wijziging van de verordening is 
aangesloten bij de modelverordening van de VNG. 

Inwerkingtreding
De Bouwverordening Aalsmeer 2019 treedt in werking op de 
achtste dag na bekendmaking en derhalve op 5 maart 2019 en 
is terug te vinden op de website Overheid.nl.

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 2E HERZIENING 
SCHINKELPOLDER - MR. JAC. TAKKADE 21 
(Z-2016/001958)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
14 februari 2019 het bestemmingsplan ‘‘2e herziening Schin-
kelpolder – Mr. Jac. Takkade 21 ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts 
besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begre-
pen gronden anderszins is verzekerd. Het bestemmingsplan 
heeft van 28 september t/m 8 november 2018 voor een ieder 
als ontwerp ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestem-
mingsplan zijn 3 zienswijzen ingediend. Deze hebben niet ge-
leid tot aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan is dan 
ook ongewijzigd vastgesteld. 

Doelstelling en plangebied
Het bestemmingsplan voorziet in de gewenste uitbreiding van 
bebouwing buiten de bestaande bouwkavel van een manege 
aan de Mr. Jac. Takkade 21. Initiatiefnemer wil stallen, paarden-
bakken en andere bebouwing ten behoeve van de manege 
realiseren ten oosten van het huidige bedrijfscomplex. Met 
het voorliggende bestemmingsplan vindt tevens compensatie 
plaats van de als gevolg van het bouwplan gewijzigde begren-
zing van de ecologische hoofdstructuur, door een stuk land 
ten westen van de manege hiervoor mede te bestemmen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende 
stukken, waaronder het raadsbesluit, van 1 maart t/m 11 april 
2019 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.01D-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan en het besluit om geen exploi-
tatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag be-
roep worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de ge-

meenteraad kenbaar hebben gemaakt;
-  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen 
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar te maken.

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan 
wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één 
besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en 
adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
gri�erecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

O�ciële Mededelingen
28 februari 2019

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in 
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger 
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers 
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering kan een burger het 
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering 
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de 
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van 
de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen 
van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de 
link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog al-
leen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te die-
nen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op 
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.   
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Novaro C. 03-11-1996 20-02-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
-  de datum van uw bezwaarschrift;
-  een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
-  waarom u het niet eens bent met ons besluit;
-  uw handtekening; 
-  zo mogelijk uw e-mailadres; 
-  het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam   Geboorte- Datum
  datum voornemen

Husham Lafta Rasool Al-Araji  16-05-1995 18-02-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 

PER 11 MAART GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

-  Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30 – 16.30 uur;
-  Woensdag: 14.30 - 20.00 uur 
 (vanaf 16.30 uur alleen voor reisdocumenten, 
 rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels);
- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om documenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 



Kudelstaart - De Kudelstaart-
se samenleving maakt zich weer 
sterk om de Kudelstaartse clubs 
een steuntje in de rug te geven. 
Dat gaat op zaterdagavond 11 
mei gebeuren in Dorpshuis Het 
Podium. Dan vindt de negen-
tiende editie van de Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart plaats. 
De voorbereidingen zijn inmid-
dels in volle gang. 

Diensten of giften
Volgende week (van 6 tot en 
met 13 maart) zullen de leden 
van de Bejaardensoos weer een 
huis-aan-huis-folder op een klei-
ne 4.000 adressen in Kudelstaart 
bezorgen. Daarin staat op welke 
wijze inwoners van Kudelstaart 
een bijdrage kunnen leveren. Dat 
kan door het aanbieden van een 
dienst, het geven van contant 
geld en het overmaken van een 
bedrag. Bij de brief zit een bon 
die kan worden ingevuld. Inleve-
ren van die bon kan in speciale 
bussen die deze week in het win-
kelcentrum Kudelstaart zijn ge-
plaatst. Inleveren kan daar tot en 
met 10 april. 
De avond heeft tot doel geld bij-
een te brengen voor clubs in Ku-
delstaart die, voor een bepaald 
project, een �nancieel steuntje in 
de rug goed kunnen gebruiken. 
Enige voorwaarde: het geld voor 
een club moet bestemd worden 
voor een investering die recht-
streeks voortvloeit uit de eigen 
doelstellingen. Een van de clubs 
die vorig jaar een aanvraag in-
diende, was RKDES. Uit de op-
brengst van 2018 ontving de ver-
eniging onlangs van de stichting 
Kudelstaart voor Kudelstaart een 

televisiescherm voor in de kanti-
ne. Daar wordt veel gebruik van 
gemaakt op trainingsavonden en 
in het weekend bij de wedstrij-
den.

Steun voor projecten
Ook dit jaar kan het lokale vereni-
gingsleven weer pro�teren van 
de opbrengsten uit de veiling. 
Aanvragen voor �nanciële onder-
steuning van goed onderbouw-
de projecten kunnen tussen 15 
maart en 5 mei worden inge-
diend via het formulier op www.
veilingkudelstaart.nl   

RKDES is blij met het televisie-
scherm in de kantine. Van links 
naar rechts: Arie de Vos, voorzit-
ter Kudelstaart voor Kudelstaart, 
Leen Stieva en Wim van Loon (bei-
den RKDES).

O�ciële Mededelingen
28 februari 2019

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 170, 1432 AR, (Z19-011414), het vervan-

gen en verbreden van twee bruggen 
- Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-011381), het plaatsen van 

een deur/poort in de schutting van de achtertuin t.b.v. ont-
sluiting openbare ruimte 

- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010981), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. functiewijziging naar ka-
mergewijze verhuur 

- Ringvaart-Aalsmeerdijk 520ws, 1432 SB, (Z19-010737), het 
vergroten van de aanbouw en wijzigen tot schuur 

- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010857), het legaliseren 
van een gewijzigde indeling van een dubbel woonhuis ten 
opzichte van verleende vergunning (Z-2013/006294) 

- Punterstraat 11, 1431 CT, (Z19-010822), het vervangen van 
een raamkozijn voor een tweede toegangsdeur 

- Zwanebloemweg 80, 1433 WE, (Z19-010682), het bouwen 
van een stenen schuur in de achtertuin 

- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-010184), het realiseren van 
een dakopbouw met dakkapellen 

- Oosteinderweg 59 ws, 1432 AD, (Z19-010166), het vervan-
gen van de woonark 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-009592), het realiseren van 

een uitgang in de achtertuin door middel van een poort in 
de schutting. Verzonden: 25 februari 2019

- Schinkeldijkje 18 K , 1432 CE, (Z18-006974), het uitbreiden 
van de tweede verdieping t.p.v. het bestaande terras. Ver-
zonden: 22 februari 2019

- Aalsmeerderweg 154a, 1432 CV, (Z19-005436), het bou-
wen van een schuur achter de woning Verzonden: 22 fe-
bruari 2019

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-004449), het overklui-
zen van bestaand water Verzonden: 21 februari 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Jac. P. Thijsselaan naast nr. 8 hoek Berkenlaan, Sectie C nr 

5045, (Z18-017905), het aanleggen van een in- en uitrit en 
het plaatsen van stroomvoorziening (paddestoel), tijde-
lijke overkapping, speeltoestel, natuurvijver en brug. Ver-
zonden: 21 februari 2019

-  Oosteinderweg 377, 1432 AZ, (Z18-011404), het bouwen 
van een aanbouw met een dakterras aan de achterkant en 
het plaatsen van een erfafscheiding aan de zijkant van de 
woning Verzonden: 18 februari 2019

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Haya van Somerenstraat 40, 1433 PH, (Z19-001293), het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 22 februari 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Kudelstaartseweg 239, 1433 GH, (Z18-017266), het bou-

wen van uitbouwen aan de voorgevel en zijgevels, een 
dakophoging en het wijzigen van de gevels Verzonden: 22 
februari 2019

-  Bosrandweg ter hoogte van 23-25, 1432 CD, (Z18-015658), 
het verbreden van de bestaande in- en uitrit tijdens de be-
handeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrij-
ving onjuist was Verzonden: 21 februari 2019

-  Tussen de Legmeerdijk, Burgemeester Kasteleinweg en de 
Beethovenlaan, Sectie C 7055, (Z18-018009), het kappen 
van 2 Populus Canadensis, het vervangen van bestaande 
paden langs de dijk en het plaatsen van verhardingsma-

terialen, klein materieel, afvalcontainers op een naar ver-
wachting drietal nader te bepalen locaties. Verzonden: 20 
februari 2019

-  Oosteinderweg 216, 1432 BA, (Z18-016398), het bouwen 
van een Rovero trio foliekas over bestaande teeltvelden 
heen. Verzonden: 20 februari 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 53 C, 1432 AD, (Z18-014562), het omzet-

ten naar een bedrijfsgebouw voor (verhuur van) stille op-
slagruimten en voor werkzaamheden ten behoeve van een 
onderhoudsbedrijf. Verzonden: 20 februari 2019

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Raadhuisplein (Z19-010423) Familie-Koningsdag Aalsmeer 

op 27 april 2019, ontvangen 19 februari 2019
- Stommeerweg 2, op de Westeinder (Z19-010445) Combi 

Aalsmeer van 11 t/m 13 oktober 2019, ontvangen 18 fe-
bruari 2019

- Ophelialaan (Z19-011260) Ophelia’s Paas Zaterdag op 20 
april 2019, ontvangen 21 februari 2019

- Braziliëlaan 4 (Z19-011369) Open dag op 16 maart 2019, 
ontvangen 21 februari 2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-011301) Westeinder-

paviljoen B.V., ontvangen 25 februari 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-011301) Westeinder-

paviljoen B.V., ontvangen 25 februari 2019

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 04-03-19 Omgevingsvergunning in afwijking van de 
bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, 
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor 
het herinrichten van kruisingen of vervan-
gen van kruisingen door rotondes ten be-
hoeve van het realiseren van een Hoog-
waardige Openbaar Vervoerverbinding op 
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer 
(Z18-007842) , de daarbij behorende ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken

 t/m 07-03-19  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AW-
ZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, 
gelegen aan de Molenvlietweg 30 te Aals-
meer. 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van 
de gemeente Aalsmeer en het onteigenings-
plan Green Park Aalsmeer Middenweg en 
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

t/m 11-04-19  Het vastgestelde bestemmingsplan 2e her-
ziening Schinkelpolder - Mr. Jac. Takkade 21 
(Z-2016/001958) met bijbehorende stukken, 
waaronder het raadsbesluit.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Beoordeling film ‘De Westeinder Rondvaart’

Rondreisjury bij filmclub
Aalsmeer - Op maandag 4 maart 
zullen drie juryleden van de re-
gionale NH’63 rondreisjury uit 
Noord Holland de videoclub 
Aalsmeer bezoeken om een aan-
tal geselecteerde �lms op kwali-
teit te beoordelen. Bij  voldoen-
de behaalde punten kan een �lm 
een nominatie verdienen voor 
het jaarlijkse �lmfestival dat me-
dio mei in Zaanstad zal worden 
gehouden.
Een van de �lms die de jury gaat 
beoordelen is: ‘De Westeinder 
Rondvaart’, een korte documen-
taire waarin schipper Henk van 
Leeuwen tijdens een rondvaart 
de mooie plekjes in en rond de 
Westeinderplassen laat zien. Ook 
aan de bekende Seringenteelt 
op de eilandjes wordt in de �lm 
aandacht besteed. De �lm is ge-
maakt door een aantal leden van 
de �lmclub en had veel succes als 
openings�lm tijdens het in janua-
ri gehouden Cine�eur �lmfestival 
in Kudelstaart. 
Na vertoning hadden de �lmers 
nog een verrassing in petto. Hi-
lariteit in de zaal toen Henk van 
Leeuwen, in korte broek en tshirt 
op het toneel verscheen om dit 
prestigieuze �lmfestival op ludie-
ke wijze te openen. Vervolgens 
presenteerde en kondigde hij de 

�lms aan alsof het zijn dagelijks 
werk was. Henk: “Dat amateurs 
dergelijke �lms kunnen maken, 
daar had ik geen weet van. Petje 
af, ik heb er van genoten.” 
De rondreisjury bestaat dit jaar 
uit voorzitter Kees Tervoort, Pau-
lien van den Tempel en Niek Man-
nes. Allen goede �lmers met veel 
opgedane kennis vanwege het 
bijwonen van �lm- en jurycursus-
sen. Zij zullen vooral kijken naar 
de strekking van de �lm en de 
verhaalstructuur. Wat wil de �lm-
maker hen vertellen. Ook de tech-
nische aspecten worden beoor-
deeld. Het gaat dan over: gebruik 
van de camera, licht, geluid, mon-
tage en andere creatieve toepas-
singen. Niet onbelangrijk is ook 
of er enige emotie in de �lm aan-
wezig is en of de jury zal worden 
geraakt door wat de �lmmaker 
hen als geheel voorschotelt.
Deze avond wordt gehouden 
in Buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1 en begint om 20.00 uur. 
Heb je belangstelling om de �lm: 
De Westeinder Rondvaart en ook 
de andere �lms te bekijken? Kom 
vrijblijvend langs. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Laat se-
cretaris Susan Griekspoor alleen 
wel even weten dat je wilt ko-
men. Tel: 0297-327490.

Financieel steuntje voor verenigingen
Kudelstaartse veiling 
komt in de bus

Conclusie na onderzoek door NIPO
Huis-aan-huisbladen veel 
gelezen en gewaardeerd!
Aalsmeer - Het NIPO heeft een 
onderzoek gedaan naar de ‘gratis 
huis-aan-huisbladen, kwaliteit en 
bereik’.  Het onderzoek vergeleek 
de kwaliteit en het bereik van de 
huis-aan-huisbladen met andere 
media zoals de landelijke dagbla-
den, regionale nieuwsbladen, ra-
dio/televisiebladen en tijdschrif-
ten. Het NIPO-onderzoeksrapport 
met conclusies werd onlangs ge-
presenteerd.  Er werd onder meer 
gekeken naar het lezerspro�el, de 
reclamebeleving, het bereik, het 
leesgedrag en de leesduur.

Vaste plaats
Sommige mensen noemen het 
huis-aan-huisblad in de volks-
mond het ‘Su�erdje’, dat eigen-
lijk een spotnaam is. Onterecht 
eigenlijk. Uit dit NIPO-onderzoek 
blijkt juist dat een huis-aan-huis-
blad allesbehalve ‘suf’ is, maar 
zeer gewaardeerd wordt door 
de lezer en het een eigen vaste 
plaats in het Nederlandse medi-
alandschap heeft. Het huis-aan-
huisblad wordt niet ter vervan-
ging gelezen voor een dagblad, 
tijdschrift of radio/televisieblad.
Het pro�el van de lezer van huis-
aan-huisblad wijkt nauwelijks af 
van de gemiddelde Nederlander, 
gezien leeftijd, sociale klasse , ge-
zinsgrootte of opleidingsniveau.

Aanzienlijk bereik
Het bereikt hierdoor een grote 
groep die een goede afspiegeling 
vormt van de Nederlandse bevol-
king. Qua bereik doet het huis-
aan-huisblad het uitstekend, dat 
vergelijkbaar is met het bereik 
van de betaalde en gratis dag-
bladen. Van de Nederlandse be-

volking leest 76% een gratis huis-
aan-huisblad, een aanzienlijk be-
reik. Het huis-aan-huisblad biedt 
daarom een uitstekend podium 
voor reclame, waarmee dus veel 
mensen worden bereikt qua le-
zerspro�el, maar tevens  qua aan-
tal en spreiding (huis-aan-huis). 

Advertenties en artikelen
Het is echter een misvatting dat 
huis-aan-huisbladen alleen ge-
lezen worden voor de adverten-
ties. Het onderzoek concludeer-
de dat maar liefst 88% van de le-
zers naast de advertenties ook ar-
tikelen leest en verwacht. Juist 
deze combinatie zorgt daarom 
voor een gunstig reclame-e�ect. 
Tezamen met het bereik is een 
huis-aan-huisblad  daarom voor 
afnemers een logische keuze om 
te adverteren. Het huis-aan-huis-
blad vormt hiermee een volwaar-
dige en laagdrempelige concur-
rent voor andere media en het 
wordt door afnemers vaker inge-
zet. Gemiddeld worden 16 minu-
ten aan het lezen van het huis-
aan-huisblad besteed. Een goede 
score ten opzichte van een dag-
blad, waaraan 33 minuten aan 
leesduur worden gespendeerd. 
Daarbij moet worden aangete-
kend dat een huis-aan-huisblad 
vaak dunner is dan een dagblad.
Door Bart Jonker 
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28 FEBRUARI

 Ouderensoos in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.

 Expositie 3d printing in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 9. T/m 
10 maart. Iedere donderdag 
t/m zondag open 14 tot 17u.

 Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer 
met andere ogen’ in gemeen-
tehuis. 

 Expositie bewoonster Cor-
rie Fase in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad.

 Expositie Irene Kramer en San-
der Bosman in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Tot half april.

 Meezingavond met smartlap-
penkoor Denk aan de Burgen 
in Bacchus, Gerberastraat van 
20 tot 22u.

 Raadsoverleg over verkeer-
sonderzoek Kudelstaart in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 
20u.

 Start Carnaval in Poelgilder-
dam met loting in Dorps-
huis voor optocht door Ku-
delstaart, 20.11u. 

1 MAART
 Thema-middag voor ouderen 

over oud Aalsmeer in Irene, 
Kanaalstraat vanaf 14.30u.

 Exposities ‘Colours of Winter’ 
en ‘Shapes of Nature’ in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Open: vrijdag 10-17u. en 
zaterdag en zondag 11-17u.

 Voorronde Open NK Poker in 
The Beach, Oosteinderweg 
247a vanaf 19u.

 Jeugdcarnaval in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 19.11u.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis Dreef 1 v/a 20u.

2 MAART
 Radioweekend in Crash Mu-

seum in fort bij Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug, zaterdag 
en zondag van 11 tot 16u. 
Woensdag open 13-16u. 

 Kwartmarathon BV Hornmeer 
in buurthuis, Dreef, 10 tot 17u.

 Kinderoptocht carnaval in Ku-
delstaart. Start 13.11u. bij het 
Dorpshuis.

 Snoeicursus op de Historische 
Tuin vanaf 13.30u. Ingang 
Praamplein.

 Discozwemmen voor jeugd 
6 t/m 12jr. in De Waterlelie, 
Dreef van 19 tot 21u.

 Prinsenbal met de Pretpeur-
ders in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.11u.

  Irish folk van Aodhán in cul-
tureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.

 The Stray Cats undercover in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 21u.

 Band Shaking Patsty live in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 
21.30u.

3 MAART
 Poppenkast ‘De snoep fruit-

boom’ voor jeugd bij kinder-
boerderij Boerenvreugd. Voor-
stellingen om 11u. en 15u.

 Grote carnavalsoptocht door 
Kudelstaart. Start 12.01u. bij 
het Dorpshuis.

 Lezing Dolores Thijs over boek 
‘De Poolse soldaat’ in ‘t Boek-
huis, Zijdstraat vanaf 14u.

 Optreden Hobo String Band in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 15u

 Jazz met pianist Pieter van 
Santen op Nieuwe Meer, 
Stommeerweg (pontje over) 
vanaf 16u.

 Black Hammer Voodoo in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

 Zangdienst met Trumpets of 
the Lord in Dorpskerk, Kanaal-
straat vanaf 18.30u.

4 MAART
  Expositie schildersgroep in 

wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart. Open: maandag tot 
en met vrijdag van 9 tot 17u.

 Lezing over belastingzegels bij 
Postzegelvereniging in Paro-
chiehuis, Gerberastraat van-
af 20u.

 Rondreisjury bij Filmclub Aals-
meer in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

 Blaauwe maandag in Poel-
gilderdam. Vanaf 20.11u. in 
Dorpshuis Kudelstaart.

5 MAART
 Carnaval met de Pretpeurders 

in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Kudelstaart vanaf 11u. Om 
14.30u. workshop kaarten ma-
ken.

  Seniorenbal in Poelgilder-
dam. Vanaf 14.11u. in Dorps-
huis Kudelstaart.

 Informatief overleg over plan-
nen Aalsmeer-Oost in raad-
zaal, gemeentehuis vanaf 20u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

 Popquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

6 MAART
 Inloop bij Oost-Inn in De Mi-

kado, Cathariana Amalialaan 
van 9.30 tot 11.30u. Literaire 
avond van 19.30 tot 21.30u.

 Ko�e in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.

 Handwerken in het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

7 MAART
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

 Rico Belled en jamsession in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 20.30u.

8 MAART
 Feestavond SPIE met bekend-

making thema’s Juniorrace 
en Pramenrace in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Kaartavond FC Aalsmeer in 
clubgebouw Beethovenlaan 
vanaf 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijving 
sluit om 20u.

9 MAART
 Snu�elmarkt in Ontmoetings-

kerk, Rijsenhout, 10 tot 15.30u.
 Cabaretier Thijs van de Meer-

berg met ‘Kom nou maar ge-
woon’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Kindergitaar 3/4
‘Salvador’ €79,-

Klassieke gitaar
‘Valencia’ hybrid 
(smalle hals) €81,-

Kazoo
(diverse kleuren) €2,50

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Klassieke gitaar
NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

(smalle hals) €81,-
TIP:

Volgende week pramenrace-avond
Wat wordt de opvolger 
van Back to the Future?
Aalsmeer - Morgen over een 
week worden in de Beach de 
thema´s bekend gemaakt voor de 
Juniorpramenrace in juni en de 
Pramenrace. Wat wordt de opvol-
ger van Back to the Future? Was 
dit een hint, heeft het SPIE be-
stuur gekozen om een oud thema 
te nemen. Terug in de tijd? In sep-
tember misschien de SPIE-Olym-
pics, Ik hou van…., Spie the Bieb, 
Spierookjes, Pimp my praam of 
theater van de lach weer terug? 
Eén ding is zeker, op 14 septem-
ber wordt het weer een groots 
feest in Aalsmeer. Ook de junior-
commissie heeft een leuk thema 
bedacht voor alle kinderen die 
meevaren met de junior race. In-
schrijven voor zowel de grote als 
de juniorrace is op de feestavond 
niet mogelijk. Dit kan alleen digi-
taal en binnenkort laat het SPIE-

bestuur weten wanneer de in-
schrijving geopend wordt. Voor 
de grote race wil SPIE al wel vast 
meededelen dat er maar 150 
startbewijzen te verkrijgen zijn. 
Op is op of liever gezegd vol is vol  
(de sloten ook). 

