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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

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

 10 en 13 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

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. S.B. van der Meulen. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. Woensdag bid-
dag, dienst 19.30u. met ds. 
W.W. Nijdam.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul Thimm. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
Ouderenwerk.

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. A. Mak.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: R. 
van Delft. Om 19u. Check In. 
Woensdag biddag, dienst 
19.30u. met ds. G.H. de Ruiter. 
Organist: R. van Delft. Oost: 
Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. 
Organist: Hans van Noord. 
Woensdag biddag, dienst 19u. 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-

ganist: Ruud Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Gor Khatchi-
kyan. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. W.J. 
v/d Linde uit Barneveld en om 
16.30u. met drs. S.B. v/d Meu-
len uit Gouda, gez. dienst in 
CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof. Zondag in Karmelkerk 
om 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. Mirakels. Om 14u. en 
woensdag 18u. Poolse dien-
sten 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. Zang-
dienst ‘Geboren voor het licht’ 
met Hans Bouma.

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

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
N.M.J. Binnendijk uit Noord-
wijk. Woensdag biddag, dienst 
19.30u. met pastor A.M. Cree-
mer-Allard.

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

Zondag 11u. Viering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 11 maart 20u. met ds. Ste-
ve van Deventer in gebouw 
Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 
19 maart met Hoite Slagter. 
Getuigenis van Christus in de 
psalmen.

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.

60-Jaar organist in de Karmelkerk
Pauselijke onderscheiding 
voor Nico van Geijlswijk
Aalsmeer - Afgelopen zondag 3 
maart is tijdens de Eucharistievie-
ring het 60-jarig jubileum van Ni-
co van Geijlswijk als organist van 
de Karmelkerk feestelijk gevierd.
In een bomvolle kerk maakte 
voorganger Loek Seeboldt de 
omslag van een boom die goe-
de vruchten draagt naar een or-
ganist die mooie klanken voort-
brengt. Het dames- en herenkoor, 
onder leiding van dirigent Elmar 
Reinhold, zong op volle sterk-
te de liturgische gezangen waar-
onder de Paus Gregoriusmis van 
Kees Schoonebeek. En dat met 
begeleiding van Moniek Zand-
vliet op dwarsfluit en natuurlijk 
van Nico van Geijlswijk op het or-
gel. De kerk was prachtig versierd 
met bloemen, muziekbladen en 
muzieknoten. Op voorspraak van 
het koorbestuur had het Paro-
chieteam van de Karmelkerk voor 
Nico de Pauselijke Onderschei-
ding, de Pro Ecclesia et Pontifi-
ce, aangevraagd. Deze werd hem 

van harte toegekend en door Pas-
tor Loek Seeboldt opgespeld. Ni-
co was bijzonder verrast en ont-
roerd. Na de viering ging het feest 
nog even door in het Parochie-
huis achter de kerk waar iedereen 
Nico kon feliciteren met zijn jubi-
leum en onderscheiding. Tijdens 
de receptie werd Nico toegespro-
ken door wethouder Wilma Alink 
die het belang van een organist 
in een kerk nog eens benadrukte.
Nico meldde zelf al dat hij zolang 
als het kan blijft orgel spelen en 
daar willen ze in de Karmelkerk 
dankbaar gebruik van blijven ma-
ken.

Handwerk en 
kaarten bij AH

Aalsmeer - Op vrijdag 15 maart 
houdt het Zorgcentrum Aalsmeer 
een verkoop van handwerkarti-
kelen, onder andere sokken, mut-
sen en sjaals, en zelf gemaakte 
kaarten in de Albert Heijn in Ku-
delstaart. De verkoop is van 9.00 
tot 17.00 uur en van de opbrengst 
worden nieuwe materialen voor 
de handwerkgroep aangekocht. 