Schoonmaakactie
Mocht de praam of bok al in het 
water liggen, kom dan zaterdag 
16 maart mee helpen met de 
Schoonmaakactie, want varen 
blijft leuk. Maar varen door scho-
nen sloten is nog veel leuker. Het 
SPIE-bestuur en alle (hopelijk ve-
le) vrijwilligers verzamelen bij de 
Nieuwe Meer aan de Stommeer-
weg. Wil je meehelpen? Laat dit 
even weten door een email te 
sturen naar info@pramenrace.nl. 
Aanmelden kan ook via de web-
site van NL Doet.

Irish folk van Aodhán in 
Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 2 maart kan 
geluisterd worden naar Irish Folk 
muziek door Aodhán in cultu-
reel café Bacchus. De band Aod-
hán speelt Ierse en Schotse folk 
muziek en zag het levenslicht 
in 2010 in de Haarlemmermeer. 
Aodhán is een Ierse jongensnaam 
die ‘Klein Vuur’ betekent en dat is 
te merken aan het enthousiasme 
die de muzikanten tijdens hun 
optredens laten zien. De groep 
bestaat uit Gerard Bouman op 
viool, mandoline en gitaar, Ma-
riëtte Meisters op whistles, Carla 
Newson op bodhran en spoons, 
Victor Peil op gitaar en mandoli-

ne en Tonny Schwebke op accor-
deon. Alle muzikanten nemen 
daarnaast een deel van de (veel-
al meerstemmige) zang voor hun 
rekening. Het repertoire is een 
keuze uit de grote verzameling 
tunes en songs die in de loop der 
eeuwen in Ierland en Schotland 
zijn ontstaan en gecomponeerd.
Voor de oplettende lezer, Gerard 
Bouman is ook de violist van de 
band Gigs die in de afgelopen ja-
ren met veel succes in Joppe en 
Bacchus heeft opgetreden! Bac-
chus in de Gerberastraat is zater-
dag open vanaf 21.00 uur. Toe-
gang is uw/jouw gift.

Progressieve country rock en Engelse folk

Zondag Hobo String Band 
live in het Dorpshuis
Kudelstaart - Het carnaval gaat 
beginnen in Poelgilderdam, maar 
dit betekent qua muziek niet al-
leen meezingen op ‘krakers’ en 
polonaise lopen. Het Dorpshuis 
biedt zondagmiddag 3 maart 
een liveoptreden van een heel 
ander kaliber. De Hobo String 
Band verzorgt namelijk een op-
treden en trakteert op progres-
sieve country rock en Engelse folk 
muziek. Bandleden van het eerst 
uur, Dick Kuin en Leen Mulder, 
hebben nieuwe muzikanten om 
zich heen gezocht om de popu-
laire band uit de jaren zeventig 
weer nieuw leven in te blazen en 
de twee zijn trots op de samen-
stelling van nu. Dick op zang, gi-

taar en banjo en Leen op �ddle 
en mandoline hebben zich ver-
sterkt met Piet van Leeuwen op 
bas en zang, Jan Erik Hoeve op 
pedal steelgitaar, banjo en zang 
en Tristen Hupe op drums. Piet 
heeft al in vele formaties, onder 
andere Livin’ At A en Circus Cus-
ters, gespeeld, Jan Erik heeft zijn 
muzikale sporen dik verdiend in 
zijn woonplaats Beets en ‘benja-
min’ Tristan Hupe is afgestudeerd 
Conservatorium pianist. 
Al diverse optredens zijn gege-
ven in Noord-Holland en nu dus 
de eerste ‘thuiswedstrijd’ in het 
Dorpshuis zondag.  De Hobo 
String Band zien en horen kan 
tussen 15.00 en 18.00 uur.

Swingen op zondagmiddag 3 maart
Jazzpianist Pieter van 
Santen op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Jazzpianist Pieter 
van Santen verzorgt zondagmid-
dag 3 maart een optreden op de 
Nieuwe Meer. De veelzijdige pi-
anist Pieter van Santen speelde 
al eerder op de Nieuwe Meer en 
maakte grote indruk met zijn zeer 
swingende, virtuoze speelstijl. 
Maar hij heeft ook aangekondigd 
dat hij ‘een paar Nederlandstalige 
moppies met humor’ ten geho-
re zal brengen! ‘Moppies’ die een 
onderdeel zijn van het project 
Van Santen Zingt Zelf – nieuwe 
jazzcomposities met Nederlands-
talige teksten, allen van de hand 
van Pieter. Uiteraard speelt hij zelf 
de piano. Hij wordt begeleid door 
zijn vrienden Wilco de Witte op 
drums en Hans Voogt op contra-

bas, musici die hun sporen in jaz-
zwereld ruimschoots hebben ver-
diend. De stijl van de liedjes vari-
eert van bebop, swing, latin, boo-
giewoogie en stride tot blues. De 
muziek en de mooie improvisa-
ties zijn een ode aan de jazzgigan-
ten die Van Santen zo bewondert, 
zoals hij ook in de teksten van en-
kele liedjes heeft beschreven. Na-
men als Art Tatum, Bud Powell en 
Fats Waller. Het wordt weer een 
leuke en swingende jazzmiddag 
op de haven! Jazz op de Nieuwe 
Meer is zondag 3 maart en begint 
om 16.00 uur. Adres: Stommeer-
weg 2 (pontje over). Toegang: uw 
gift. Inlichtingen: Henny Essen-
berg, tel. 0297-327698 en Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355.

Zaterdagavond weer livemuziek
Shaking Patsy in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 2 maart al weer een live 
band in Joppe. Deze keer komt 
de Uithoornse band Shaking Pat-
sy optreden in het café in de We-
teringstraat. Het repertoire van 
Shaking Patsy bestaat uit onder 
meer nummers van Anouk, Red 
Hot Chili Peppers en Skunk Anan-
sie. Het verhaal van Shaking Pat-
sy begint bij Philip Nijland (gi-
taar) en Jolijn Postma (zang). Dit 
duo maakt al sinds de middel-
bare school met veel plezier mu-
ziek en wilde dat ook graag sa-
men blijven doen na de middel-

bare school. Het bandje zoals 
het op de middelbare school be-
stond viel uit elkaar. Er werd een 
herstart gemaakt met de nieu-
we bassist Martijn Verhagen en 
drummer René Cobussen. Van-
af dat moment begon de band 
aanmerkelijke vooruitgang te 
maken en inmiddels zijn al ve-
le optredens gegevens. En za-
terdag wordt dus het publiek in 
Aalsmeer getrakteerd op Shaking 
Patsy. Kom kijken en luisteren in 
café Joppe. Het optreden begint 
rond 21.30 uur en de toegang is 
natuurlijk gratis!

Zaterdag en zondag in The Shack
Stray Cats undercover en 
Black Hammer Voodoo
Oude Meer - Het aankomend 
weekend mag The Shack weer 
twee to�e bands verwelkomen 
op het podium. Zaterdag 2 maart 
gaat een topavond worden voor 
fans van The Stray Cats en zon-
dag 3 maart is een vette aanra-
der voor de liefhebbers van stevi-
ge bluesrock. 

Stray Cats de undercoversessie 
op zaterdag 2 maart wordt een 
strakke rockabilly avond. Een pit-
tige uitdaging die je alleen over 
kunt laten aan een stel top mu-
zikanten en die heeft The Shack 
dan ook op het podium staan: 
David Aferiat (gitaar), Aris de Vries 
(zang), Jeroen Klaver (bas) en 
King Ko Phantom (drums). 
Zondag 3 maart neemt Black 
Hammer Voodoo het podium 
over. Black Hammer Voodoo is 
deep dark shit met een stevige 
groove en een eigen gezicht. Een 
band die bestaat uit een kleur-
rijk groepje muzikanten: Zanger/
bassist Michiel van Leeuwen en 
harmonica-legende Kim Snelten 
kennen elkaar van de band Rus-
ty Apollo die ook al eens op het 
Shack podium stond. Op gitaar 
Sam Shine en op drums Frances-

co Libero. Heerlijke dampende 
vuige bluesrock! Gaat dat zien!

Donderdag 7 maart
Multi instrumentalist Rico Belled is 
op de terugweg van een tour met 
Keiko Matsui en voordat hij weer 
vertrekt naar Amerika staat hij 
donderdag 7 maart in The Shack. 
Rico zal enkele doorgewinterde 
collega muzikanten op het po-
dium verwelkomen, waaronder 
drummer Satin Kalpoe (onder an-
dere Anouk, Boris). De band speelt 
funk, soul, blues en rock. Op deze 
bijzondere avond zal het spits zal 
worden afgebeten door een try 
out van een nieuwe band van Ar-
mando Jansen en Mark Harmsma 
met Miguel Kooreman, Reinier 
Vrolijk en Saskia Heemskerk. De 
band speelt groovy jaren zeventig 
soul en funk. Aanvang 20.30 uur. 
Entree 5 euro. The Shack is op za-
terdag 2 maart open vanaf 20.00 
uur. Aanvang Stray Cats underco-
ver is om 21.00 uur en de entree is 
7 euro. Zondag 3 maart open om 
15.00 uur, aanvang Black Hammer 
Voodoo 16.00 uur en de entree 
is 10 euro. Kijk voor alle info op 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   
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Toch 4e KWF Korendag!
Aalsmeer - Heel even leek het er 
vorig jaar op dat er geen vierde 
KWF Korenmarathon zou komen, 
omdat een tweetal organisatoren 
te kennen had gegeven ermee te 
stoppen. Gelukkig is er toch een 
aantal mensen bereid gevonden 
om de schouders onder de orga-
nisatie van dit prachtige evene-
ment te zetten en wordt er ge-
werkt aan een KWF Korendag op 
zondag 27 oktober. De naam KWF 
Korenmarathon is veranderd in 
KWF Korendag omdat het woord 
‘marathon’ geassocieerd werd 
met allerlei sporten en daar gaat 
het bij een Korendag niet om.
Afgelopen week is een vooraan-
kondiging uitgegaan naar alle 
zangkoren die in de vorige drie 
edities hebben meegedaan. Deze 
week gaat er een mail naar nog 
eens 130 zangkoren in den lan-
de uit om bekendheid te geven 
aan het prachtige evenement dat 
weer geheel in het teken zal staan 
van KWF Kankerbestrijding, zodat 
er meer geld beschikbaar komt 
voor onderzoek naar kanker en 

de genezing ervan. Deelnemen-
de zangkoren mogen, net als de 
vorige jaren, twee optredens ver-
zorgen en als afsluiting is er weer 
een spetterende �nale in de gro-
te Theaterzaal. 
Zangkoren, die belangstelling 
hebben om mee te doen, kun-
nen alvast een mail sturen naar 
het KWF Aalsmeer om dit te mel-
den. Op 1 april zullen de inschrijf-
formulieren verstuurd worden en 
dan is het ‘wie het eerst komt het 
eerst maalt’.

Sponsoren dringend nodig
Sponsoren zijn ook dit jaar weer 
zeer welkom, omdat er een �ink 
bedrag aan kosten voor onder 
andere bewaking, brandwachten 
en technici betaalt moet worden. 
Ook sponseren? Een bijdrage kan 
overgemaakt worden naar NL-
98RABO0300160038 t.n.v. KWF 
Aalsmeer onder vermelding van 
‘sponsor KWF Korendag 2019’. 
Meer informatie op www.kw-
faalsmeer.nl of stuur een mail 
naar koren/kwfaalsmeer.nl 

Goede doelen actie op 23 maart
‘Let’s Make Memories’ 
terug op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart 
slaan voor de tweede keer vijf lo-
kale omroepen en stichting Living 
Memories de handen ineen om 
geld in te zamelen. Deze stichting 
biedt gezinnen waarvan een van 
de kinderen ernstig ziek is de mo-
gelijkheid om een videoportret te 
maken wat een blijvende en tast-
bare herinnering voor in de toe-
komst zal vormen. In De Water-
lelie is een spinningmarathon en 
in Studio’s Aalsmeer wordt tien 
uur lang radio gemaakt door RTV 
Amstelveen, RickFM (Uithoorn), 
Meerradio (Haarlemmermeer), 
JammFM (Ouder-Amstel) en Radio 
Aalsmeer.

Nieuw: ’Timo’s Praethuys’
Donderdag 7 maart start er een 
nieuw programma op Radio 
Aalsmeer: Timo’s PraetHuys. Het 
wordt een radioshow over en met 
bijzondere mensen. Eigenzinni-
ge mensen met een passie voor 
het leven. Mensen met kleurrijke, 
mooie verhalen. Ben jij of ken jij 
iemand met een veelzijdig en bij-
zonder levensverhaal, een bijzon-
dere hobby, iemand die gedre-
ven is in het leven, een paradijs-
vogel? Neem dan contact op met 
timo@radioaalsmeer.nl. Timo’s 
PraetHuys is vanaf donderdag 7 
maart elke twee weken te horen 
tussen 20.00 en 22.00 uur.

Welzijnswerk in ‘Echt Esther’
Waar ga je naar toe als je advies, 
hulp of ondersteuning nodig 
hebt? In Aalsmeer is een informa-
tiepunt op het gebied van welzijn, 
te weten Aalsmeer voor Elkaar. Ie-
dereen kan er met een hulpvraag 
of een initiatief terecht. Een online 
marktplaats waar men elkaar kan 
vinden en helpen. Donderdag 28 
februari komen Monique Sintenie 
en Helma Keesom vertellen over 
wat er allemaal wordt gedaan en 

geregeld via deze welzijnsorgani-
saties.

Sem op z’n Frans
Een maal per jaar draait Sem van 
Hest in zijn programma ‘Sem op 
Zaterdag’ alleen Franstalige num-
mers. En vanaf dit jaar zal dat tel-
kens de eerste zaterdag van maart 
zijn, dus komende zaterdag vanaf 
10.00 uur. 

EHBO-les
‘Door de Mangel’ krijgt EHBO-les
In de 244e uitzending was pedi-
cure en coach Elly Groenveld te 
gast. De Aalsmeerse is via de ge-
zondheidszorg en het taxiwezen 
aan de slag gegaan als pedicu-
re. Maar paarden vormden al een 
rode draad in haar leven en toen 
zij een opleiding kon volgen om 
mensen te coachen met behulp 
van paarden, hoefde zij niet lang 
na te denken. De paardenliefheb-
ster omschreef zichzelf als vrolijk, 
optimistisch en behulpzaam. Ook 
Elly heeft weer een nieuwe gast 
gevonden. Als nieuwe schakel aan 
de ketting heeft zij Linda van Veen 
toegevoegd. De 245e gast van de 
succesvolle talkshow geeft EHBO-
lessen aan kinderen en volwasse-
nen. Elly wil graag weten hoe zij 
dat doet. Deze en nog vele andere 
verrassende vragen zullen maan-
dag aan Van Veen worden voor-
gelegd in ‘Door de Mangel’. Mocht 
je als luisteraar een vraag heb-
ben, mail deze dan naar: info@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
384949. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
Daarnaast is Radio Aalsmeer te 
vinden op televisie met Tekst TV: 
kanaal 12 van Caiway, of kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort. 

Succesvolle try-out in uitverkochte zaal
Sven Ratzke weet publiek 
opnieuw te verleiden

Lezing Belastingzegels 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 4 maart 
houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Dit keer geen 
lezing over ‘lang lopende series’, 
maar deze avond vertelt Jantine 
Bloemhof bijna alles over de ‘oude 
Belastingzegels’. Meer weten over 
het ontstaan en het gebruik van 
belastingzegels? Weet u welkom. 
Tijdens en na de presentatie kun-
nen er ook vragen gesteld wor-
den. De avond begint om 20.00 
uur, de zaal is al vanaf 19.15 uur 

open. Ten eerste om de kavels te 
bekijken welke geveild gaan wor-
den en ten tweede om even bij te 
praten. Er zijn nu weer  mooie ka-
vels in de veiling om de ‘gaten’ in 
de verzameling te vullen. Op de 
website zijn vele afbeeldingen te 
zien van de te veilen kavels. Dus 
kijk ook eens op www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl. Ook is er 
een minipostzegelverzameling te 
bezichtigen van Gerard Hoving  
over ‘De Postgeschiedenis van Pit-
cairn’, welke zeer de moeite waard 
is om te bekijken. 

Oost-Inn: Inloop, Taal-Inn 
en literaire avond
Aalsmeer - Woensdag 6 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting, onder het genot 
van een kopje ko�e of thee, in de 
Oost-Inn. Ook vindt van 9.30 tot 
10.30 uur de Taal-Inn plaats. Komt 
u uit het buitenland en wilt u het 
Nederlands beter leren verstaan 
en spreken? Dan kunt u mee-
doen. ’s Avonds wordt van 19.30 
tot 21.30 uur een literaire avond 
gehouden. Het boek ‘Kaas’ van 
Willem Elschot wordt besproken:
Elsschots meesterlijke novel-
le Kaas is te lezen als een klas-
sieke tragedie, al brengt de held 
(de kaasheld) het er levend van-
af. Maar ook nu nog is het verhaal 

van de ambtenaar die het in zijn 
gedachten al tot meester-kaas-
verkoper had gebracht hilarisch 
en tegelijk tragisch. Willem Els-
schot (1882-1960), prozaschrijver 
en dichter, is een auteur die door 
iedere generatie lezers opnieuw 
wordt ontdekt en wiens werk 
steeds weer even levend en origi-
neel blijkt, ook vele jaren na ver-
schijning van de oorspronkelij-
ke edities. Belangstellenden zijn 
welkom bij deze activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Zondag 24 februa-
ri klonk het applaus en �uitcon-
cert zo luid dat het leek alsof er 
wel 500 mensen in de bovenzaal 
van De Oude Veiling zaten. Ook 
dit keer is het Bob & Gon gelukt 
om in samenwerking met KCA 
voor een uitverkochte zaal te zor-
gen. De Duits-Nederlandse en-
tertainer Sven Ratzke kwam voor 
de zesde maal naar Aalsmeer en 
wist opnieuw zijn publiek te ver-
leiden met zijn performance en 
zijn stem. “Ik voel mij hier heel erg 
thuis, die intimiteit vind je niet 
gauw ergens anders.” Niet eerder 
trad Sven op in De Oude Veiling. 
Bij binnenkomst moest hij even 
slikken, maar toen alle kleedjes, 
kaarsen en rozen op de tafels la-
gen, het juiste licht en geluid oké 
was, waande hij zich opnieuw in 
Berlijn, New York of waar ook in 
Australië waar hij regelmatig op-
treedt. Al zijn daar de zalen wel 
heel wat groter. 

Nieuw programma
“Vanmiddag gaan wij liedjes laten 
horen die nog nergens gezongen 
zijn.” Het werd een succesvol try-
out. Hij kon rekenen op een dank-
baar publiek. Bij Sven kan en mag 
het zowel in zijn performance als 

zijn stem schuren, dat maakt hem 
zo uniek. Hij krijgt er de mensen 
oorverdovend stil tot oorverdo-
vend enthousiast mee. Hij fanta-
seert, droomt, toont duizend ver-
schillende gezichten, gebruikt 
zijn lichaam optimaal en met zijn 
beeldschone handen weet hij een 
expressie te tonen die adembene-
mend is. Sven Ratzke was abso-
luut de ster van de middag maar 
zijn pianist Christiaan Pabst (de-
ze treedt zaterdag 16 maart om 
21.30 uur op in Bacchus) tilde 
hem met zijn spel naar een on-
gekende hoogte. Het was alsof 
hij Sven even op bezoek liet gaan 
naar zijn overleden idool David 
Bowie. Ook zeker een compliment 
verdient geluid- en lichtman Koos 
Wolters. Het kon niet anders dan 
dat Sven zelf ook een goed gevoel 
had over deze geslaagde middag. 
Met zijn toegift ‘Laat me’ van de 
onvergetelijke Ramses Sha�y kon 
hij zijn publiek niet mooier be-
danken. Voor hem en voor de pi-
anist waren de prachtige bossen 
rozen. Na a�oop werd er nog goe-
de zaken gedaan bij de verkoop 
van de CD’s. Een heerlijke herin-
nering aan een mooie Bob & Gon 
en KCA middag. 
Janna van Zon 

Van 1 tot en met 6 maart in Kudelstaart

‘Een sportief carnaval’ in 
Poelgilderdam

uur ballonnen worden opgela-
ten vanaf het schoolplein. Daar-
na gaat de stoet verder om uit-
eindelijk te eindigen bij De Dorp-
staveerne, waar de prijsuitreiking 
voor de mooiste kar plaatsvindt 
en het nog tot 15.41 uur feest is. 
Deelname en toegang is gratis, 
opgeven is enkel nodig indien 
meegedaan wordt met een ge-
motoriseerd voertuig. 

Prinsenbal en sleutel 
Het Prinsenbal op zaterdag-
avond 2 maart belooft weer een 
enorm feest te worden met de 
meest fantastisch aangeklede 
bezoekers. Burgemeester Jeroen 
Nobel en Prins Marco den Eerste 
zullen op deze avond de o�ciële 
overdracht van de sleutel doen, 
waarmee Prins Marco een week 
lang zijn scepter mag zwaaien 
over Poelgilderdam. Het Prinsen-
bal begint om 20.11 uur en ein-
digt om 01.41 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Gall & Gall Ku-
delstaart en kosten in de voor-
verkoop 15 euro per stuk en aan 
de deur 17,50 euro, toegang van-
af 16 jaar. 
 
Afterparty 
Maandag 4 maart gaat de Raad 
van Elf gewapend met fruit-

mandjes op bezoek bij de ou-
deren en zieken in Kudelstaart. 
‘s Avonds is het opnieuw feest 
in De Dorpstaveerne. Om 20.11 
uur opent Prins Marco den Eer-
ste de Blauwe Maandag. Een 
soort afterparty voor de echte 
carnavalsvierders. Carnavalskle-
ding is deze avond niet verplicht, 
maar verhoogt natuurlijk wel de 
feestvreugde! De toegang op de-
ze avond is gratis. Op dinsdag 5 
maart gaan De Pretpeurders al-
lereerst op bezoek bij Mijnsheer-
lijckheid. Daarna wordt het car-
naval in De Dorpstaveerne in stijl 
afgesloten met het Senioren-
bal. Hiervoor wordt de jeugd van 
vroeger uitgenodigd in de Dorp-
staveerne om er weer een gezel-
lige middag van te maken. Aan-
vang is om 14.11 uur en de mid-
dag eindigt om 17.11 uur, en 
ook deze dag is de toegang gra-
tis. Voor diegenen die het car-
naval op een traditionele wijze 
willen afsluiten is er op woens-
dagavond 6 maart om 18.30 uur 
een kerkdienst in de R.K. Kerk 
Sint Jan Geboorte waar het as-
kruisje gehaald kan worden. De 
exacte routes, uitgebreid pro-
gramma, regelgeving en ver-
dere informatie is te lezen op  
www.pretpeurders.nl.

Kudelstaart - Van 1 tot en met 6 
maart is het weer carnaval in Ku-
delstaart. Dit jaar dompelt Poel-
gilderdam zich in de feestvreug-
de onder het thema ‘Een sportief 
carnaval’. Voor de tweede maal 
gaat Prins Marco den Eerste de 
geordende chaos leiden, en sa-
men met zijn Raad van Elf heeft 
hij de nodige voorbereidingen 
getro�en voor een carnavals-
week voor jong en oud. 

Loting en optocht 
Net als vorig jaar gaat de carna-
valsweek van start met de loting 
voor de optocht. Op donderdag 
28 februari 20.11 uur moet min-
stens 1 afgevaardigde van elke 
deelnemende kar aanwezig zijn 
in het dorpshuis om via een lo-
ting de volgorde van de stoet te 
bepalen. Niemand aanwezig be-
tekent niet meerijden! De gro-
te optocht gaat zondag 2 maart 
om 12.01 uur van start bij het 
dorpshuis. Opgeven voor deelna-
me aan de optocht is helaas niet 
meer mogelijk, maar langs de 
weg kijken en daarna mee fees-
ten in de dorpstaveerne is na-

tuurlijk ook heel gezellig. De toe-
gang is gratis en het feest duurt 
tot 18.41 uur. De optocht gaat dit 
jaar wederom via de Rietlanden, 
naar de Kamerlingh Onnesweg. 
Vanaf daar gaat de optocht via 
de Leeghwaterstraat en de Edi-
sonstraat naar het Robend. Van-
af hier gaat men via de Graaf Wil-
lemlaan en de Gravin Aleidstraat 
rechtsaf de Kudelstaartseweg op 
terug naar het Dorpshuis. 

Kinderactiviteiten 
Voor de kinderen is er ook ge-
noeg te beleven. Op vrijdag 1 
maart vanaf 19.01 uur kunnen de 
voetjes van de vloer tijdens het 
jeugdcarnaval. Toegang is 1 eu-
ro en natuurlijk ligt er een prijs 
klaar voor de mooist verklede 
persoon. Ook zaterdagmiddag 2 
maart staat in het teken van de 
jeugd. Allereerst is het tijd voor 
de kinderoptocht. Alle jeugd kan 
zich verzamelen op de parkeer-
plaats achter De Dorpstaveerne. 
Vanaf daar gaat om 13.11 uur de 
stoet met versierde wagens en 
�etsen naar woonwijk De Riet-
landen, waar omstreeks 13.41 

Een nieuwe beuk voor 
de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Een nieuwe boom is 
afgelopen woensdag 27 februa-
ri in de vroege ochtend geplant 
voor de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Geen klein exem-
plaar, maar een boom al op leef-
tijd en reeds van een behoor-
lijk formaat. Qua grootte natuur-
lijk (nog) niet te vergelijken met 
de oude beukenboom die in ok-
tober 2017 ‘ontmanteld’ moest 
worden. De boom was al gerui-
me tijd ziek. Er had zich sinds vijf-
tien jaar een zwam ontwikkelt in 
de boomstam en deze zorgde er-
voor dat de stam steeds holler 
werd. De kroon van de beuk zag 
er tot op de laatste dag goed uit, 
maar omdat de boom steeds hol-
ler werd, als het ware door zijn 

hoeven zakte, moest het besluit 
genomen worden om de takken 
af te zagen en de stam te ver-
wijderen. De veiligheid kon niet 
meer gegarandeerd worden. De 
beuk stond op de monumenta-
le bomenlijst van de gemeen-
te. Het ‘oudje’ werd geplant voor 
de toenmalige kerk in 1865. De 
boom bleef staan toen de huidi-
ge kerk in 1928 gebouwd werd. 
Na 152 jaar toch geveld. En nu is 
er dus een nieuwe boom, weer 
een beuk. Dinsdag zijn alle voor-
bereidingswerkzaamheden ver-
richt en woensdag werd de beuk 
gebracht en in de grond voor de 
kerk gezet. De Doopsgezinde Ge-
meente laat weten trots te zijn op 
deze nieuwe, groene aanwinst. 

Sjaan wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 6 
maart. Er wordt gekaart door de 

leden vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 20 februari is ge-
wonnen door Sjaan van der Drift 
met 5492 punten, gevolgd door 
Ruud Bartels met 5455 punten, 
Theo van Aalst met 5426 punten 
en Riet Meijer met 5270 punten.

Thema dit jaar ‘Heldinnen’
Vrouwendag op 8 maart
Amstelland - Op vrijdag 8 maart 
is het Internationale Vrouwen-
dag en alle culturele instellingen 
aan het Stadsplein in Amstelveen 
besteden hier aandacht aan. Het 
thema is dit jaar ‘Heldinnen’ en in 
de Bibliotheek kunnen vrouwen 
zich laten inspireren door foto’s 
en teksten van heldinnen die we-
reldwijde bekendheid vergaar-
den met hun uitspraken of da-
den.
Wellicht heb jij zelf wel een hele 
grote heldin die maar in een he-
le kleine kring bekend is. En wie 
weet bewonder je haar wel zo 

erg dat je hier anderen weer mee 
kunt inspireren. Schrijf op deze 
dag een ode aan jouw persoon-
lijke heldin. Als je zelf ook een 
heldin bent mag je jouw ode di-
rect voordragen op het podium. 
Je verhaal krijgt die dag ook een 
mooie plek in de Bibliotheek.
Internationale vrouwendag is er 
voor alle leeftijden. De hele dag 
van 10.00 uur tot 18.00 uur in de 
Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein. De toegang is gratis. Kom 
dus gezellig samen inspiratie op-
doen en verlaat de Bibliotheek 
vol nieuwe energie.
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Geheugentraining in Voor 
Elkaer Kudelstaart
 We starten de week goed met 
geheugen�tness. We werken 
met verschillende boeken
en spellen vol met geheugen-
oefeningen. Het blijven prik-
kelen van het brein is vooral
op oudere leeftijd belangrijk. 
Zo blijft het geheugen langer 
stabiel. U bent van harte wel-
kom van 10.00 - 12.00 uur.
Deelname gratis. 

Carnaval in Voor Elkaer
Op dinsdag 5 maart om 11 uur 
komt de carnavalsvereniging 
De Pretpeurders in wijkpunt 
Voor Elkaer. Komt u ook naar 
deze senioren carnaval? Neem 
gezellig iemand mee!

Kaarten maken in Voor 
Elkaer Kudelstaart
Dinsdag 5 maart om 14.30 uur 
is er een workshop kaarten 
maken. Niks is er leuker dan 
een persoonlijke kaart krijgen, 
behalve dan er eentje 
zelf maken. Wij zorgen voor 
de materialen. De kosten zijn 
€2,- inclusief materiaal.
Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 6 maart kunt u
genieten van o.a. een 
krab/grapefruit cocktail, 
stokbrood met kruiden-
boter, gebraden procureur 
rollade, rode wijnsaus,                                                                                             
gestoofde appeltjes, winter 
salade, aardappelen crème 
fraise en american Pancakes 
met warm fruit, honing pop-
corn met slagroom naar keuze
voor € 13,50. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 uur. 
Graag van te voren reserveren 
bij een van onze gastvrouwen- 
heer Tel. 0297820979.

Vrijdag 8 maart een heerlijk 
drie gangendiner met o.a. licht 
gebonden minestrone soep
stokbrood met kruidenboter,
tagliatelle met carbonara saus.
Dit is roomsaus met o.a. 
katenspek, champignons 
en parmezaanse kaas.                                                                                                                        
Tomaten salade met mozza-
rella en basilicum en een
tiramisu dessert voor € 12,50. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Graag van te 
voren reserveren bij een van 
onze gastvrouwen- heer 
Tel. 0297820979.

Geheugentraining in Voor 

Activiteiten overzicht

Bijna alle vrijwilligers Rode Kruis mee naar nieuwe stichting

SAM in ‘t groen van start
Aalsmeer - Afgelopen week 
kleurde de Dorpsstraat bij het 
Zorgcentrum even groen van de 
bodywarmers die de vrijwilligers 
van Stichting SAM net in ont-
vangst hadden genomen. Rond 
half twee ’s middags verzamel-
den de vrijwilligers van Stichting 
SAM zich in de grote zaal van het 
Zorgcentrum waar de nieuwe, 
door Buurtvereniging De Pomp  
gesponsorde groene bodywar-
mers, uitgestald lagen om uitge-
reikt te worden. De felgroene kle-
ding, voorzien van een groot logo 
van Stichting SAM aan de achter-
zijde en een klein logo van SAM 
plus een logo van een pomp, 
vanwege de sponsering van de 
buurtvereniging, viel bijzonder in 
de smaak.
Nadat iedereen de juiste maat 
had gevonden nam de voorzit-
ter van de Stichting, Jan Kwak, 
het woord en verwelkomde naast 

alle vrijwilligers ook wethouder 
Wilma Alink en bestuursleden 
van Buurtvereniging De Pomp. 
Hij gaf nogmaals aan dat het be-
stuur heel blij was dat, op een en-
keling na, alle vrijwilligers van het 
Rode Kruis Aalsmeer mee overge-
gaan zijn naar de nieuwe Stich-
ting. Om dit te onderschrijven in-
troduceerde hij de bestuursleden 
van de Stichting, maar ook de co-
ordinatoren van de diverse activi-
teiten en de leden van de Activi-
teiten Commissie. Op één na alle-
maal dezelfde mensen op de zelf-
de plaatsen als bij het Rode Kruis.

Passie en gedrevenheid
Ook wethouder Wilma Alink 
sprak haar grote waardering uit 
voor het bestuur en alle men-
sen die vanuit het Rode Kruis hun 
activiteiten voor de medemens 
voort zullen zetten. Ze was onder 
de indruk van de passie en de ge-

drevenheid van de vrijwilligers en 
ze wenste allen heel veel succes 
toe bij alle activiteiten die Stich-
ting SAM organiseert en gaat or-
ganiseren.

Rondwandeling door dorp
Na de korte toespraakjes werd 
iedereen gevraagd om naar de 
pomp te lopen voor het maken 
van een groepsfoto. Twee rol-
stoel�etsen werden van stal ge-
haald en een bewoonster van het 
Zorgcentrum nam plaats in een 
rolstoel om het plaatje compleet 
te maken. Meteen na de fotose-
ssie begaf een aantal rolstoel-
duwers zich naar de hal van het 
Zorgcentrum om daar hun gas-
ten op te halen voor een rond-
wandelingetje door het dorp.
Begin april start ook het rolstoel-
�etsen weer en op 24 mei staat 
een boottocht gepland. Volop ac-
tie dus bij deze startende Stich-

Collectebussen, foto’s en films
Overdracht archief Rode 
Kruis aan Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Het archief van het 
Rode Kuis Aalsmeer is o�cieel 
overgedragen aan de Stichting 
Oud Aalsmeer. Het betreft de 
70-jarige geschiedenis van de in 
1948 opgerichte plaatselijke af-
deling. Daarbij is nog het notu-
lenboek van de oprichtingsverga-
dering, de eerste collectebussen, 
vlaggen, tal van publicaties, fo-
to’s en �lms, plus de op een meta-
len plaat gegraveerde namen van 
de Leden van Verdienste. Ook zijn 
er de campagneborden bij die de 
afdeling kreeg toegekend, omdat 
ze in diverse jaren relatief gezien 
de hoogste collecte-opbrengst 
had van het hele land.

Drie ex-voorzitters
De overdracht vond donderdag 
21 februari plaats in het gemeen-
tehuis, waar ‘Oud Aalsmeer’ een 
archiefruimte ter beschikking 
heeft. Daar zal alles door archiva-
ris Peter Boogaard  worden gere-
gistreerd en bij elkaar veilig in de 
kluis, voor het nageslacht wor-
den opgeslagen. Het overhan-
digen van de historische spullen 
aan voorzitter Dirk Jongkind van 
Oud Aalsmeer gebeurde door 
drie ex-voorzitters van het afde-
lingsbestuur: Nico van der  Maat 
die van 1963 tot 2003 deze func-
tie vervulde, zijn opvolger Jan 
Kwak (2003 tot 2010) en de laat-

Vier voorzitters bij de overdracht: Links Jan Kwak met oude collectebus en 
campagnebord. Daarnaast Oud-Aalsmeer voorzitter Dirk Jongkind, dan 
Rode Kruisvoorzitter Dick Overkleeft met het naambord met alle Leden 
van Verdienste en geheel rechts Nico van der Maat met foto van het be-
stuur uit 1963.

ting SAM. Het gaat nu echt ge-
beuren: Aalsmeer kleurt groen 
door de bodywarmers van de 
vrijwilligers die met hun gasten in 
een rolstoel of een rolstoel/duo-
�ets door het dorp gaan!

Vrijwilligers en sponsoren
Voor zowel het rolstoelwandelen, 
een keer per week of per 14 da-
gen of per maand, kan Stichting 
SAM nog nieuwe vrijwilligers ge-
bruiken. Ook voor het wekelijks 
of een maal per twee weken met 
de rolstoel- of duo�ets erop uit, 
kunnen mensen zich opgeven. 
Men loopt of �etst voor de loka-
le, Aalsmeerse Stichting SAM, die 
als oogmerk heeft iets voor een 
ander te betekenen en activitei-
ten te ontplooien voor de mede-
mens. 

Wilt u/jij zich aanmelden als vrij-
williger? Bel dan naar Marie Kluin-
haar: 06-20893879. Voor sponse-
ring of meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met  
Jan Kwak via jankwak@stichtings-
am.nl of 06-53928043 of bezoek 
de site www.stichtingsam.

Naar Kara Tepe voor Stichting Because We Carry

Marjanne gaat helpen in 
vluchtelingenkamp

geldelijke steentje bijdragen 
door heel eenvoudig eens even 
in de kledingkast te kijken of daar 
niet iets bij hangt waar ande-
re mensen weer plezier aan kun-
nen beleven. Loop wel even na of 
de kleding heel en schoon is. Dat 
is wel zo aardig voor alle vrijwil-
ligers van de Doopsgezinde Ge-
meente die deze kleding moeten 
sorteren. 

De inzameling data zijn: Zondag 
24 maart (voor de kerkdienst), 
woensdag 27 maart van 14.00 tot 
21.00 uur, donderdag 28 maart 
van 9.30 tot 21.00 uur en vrijdag 
29 maart van 9.30 tot 15.00 uur. 
De kledingbeurs is zaterdag 30 
maart van 10.30 tot 15.00 uur in 
de De Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat 55 in het centrum.

Ervaring delen
De kinderen van de Oosteinder-
school hadden al meerdere vra-
gen die juf Marjanne gaat be-
antwoorden na de meivakantie. 
Of zij haar ervaring ook wil de-
len met de lezers van de Nieu-
we Meerbode? “Natuurlijk”, is het 
antwoord. Voor meer informatie: 
www.becausewecarry.org 
Janna van Zon

Aalsmeer - De kinderen van de 
Oosteinderschool reageerden 
heel enthousiast toen juf Mar-
janne Roodenburg kwam vertel-
len dat zij eind april naar Lesbos 
vertrekt om een week te helpen 
in het vluchtelingenkamp Kara 
Tepe. Samen met een team vrij-
willigers zal haar hoofdtaak daar 
bestaan uit het rondbrengen van 
het ontbijt voor duizend bewo-
ners, volwassenen en kinderen. 
Zij maakt de zelf betaalde reis sa-
men met twee andere Aalsmeer-
se inwoonsters: Mieke de Beer en 
Ellen van den Akker.
Het initiatief gaat uit van de Ne-
derlandse Stichting Because We 
Carry. Nu is gaan één ding, maar 
vooraf moet er wel �ink geld wor-
den ingezameld. Het is de bedoe-
ling dat er 1.000 euro per persoon 
bijeen wordt gebracht. 
Gelukkig heeft Marjanne een be-
trokken familie-, vrienden- en 
kennissenkring om zich heen die 
gul hebben gegeven. De leerlin-
gen van de Oosteinderschool – 

waar Marjanne werkt als kinder-
coach – hebben statiegeld bon-
netjes ingezameld. Daaraan voor-
af heeft zij in alle klassen ver-
teld wat zij ging doen op Lesbos. 
Moet je je voorstellen dat van die 
duizend euro duizend mensen 
een ontbijt kunnen krijgen. De re-
kensom is snel gemaakt: één euro 
per bewoner!
‘Een glimlach, respect en hoop 
brengen’, dat is de slogan van 
Because We Carry. Natuurlijk is 
er heel veel narigheid, maar de 
Stichting wil met alle geboden 
hulp en activiteiten de bewoners 
van de vluchtelingencampus ook 
vertrouwen voor de toekomst ge-
ven en een glimlach bieden. We-
kelijks vertrekt een team bestaan-
de uit zeven mensen voor één 
week naar Lesbos. 

Elektrische bak�ets
Dit keer hopen zij ook nog een 
broodnodig voertuig mee te kun-
nen nemen: Een milieuvriende-
lijke elektrische bak�ets! Het zou 

het verplaatsen van de materia-
len aanmerkelijk verlichten; de 
af te leggen afstanden tussen ba-
siskamp Kara Tepe en het grotere 
kamp Moria zijn best pittig over 
de steile bergen.
Wat doen vrijwilligers daar goed 
werk voor de meest kwetsba-
re mensen. Jonge alleenstaande 
vrouwen zitten vanwege hun ei-
gen veiligheid, afgescheiden van 
de andere bewoners in een soort 
kooi, weliswaar is deze ruim maar 
toch. Zij krijgen yoga lessen en de 
gelegenheid om eens hun haar te 
wassen, je even schoon en mooi 
voelen, wie wil dat nu niet? Voor 
de alleenstaande jonge mannen 
is er een ‘Barbershop’, gewoon 
een een keer geschoren worden 
en het haar laten wassen.
Het extra geld dat nodig is voor 
de elektrische bak�ets hoopt 
Marjanne te kunnen ontvangen 
uit de opbrengst van de kleding-
beurs, die wordt georganiseerd 
door de Doopsgezinde Kerk. Zo 
kunnen alle Aalsmeerders hun 

ste voorzitter Dick Overkleeft, 
die de voorzittershamer in 2011 
overnam. Daarbij werden diver-
se herinneringen opgehaald aan 
het bestaan van het Rode Kruis 
in Aalsmeer, destijds opgericht 
door politieagent Piet Grijpstra, 
die ook de eerste voorzitter werd.

Actieve vrijwilligers
De afdeling  beschikte lange tijd 
over een eigen gebouw. De voor-
malige kantine van busonderne-
ming Maarse & Kroon werd door 
het bedrijf aan het Rode Kruis ge-
schonken. Het gebouwtje aan de 
Stommeerweg werd afgebroken 
en in oorspronkelijke staat weer 
aan de Spoorlaan opgebouwd. 
Via een renteloze lening, waar-
voor veel plaatsgenoten inschre-
ven, was dit mogelijk. In fotoal-
bums en publicaties  is ook veel 
terug te vinden over het Mini-
Corso, destijds aan de Oostein-
derweg. De opbrengst daarvan 

was voor het Rode Kruis. De afde-
ling beschikte altijd over een gro-
te groep actieve vrijwilligers voor 
sociale zorg, bezigheidstherapie, 
bloedafname, collectanten, een 
jeugdafdeling en destijds het 
inzamelen van lectuur en zelfs 
moedermelk.

Activiteiten
De afdeling Aalsmeer van het Ro-
de Kruis heeft haar activiteiten 
aan het eind van 2018 stopge-
zet en daarvan zijn de telefoon-
cirkel en het huisbezoek overge-
gaan naar De Zonnebloem, de 
handwerkactiviteiten zijn over-
genomen door Zorgcentrum 
Aelsmeer. Het rolstoelwandelen, 
rolstoel�etsen en de organisatie 
van de boottocht worden voort-
gezet door Stichting SAM (Soci-
ale Activiteiten voor de Mede-
mens).
De jaarlijkse collecte voor het Ro-
de Kruis zal wel door plaatselijke 

collectanten worden gedaan. De 
overige taken van het Rode Kruis 

vinden nu voortaan in regionaal 
en landelijk verband plaats.
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AC TIVITEITENAGENDA MAART
Wijkontmoetingscentrum Hofplein 

Clematisstraat 16 in Aalsmeer

Voor meer info of aanmelden 
bel ’t Kloosterhof 0297-326970. 
Wijkontmoetingscentrum
Hofplein, Clematisstraat 16.