OVAK houdt 
vergadering

Aalsmeer - De jaarvergadering 
van de Ouderenvereniging OVAK 
wordt gehouden op woensdag 
13 maart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Tijdens deze vergade-
ring neemt OVAK onder andere 
afscheid van secretaris Cobi Dek-
ker. Leden van OVAK zijn van harte 
welkom. De aanvang is 14.00 uur. 

Kip in de Open 
Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 maart 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
in de Sportlaan 86. Op het me-
nu staat kip. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 is de deur open en de maal-
tijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en is voor 
iedereen toegankelijk. Opgeven 
kan via: diaconie@pgaalsmeer.nl 
of telefonisch op het nummer van 
de diaconie 06-41700923 tot zon-
dag 10 maart.

teun ko fieboeren en theearbeiders
Fairtrade producten in 
Aalsmeerse kerken
Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer heeft 
de afgelopen week enkele kerken 
in de gemeente Aalsmeer aange-
schreven. Het zijn de acht kerken 
waarvan niet bekend is of ze wel 
Fairtrade producten in hun kerk 
gebruiken en zo niet om deze 
producten wel in te gaan kopen. 
Bekend is zeker dat Aalsmeer één 
Fairtrade Kerk heeft, namelijk de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat. Naast het gebruik van 
koffie, thee en suiker doet deze 
kerk mee aan het promoten van 
Fairtrade. Zij gebruikt meer pro-
ducten, zoals sap, wijn, vruchten, 
kruiden, chocola, koekjes, enz.
Daarnaast organiseert de kerk af 
en toe maaltijden met Fairtrade 
producten, verzorgt men voor 
de kringen op verzoek een Fair-
trade high tea, nodigt ze eens per 
jaar de Wereldwinkel uit met een 

stand te staan en werd eens een 
modeshow met Fairtrade kleding 
gehouden. Tijdens de jaarlijkse 
bazaar worden ook een Fairtra-
depakket verloot en worden Fair-
trade rozen aangeboden. Daar-
naast steunt de Doopsgezinde 
Gemeente ontwikkelingsprojec-
ten tijdens de kledingbeurs en de 
bazaar. Naast deze Fairtrade kerk 
zijn er nog drie kerken in de ge-
meente en de Taizékapel waar-
van de werkgroep weet dat zij 
Fairtrade producten gebruiken. 
De werkgroep hoopt dat het ko-
mende jaar meer kerken de kof-
fieboeren en theearbeiders in de 
ontwikkelingslanden gaan steu-
nen want dat is hard nodig.
Meer informatie is vinden op 
www.fair tradegemeenten.nl. 
Neem voor vragen contact op 
met Betty Kooij via jbkooij@ka-
belfoon.nl of bel 0297-321509.

Verkoop Israël-
producten

Aalsmeer - Op zaterdag 9 maart 
zijn weer allerlei producten uit Isra-
el te koop. Van 13.00 tot 16.00 uur 
is consulente Diny hiervoor aanwe-
zig in ‘t Baken in de Sportlaan 86. Er 
zijn bestaande en nieuwe items te 
koop. Vrijblijvend een kijkje gaan 
nemen, is natuurlijk welkom. Iede-
re belangstellende is welkom.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - De Doopsgezinde 
Gemeente organiseert zondag 10 
maart weer de maandelijkse In-
loopmiddag voor 65 plus. In de 
Bindingzaal aan de Zijdstraat 55 
komen de ouderen bij elkaar om 
even de, soms, stille zondagmid-
dag te doorbreken. Na muziek en 
een verhaal, is er volop gelegen-
heid om een spelletje te doen. 
Van sjoelen tot kaarten en na-
tuurlijk is er gelegenheid om te 
praten. Het thema van deze mid-
dag is ‘Verwondering’. De koffie of 
thee staat klaar en de inloop be-
gint om 15.00 uur. Er wordt een 
kleine bijdrage van 2 euro per 
persoon gevraagd. Schroom niet 
en kom gewoon. Bel voor meer 
informatie: 0297-326527.