Voor meer info of aanmelden 
bel Participe 0297-326670 
of mail 
team.aalsmeer@participe.nu

 Koffieochtend 
 ‘een gezellige start van de dag’. 
 Elke maandag t/m vrijdag van 10.00 

tot 11.30u. €1,- koffie/thee p.st.
 Brassie 

 ‘Voor een hapje en een drankje’. 
 Elke woensdag, donderdag & vrijdag 

van 12.00 tot 14.00u.
 Open maaltijd 7 maart. 

 Inloop vanaf 17.00u. Bijdrage €8,50. 
Met servicepas €7,50. Aanmelden bij 
de receptie van het ‘t Kloosterhof. 

 Modeshow H&A mode 
 Kleding voor de modebewuste 

senioren.15 maart start 10.30u. 
 Bingo 19 maart 

 van 15.00 t/m 16.30u. 
 Bijdrage €2,- excl. consumptie. 

 Filmmiddag 26 maart 
 van 15.30 t/m 17.00u. 
 Bijdrage €2,- excl. consumptie. 

Ouderen die in de buurt van ’t Kloosterhof 
wonen, kunnen gebruik maken van de 
WijkServicePas. Met deze pas kunt u 
kortingen krijgen op de activiteiten en 
diensten die in ’t Kloosterhof worden 
georganiseerd. Ook krijgt u korting op de 
maaltijden tussen de middag, de Open 
Tafelmaaltijd én de Themamaaltijd. 
€24,- per jaar.

 Inloop computerhulp 
 ‘voor al uw digitale vragen’ 
 Elke dinsdag & donderdag 09.30 t/m 

11.30u. Bijdrage €2,50.
 Klaverjassen elke maandag van 

13.00 t/m 16.30u. Bijdrage €2,50. 
 Bridge elke dinsdag van 13.30u. 

 t/m 16.30u. Bijdrage €3,-.
 Koffie- & spelletjes 

 elke woensdag van 10.00 t/m 12.00u. 
 €1,- koffie/thee per kopje. 

ACTIVITEITEN - ELDERS

 Sportinstuif Bloemhof 
 ‘proefles is gratis’. Elke dinsdag van 

13.30 t/m 15.30u. Hornweg 187
 Samen Lunchen 26 maart. 

 Buurthuis Middelpunt, 
Wilhelminastraat 55. Bijdrage €4,50. 
Aanmelden voor 25 maart.

 Infopunt 14 maart 
 (voor vragen over geldzaken, wonen, 

maatje, vrijwilligerswerk, buurt en 
taal. Van 15.30 t/m 17.30u. Gratis. 
Marktstraat 19, Aalsmeer. 

 Financieel café 
 19 maart van 12.30 t/m 14.30u. Gratis.  

Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart 
 Assertiviteitstraining 

 start 25 maart (9 lessen) Gratis. Bel 
voor meer informatie naar Participe. 

Training assertiviteit bij 
Participe Amstelland
Aalsmeer - Participe Amstelland 
start een training Assertiviteit in 
Aalsmeer! De training is bedoeld 
voor mannen en vrouwen die 
zich in sociale situaties onzeker 
voelen en moeite hebben voor 
zichzelf op te komen. Deze situ-
aties kunnen zich zowel privé als 
op het werk voordoen. De per-
soonlijke leerdoelen staan cen-
traal. U krijgt korte, heldere, the-
oretische handvatten aangereikt. 
Het toepassen van de RET (Ratio-
neel Emotieve Therapie) metho-
de leidt tot verrassende inzichten 
en veranderingen. Thuis werkt u 
aan concrete opdrachten en met 
behulp van oefeningen leert u 
communicatief weerbaarder te 
worden. De groepsgrootte omvat 

schuldgevoelens. De training be-
staat uit 9 wekelijkse bijeenkom-
sten van 2 uur, van 15.00 tot 17.00 
uur. Op maandag 25 maart is de 
kennismakingsbijeenkomst die 
om 15.00 uur start met ko�e en 
thee en eindigt om 17.00 uur. 
De training wordt gehouden 
op de locatie van Participe in 
Aalsmeer aan de Hadleystraat 55.
Indien het niet mogelijk is om 
deel te nemen, er start voor de 
zomer ook een training in Am-
stelveen. Aanmelden voor de trai-
ning kan telefonisch bij Dyane 
Stam: 06-13317626 of Milena Lu-
teijn: 06-53745267, Maatschap-
pelijk werkers Participe Amstel-
land. Of dagelijks tussen 09.00 en 
12.30 uur via 020- 54304 40. Aan-
melden per email is eveneens 
mogelijk: d.stam@participe.nu of 
m.luteijn@participe.nu 
 

Romantische lunch met 
de Zonnebloem
Aalsmeer - Donderdag 14 fe-
bruari heeft de Zonnebloem 
Aalsmeer Rijsenhout met zo’n 
honderd gasten en vrijwilligers 
genoten van een romantische 
lunch. Er wordt terug gekeken op 
een zeer geslaagde middag. Het 
bestuur hoopt allen graag weer 
snel te kunnen uitnodigen voor 

één van de volgende bijeenkom-
sten die onder andere gepland 
staan in maart en april.
Aanmelden bij de Zonnebloem 
als gast, vrijwilliger of spon-
sor? Bel of stuur een mail naar 
Jos van der Laan (voorzitter): 06-
25448638 of jos.van.der.laan@
outlook.com.

De Hartstichting zoekt 
collectanten in Aalsmeer

Aalsmeer - Van 7 tot en met 13 
april vindt de jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting plaats. 
Om deze week tot een succes te 
maken, is de Hartstichting op 
zoek naar zoveel mogelijk col-
lectanten. Met het collectegeld 
werkt de Hartstichting aan con-
crete oplossingen om ieders hart 
zo gezond mogelijk te houden. 
Er is in 55 jaar al veel bereikt, maar 
met het oog op het groeiend aan-
tal hart- en vaatpatiënten is het 
noodzakelijk dat hart- en vaat-
ziekten vroeger herkend en op-
gespoord worden om beter te 
kunnen behandelen. Want ieder-
een heeft recht op een gezond 
hart. Een hart waarmee je alles 
uit het leven haalt, dat je kracht 
geeft om te groeien, te leven en 
lief te hebben. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via San-
dra Bos via sandra72bos@gmail.
com of bel 06-40088979. Of via 

www.hartstichting.nl/wordcol-
lectant of bel met 070 - 315 56 95.
Het hart is de motor van het le-
ven. De Hartstichting werkt aan 
concrete oplossingen om ieders 
hart zo gezond mogelijk te hou-
den, zodat iedereen uit het leven 
kan halen wat erin zit. Stap voor 
stap en op verschillende fron-
ten tegelijk wordt gewerkt aan 
een hartgezonde samenleving. 
Dat doen de stichting samen met 
medewerkers, patiënten, vrijwil-
ligers, donateurs, zorgprofessio-
nals, wetenschappers en busi-
ness partners. 
De ambitie is om hart- en vaat-
ziekten zo vroeg mogelijk te kun-
nen herkennen, opsporen én zo 
goed mogelijk te behandelen. 
Daartoe �nanciert de Hartstich-
ting wetenschappelijk onder-
zoek, wordt voorlichting gegeven 
en werkt men aan vernieuwing in 
de zorg en hulpverlening.

“Ik blijf orgel spelen in de kerk zolang het kan”

Nico van Geijlswijk 60 jaar 
organist bij Karmelkerk
Aalsmeer - Al zestig jaar speelt 
Nico van Geijlswijk orgel in de 
Karmelkerk tijdens de dienst op 
zondagmorgen en nog altijd 
doet hij dit met veel plezier. Af en 
toe zegt hij wel eens ‘vreemd te 
gaan’ naar andere kerken, maar 
het betre�en dan vooral muzika-
le bijdrages tijdens een uitvaart- 
of trouwdienst. Nico van Geijls-
wijk (74) is min of meer met het 
kerkorgel opgegroeid. “Het is een 
familiekwaal”, grapt hij. In zijn ou-
derlijk huis stond een harmoni-
um en zowel zijn opa als vader 
lieten van zich horen op orgels 
tijdens kerkdiensten. Zijn vader 
en grootvader hebben tot op late 
leeftijd als organisten ‘gewerkt’ in 
De Kwakel en in Kudelstaart.

Van zanger naar organist 
Nico ging op jonge leeftijd bij 
het jongenskoor van de Karmel-
kerk. Nu heeft hij een lage, ietwat 
schorre stem en zingen doet hij 
niet meer. Hij zegt lachend: “Niet 
meer voor te stellen toch dat ik 
solo heb gezongen bij het jon-
genskoor.” Na a�oop van de re-
petitie kroop hij regelmatig even 
achter het orgel en dit bleef niet 
onopgemerkt. Al snel werd dit 
Nico’s vaste plek op zondag in de 
kerk. Hij begeleidt met bladmu-
ziek (gast)koren, maar het liefst 
speelt hij wat past bij de dag en 
het thema van de dienst. “Impro-
viseren vind ik veel leuker.” Na-
tuurlijk moet Nico wel repeteren 
bij nieuwe stukken en hij oefent 
hiervoor thuis op zijn orgel, vast 
tot de laatste noot klopt. Nico is 
bescheiden, zo werd reeds ge-
zegd, maar oogt ook als een per-

fectionist. Gezien de prominente 
plek van zijn orgel in de huiska-
mer, wordt er dagelijks wel even 
gespeeld. “Concerten geven? 
Nee, dat is niet mijn ding. Ik ben 
maar een gewone amateur die 
zondag in de kerk speelt.” Vrouw 
Elly zingt alweer 19 jaar in het 
Karmelkoor en heeft inmiddels 
al verschillende dirigenten mee-
gemaakt. Ook haar eigen man Ni-
co, want al enkele malen heeft hij 
bij wisseling ervan tijdelijk de di-
rigent-touwtjes in handen geno-
men.

Orgelbouwer en buschau�eur 
De vader van Nico was orgelbou-
wer en voor dit beroep koos hij 
ook in 1959 op 15-jarige leeftijd. 
“Samen ging ik met mijn vader 
en een collega op pad door heel 
Nederland. Orgels schoonma-
ken, restaureren en opbouwen.” 
Ze werkten bij Adema Orgelbou-
wers, toen gevestigd in Amster-
dam, later verhuisd naar Hille-
gom en hier is het bedrijf nog al-
tijd gevestigd. Nico’s laatste klus 
was het opbouwen van het orgel 
in de St. Bavokerk in Haarlem. “In 
1971 ben ik gestopt”, vertelt hij. 
“Het is een leuk beroep, maar het 
verdiende slecht. Ik kreeg een ge-
zin en wilde meer verdienen.” Ni-
co werd buschau�eur bij Maar-
se & Kroon, later Centraal Ne-
derland en nu Connexxion. “Ook 
leuk hoor en het betaalde be-
ter”, vertelt hij. In 2004 kreeg hij 
de kans om vervroegd met de 
VUT te gaan en werd op z’n zes-
tigste huisman. “M’n vrouw werk-
te toen nog, dus deed ik het huis-
houden.”

Passie voor orgels 
Orgels zijn wel altijd de passie van 
Nico gebleven. Om op te spelen 
en om onderhoud te plegen. Zo 
heeft hij enige tijd geleden met 
Theo Griekspoor het orgel in de 
Open Hofkerk geheel schoon ge-
maakt en heeft hij in Badhoeve-
dorp assistentie verleend bij het 
verplaatsen en stemmen van het 
orgel in de kerk. En af en toe gaat 
hij nog ‘e�e buurten’ bij de colle-
ga’s van Adema. De vader van Ni-
co is overigens wel tot z’n 65ste 
jaar orgelbouwer gebleven.

Jubileumviering
Aanstaande zondag 3 maart 
wordt in een speciale viering het 
60-jarig jubileum van organist Ni-
co van Geijlswijk gevierd. Nico 
heeft zitting in de werkgroep die 
de diensten samenstelt en voor 
deze speciale gelegenheid mocht 
hij iets meer suggesties inbren-
gen. Zo komt dwars�uitiste Mo-
niek Eigenhuis medewerking ver-
lenen en, daar kijkt de jubilaris 
het meest naar uit, voorganger is 
Loek Seeboldt uit Badhoevedorp. 
Loek heeft vele jaren gewoond in 
het Karmelklooster en heeft een 
heel groot aantal diensten in de 
Karmelkerk geleid. Hij is een goe-
de vriend van Nico en al heel lang. 
“Ongeveer vijftig jaar geleden 
speelde ik orgel tijdens de pries-
terwijding van vijf Karmelieten 
en Loek was één van hen. Fijn om 
weer met hem samen te mogen 
werken.” Het jubileum is voor Nico 
overigens absoluut geen afscheid. 
“Ik blijf orgel spelen in de kerk zo-
lang het kan. Ik vind het nou he-
lemaal heel leuk om te doen.” De 
dienst begint zondag om 9.30 uur 
en na a�oop is er gelegenheid om 
Nico van Geijlswijk te feliciteren 
met dit bijzondere jubileum.
Door Jacqueline Kristelijn

8 tot 12 personen. Voor aanvang 
van een nieuwe trainingsgroep 
vindt een kennismakingsbijeen-
komst plaats. In de groep wordt 
gewerkt aan opkomen voor u zelf 
door middel van: Communicatie 
technieken; Ontwikkelen van re-
alistische gedachten; Verande-
ren van ongewenste emoties en 
belemmerend gedrag; Omgaan 
met kritiek en waardering; Con-
�icthantering; Sociaal vaardiger 
worden. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn: Socialisatie en ei-
gen geschiedenis; Keuzes maken 
en grenzen stellen; Eigenwaarde 
en zelfvertrouwen; Piekeren en 

Dinsdag 5 maart in het gemeentehuis
Informatief overleg over 
plannen Aalsmeer Oost
Aalsmeer - Op dinsdag 5 maart 
vindt een informatief over-
leg plaats, waarin de gemeen-
te het Ruimtelijk Raamwerk 
Aalsmeer Oost presenteert en 
met de raad in gesprek wil over 
de kansen en mogelijkheden 
voor het gebied. Het raamwerk 
is een nadere uitwerking van de 
Structuurvisie Landelijk Gebied 
Oost die de gemeenteraad in 
juli 2017 heeft vastgesteld.

Verkeer en vervoer
Het college heeft de gemeen-
teraad bij de vaststelling van de 
structuurvisie toegezegd na-
der onderzoek te doen naar de 
e�ecten voor verkeer en ver-
voer en waterhuishouding voor 
de gebieden Oosteindedrie-

hoek, Schinkeldijkje en Horn-
weg-driehoek bij een mogelij-
ke transformatie naar woning-
bouw. Daartoe heeft bureau 
Goudappel Co�eng een ver-
keersonderzoek in Aalsmeer 
Oost verricht dat op 4 septem-
ber 2018 in raad is gepresen-
teerd. Dit verkeersonderzoek is 
één van de bouwstenen in het 
ruimtelijk raamwerk. 

De informatiebijeenkomst 
wordt gehouden op dinsdag 5 
maart om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De 
bijeenkomst is openbaar. Bent 
u geïnteresseerd? U bent als 
toehoorder van harte welkom 
om de bijeenkomst op de pu-
blieke tribune bij te wonen. 
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Geen inbreker, 
maar zwerver

Aalsmeer - Op maandag 25 fe-
bruari rond drie uur ‘s nachts 
werd de politie gealarmeerd 
door een bewoner uit de Hän-
delstraat. Er was een vreemd 
persoon gezien bij de schuur 
en gedacht werd aan een in-
breker. Gezien was dat de 
man zijn behoefte had gedaan 
naast de schuur. De inbre-
ker bleek een zwervende man 
te zijn, die de schuur gebruik-
te als slaapplaats. In de schuur 
lag een matras. Bij het zien van 
de agenten nam de man de be-
nen, maar hij kon na een ach-
tervolging aangehouden wor-
den. Hem wordt huisvrede-
breuk ten laste gelegd. De 
23-jarige man van buitenland-
se afkomst is naar het cellen-
complex in de hoofdstad ge-
bracht. Hier verklaarde hij geen 
werk en geen onderdak te heb-
ben. Hij zou met een vriend 
naar Rotterdam gaan om werk 
te zoeken, maar deze was niet 
op komen dagen. De man is 
laat in de middag heen gezon-
den.

Inbraak bij 
horecabedrijf

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van woensdag 20 op donderdag 
21 februari is ingebroken bij een 
horecazaak op de Aalsmeerder-
weg, op het terrein van de su-
permarkt. De dieven hebben 
zich op grove wijze toegang tot 
het pand verschaft. De voordeur 
is uit de sponningen getrokken. 
Uit de zaak is de inhoud van de 
kassa gestolen, evenals geld uit 
een portemonnee. Het pand is 
met een camera beveiligd. Hier-
op is te zien dat rond half vijf in 
de ochtend een man bij de zaak 
staat. De man heeft een kort en 
breed postuur, droeg schoenen 
van Nike en een driekwart lange 
jas. Hij heeft donker haar. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000. 
De beelden gaan door de politie 
verder bekeken worden.

Mobiel gestolen 
op de kermis

Aalsmeer - Op zondag 24 fe-
bruari is een bezoeker aan de 
kermis bij De Bloemhof de du-
pe geworden van zakkenrolle-
rij. Tussen tien voor half tien en 
kwart voor tien in de avond is 
de Apple iPhone 8 ongemerkt 
gestolen uit een jaszak van een 
inwoonster. Mogelijk zijn er be-
zoekers die de zakkenrollerij 
hebben gezien of meer infor-
matie hebben. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie. De kermis is verder 
prima verlopen. Er hebben zich 
geen ongeregeldheden voor-
gedaan.

Motorrijder 
heeft haast!

Aalsmeer - Op vrijdag 22 febru-
ari heeft de politie rond half acht 
‘s avonds een snelheidscontro-
le gehouden op de Burgemees-
ter Brouwer weg. Er werden veel 
hardrijders ge�lmd en zij kun-
nen rekenen op een bekeuring 
thuis. Een 38-jarige inwoner uit 
Zwanenburg had behoorlijk 
veel haast om thuis te komen. 
De motorrijder passeerde de 
controlepost met een snelheid 
van 131 kilometer. De maximum 
snelheid hier is 80 kilometer. De 
motorrijder is tot stoppen ge-
maand en heeft direct zijn rijbe-
wijs moeten inleveren. De hoog-
te van de boete gaat bepaald 
worden door justitie.

Extra overlast: 2 Weken 
onderhoud Kaagbaan
Aalsmeer - Van 24 februari tot 
en met 11 maart is de Kaagbaan 
niet beschikbaar vanwege onder-
houdswerkzaamheden. Hierdoor 
zal deze twee weken het baange-
bruik van Schiphol zowel overdag 
als ’s nachts afwijken.
In Aalsmeer moet (weer) rekening 
gehouden met extra overlast, 
want zowel de Aalsmeerbaan als 
de Zwanenburgbaan (zuid) gaan 
ter vervanging gebruikt worden. 
Ook de Buitenvelderbaan en de 
Schiphol-Oostbaan worden inge-
zet voor starts en landingen.
In de nachtelijke uren wordt in-
woners van Aalsmeer (gelukkig) 
extra overlast bespaard. Er is ont-
he�ng aangevraagd door Schip-
hol voor nachtelijk gebruik van 

de Buitenveldertbaan (alle rich-
tingen) en de Schiphol-Oostbaan 
(landingen).
De werkzaamheden betre�en het 
verleggen van een rijbaanstati-
on. Hiervoor moeten kabels aan-
gelegd worden onder de Kaag-
baan. Het rijbaanstation wordt 
opnieuw opgebouwd aan de an-
dere kant van de Kaagbaan. Ver-
der worden het asfalt en de baan-
markering op deze één na druk-
ste start- en landingsbaan ver-
nieuwd, gaat de baanverlichting 
vervangen worden door led en 
worden voorbereidingen getrof-
fen voor de aanleg van een extra 
taxibaan bij het viaduct over de 
A4. Kijk voor meer informatie op 
www.bezoekbas.nl.

Brandje in afvalberg
Kudelstaart - Zaterdag 23 febru-
ari even voor half zes in de avond 
werd de brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een brand aan 
de Hoofdweg. De brand was ont-
staan in een afvalberg naast een 
kassencomplex. In de omge-
ving waren dikke witte rookplui-
men te zien. De brandweer, de 
assistentie kreeg van de korpsen 

Hoofddorp en Uithoorn, hoefde 
echter niet met blusmiddel in ac-
tie te komen. Bij aankomst was 
het vuur al geblust. Wel is samen 
met agenten het bollenafval over 
het land verspreid, om opnieuw 
brand te voorkomen.
Bron: Brandweer Aalsmeer

Foto: Marco Carels

Brandweer rukt uit voor 
gaslucht Ringvaartzijde
Aalsmeer - De brandweer is dins-
dag 26 februari rond acht uur in 
de avond opgeroepen naar de 
Ringvaartzijde in het Centrum 
te gaan voor een gaslucht. Van-
uit het riool werd op meerde-
re plaatsen in de straat een gas-
lucht waargenomen. Netbeheer-
der Stedin is op aanvraag ter 

plaatse gekomen om te kijken 
waar de gaslucht vandaan kwam. 
Het bleek te gaan om een lek in 
de dienstleiding. De medewer-
kers van Stedin zijn lange tijd be-
zig geweest met de reparatie. De 
straat is enkele uren voor verkeer 
afgesloten geweest. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Woningcorporatie Eigen Haard
656 Nestkasten in aanloop 
naar verduurzaming
Aalsmeer - Begin maart hangt 
woningcorporatie Eigen Haard 
656 nestkasten op zijgevels van 
woningen en �atgebouwen in 
Amstelveen, Nes aan de Amstel, 
Aalsmeer en Kudelstaart. De kas-
ten zijn vooral voor dwergvleer-
muizen die nu nog nestelen on-
der dakpannen, dakranden en 
spouwen in woningen van buur-
ten waar Eigen Haard gaat ver-
duurzamen.
“Tijdens de gesprekken met Ei-
gen Haard over het verduurza-
men van onze woningen heb-
ben wij direct gezegd dat we 
graag helpen bij het versprei-
den van deze nestkasten”, zeg-
gen Nico van Kooten en Eleonora 
Smit van de bewonerscommissie 
Rembrandtweg in Amstelveen, 
één van de projecten waar Eigen 
Haard de woningen comfortabe-
ler en energiezuiniger maakt. “Wij 
vinden dat ook deze dieren pret-
tig moeten wonen. Zij mogen 
geen last ondervinden van de 
werkzaamheden.”
 

Beschermde diersoorten
“Voordat we aan de slag gaan 
met onderhoudswerkzaamheden 
moeten wij eerst voor bescherm-
de diersoorten zorgen voor ver-
vangende verblijfplaatsen”, zegt 
Joop Gerrits, projectleider Samen 
verduurzamen bij Eigen Haard. 
“Met een ecoloog zoeken we naar 
de beste plekken voor de nest-
kasten. We kijken naar het dieren-
welzijn, maar willen ook de over-
last voor bewoners beperken. 
Daarom hangen we er ook direct 
zoveel op.”
 
Samen verduurzamen 
Woningcorporatie Eigen Haard 
maakt in het project Samen ver-
duurzamen duizenden wonin-
gen comfortabeler, veiliger, duur-
zamer. Bewoners besparen op 
energie. De corporatie wil dat in 
2050 al haar woningen Co2 neu-
traal zijn. Meer weten over dit of 
andere projecten? Bel of mail met 
Wim de Waard: 06-27006074 en 
w.dewaard@eigenhaard.nl
 

Van links naar rechts: Nico van Kooten en Eleonora Smit (beide Bewoners-
commissie Rembrandtweg) en Joop Gerrits (Projectleider Samen verduur-
zamen bij Eigen Haard). Foto: Visio VisionQuest (Patrick Hesse) 

Vanwege overlast door verbouwing
Gemeentehuis wijzigt 
tijdelijk openingstijden
Aalsmeer - Wilt u een nieuw pas-
poort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met 
een medewerker van het soci-
aal loket? Let op: vanwege de 
verbouwing wijzigt de gemeen-
te per 11 maart de openingstij-
den van de balies. De openings-
tijden per 11 maart worden van 
maandag tot en met donderdag 
van 14.30 tot 16.30 uur, woens-
dag van 14.30 tot 20.00 uur (van-
af 16.30 uur alleen voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizin-
gen en uittreksels) en vrijdag van 
8.30 tot 10.30 uur.

Spreiding 
Op dit moment wordt het ge-
meentehuis duurzaam gereno-
veerd en verbouwd. Dit brengt 
geluidsoverlast met zich mee en 
dat is niet prettig voor inwoners 
die aan de balies komen. Daar-
om heeft de gemeente besloten 
tijdens de verbouwing de ope-

ningstijden te wijzigen. Om in-
woners zoveel mogelijk keu-
ze te geven zijn de openingstij-
den verspreid over een ochtend, 
vier middagen en een avond. Tij-
dens de uren dat de publieksba-
lies open zijn, is er geen geluids- 
en bouwoverlast. 

Documenten bezorgen 
Als extra service biedt de ge-
meente bezoekers deze periode 
de mogelijkheid om documen-
ten te laten bezorgen, zodat zij 
alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. 

Bode bellen bij afspraak 
Buiten de openingstijden van de 
balies is het gemeentehuis geslo-
ten. Voor afspraken met bestuur-
ders of medewerkers in het ge-
meentehuis worden inwoners 
verzocht aan te bellen, waarna de 
deur geopend zal worden door 
de bode.

Twee keer stemmen op 20 maart
Verkiezingen Provinciale 
Staten en Weterschappen
Aalsmeer - Op woensdag 20 
maart kunnen inwoners weer 
stemmen. U mag deze keer zelfs 
twee keer stemmen: voor de Pro-
vinciale Staten van Noord-Hol-
land én voor het waterschap. 
In Aalsmeer zijn twee water-
schappen: het Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht of het Hoog-
heemraadschap Rijnland. Vol-
gende week worden de stempas-
sen huis aan huis verspreid. Be-
waar deze goed. Inwoners kun-
nen in elk gewenst stemlokaal in 
Aalsmeer stemmen. Op de stem-
pas staat een stembureau in de 
eigen buurt, maar u mag in elk 
stembureau in Aalsmeer stem-
men. De stembureaus zijn open 
van 7.30 tot 21.00 uur.

Identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen heeft u 
een identiteitsbewijs nodig (Ne-
derlands paspoort, identiteits-
kaart, rijbewijs of Nederlands 
verblijfsdocument). Het identi-

teitsbewijs mag maximaal vijf 
jaar verlopen zijn op de dag van 
de stemming. Dat betekent dat 
deze minimaal geldig is tot 21 
maart 2014. Zonder stempassen 
en identiteitsbewijs kunt u niet 
stemmen. 

Volmacht afgeven
Bent u verhinderd op 20 maart, 
vraag dan iemand anders om 
voor u te stemmen. Vul de achter-
kant van de stempas in voor het 
afgeven van een volmacht. Dat 
kan tot op de dag van de verkie-
zingen. Geef de gemachtigde uw 
stempas en (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs mee. Een kopie 
van een identiteitsbewijs kan ook 
via een Smartphone worden ge-
toond. 
U kunt alleen iemand voor de wa-
terschapsverkiezingen machti-
gen die stemt voor hetzelfde wa-
terschap. Kijk voor meer informa-
tie op:www.aalsmeer.nl/verkie-
zingen. 

Ambitieuze verkeersprojecten
Wethouder blijft met 
Liander in gesprek!
Aalsmeer - Het college van de ge-
meente Aalsmeer heeft een am-
bitieus programma. Hierin staat 
dat de gemeente de komende ja-
ren aan de slag gaat met een aan-
tal grote verkeersprojecten en re-
gulier onderhoud aan wegen en 
de buitenruimte. Ook de brug-
gen en rioleringen krijgen een 
opknapbeurt. Dit is nodig om de 
gemeente Aalsmeer toekomstbe-
stendig en bereikbaar te houden. 
De gemeente beseft dat al de-
ze werkzaamheden in de buiten-
ruimte de nodige hinder met zich 
meebrengen voor inwoners en 
ondernemers. Helaas ontvangt 
de gemeente regelmatig klach-
ten over de werkzaamheden aan 
de openbare verlichting en het 
elektriciteitsnetwerk. 
Hierover heeft wethouder Robert 
van Rijn vorig jaar gesproken met 
Liander. In dit gesprek zijn verbe-
terafspraken gemaakt. Zo heeft 
de gemeente nu extra capaciteit 
aangenomen om dit aan de kant 
van de gemeente in goede banen 
te leiden. Tegelijkertijd vraagt het 

ook investeringen van Liander. 
Daarom spreekt wethouder Ro-
bert van Rijn nu regelmatig met 
de directie van Liander. In het 
laatste gesprek is aangegeven 
dat de planning en uitvoering 
van het werk van Liander te wen-
sen overlaat en de communica-
tie met inwoners over werkzaam-
heden beter kan. De opgestarte 
overleggen geven een hoopvol 
beeld voor verbeteringen. “Juist 
omdat we de komende jaren vol-
op in zetten op een kwaliteitsslag 
in de openbare ruimte, is het be-
langrijk dat gemeente en Liander 
goed afstemmen over verschil-
lende werkzaamheden. Alleen 
op deze manier blijft de hinder 
voor de omwonenden en bedrij-
ven beperkt. Daarom blijf ik in ge-
sprek met de directie van Liander 
om dit te verbeteren”, aldus van 
Rijn. “Nu zien we nog regelmatig 
dat de straat wel opengebroken 
is, maar dat er soms weken niets 
gebeurt en hierover ook geen 
goede communicatie plaatsvindt. 
Dit kan en moet anders!”
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“Ik lees veel en blijf bewegen. Iedere dag”

Mevrouw Margaretha Bos-
Bouwmeester 101 jaar!
Aalsmeer - Op vrijdag 22 febru-
ari werd mevrouw Margaretha 
Bos-Bouwmeester 101 jaar oud. 
Wethouder Robert van Rijn toog 
voor deze speciale gelegen-
heid als locoburgemeester inclu-
sief ambtsketen naar Zorgcen-
trum Aelsmeer waar mevrouw, 
roepnaam Gré, een kamer be-
woond. Vanaf de straat gemak-
kelijk te herkennen door de ver-
siering aan het balkon. Uiteraard 
overhandigt Robert een �eurig 
boeket bloemen en gaat gezellig 
naast haar zitten. 

Het is vol in de huiskamer. Vier 
dochters en een aantal schoonzo-
nen zijn aanwezig en haar lieve-
lingsneef, die inmiddels de ach-
tentachtig is gepasseerd. Ko�e 
met taart en koek wordt geser-
veerd en het gesprek begint met 
het feit dat mevrouw de avond 
ervoor onfortuinlijk is gevallen in 
de badkamer. “En ze was nét nog 
naar de kapper geweest.” Aldus 
een van de dochters. Er kleeft een 
beetje bloed in het haar, maar het 
gaat gelukkig weer goed met de 
dame op leeftijd die verder nog 

goed gezond is en zeer goed bij 
de tijd. Ze begint te kletsen te-
gen de locoburgemeester: “U 
heeft het maar druk met de vele 
onderwerpen waar u over gaat.” 
De locoburgemeester beaamt: “U 
heeft zich goed ingelezen. Maar 
inderdaad, ik heb een drukke 
baan. Maar mag ik u een compli-
ment maken? Wat ziet u er goed 
uit. In 1918 geboren, wat heeft u 
dan al veel meegemaakt zeg.” 
Mevrouw vertelt een heftige 
anekdote over de oorlogstijd, 
maar ook luchtiger onderwerpen 

worden aangesneden. Ze was 62 
jaar getrouwd toen haar man in 
2001 overleed. Ze heeft vijf doch-
ters, vier kleinkinderen en acht 
achterkleinkinderen. Het jongste 
achterkleinkind is net een jaar ge-
worden. Maar liefst een eeuw ver-
schil! Op de vraag wat het geheim 
is dat ze zo oud is geworden zegt 
mevrouw Bos nuchter: “Ik heb al-
tijd hard gewerkt. Nu lees ik veel 
en blijf bewegen. Iedere dag.” 

Geloof
In het zorgcentrum wordt me-
vrouw naar eigen zeggen goed 
verzorgd. “Maar ik smeer mijn ei-
gen boterham en doe de was nog 
zelf.” Haar dochters zijn blij dat 
het hoofd van mama nog goed is. 
“Ze wil zoveel mogelijk zien. We 
nemen haar geregeld mee naar 
tentoonstellingen en dergelijke 
en de tinfabriek staat momenteel 
bovenaan haar verlanglijstje. Ze 
is altijd nieuwsgierig en zeer ge-
interesseerd in alles.” 
Moeder knikt naar een van de 
dochters en wijst naar het kop-
je van de burgemeester alsof ze 
zeggen wil: ‘schenk eens even bij!’ 
Alles houdt ze in de gaten. Iede-
re dag leest mevrouw stukjes uit 
de bijbel. Het geloof is belangrijk 
in haar leven. “Ik ben vaak gehol-
pen hoor door de Heer. Wat zou 
het toch eigenlijk mooi zijn als er 
ooit maar één geloof is in de we-
reld.” De dochters knikken en ho-
pen dat moeder gelijk krijgt. 
Dan wordt het tijd voor Robert 
van Rijn om verderop te gaan. Hij 
maakt een belofte: “De nieuwe 
burgemeester begint in april. Ik 
geef aan hem alvast door dat hij 
u volgend jaar op honderdtwee-
jarige leeftijd komt bezoeken. Is 
dat een goed idee?” Mevrouw 
Bos glimlacht wat verlegen, maar 
slaat die belofte op in haar fantas-
tische geheugen. Dat zie je met-
een. 
 Door Miranda Gommans 

Evaluatie en herijking Woonagenda 2016-2020

Wethouder: Werk maken 
van wonen in Aalsmeer
Aalsmeer - Door de enorme be-
hoefte aan woningen in de re-
gio staat de woningmarkt onder 
druk. Ook in Aalsmeer. Het col-
lege wil dat iedereen goed moet 
kunnen wonen. Of het nu gaat 
om starters, doorstromers, seni-
oren of arbeidsmigranten. Tijd 
voor een tussentijdse evaluatie 
en herijking van de Woonagenda 
2016 - 2020. De eerste gesprek-
ken hierover vonden op dinsdag 
26 februari plaats in het gemeen-
tehuis. Inwoners, professionals, 
belangenorganisaties en raads-
leden gaven in deze bijeenkomst 
aan waar het college rekening 
mee moet houden. Met deze in-
formatie gaan de bestuurders aan 
de slag om een toekomstbesten-
dige woonagenda te maken.

Goede doorstroming
Wethouder Wonen, Robert van 
Rijn: “Aalsmeer is een gemeen-
te waar mensen graag wonen 

en blijven wonen. Uitgangspunt 
van het college is dat er betaal-
bare woonruimte is voor ieder-
een. Er wonen relatief veel jonge 
mensen in Aalsmeer die graag in 
Aalsmeer willen blijven wonen. 
Een goede doorstroming van de 
woningmarkt is hierbij van groot 
belang. Daarom is het goed om 
gezamenlijk, vanuit de verschil-
lende invalshoeken, te kijken 
naar de huidige woonagenda. 
Wat gaat goed en wat kan beter? 
Alleen op deze manier kunnen 
we wonen in Aalsmeer ook in de 
toekomst goed en prettig hou-
den voor alle inwoners.”

Nieuwe verordeningen
Naast de herijking van de woon-
agenda neemt de gemeente nog 
een aantal andere maatregelen. 
Zo heeft het college op 19 febru-
ari een ‘Doelgroepenverordening 
Aalsmeer’ en ‘Leegstandsveror-
dening Aalsmeer 2019’ vastge-

steld en ter besluitvorming aan-
geboden aan de gemeenteraad. 
Met deze verordeningen wil het 
college betaalbare woonruimte 
in Aalsmeer realiseren, stimule-
ren en in stand houden en onge-
wenste langdurige leegstand van 
kantoorgebouwen en woningen 
zoveel mogelijk tegengaan.

Vakantieverhuur
Ook staan er nog een vernieu-
wing van de Huisvestingveror-
dening en regels rondom vakan-
tieverhuur op de planning. Daar-
naast vindt de gemeente verant-
woorde en veilige huisvesting 
van arbeidsmigranten belang-
rijk. In december 2018 is hier-
voor een kadernota aangenomen 
op dit moment loopt er een ver-
gunningsaanvraag voor tijdelijke 
woonunits voor deze doelgroep 
in Greenpark Aalsmeer.
Al deze onderdelen krijgen een 
plek in de nieuwe ‘Woonagenda’.

Bijeenkomst laaggeletterdheid
Wethouder Alink: “Taal 
is de basis van alles”
Aalsmeer - Meer dan 4.000 inwo-
ners van Aalsmeer hebben moei-
te met lezen en schrijven, blijkt 
uit onderzoek. Taalpunt Aalsmeer 
vindt dat inwoners, werkgevers 
en zorgprofessionals een gro-
te verantwoordelijkheid hebben 
om dat probleem te bestrijden 
en organiseert daarom op vrijdag 
15 maart de bijeenkomst ‘Alles is 
Taal’ in De Oude Veiling. Hoofd-
gast is wethouder Wilma Alink: “Ik 
vind dat je de kans moet hebben 
om mee te doen. Iedere inwoner 
is welkom.”

Geen schaamte
Wethouder Alink: “Taal is de ba-
sis van alles. Als je daarvan een 
deel mist omdat je bijvoorbeeld 
een brief van school of zieken-
huis niet kan lezen, heeft dat im-
pact op je persoon. Niet iedereen 
zal er last van hebben. Maar als je 
het gevoel hebt dat je door laag-
geletterdheid aan de zijlijn staat, 
dan vind ik dat we als samenle-
ving een taak hebben. Ik wil dat 
iedereen ertoe doet in Aalsmeer. 
Taal en communicatie spelen 
daarin een belangrijke rol en ik 
zal op 15 maart alle professionals 
dan ook oproepen om alert te 
zijn en mensen te verwijzen naar 
alle speciaal hierop gerichte taal-
activiteiten.” Vrijwillige taalcoa-
ches blijken er in Aalsmeer nog-
al wat te zijn. Frans Huissen van 
Taalpunt Aalsmeer organiseert 

Wethouder Wilma Alink: “Ik wil dat ie-
dereen ertoe doet in Aalsmeer.”

met hen al enkele jaren activi-
teiten vanuit onder meer de bi-
bliotheken Aalsmeer en Amstel-
land. Huissen: ‘Er zijn veel vrijwil-
ligers die het erg leuk vinden om 
als taalcoach iets voor een ander 
te betekenen. Het wekelijkse taal-
café bijvoorbeeld: dat zijn hele in-
spirerende groepen. Niks taboe, 
geen schaamte. Het is juist heel 
erg leuk om samen met taal mee 
bezig te zijn. Op 15 maart laten 
we zien wat ons netwerk inhoudt. 
Huisartsen, docenten; het zou �jn 
zijn als zij allemaal het lijntje naar 
ons actief opzoeken. Maar ook in-
woners van Aalsmeer roepen wij 
op om te komen.”

Bestseller auteur
Ook de jonge bestsellerauteur 
Mano Bouzamour is 15 maart 
aanwezig met zijn persoonlijke 
verhaal. Hij is veelgevraagd spre-
ker op middelbare scholen, waar 
hij tieners verleidt tot lezen. Huis-
sen: “Iedereen kan zich bij onze 
Voorleesexpress aansluiten, een 
landelijk project dat zich richt op 
kleine kinderen met een taalach-
terstand.”

Gezond leven
Taalpunt Aalsmeer werkt nauw 
samen met Lezen & Schrijven, de 
stichting die door het werk van 
Prinses Laurentien landelijke be-
kendheid kreeg. Lydia de Jong is 
op 15 maart namens de stichting 
aanwezig. “Als je moeite hebt met 
lezen, vind je minder snel een 
baan, kun je minder gezond leven 
en heb je minder grip op je geld-
zaken. Je wordt sterker als je kan 
meedoen”, aldus de Jong.

Aanmelden 
De bijeenkomst ‘Alles is Taal’ vindt 
plaats in De Oude Veiling op vrij-
dag 15 maart van 13.30 tot 17.00 
uur. Iedereen is welkom, de toe-
gang is gratis. Meer informatie en 
aanmelden: via www.wereldbuur.
nu/taalevenement. Ook wie zich 
als taalcoach of voorleesouder wil 
aanmelden is hier welkom.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er vanaf 20.00 uur 
op de woensdagavond gekaart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart.
Op 20 februari is het klaverjas-
sen gewonnen door Gerda Raad-
schelders met 5433 punten. Bert 
van der Jagt werd tweede met 
5224 punten en Ria van ‘t Schip 
derde met 5188 punten. De poe-
delprijs was deze week voor San-
nie Loos met 3570 punten.

Lezing Dolores 
Thijs over ‘De 

Poolse soldaat’

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
3 maart is Dolores Thijs te gast in 
Boekhuis Aalsmeer. Zij gaat ver-
tellen over haar nieuwe boek ‘De 
Poolse soldaat’. Als de jonge Do-
lores in verwachting is van haar 
eerste kind, onthult haar moeder 
een geheim: haar vader is haar 
vader niet. Opgevoed door de 
Vlaamse communistische journa-
list Maarten, blijkt haar echte va-
der een Poolse bevrijder, Michał. 
Voor Dolores betekent dit het be-
gin van een lange zoektocht, die 
uitmondt in een fascinerende reis 
door de Europese geschiedenis. 
Op beeldende, meeslepende wij-
ze vertelt Dolores Thijs over haar 
‘dubbele’ afkomst, van het Vlaam-
se platteland tot aan de Russische 
toendra. De Poolse soldaat is een 
onvergetelijk verhaal over identi-
teit en de invloed van afkomst en 
opvoeding in de Europese twin-
tigste eeuw.
Dolores Thijs gaf al eerder een le-
zing in het Boekhuis. In 2015 ver-
telde zij over haar boek ‘Huis aan 
de Sont’ over het leven van Karen 
Blixen na Out of Africa. De lezing 
begint zondag om 14.00 uur. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom.

Verplaats Proosdijhal naar Sportpark
CDA wil woningen voor 
jongeren in Kudelstaart
Kudelstaart - In de raadsverga-
dering van 14 februari heeft Ep-
po Buskermolen namens het CDA 
vragen gesteld aan het college of 
het mogelijk is om de Proosdij-
hal te verplaatsen naar de sport-
velden aan de Wim Kandreef (tus-
sen VZOD en RKDES) en of op de 
plaats van de sporthal jongeren-
woningen gerealiseerd kunnen 
worden. 
In het verkiezingsprogramma 
heeft het CDA aangegeven om te 
gaan zoeken naar plaatsen waar 
jongerenwoningen te realiseren 
zijn. 
De Proosdijhal is bijna 40 jaar oud 
en zit aan het einde van zijn leef-
tijd. De ESA (Exploitatie Sportac-
commodaties Aalsmeer), die het 
beheer heeft over de sporthal, 
heeft in haar jaarverslag aange-
geven dat de sporthal zeer ener-
gie onzuinig is. Reden volgens 
Buskermolen om te onderzoeken 
of verplaatsing van de Proosdij-

hal naar de sportvelden en daar-
aan gekoppeld het bouwen van 
jongerenwoningen op de plaats 
in de Edisonstraat waar nu de 
Proosdijhal staat haalbaar en 
wenselijk is. Ook vroeg het CDA 
om de werkzaamheden voor het 
opknappen van het terrein rond-
om de Proosdijhal even in de 
wacht te zetten tot dat de resul-
taten van dit onderzoek bekend 
zijn.
Wethouder Robert van Rijn gaf 
namens het college in zijn beant-
woording aan graag dit onder-
zoek te willen laten uitvoeren. 

Opknappen buitenruimte
De Dorpsraad laat in een reac-
tie weten het onderzoek prima 
te vinden, maar vindt dat het op-
knappen van de buitenruimte 
niet uitgesteld zou moeten wor-
den. “De opknapbeurt omvat 
meer dan het plein voor de Proos-
dijhal.”



 28 februari 2019 19

QASHQAI 100-138 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI
NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44

nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van 
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.

“We nemen absoluut de tijd”
Trouw! Bruidsmode is 
aanwinst in Zijdstraat
Aalsmeer - Sinds begin februa-
ri is de Zijdstraat een prachtige 
winkel rijker: Trouw! Bruidsmo-
de opende haar deuren en is een 
aanwinst in de straat. Drijvende 
kracht achter de winkel is Ange-
la Alkemade en haar man Louis 
van der Gaag helpt waar hij kan. 
Zelf komt ze uit een onderne-
mende familie: “In Leiden hadden 
we vroeger twee slagerijen, waar-
van er vervolgens één werd om-
getoverd tot een zaak in gedra-
gen bruidsmode, dat was toen 
een gat in de markt. Dat is drie-
endertig jaar geleden en op pre-
cies dezelfde dag, 4 februari, kon 
ik mijn passie om voor mezelf te 
beginnen in de praktijk brengen 
en gingen we hier open. Er is een 
en ander opgefrist na overname 
van damesmodezaak Bonita. Er 
is geverfd, de paskamers zijn ver-
ruimd, de achterwand is aange-
past met een mooie zithoek, er 
is een ruime tafel waaraan ont-
spannen gepraat kan worden 
onder het genot van een kop-
je ko�e met iets lekkers erbij en 
tussenin is er een mooie ruim-
te om te bewegen. Heel belang-
rijk voor bruiden, die vaak met 
zus, (schoon)moeder of vriendin-
nen komen.” Over hoe het stel in 
Aalsmeer terecht is gekomen ver-
telt Angela het volgende: “Ik heb 
jarenlang gereisd tussen Leiden 
en Uitgeest, waar wij wonen, en 
zodoende wonen we ‘s zomers 
op een woonboot op de Kaag. 
We houden enorm van water, 
zijn ook regelmatig op de West-
einderplassen te vinden, en aan-
gezien er hier in de buurt geen 
bruidszaak was, zijn we hier ge-
start. En de straat bevalt ons nu al. 
Wat een lieve mensen en �jne on-
dernemers. Het voelt als een war-
me deken. Een goed begin!”

Collectie 
De collectie bestaat uit prachti-
ge betaalbare jurken in de maten 
32/34 tot en met 58. Van vintage/

bohemian tot aan traditionele 
prinsessenjurken, inclusief hoe-
pel, sleep en sluier. In de kleuren 
ivoor en blush. Ook jasjes, schoe-
nen, sieraden en overige acces-
soires zijn voorradig. Een vaste 
coupeuse vermaakt de jurken en 
bij Trouw! krijg je professioneel 
advies. Angela weet waar ze over 
praat, want boogt tenslotte op ja-
renlange ervaring in de branche. 
“Ik hou er van om iemand hele-
maal in de watten te leggen. Ik 
zal nooit iemand de deur uitstu-
ren in een jurk waar ik niet ach-
ter sta. En iedereen is welkom. We 
maken het gezellig, stellen onze 
klanten op hun gemak en nemen 
absoluut de tijd.” De persoonlij-
ke benadering en laagdrempeli-
ge sfeer is al tijdens het interview 
met deze krant voelbaar. 

Funpassingen 
Trouw! bruidsmode gaat mee-
doen aan activiteiten in de straat, 
zoals braderieën en de Gerani-
ummarkt in mei. “We staan 14 
april ook op de open dag bij de 
Arendshoeve. En we zijn actief op 
Facebook en Instagram. Tevens 
willen we ‘Funpassingen’ gaan or-
ganiseren. Dat wil zeggen trouw-
jurken passen voor de fun, om-
dat je bijvoorbeeld snel bent ge-
trouwd op het gemeentehuis, 
geen feest hebt gehad en je je 
nooit echt bruid hebt gevoeld. 
Voor deze funpassingen heb-
ben wij een speciale selectie jur-
ken ingekocht en kun je dit erva-
ren onder het genot van bijvoor-
beeld een high-tea met mensen 
die voor jou belangrijk zijn. Er is 
veel mogelijk bij ons!” Kijk voor 
meer informatie op www.trouw-
bruidsmode.nl of kom langs in 
de winkel in de Zijdstraat 78. Tele-
foonnummer is 0297-547153 en 
de openingstijden zijn op maan-
dag, donderdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
verder op afspraak. 
Door Miranda Gommans

Nieuw onderkomen aan Braziliëlaan
Open dag Bosman Van 
Zaal op 16 maart
Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart 
van 13.00 tot 17.00 uur vindt de 
langverwachte open dag van het 
nieuwe hoofdkantoor van Bos-
man Van Zaal plaats aan Brazili-
elaan 4 in Green Park Aalsmeer. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom!

Verhuizing
Na de fusie van Bosman en Frans 
van Zaal in 2014 en de onge-
lukkige brand in het pand in De 
Kwakel in mei 2017, zijn de plan-
nen om iedereen onder één dak 
te vestigen op één hoofdkan-
toor in een stroomversnelling te-
recht gekomen. In het voorjaar 
van 2018 is Bosman Van Zaal in 
samenwerking met Habeon Ar-
chitecten en Heembouw gestart 
met de bouw van hun droom: 
een nieuw hoofdkantoor en fa-
briek. Op 10 december 2018 was 
de verhuizing naar de nieuwe 
vestiging, waar voor het eerst de 
diverse expertise en ruim 230 col-
lega’s onder één dak zijn samen-
gebracht. Hightech, duurzaam en 
verantwoord werken is het hart 

van wat Bosman Van Zaal doet en 
de directie en alle medewerkers 
zijn hier bijzonder trots op. Het 
gebouw wordt opengesteld voor 
alle gelijkgestemde personen en 
bedrijven en andere nieuwsgie-
rigen. Er worden tijdens de open 
middag rondleidingen gegeven. 
Geïnteresseerden zijn welkom bij 
de hoofdingang (receptiezijde) 
en er is voldoende parkeergele-
genheid. 

Hotel Heppie
Onderdeel van de visie van Bos-
man Van Zaal is om andere orga-
nisaties te helpen (ook) hun dro-
men waar te maken en in deze 
is een organisatie gevonden die 
alle hulp kan gebruiken: Stich-
ting Het Vergeten Kind. Zij hoopt 
haar droom in Almere op te bou-
wen: Hotel Heppie. Wilt u een ca-
deau geven? Maak dan uw dona-
tie over via www.bosmanvanzaal.
com/nieuws.
Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden naar info@
bosmanvanzaal.com of bel 0297- 
344344.

Multi Supplies neemt deel 
activiteiten Etitrends over
Aalsmeer - Multi Supplies B.V. 
gevestigd in Aalsmeer en Hon-
selersdijk heeft per direct een 
groot deel van de activiteiten van 
het failliet verklaarde Etitrends 
uit Monster overgenomen. Eti-
trends B.V. was gespecialiseerd 
in met name het vormgeven van 
bedrukte kunststof steeketiket-
ten voor de sierteeltsector. Door 
deze strategische overname ver-
groot Multi Supplies B.V. haar ex-
pertise. “Wij kunnen onze klan-
ten in de toekomst nog beter be-

dienen”, aldus vestigingsmana-
ger Ron de Raaij. Alle lopende or-
ders worden door Multi Supplies 
B.V. afgehandeld. Multi Supplies 
B.V. bestaat al ruim 30 jaar en le-
vert kleine en grote bedrijven in 
binnen- en buitenland. De speci-
alisatie betreft etiketten en druk-
werk. Maar ook kantoorartikelen, 
papier, promotieartikelen en faci-
litaire producten zijn verkrijgbaar 
bij Multi Supplies BV. Op beide 
vestigingen is daarnaast ook een 
printshop aanwezig

Arno: “Zaai leerde mij mijn 
kernwaarden te ontdekken”
Aalsmeer - Na decennia in loon-
dienst te hebben gewerkt, voelde 
Arno dat zijn enthousiasme voor 
de te verkopen producten tanen-
de was. Al tijden speelde het door 
zijn hoofd een omslag te maken 
in zijn leven. Het leek hem fantas-
tisch om voor groepen te staan 
en mensen te motiveren, te inspi-
reren. Zijn eerdere Sales trainin-

gen, “Ik heb er mijn eigen saus-
je over heen gegooid”, waren vol-
doende om de stap te nemen en 
in 2018 zijn bedrijf Sales Insight 
te starten. Met Arno praten over 
Sales geeft je een andere kijk op 
de wereld. Een wereld die niet be-
staat uit trucjes, maar één waar 
aandacht is voor de ander, waar 
wezenlijke interesse wordt ge-
toond in de gestelde vragen. Zijn 
benadering leert je niet alleen op 
een andere manier naar zaken 
te kijken, maar ook te reageren. 
Waar het Arno om gaat is een vi-
sie tonen van betrokkenheid en 
empathie. Zo wordt een samen-
werking interessant, positief en 
inspirerend. Sales lijkt Arno op 
het lijf geschreven. Zijn voorko-
men heeft hij mee. Met zijn pos-
tuur en open blik straalt hij een 
autoriteit uit die ‘aankomt’ bij zijn 
toehoorders.

Leer analyseren
“De eerste stap in Sales is oprech-
te interesse in de ander te tonen. 
Iemand met bijvoorbeeld een 
klacht heeft altijd een eigen vi-
sie. Door een luisterend oor te 
bieden kan je beter doorgronden 
waar het probleem ligt. Toon em-
pathie, zet niet iemand voor het 
blok. Leer je trots even te parke-
ren voor je met een oordeel komt. 
Zo bied je de klant alle ruimte om 
zelf een oplossing te bedenken.” 
Nog een uitspraak die je aan het 
denken zet is de volgende: “Ach-
ter iedere weerstand zit een be-
hoefte; alleen door goede com-
municatie is het mogelijk om een 
bevredigend antwoord te vinden. 
Leer analyseren!” 

Zelfre�ectie
Websitebouwer Marja Schoone-
man maakte Arno attent op Zaai. 
In Amstelveen woonde hij een 
pitch-avond bij. Daar werden zo-
veel wetenswaardigheden ver-
teld, dat Arno zich aanmeldde en 
vervolgens te horen kreeg dat in 
Aalsmeer Zaai ook bestaat. 
“Door Zaai word ik uitgedaagd 
te leren inzien dat ik zelf het pro-
duct ben. Mede door zelfre�ec-
tie leer ik steeds meer mijn eigen 

wezen kennen. Het is interessant 
en leuk om met een kleine groep 
ondernemers te ontdekken waar 
onze uitdaging ligt. Ik vind het 
ook prettig te merken dat ik an-
deren weer kan helpen met mijn 
ideeën. Zaai leerde mij mijn kern-
waarden te ontdekken. Het zijn: 
Hulpvaardigheid, enthousiasme, 
authenticiteit en samenwerken. 
Hierin herken ik mijzelf.” 
Voor meer informatie over Zaai: 
Kirsten Verhoef (project-organi-
sator), telefoon 0297- 366182 of 
via mail: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon

Trouwjurk
Aalsmeer - Vorige week bracht 
ik een bezoekje aan de nieuwe 
bruidsmodezaak in de Zijdstraat, 
genaamd Trouw! In deze prachti-
ge winkel dacht ik even terug aan 
de trouwjapon die ik ooit heb ge-
dragen. Dat is inmiddels ruim 23 
jaar geleden. 20 januari 1996. Het 
huwelijk met mijn eerste man. En 
we trouwden niet samen, nee, 
nóg twee dik bevriende stellen 
trouwden ook! Een trouwerij met 
alles d’rop en d’ran, dat moet ge-
zegd. We sliepen de avond ervoor 
in een hotel. Meiden op een ka-
mer, jongens op een andere, zo-
dat zij de volgende ochtend on-
der aan de trap voor het eerst 
oog in oog kwamen te staan met 
ons in vol ornaat. De voorpret was 
geweldig. Mijn trouwjurk was wit 
met een laag decolleté en diepe 
rug, strak lij�e en een giga-sleep. 
Onze make-up en haar werd vak-
kundig verzorgd op de hotelka-
mer. Toen kwam de limousine 
ons halen. Fotograaf erbij, came-
raman present. Het leek de se-
rie Dynastie wel. Luxe ten top. 
Er werd getrouwd in het statige 
gemeentehuis te Bloemendaal, 
de foto’s werden gemaakt in het 
landgoed om de hoek. Er was een 
lunch, een receptie, een diner en 
daarna een groot feest in ’t Kom-
pas op Kaageiland, uiteraard met 
al onze dierbaren en een goeie 
band, die opende met het on-
traditionele ‘Born to be Wild’. We 
hebben gedanst, gelachen, ge-
feest. Mijn lijfdrankje was in die 
tijd nog ‘Bessen met ijs’, dus mijn 
witte jurk had lekkere rode vlek-

M iranda’s
omentenm ken na a�oop en mijn hoogge-

hakte schoenen had ik tussentijds 
uitgeschopt. Toen we met z’n zes-
sen net iets eerder werden opge-
haald door de taxi en onze gasten 
nog even door feestten kwamen 
er tranen van tevredenheid, geluk 
en liefde. Op de hotelkamer heb-
ben we onze envelopjes geteld 
en zijn gaan slapen. De volgende 
dag hadden we zelfs de Haarlem-
se courant gehaald. Yes! X 6! Dat 
stond ook op onze trouwkaart. 
De honeymoon was met z’n al-
len op wintersport. En daar had-
den mijn ex en ik al knállende ru-
zie. Een jaar later zijn we dan ook 
gescheiden. Waarom ik het dan 
tóch had doorgezet? Ik weet niet, 
maar ik trouwde vooral met mijn 
vriendjes en vriendinnetjes, die 
mij nog altijd even dierbaar zijn. 
Om het Nederlands gemiddelde 
wat scheidingen betreft op peil te 
houden, één op de drie huwelij-
ken strandt namelijk, zijn inmid-
dels de overige twee relaties ook 
verbroken. De meesten hebben 
weer een nieuwe liefde gevon-
den. Ikzelf ben al negentien jaar 
gelukkig (nou ja, met de nodige 
ups en downs wat bij ieder hu-
welijk hoort) getrouwd met mijn 
hubbie. Het fotoboek van de brui-
loft heb ik bij mijn ex-man laten 
liggen en ik heb het nooit meer 
ingekeken. De VHS videoband 
heb ik ook niet meer in mijn be-
zit. Toch zou ik nog wel eens wil-
len kijken hoe mijn trouwjurk er 
nou precies uitzag. Ik voelde me 
een prinses, het was een dag om 
nooit te vergeten en spijt? Ach 
nee, spijt is zonde. Ik heb een fan-
tastische ervaring beleefd. Het 
enige dat ik wil is eens een fo-
to zien van mezelf in die trouw-
jurk, die het overigens door diver-
se verhuizingen niet heeft ‘over-
leefd’. En dát vind ik dan toch een 
beetje zonde..
Miranda Gommans

Zaterdag 2 en zondag 3 maart
Radioweekend in Crash: 
The Wireless Operator
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op zaterdag 2 
en zondag 3 maart voor de derde 
keer het Crash Winter Radioweek-
end met als thema dit jaar: The 
Wireless Operator.
Er worden demonstraties gege-
ven van onder andere de T1154 
zender en R1155 ontvanger uit 
de Engelse Lancaster bommen-
werper. Tijdens de radiodagen is 
er gelegenheid voor zendama-
teurs om hun overtollige militai-
re apparatuur te koop aan te bie-
den. Tafels zijn beschikbaar.
Zendamateurs kunnen tijdens dit 
weekend verbinding maken met 
de radiokamer om 11.00 uur op 
3705 kHz AM en om 14.00 uur op 
7073 kHz LSB en gedurende de 
openingstijden op PI3ASD. Voor 

nadere informatie kan contact 
opgenomen worden met Gerrit 
via: pa0gjc@ziggo.nl. 
Het museum is zowel op zaterdag 
als op zondag geopend van 11.00 
tot 16.00 uur en is gevestigd 
in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug (nabij Rijsenhout). De 
toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. 
Voor meer informatie over het 
museum en het werk van het 
Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-‘45 kan de websi-
te www.crash40-45.nl, Instagram 
of de Facebook-pagina geraad-
pleegd worden.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Samen met zijn vader de Alpe d’HuZes op!

Max van Eijk (12) gaat 
fietsen tegen kanker

Aalsmeer - Max van Eijk, pas 
12 jaar, gaat op 6 juni de Alpe 
d’HuZes �etsen. Vier jaar geleden 
was hij daar al samen met zijn ou-
ders, omdat zijn vader de Alpe 
ging �etsen. Het was ter nage-
dachtenis aan zijn opa die is over-
leden aan kanker. De reis, de men-
sen en vooral de verhalen van ie-
dereen die familie of vrienden 
waren kwijt geraakt door kanker, 
hadden een enorme impact. Ge-
lukkig waren er ook positieve ver-
halen van mensen die zelf gingen 
�etsen, juist omdat ze die rotziek-
te hadden verslagen.

Sponsors gezocht
Toen was Max te jong om mee 
te doen, maar nu net 12 jaar ge-
worden en goed getraind door 
de voetbal, wil hij ook �etsen te-
gen kanker. Hij heeft gevraagd 

of zijn vader met hem mee wil, 
weer die berg verslaan, want dat 
is echt geen makkelijke klus, maar 
samen zijn ze sterk! Naast het trai-
nen is hij vastbesloten zo veel 
mogelijk sponsoren te vinden, 
want er is geld nodig om onder-
zoeken uit te voeren. Hij gelooft 
in het motto dat we samen kun-
nen werken aan een wereld waar-
in je niet meer dood gaat aan 
kanker. Wilt u/jij Max steunen? 
Doneer op, of stuur een bericht-
je via: www.opgevenisgeenoptie.
nl/s/4250/4728/e.

Verkoop armbandjes
Naast doneren via de site heeft 
Max ook speciale armbanden la-
ten maken die hij verkoopt voor 
5 euro, je doneert en steunt dan 
tegelijk Team Van Eijk. Op de rode 
armband staat ‘opgeven is geen 
optie’ team Van Eijk. Ze zijn er in 
drie maten (kinderen, dames en 
heren). Interesse in één of meer-
dere armbanden? laat het weten 
via de site: www.opgevenisgeen-
optie.nl/fundraiser/MaxEijk. Vo-
rige week zaterdag heeft Max bij 
de AH in Aalsmeer centrum ge-
staan en heeft daar sponsorband-
jes verkocht, opbrengst ruim 700 
euro, een fantastische dag! 

Twee voorstellingen deze zondag
Fruitige poppenkast bij 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 3 maart is er 
bij kinderboerderij Boerenvreugd 
weer een leuke poppenkastvoor-
stelling verzorgd door Poppen-
theater Zelen. De voorstelling 
wordt heel fruitig en zit vol met 
de vreemdste soorten snoep. 
Tenminste als je het over snoep 
kan hebben. Jan Klaassen houdt 

van snoep, maar Katrijn vindt 
snoepen niet zo goed en gezond 
voor hem. Wat nu? Wat bakkertje 
Deeg en een Banaan uit Afrika er 
mee te maken krijgen, is natuur-
lijk een grote verrassing! De kin-
deren mogen zelf het fruit in een 
grote snoepfruitboom hangen 
en misschien wel opeten ook! 
Want de appel valt niet ver van 
de boom. Kom gezellig naar Boe-
renvreugd en maak de voorstel-
ling ‘De snoep fruitboom’ mee. 
De eerste voorstelling is om 11.00 
uur en de tweede om 15.00 uur. 
Er zijn geen kosten verbonden 
aan het bezoeken van de pop-
penkastvoorstelling, maar varken 
Beer staat bij de entree klaar om 
donaties in ontvangst te nemen. 
Het bezoekadres van de kinder-
boerderij is Beethovenlaan 118 in 
de Hornmeer.

Kermis bij De Bloemhof: 
Gezellig en mooi weer!
Aalsmeer - Een zonnige start van 
de kermis in Aalsmeer woensdag 
20 februari. Al voor aanvang om 
één uur in de middag liepen kin-
deren en ouders al nieuwsgierig 
over het terrein voor sporthal De 
Bloemhof. Even een rondje langs 
alle attracties op deze voor de 
kermis nieuwe locatie. De kermis 
was voor de jonge bezoekers een 
feestje met een draaimolen met 
theekopjes, eendje vissen, vuur-
tje blussen en een mini-achtbaan, 
en de oudere jeugd kon zich pri-
ma vermaken met de botsauto’s, 
de kop van jut, de zweefmolen en 
nog meer snel draaiende of hoog 
‘opklimmende’ attracties. Ook 
kon een gokje gewaagd worden 
en onder andere met de grijp-
armen geprobeerd worden een 
knu�el te winnen. Wie dacht een 

kleine kermis aan te tre�en, had 
het mis. Er was goed nagedacht 
over de indeling, alles was dicht 
op elkaar gezet, maar er was vol-
doende loop- en kijkruimte voor 
alle bezoekers. Een kermis zon-
der lekkers is natuurlijk niet voor 
te stellen. Er is genoten van een 
suikerspin, een zuurstok of een 
hartige hap en alle dagen heerlijk 
onder een heerlijk zonnetje. Top-
druk was het vooral op zaterdag 
en zondag. Het slecht in de buurt 
kunnen parkeren werd een min-
puntje genoemd, maar over het 
algemeen vooral veel vrolijke ge-
zichten. Het was een prachtige, 
gezellige en zonnige kermisweek 
waar vast met veel plezier op te-
ruggekeken wordt. Nog even een 
‘rondje’ met foto’s van 
www.kicksfotos.nl.

Praktijkles ‘Red de Bij’ 
voor basisscholen
Aalsmeer - Voor alle basisschool-
kinderen in Aalsmeer en regio is 
de praktijkles ‘Red de Bij’ dé kans 
om te leren over het belang van 
de bij. Dutch Flower Group, fami-
lie van handelsbedrijven in bloe-
men en planten, roept vaders, 
moeders, ju�en en meesters in 
Aalsmeer en omstreken op om 
de basisschool van hun kinde-
ren aan te melden voor Praktijk-
les Red de Bij! Deze praktijklessen 
zijn in navolging van de eerdere 
lessen op 25 scholen in de regio 
Westland.

Super belangrijk 
Op initiatief van Dutch Flower 
Group (DFG) is deze samenwer-
king met Deborah Post van Ho-
ney Highway voor het geven 
van zo’n praktijkles op scholen 
tot stand gekomen. “Dutch Flo-
wer Group ondersteunt van har-
te deze praktijklessen, want bij-
en en hommels zijn misschien 
wel heel kleine beestjes, maar ze 
zijn superbelangrijk in onze land- 
en tuinbouw. Niet alleen voor 
bevruchting van onze gezonde 
groenten en fruit, maar ook voor 
de natuur in onze eigen omge-
ving”, aldus Marcel Zandvliet, Di-
rector Marketing &amp; CSR van 
DFG.

Bloemenzee
Harry Brockho�, CFO van Dutch 
Flower Group: “Wij ondersteunen 
dit initiatief van harte, omdat we 
het betrekken van basisschool-
kinderen bij het zaaien van wil-
de bloemen belangrijk vinden. In 

samenwerking met Honey High-
way zaaien wij, met steun van de 
VVE en Stichting Leefbaar Schip-
hol, meerjarige bloemen in twee 
bermen langs de N213 en N196 
dit voorjaar. Dit onderhouden 
wij met de bedrijven op het ter-
rein VBA Zuid (tegenover Royal 
FloraHolland). Hier ontstaat de-
ze zomer een bloemenzee met 
een oppervlakte van maar liefst 
26.000 vierkante meter. De nectar 
en stuifmeel van deze streekei-
gen bloemen gaan voor een lan-
ge periode voedsel aan de bijen, 
hommels en vlinders leveren”, al-
dus Harry Brockho�.
Interesse? Scholen kunnen zich 
eenvoudig aanmelden voor de 
praktijkles via info@honeyhigh-
way.nl.

Imker Deborah Post
Er is veel groen eiwitrijk raaigras 
voor melkproductie voor de koei-
en in Nederland, maar er zijn te 
weinig bloemen. Honey Highway 
is een initiatief van biologisch-dy-
namisch imker Deborah Post. Zij 
wil iets doen om bijen, hommels 
en vlinders te behouden en terug 
te brengen in Nederland. Snel 
en op grote schaal. Mensen heb-
ben bijen immers nodig om de 
groenten en fruit te bevruchten, 
ze staan dus aan het begin van de 
voedselketen. Door bermen van 
Rijkswegen, Spoorrails en Provin-
ciale wegen en dijken in te zaaien 
met meerjarig streekeigen wild 
bloemenzaad met 44 soorten 
wordt een blijvend paradijs voor 
bijen gecreëerd.

Imker Deborah Post tijdens een praktijkles op school.

Groot applaus voor alle artiesten!
Geslaagde Combi Fun 
Circus in de Waterlelie
Aalsmeer - Op vrijdag 22 februari 
organiseerden Team Sportservice 
Aalsmeer, de Binding en Cultuur-
punt Aalsmeer traditiegetrouw 
de vakantieactiviteit Combi Fun. 
Dit keer met hulp van de ESA in 
sporthal de Waterlelie. Het was 
een groot succes! Tijdens Combi 
Fun worden sport, bewegen en 
creativiteit gecombineerd. Vanaf 
9.15 uur waren kinderen welkom 
in de Waterlelie. Na een uitleg van 
de echte circusartiest van Circus 
Kristal was het tijd om te gaan oe-
fenen! Van �etsen op een eenwie-
ler tot koorddansen en van dia-
boloën tot ballopen, er was veel 
te doen en dat alles met circus-
muziek op de achtergrond. Tus-
sen het oefenen door was het tijd 

voor een pauze, waarin fruit en 
water door JOGG (Jongeren op 
Gezond Gewicht) werd verzorgd. 
Vanaf 12.30 uur konden ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en 
andere geïnteresseerden naar 
binnen voor een grote eindpre-
sentatie. De kinderen lieten hun 
geleerde trucs zien en de bezoe-
kers mochten zelf ook oefenin-
gen uitproberen! Er werd afgeslo-
ten in de circuspiste waar de ar-
tiesten een groot applaus kregen.
In de meivakantie is er weer een 
Combi Fun activiteit, waar kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar weer naar hartenlust kun-
nen bewegen en creatief aan de 
gang kunnen gaan. Daarover la-
ter meer!

Voor jeugd 5 tot 8 jaar
Robotwise club in bieb
Amstelland -  Spelenderwijs ken-
nismaken met techniek en de 
mogelijkheden van de toekomst 
ontdekken. Dat is waar de Ro-
botwise club zes weken lang de 
vrijdagmiddag in de bibliotheek 
mee vult. Alles staat in het teken 
van technologie, robotica en pro-
grammeren. De ideale workshop 
voor het zetten van de eerste 

stapjes op het gebied van tech-
niek. De kinderen gaan aan de 
slag met het bouwen van fysieke 
robotmodellen en leren hoe de-
ze geprogrammeerd en aange-
stuurd worden. Dit zijn belang-
rijke competenties voor de ar-
beidsmarkt van de toekomst en 
wie weet ontdekt jouw zoon of 
dochter de passie en motivatie 

Voorstelling voor 4+
‘Kerf, de labjesrat’ in het 
Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 3 maart 
om 14.30 uur gaat de 4+ poppen-
theatervoorstelling ‘Kerf, de Lab-
jesrat’ van Arthur Geesing in pre-
mière in het Poppentheater Am-
stelveen. Kerf is een heel bijzon-
der ratje met een heel specia-
le staart. Als hij jokt, verschijnt er 
een ker�e in zijn staart. Daarom 
heet hij Kerf! Op een dag gooit 
Kerf per ongeluk het levenswerk 
van zijn papa omver en vlucht 
op reis. Hij komt de giechelen-
de Bloemen Kirf, Karf en Korf te-
gen en de Verklapekster en Jok-
ke, de liegebeestspin. Kerf voelt 
zich op zijn avonturenreis steeds 
schuldiger en besluit thuis alles 
te vertellen. En dan gebeurt er 

iets wonderlijks. ‘Kerf de labjes-
rat’ is prachtig poppentheater vol 
fantastische beelden, vrolijke mu-
ziek en gekke invallen van Arthur 
Geesing in samenwerking met 
Theo Terra, Joris Erwich en Dick 
Feld. Arthur Geesing kent me-
nigeen van zijn wonderbaarlijke 
voorstelling Wol�e, die inmiddels 
misschien wel op elke plek in Ne-
derland en België heeft gespeeld. 
‘Kerf, de Labjesrat’ is te zien in het 
Amstelveens Poppentheater op 
zondag 3 maart om 14.30 uur. 
Toegangsprijs € 9,00. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@am-
stelveenspoppentheater.nl of via 
www.amstelveenspoppenthea-
ter.nl

om hierin verder te groeien. Bo-
vendien is het ook echt leuk om 
meer te leren over de werking 
van robots en om in staat te zijn 
invloed uit te oefenen op hoe een 
robot zich gedraagt. De Robot-
Wise Club wordt georganiseerd 
door de Bibliotheek Amstelland 
Stadsplein in samenwerking met 
RobotWise. Afhankelijk van de 
reeks en je leeftijd komen er di-
verse robots aan bod. Inschrij-
ven voor deze  6-delige workshop 
van 16.00 tot 17.30 uur op vrijdag 
8, 15, 22 en 29 maart en 5 en 12 
april kan via www.debibliothee-
kamstelland.nl. Wees er snel bij, 

want er is maar een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar. Leeftijd 
5-8 jaar.
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Zaalvoetbalcompetitie in Proosdijhal
ZABO ronde 12 zaterdag
Kudelstaart - De twaalfde speel-
ronde van de plaatselijke ZA-
BO competitie wordt zaterdag 2 
maart gespeeld in de Proosdijhal 
aan de Edisonstraat. 
De zaalvoetbal-avond begint om 
18.35 uur met de wedstrijd Woei 
tegen LEMO. Om 19.20 uur speelt 
HFC Haarlem tegen Amsec Piller. 
Om 20.05 uur International Smo-
kers Team tegen Football Fana-
tics. Om 20.50 uur start Green Fin-
gers Uitzendbureau tegen Joga 
Bonito en om 21.35 uur tenslotte 
Street Football Team tegen kop-
loper Polonia Aalsmeer. Publiek 
heeft gratis toegang bij de ZA-
BO en meer informatie is te vin-
den op de website: www.zabo-
aalsmeer.nl.

De uitslagen van speelronde 11 
van vorige week zaterdag in de 
Proosdijhal waren als volgt: In-
ternational Smokers Team tegen 
Woei 6-0. Street Football Team 
tegen LEMO 5-2. Amsec Piller te-
gen Joga Bonito 0-6. HFC Haar-
lem tegen Polonia Aalsmeer 0-5. 
Green Fingers Uitzendbureau te-
gen Football Fanatics 3-5.

Huidige stand
Polonia Aalsmeer 11-28, Foot-
ball Fanatics 11-25, Green Fin-
gers Uitzendbureau 11-21, Joga 
Bonito 11-20, Amsec Piller 11-19,  
HFC Haarlem 11-15, International 
Smokers Team 11-15, Street Foot-
ball Team 11-10, LEMO 10-9, Woei 
11-0.

Eerste internationale krachtmeting
Aalsmeer Flower Cup 
met trampolinetop
Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart 
vormt sporthal De Bloemhof het 
podium voor één van de groot-
ste trampolinetoernooien van Eu-
ropa: de Aalsmeer Flower Cup. 
Deelnemers uit zeventien landen 
gaan de strijd met elkaar aan om 
de felbegeerde bekers vol bloe-
men te bemachtigen.
Circa vierhonderd topsporters 
nemen deel aan de 23ste editie 
van dit sportevenement en ze ko-
men uit onder meer Canada, Ar-
gentinië, Kazachstan en veertien 
Europese landen. Meerdere in-
ternationale sportbonden reizen 
met een team af naar Aalsmeer 
om zich voor het eerst dit jaar te 
meten met internationale top-
pers.

Pol, Lukina en Sonn
Bij de seniorvrouwen leidt Neder-
lands Kampioene Romee Pol het 
veld. Pol behaalde afgelopen jaar 
de individuele EK-�nale en heeft 
nu haar zinnen gezet op de Olym-
pische Spelen van Tokio in 2020. 
Ook Yekaterina Lukina (Kazach-
stan), die afgelopen zomer nog 
uitkwam op de Jeugd Olympi-
sche Spelen in Buenos Aires, zal 
een gooi doen naar het podi-
um op haar eerste internationa-
le seniorenwedstrijd. Bij de heren 
belooft EK-�nalist Kyrylo Sonn 
(Duitsland) een gooi naar het po-
dium te doen. De trampoline-
springer won in 2015 nog brons 

op de Europese Spelen en heeft 
al veel EK- en WK-ervaring. 

Kwali�catiemoment
Voor het Nederlands team geldt 
de Aalsmeer Flower Cup als eer-
ste kwali�catiemoment voor de 
Europese Spelen, een vierjaarlijks 
multisportevenement dat deze 
zomer gehouden wordt in Minsk, 
Wit-Rusland. Naast Pol zullen 
ook onder meer Romana Schu-
ring (IJmuiden), Niamh Slattery 
(Alkmaar) en Jackie Lionahr (Den 
Bosch) kwali�catie proberen af te 
dwingen voor dit toernooi.

Nieuwe indeling
Na 22 succesvolle edities ver-
nieuwt de Flower Cup dit jaar 
haar toernooi met een nieuwe 
leeftijdsindeling. In plaats van 
slechts een scheiding te maken 
tussen alleen junioren en senio-
ren strijden de junioren nu in di-
verse leeftijdscategorieën (11-12, 
13-14, 15-16 jaar). Dat betekent 
dat er veel nieuwe gezichten in 
de �nales te zien zullen zijn, voor-
al in de jongere leeftijdscatego-
rieën. Sommige van deze sprin-
gers maken zelfs hun internatio-
nale debuut, dus het wordt hoe 
dan ook een spannende strijd. 
De kwali�caties worden op 16 
maart gehouden van 9.30 tot 
17.30 uur. De �nales volgen ’s 
avonds vanaf 19.30 uur. Meer in-
formatie: www.�owercup.nl 

Zevende in titelstrijd strandracen
Jordy Buskermolen mist 
stevige bries bij het NK
Kudelstaart - Storm, regen en 
kou zijn de smaakmakers van het  
strandracen. Afgelopen zondag, 
bij het nationaal kampioenschap 
op het zand bij Rockanje, moes-
ten de bikers het atypisch doen 
met zon, warmte en een lui kab-
belende zee. Dat was niet in het 
voordeel van Jordy Buskermolen, 
één van de getipte favorieten. 
De krachtrenner uit Kudelstaart 
heeft liever beestenweer aan de 
kust en moest ditmaal genoegen 
nemen met een zevende plaats.
Buskermolen kon in de titelstrijd 
nooit een dominante rol spelen. 
Het veld viel al snel na de start uit-
een door het hoge tempo en een 
aanval van zes renners. Toen een 
achtervolgend groepje met Bus-
kermolen op het punt stond bij 
de koplopers aan te sluiten ont-
snapten Jasper Ockeloen, Coen 
Vermeltfoort en Bram Rood. Het 
drietal werd niet meer achter-
haald. Vermeltfoort was na 54 ki-

lometer de snelste in de eind-
sprint, Ockeloen eindigde als 
tweede, Rood werd derde.

Uitblinkder
Met het NK werd een streep ge-
zet onder het strandraceseizoen, 
waar Jordy Buskermolen met veel 
plezier op kan terug kijken. Met 
overwinningen in Castricum en 
Renesse en een mooie reeks top 
tien-resultaten was de renner van 
Strandraceteam Theo Schilder 
de afgelopen maanden een uit-
blinker. Binnenkort richt hij zijn 
aandacht weer op wedstrijden 
op verharde wegen. Na een jaar 
proeven van het semi-professio-
nele wielrennen bij Team Monkey 
Town geeft hij komend seizoen 
meer aandacht aan zijn dagelijk-
se werkzaamheden en beperkt 
zijn sportieve activiteiten voorna-
melijk tot het rijden van een na-
tionaal programma, meest crite-
riums.

Voetbal
Prima eerste overwinning 
voor FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Met een nieuwe in-
deling om te gaan proberen te 
handhaven in de 3e klasse heeft 
de zondag tak van FC Aalsmeer 
een prima uitslag behaald. In Ba-
rendrecht werd SV Besiktas met 
2-3 verslagen. Daar moest wel 
even met elkaar 145 kilometer 
voor gereden worden om deze 
wedstrijd te spelen. Het zal wel 
niet anders kunnen, maar het was 
zeker geen klimaat goeroe van 
de KNVB die dit bedacht heeft. 
SV Besiktas is een Turkse club 
waar de voetballers en suppor-
ters uit Aalsmeer gastvrij werden 
onthaald, de wedstrijd bijzon-
der sportief was en scheidsrech-
ter P. Borsboom een rustige mid-
dag had. Wel enkele gele kaarten 
aan Besiktas kant, maar voor lich-
te overtredingen. Zonder de zie-
ke Danny Leegwater, in zijn plaats 
speelde Pawel Kocon rechtsback, 
en Pim Binkhorst op de rechtsbui-
ten positie. Verder was gelukkig 
iedereen present. In de 14e mi-
nuut was het de mee opgekomen 
Pawel Kocon die met een harde 
kopbal keeper van Besiktas ver-
schalkte, maar de scheidsrechter 
had al ge�oten voor een overtre-
ding. Eén minuut later was het Re-
mi Pasternack die met een mooi 
schot in de hoek bijna scoorde, 
maar met een goede re�ex tikte 
de keeper van Besiktas de bal uit 
het doel. Even later was het Bart 
Koopstra (en heel FC Aalsmeer) 
die geluk had bij een schot dat via 
zijn handen en lat over het doel 
verdween. In de 20e minuut een 
aanval op rechts die prima werd 
voorgebracht waar Alexander 
Goes zich geen moment bedacht 
en de bal als een granaat over de 
keeper heen schoot en dat bete-
kende 0-1. In de 30e minuut werd 
Alexander Goes neergelegd toen 
hij alleen op de keeper afging en 
dat betekende een penalty. Karel 
Mirowski achter de bal, maar zijn 
inzet was te zacht en een prooi 
voor de keeper. FC Aalsmeer bleef 
de betere ploeg, voetbalde lek-
ker en ontspannen en was de bo-
venliggende partij. Maar oplet-
ten was geboden, want er lie-
pen bij Besiktas een paar jon-
gens rond die echt wel kunnen 
ballen. In de 40e minuut was er 
weer een mooie aanval op rechts. 
Pim Binkhorst speelde de bal op 
Sten Piet en die bracht Alexander 
Goes in stelling en met een prach-
tige halve omhaal werd de kee-
per van Besiktas volledig verrast: 
0-2. Heerlijk en wat een prachtig 

doelpunt. Even later weer een pri-
ma aanval waarbij Remi Paster-
nak enkele spelers uitspeelde en 
de bal naar de opzij van hem lo-
pende Jeroen Ezink panklaar aan-
speelde en dat betekende 0-3 en 
dat was vlak voor rust een lekke-
re opsteker. Tweede helft. Besik-
tas trainer Said Zoulali Boukha-
ri was boos op zijn ploeg, dat was 
voor iedereen buiten hoorbaar en 
hij bracht twee nieuwe spelers in 
het veld. Eerst was Rem Paster-
nack nog dicht bij een doelpunt, 
maar zijn schuiver was te zacht 
om de keeper te verontrusten en 
te kunnen scoren. Dat deed Be-
siktas wel in de 50e minuut. De 
bal over de linkerkant werd naar 
binnen gespeeld en met een kei-
harde knal verdween de bal ach-
ter Bart Koopstra, te snel 1-3. Be-
siktas bleef komen, eerst was het 
Bart die de bal over de lat kon tik-
ken. Maar in de 60e minuut, na 
de bal te makkelijk verspelend 
op het middenveld, verdween de 
bal, na van richting te zijn veran-
derd, als een kanonskogel achter 
Bart Koopstra: 2-3 en nog 30 mi-
nuten te spelen. Vijftien minuten 
voor tijd werden Sten Piet en Pim 
Binkhorst vervangen door Robin 
Kruijsman en Danny Kunst, want 
verse krachten waren nodig. Tien 
minuten voor tijd had Remi Pas-
tenack nog een prima kans om de 
wedstrijd alsnog op slot te gooi-
en, maar helaas zijn schot was te 
zwak. Even later werd de dodelijk 
vermoeide Remi gewisseld (had ‘s 
morgens eerst nog gewerkt) voor 
A. Jun. Kansen kwamen er voor 
beide ploegen niet meer en daar 
was altijd dan nog Nick Sluijs en 
Mo Alaswad die geen enkel risi-
co meer namen en alle ballen die 
ze kregen naar voren ramde. Kort-
om, 3-2 winst is een prima start. 
De volgende wedstrijd is op zon-
dag 10 maart thuis tegen SVH. 

Eén van de hoofdrolspelers van FC 
Aalsmeer: Alexander Goes.

Wedstrijden 
veldvoetbal

DONDERDAG 28 FEBRUARI:
F.C.A. 1 - Sportlust’46 1 (vr)20.30 u

ZATERDAG. 2 MAART:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 6 – De Germaan 2     12.00 u
S.C.W. 
H.Y.S. 1 - S.C.W. 1                   14.30 u
S.C.W. 3 - Castricum 4          14.30 u

Voetbalwedstrijd tegen Nicolaas Boys
RKDES wint opnieuw in 
Nieuwveen: 1-2
Kudelstaart - Het is natuur-
lijk raar om voor de tweede keer 
in één seizoen op vreemde bo-
dem tegen dezelfde tegenstan-
der te spelen, toch was het afge-
lopen zondag 24 februari zo. Om-
dat de competitie in twee delen 
is gesplitst kon dit. De eerste zes 
ploegen uit de eerste helft van 
de competitie spelen in een win-
naarspoule met nog zes teams uit 
een andere poule om het kam-
pioenschap. RKDES ging daarom 
opnieuw op bezoek bij de Nico-
laas Boys in Nieuwveen en we-
derom gingen de punten mee 
naar Kudelstaart. RKDES won er 
licht verdiend met 1-2.
RKDES speelde zonder de gebles-
seerde Maarten van Putten, zodat 
Jimmy Baars in de basis begon en 
zijn debuut mocht maken. Ook 
Lennart Kok ontbrak in de basis, 
hij was net terug van vakantie. 
Op zijn plek speelde Elias Elhadji. 
Prachtig mooi weer om te ballen 
en behoorlijk wat Kudelstaarters 
hadden de trip wel of niet op de 
�ets genomen naar Nieuwveen. 
Pas na 10 minuten kon de eer-
ste doelpoging genoteerd wor-
den van de Kudelstaarters. Indy 
van Koert plaatste de bal op de 
paal zodat de brillenstand op het 
aanwezige bord bleef staan. Bei-
de ploegen wisten het vijandelijk 
doel maar mondjes maat te vin-
den eigenlijk wist Nicolaas Boys 
het doel helemaal niet te vin-
den. De Afas/Nieuwendijk briga-
de met de ijzersterke Erik Over-
vliet aan het stuur geeft gewoon 
niets weg. Het was dan ook dat 
de plaatselijke FC na een half uur 
verdiend op voorsprong kwam. 
Een te korte terugspeelbal was 
een prooi voor de doorjagende 
Mano van Veen. Hij kon nog net 
zijn teen tegen de bal krijgen, zo-
dat de keeper kansloos was. Het 
leer rolde de goal in: 0-1. De eni-
ge kans die Nicolaas Boys kreeg 
was een vrije trap onnodig ver-
oorzaakt door Elias Elhadji, maar 
gelukkig ging de bal richting De 
Hoef. Vlak voor rust hadden de 
Kudelstaarters hun voorsprong 

verder kunnen uitbreiden, maar 
een kopklutsbal van Roy Endho-
ven verdween boven op de lat. 
RKDES ging dus verdiend met 
een 0-1 voorsprong rusten. 
De tweede helft toch een iets an-
der beeld. Nicolaas Boys gooi-
de er nog een fysiek schepje bo-
ven op en daar had RKDES in het 
begin van de tweede helft moei-
te mee. Het resultaat was dan 
ook dat Kudelstaart na 10 minu-
ten in de tweede helft een te-
gengoal moesten incasseren: 1-1. 
Moet wel gezegd worden dat de 
goal wel heel erg naar buitenspel 
stonk, maar hoe vlaggenist Sjaak 
ook vlagde, de scheidsrechter die 
een goede eerste helft �oot en 
een warrige tweede helft bleef bij 
zijn standpunt en keurde de tref-
fer goed. Toch wist RKDES zich 
onder het stevige gevecht uit te 
voetballen en dat werd beloond 
met een uitstekende aanval over 
rechts waar de net ingevallen 
Rick Verkuil voorzette. En daar 
was goudhaantje Indy van Koert 
die na een speler te hebben uit-
gekapt binnen schoot: 1-2. Met 
nog een kwartier op de klok ging 
Nicolaas Boys over op een alles of 
niets o�ensief, maar de verdedi-
ging van RKDES gaf nog steeds 
geen krimp. 
De ingevallen Lennart Kok mocht 
in rand zestien aanleggen, maar 
in zijn schot zat nog te veel va-
kantie vreugde want die ging bij-
na de Kromme Mijdrecht over. 
Ruim in blessure tijd hielden al-
le meegereisde RKDES suppor-
ters nog even hun adem in toen 
ook Nicolaas Boys in rand zes-
tien mochten aanleggen, maar 
het schot verdween in de handen 
van keeper Tommy Blokzijl. De 
1-2 werd over de streep getrok-
ken en dat is goed beginnen in 
deze kampioenspoule. Komende 
week is het carnaval in Poelgilder-
dam, dus staat het voetbal op de 
tweede plaats. Pas over twee we-
ken speelt RKDES thuis op sport-
park Calslagen en wel tegen IJs-
selmonde.
Eppo

Voetbalcompetitie
Flink verlies FCA zaterdag
Aalsmeer - Het was afgelopen 
weekend prachtig weer. Heerlijk 
naar buiten de zon in, dacht me-
nigeen. De voetballers, jong en 
oud, van FC Aalsmeer en RKDES 
Kudelstaart zijn ieder weekend 
buiten te vinden voor een ‘pot-

je’ voetbal. FC Aalsmeer speelde 
zaterdag 23 februari thuis tegen 
Zwaluwen’30. De ploeg uit Hoorn 
wist Aalsmeer een �inke kater te 
bezorgen. Aalsmeer verloor met 
liefst 0-4.
Foto: www.kicksfotos.nl

Eerste plaatsen voor Arie, Corrie en Petra

Scores vallen tegen bij 
kaartavond FCAalsmeer

met 1900, 1678 en 1782 weet ie-
dereen dat er zeker niet hoog ge-
kaart is. Arie en Corrie pro�teer-
den daarvan en haalden met 5070 
punten de eerste plaats. Op plaats 
twee zijn Karel Bus en Rob Sprin-
gintveld geëindigd met 4952 pun-
ten, op drie Stefan Romkema en 
Jan Egbert van Zelderen met 4773 
punten, op vier Hennie Spaarga-
ren en Wim Ruts met 4767 punten 
en op vijf Gerda Springintveld en 
Gerard Waayman met 4738 pun-
ten. De troostprijs was voor Ka-
rel Doppeldecker en Rob Kroes 
met 3825 punten. Bij het harten-
jagen was het Petra de Bok die 
toesloeg en met 18 punten min-

der dan Frank de Wind de eerste 
plaats opeiste. Ook hier geen lage 
scores. Petra op één behaalde 188 
punten, Frank werd tweede met 
206 punten, Bets Romkema der-
de met 224 punten en Wally van 
de Wal vierde met 229 punten. De 
poedelprijs was voor Esther van 
der Hoorn met 309 punten. De 
volgende kaartavond is vrijdag 8 
maart. Aanwezig: 20.00 uur. Aan-
vang 20.15 uur in het clubhuis van 
FCA aan de Beethovenlaan. Deze 
dag wordt internationaal gezien 
als vrouwendag, kijken of hiermee 
met het kaarten ook rekening ge-
houden wordt...
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Een prima opkomst bij 
het kaarten bij FC Aalsmeer afge-
lopen vrijdag. Het viel zeker niet 
tegen, ook vanwege de vakantie. 
Wat wel tegen viel waren de scores 
bij het kaarten en dan vooral bij 
het klaverjassen. Kwam het door 
de fotograaf van de Nieuwe Meer-

bode, die enkele foto’s schoot en 
dat menigeen misschien door de 
�itsen zijn of haar kaarten niet 
goed meer kon onderscheiden? 
Het was tenminste, aldus de or-
ganisatie, een dieptepunt in  de 
historie van het kaarten bij FC 
Aalsmeer. Als er ronde prijzen zijn 
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Geweldige score Thomas 
van Brakel bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op donderdag 21 
februari werd de elfde sjoelavond 
van Sjoelclub Rijsenhout gehou-
den. In de Hoofdklasse heeft 
Thomas van Brakel een geweldi-
ge score neergezet. Hij behaal-
de maar liefst 1988 punten.  Op 
de tweede plaats is Arnold van 
der Linden geëindigd met 1708 
punten met vlak daarachter Corry 
van Balder met 1707 punten op 
plek drie. Ook de top drie van de 
A-klasse ligt dicht bij elkaar. Leo 
van Faassen is eerste geworden 
met 1681 punten. Riet Schijf werd 
tweede met 1679 punten en El-
ly Lanser wist met 1664 punten 
een derde positie in te nemen. Er 
is 1562 punten gehaald door Plo-
nie Verdel. Hiermee staat zij deze 
avond bovenaan in de klasse B. 
Willem Romijn wist met 1521 op 
de tweede plek terecht te komen 

en Jannie van der Laarse werd 
derde met 1514 punten. Bertus 
Baas heeft het voor elkaar gekre-
gen om wederom eerste te wor-
den in de C-klasse met een ge-
weldige score van 1619 punten. 
Met iets meer dan 100 punten 
verschil staat Henny van der Neut 
op plaats twee met 1517 punten. 
Ruud Maas sluit  het rijtje deze 
avond. Met 1491 punten eindig-
de hij als derde. 
Op donderdag 7 maart is de vol-
gende sjoelavond in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Nieuwe spelers zijn van harte 
welkom. De avond begint altijd 
om 19.30 uur en duurt ongeveer 
tot 22.30 uur. Bekijk voor meer in-
formatie de website of Facebook-
pagina of neem contact op met 
Elisa Arendse via elisa.arendse@
hotmail.com

Atletiek AV Aalsmeer
Afsluiting crossseizoen 
met NK in Kraggenburg
Aalsmeer - Het NK Cross in Krag-
genburg betekende tevens de 
zesde en laatste wedstrijd van 
het Nationale Crosscircuit. Nien-
ke van Dok en Corné Timmer kun-
nen na een sterk gelopen seizoen 
het vizier op de baanwedstrijden 
richten. Behalve Nienke en Cor-
né gingen bij de C-junioren Fin 
Rademaker en Gwen Alewijn-
se en bij de D-junioren Colin en 
Justin Alewijnse van start. Nien-
ke mocht bij de meisjes B-junio-
ren als eerste op het 4 kilometer 
lange parcours starten. Na de par-
coursverkenning van afgelopen 
week wist ze wat haar te wach-
ten stond en waar de lastige pun-
ten in het terrein zaten. De race 
werd goed opgebouwd en lever-
de Nienke een 11e plek op tus-
sen de sterkste meisjes van Ne-
derland. Tevens eindigt ze als 11e 
na zes wedstrijden in het over-
all klassement van het nationaal 
crosscircuit. Na Nienke was het de 
beurt aan C-junior Finn Radema-
ker. In een prima wedstrijd legde 
hij beslag op de 23e plaats. Leef-
tijdsgenote Gwen Alewijnse liep 
eveneens een goede wedstrijd 
waarmee ze als 22e bij de meisjes 
C-junioren over de �nish kwam. 
De broers Colin en Justin Ale-

wijnse �nishten bij de D-junioren 
kort na elkaar op de 32e en 35e 
plaats. Tot slot was het de beurt 
aan Corné Timmer. Na een sterk 
seizoen kampte hij de afgelopen 
week met een zware verkoudheid 
waarbij afgelopen donderdag 
nog even de twijfel bestond of hij 
zou kunnen starten. Uiteindelijk 
is er besloten om te starten, we-
tende dat het beoogde resultaat 
niet gehaald zou worden. De 39e 
plaats bij de senioren was helaas 
niet de verwachte top 20. Uitein-
delijk is Corné als 20e geëindigd 
in het overall klassement van het 
Nationale crosscircuit.

Startnummer 564:  Nienke van 
Dok. Foto: Erik Witpeerd

Startnummer 801: Gwen Alewijnse. Foto: Erik Witpeerd

Handbal BeNe League
Nipt verlies voor Heren 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Een derby waar reik-
halzend naar uit werd geke-
ken in de handbal-wereld, de 
BeNe League wedstrijd Green-
park Aalsmeer tegen Volendam. 
Aalsmeer maakt kans op een 
plaatsje bij de eerste vier, Volen-
dam zit op het randje er van.
Zaterdagavond 23 februari vond 
het tre�en tussen deze twee top-
pers plaats. Voor Aalsmeer een 
uitwedstrijd tegen Kras in Volen-
dam. Het werd een harde wed-
strijd met veel overtredingen en 
een ‘matige’ scorestand. De rust 
gingen de ploegen in met 6-8 
voor Aalsmeer.
De tweede helft werd de strijd op-
nieuw fanatiek hervat. De teams 
bleven aan elkaar gewaagd en 
er werd wat meer gescoord. Het 
was uiteindelijk Volendam dat de 
winst naar zich toe wist te trek-
ken. Eindstand 19-18. Helaas voor 
Aalsmeer dat thuis nog met best 
ruime cijfers gewonnen had van 
Volendam. Doelpunten: Tim (5), 
Robin (4), Rob (3), Remco (2), Mar-
win, Samir, Vaidas en Erik (elk 1).
“Kostbare punten verloren”, al-
dus voorzitter Mike van der Laar-
se van Greenpark Aalsmeer na af-
loop van de wedstrijd. 
Een (lichte) kater voor Aalsmeer 
dat uiteraard had willen winnen 
voor een stevige positie in de Fi-
nal Four. Ondanks het verlies be-
houdt Greenpark Aalsmeer voor-

alsnog de vierde positie, maar het 
is in deze Belgische Nederland-
se handbalcompetitie de komen-
de weken nog heel spannend. De 
de�nitieve kaarten zijn nog niet 
geschud… Aanstaande zaterdag 
2 maart spelen de Aalsmeer he-
ren thuis in De Bloemhof tegen 
de nummer twee, het Belgische 
Visé.

Ook verlies Dames 1
Dames 1 van Greenpark speelde 
afgelopen zaterdag 23 februari 
thuis in De Bloemhof en had ook 
Kras Volendam als tegenstander. 
De ploegen lieten handbal op 
topniveau zien. Er werd over en 
weer gescoord, maar helaas voor 
Aalsmeer wist Volendam net iets 
vaker de bal achter de keepster te 
krijgen. Eindstand: 24-27.

Nieuwe spelers
De heren van Greenpark krijgen 
in het nieuwe seizoen versterking 
van liefst vijf nieuwe top-hand-
ballers. Na Max de Maat (Quintus) 
en Pepijn Michielsen en Donny 
Vink (Hellas) komt Niels de Jong 
terug naar Aalsmeer. Hij speelt 
nu bij Quintus, maar maakt zijn 
comeback bij ‘zijn’ club. En afge-
lopen maandag maakte doel-
man René de Knegt bekend dat 
hij Hurry-Up gaat verruilen voor 
Aalsmeer. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Volop spanning 
bij ‘Onder Ons’

Aalsmeer - Liefst 36 paren bon-
den de strijd aan tijdens de voor-
laatste zitting van vierde ronde 
bij Bridgeclub Onder Ons. Aan-
gezien nog niet alle beslissin-
gen gevallen zijn met betrek-
king tot promotie of degradatie 
is er nog volop spanning. Ook de-
ze week enkele opmerkelijke fei-
ten. In de A-lijn mocht een paar 
op spel 2 en 3 Sans Atout +4 ma-
ken en op spel 11 werd een keer 
zes schoppen geboden en ge-
maakt. In de B-lijn werd 4 harten 
maar liefst 5 down gespeeld. Een 
zaaltop werd gehaald door een 

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Darter Tibor wint weer
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartsavond 
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Na vier opkom-
sten in de veertig waren er nu 35 
darters, nog altijd een prima aan-
tal. Ook Tibor Hogervorst was pri-
ma op dreef, voor de tweede keer 
dit seizoen, en de derde keer ooit, 
won hij de speelavond. Tim van 
de Poel en Tibor zijn de laatste 
tijd stuivertjes aan het wisselen, 
de afgelopen vier speelavonden 
wonnen zij om en om de speel-
avonden. Tim van de Poel won nu 
echter het tweede niveau. De ver-
liezende �nalisten in deze �na-
les kwamen uit een samen geko-
men groepje darters. Patrick van 
Santen werd tweede in de ‘grote 
�nale’, Robin Peters werd twee-
de in het tweede niveau. De an-
dere twee darters uit dit groep-
je presteerden ook verdienste-
lijk. Ronald Wegbrands werd door 
zijn ‘eigen maat’ Patrick uit de gro-
te �nale gehouden, terwijl Maar-
ten Rijkers óók een �nale bereik-
te. Maarten verloor echter ook, 
zodat ‘good old’ Jan van Zanten 
het vierde niveau won. Het was 
de zesde overwinning ooit voor 
Jan. Victor van Schie won tot dit 
seizoen ook zes �nales, maar ‘vic-
toreerde’ deze avond voor alweer 

de derde keer dit seizoen een �-
nale. Dit keer won Victor het der-
de niveau ten koste van Michel 
van Galen. Alle �nalisten kregen 
hun wel verdiende prijzen, en Pa-
trick zorgde ervoor dat het groep-
je darters’ nóg meer prijzen pak-
ten. Patrick had met een prach-
tige 157 �nish ook nog eens de 
hoogste uitgooi van de avond. 
Hiermee evenaarde hij bijna zijn 
prestatie van  de vorige keer. Vier 
(!) seizoenen geleden combineer-
de hij de hoogste uitgooi na-
melijk wel met de winst van de 
speelavond.
Volgende week vrijdag 8 maart is 
de volgende speelavond van de 
Poel’s Eye in het Dorpshuis. Ho-
pelijk zijn er wéér veel nieuwe 
gezichten. Elke darter kan zon-
der opgave vooraf meedoen, de 
Poel’s Eye is laagdrempelig en ge-
schikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij 
het vier niveau systeem komt ie-
dereen op zijn eigen niveau te-
recht. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Prijswinnaars bij Poel’s Eye: Tim, Robin, Patrick en Tibor.

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Nieuwkomer Iwan tweede!
Aalsmeer - Dinsdagavond 19 fe-
bruari waren er weer voldoende 
darters om twee poules te maken 
om mee te beginnen. In een van 
de poules zat zowaar een nieuw-
komer: Iwan van Egdom. Hij had 
al lange tijd geen pijlen meer ge-
gooid en moest er duidelijk weer 
inkomen, maar hij had er wel ple-
zier in en dat is het belangrijk-
ste. Later op de avond zou hij in 
een spannende pot strijden tegen 
Hans Dolk, maar hij verloor met 
3-2. Jacco Piet was ook weer van 
de partij en hij werd direct eerste 
in zijn poule. In de �nale tegen Ben 

van Dam kwam hij net iets tekort, 
maar hij werd toch  maar mooi 
tweede deze avond. Ben wist we-
derom een uitgooi van 100 te reali-
seren. Patrick Bolwijn en Peter Bak-
ker waren niet in hun beste vorm 
en moesten genoegen nemen met 
de derde en vierde plaats. De dar-
ters hopen nog meer nieuwko-
mers te mogen verwelkomen, er 
is ruimte genoeg. Er wordt iede-
re dinsdagavond gedart in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55 vanaf 20.00 uur. Mini-
mum leeftijd is 16 jaar en de en-
tree per avond is 2,50 euro. 

Winst Huub en 
Bets op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Op donderdag 21 fe-
bruari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 245 pun-
ten en op twee  Trudy Knol 318 
punten. Bij het klaverjassen was 
deze week Huub Bouwmeester 
veruit de beste met 5346 pun-
ten. Tini Buwalda werd met 5085 
punten tweede en plaats drie was 
voor Marga da Silva met 5028 
punten. De poedelplaats ging 
deze week naar Nic de Jong met 
3682 punten.
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom! Vooral meer jokeraars ho-
pen de soosleden te mogen be-
groeten, maar ook klaverjassers 
worden uitgenodigd eens te ko-
men kijken en/of direct mee te 
kaarten. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
mevrouw R. Pothuizen via 0297- 
340776.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 1 maart is er 
weer individueel klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is welkom. Het kaarten 
begint om 20.00 uur in het buurt-
huis aan de Dreef 1. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur voor kof-
�e, thee en inschrijving. Het kop-
pelkaarten op 22 februari is ge-
wonnen door Jan Meyer en Ge-
rard Presser met 5604 punten. 
Plaats twee is behaald door Cor-
rie Balder en Paul Schouten met 
5536 punten en op drie zijn Wim 
Spring in ‘t Veld en Rijk van Eg-
dom geëindigd met 5506 pun-
ten. De poedelprijs was voor Essy 
van Es en Marja van ‘t Schip met 
3101 punten.

Kwartmarathon
Zaterdag 2 maart is er weer de 
kwartmarathon klaverjassen van
10.00 tot 17.00 uur. Kosten 10 eu-
ro per persoon en dit bedrag is in-
clusief lunch in Buurthuis Horn-
meer. Zaal open vanaf 9.30 uur.

Damclub K&G bedwingt 
koploper Purmerend

de race, Wim net terug uit Gam-
bia en  herstellende van een jet-
lag. Nog plakkerig van de zon-
necrème verschoven de schijven 
zeer traag. Om het middernach-
telijk uur scheen er nog een licht-
je in Purmerend en dat was van 
het damlokaal. Na een marathon-
partij behaalde Wim een dik ver-
diend punt en bepaalde de eind-
uitslag op 4-4. 
In de hoofdklasse staat er nog 

een ronde op het programma, 
belangrijk voor Purmerend en 
Enkhuizen die nu weleens ge-
lijk bovenaan kunnen eindigen. 
Dankzij K&G die hun afsluiten-
de wedstrijd in Zaandam moeten 
spelen en op een zeer verdien-
stelijke derde plaats kunnen ein-
digen. Hopelijk kan topper Wim 
Keessen dan weer aanschuiven 
na zijn jammerlijke heupbreuk, 
sterkte.

paar dat op spel 15 zes schop-
pen bood en maakte. In de C-lijn 
viel spel 16 op, daar ging 3 Sans 
Atout maar liefst 5 down! De uit-
slag in de A-lijn: 1e Jan Geleijn en 
Joris van der Zwaard met 57.92%, 
2e Rita Ritzen en Christa Leuven 
met 57.60% en 3e Jaap en Henk 
Noordhoek met 57.08%. Opval-
lend is het kleine verschil tussen 
de nummers één en drie. In de B-
lijn: 1e Ed Kilian en Ton Leuven 
met 62.92%, 2e Wil Stokman en 
Francoise Daudel met 58.75% en 
3e Hanneke van Dorp met inval-
ster Elly Zandvliet met 57.92%. In 
de C-lijn: 1e Pim van der Zwaard 
en Evelyn Bakker met 61.25%, 2e 
Thea wijnen en Anny van Buyten 
met 60.83% en 3e Willy en Piet 
van Leeuwen met 55.42%.

De Kwakel - Als invaller Leo Hoo-
gervorst geen schijfwinst over 
het hoofd had gezien, hadden de 
dammers uit Purmerend zelfs te-
gen een nederlaag aan kunnen 
lopen en hun kampioenschap 
kunnen vergeten. Maar Leo zag 
het niet en kwam vervolgens in 
grote problemen die na een uur  
niet meer te overzien waren en 
Kunst en Genoegen snel op ach-
terstand bracht. Het zou toch een 
lange avond worden, deze keer 
geen �le naar Purmerend maar 
een lift die voor vertraging zorg-
de waardoor de wedstrijd al later 
was begonnen. De Nieuwveense 
leden van K&G zouden wel even 
de lift nemen, maar het zou een 
tijdje duren voor ze uit de kast 

kwamen. De lift ging geen eta-
ge omhoog of het gebouw wil-
de maar geen etage zakken. De 
alarmbellen zorgden voor op-
schudding in het damlokaal,  mis-
schien hierdoor aangeslagen, dat 
Leo zo snel verloor. Na drie uur 
dammen kwamen de kopman-
nen van beide teams remise over-
een, waarmee Adrie Voorn dik te-
vreden mocht zijn. Snel na deze 
partij wist René de Jong  zijn re-
mise aanbiedende opponent te 
verschalken. René moest voor de 
winst gaan omdat zijn team ach-
terstond. Positioneel kwam Re-
né een schijf voor waarna hij snel 
de hand van zijn aangeslagen te-
genstander kreeg, 3-3 tussen-
stand. Alleen Wim Konst nog in 
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