e umenis h op weg naar Pasen
Veertiende passieronde 
Raad van Kerken
Aalsmeer - De Raad van Kerken 
Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de zgn. Veertigda-
gentijd die op Aswoensdag be-
gint, voor het veertiende jaar een 
Passieronde langs Aalsmeerse en 
Kudelstaartse kerken om weke-
lijks halt te houden voor een me-
ditatief moment van stilte en in-
keer. De Veertigdagentijd wordt 
ook wel Vastentijd genoemd. Een 
tijd van bezinning en medita-
tie. Al vrij vroeg in de geschiede-
nis van de kerk was er sprake van 
een Veertigdagentijd. Veertig is 
een symbolisch bijbels getal. De 
tocht van het volk Israël door de 
woestijn op weg naar het beloof-
de land duurde veertig jaar. 
De voorbereidingstijd van Jezus 
op zijn roeping duurde veertig 
dagen. Veertig dagen in de woes-
tijn, een tijd van beproeving en 
onderzoek voor hij actief werd 
in woord en daad. Veertig dagen 
of jaren in de woestijn werden 
zo een symbolisch beeld van de 
tocht van de mens door de woes-
tijn van het leven. Zo biedt de tra-
ditie een veelheid aan aankno-
pingspunten om te bezinnen op 
de eigen voorbereiding op Pasen. 
Het is verheugend dat vele ker-
ken in de Veertigdagentijd ook 
dit jaar gezamenlijk op pad naar 
Pasen willen gaan. Een gezamen-

lijke pelgrimstijd op weg naar Pa-
sen. Op zes woensdagavonden 
zijn belangstellenden van har-
te welkom in één van de kerken. 
Elke deelnemende geloofsge-
meenschap geeft op eigen wij-
ze inhoud aan het half uur van 
samenkomst. De zes bijeenkom-
sten zijn van 19.15 tot 19.45 uur 
en de ‘haltes’ in 2019 zijn: 
13 maart: in de Open Hof kerk, 
Ophelialaan.
20 maart: St Jan Geboorte Ku-
delstaart.
27 maart: Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat.
3 april: Karmelkerk, Stommeer-
weg.
10 april: NH Dorpskerk, Kanaal-
straat.
17 april: Lijnbaankerk, Lijnbaan.
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▲
7 MAART

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Laatste weekend 3d-prin-
ting in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag t/m 
zondag van 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.

 Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

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

8 MAART
 Exposities ‘Colours of Winter’ 

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

 SPIE-feestavond met bekend-
making thema’s Juniorrace en 
Pramenrace in the Beach, Oos-
teinderweg 247a vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor muzi-
kanten met liveoptredens in 
N201, Zwarteweg vanaf 20u.

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

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

 Kaartavond FC Aalsmeer in 
clubgebouw, Beethovenlaan 
vanaf 20u.

9 MAART
 Crash Museum in fort bij 

Aalsmeer in Aalsmeerderbrug, 
zaterdag open, 11 tot 16u. 
Woensdag open 13-16u. 

 Snu�elmarkt in Ontmoetings-
kerk, Rijsenhout, 10 tot 15.30u.

 Optreden CCC Inc. in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 
20.30u. (uitverkocht).</p>

 Cabaret ‘Kom nou maar ge-
woon’ door Thijs van de Meer-
berg in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.

 Spirt World, Psytrance in N201, 
Zwarteweg van 23 tot 05u.

10 MAART
 Vogelbeurs De Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje, 
Rijsenhout van 9.30 tot 13u.

 Jazz Match live in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 
14u.

 Lenteoptreden Sonority bij 
Proef & Meer, Stommeerweg 
van 15 tot 17u.

 Tom Petty Undercover in The 
Shack, Schipholdijk 253b van-
af 16u.

11 MAART
  Expositie schildersgroep in 

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

 Wijkoverleg Oosteinde over 
grijs en groen in De Mikado, 
Catharina Amalialaan v/a 20u.

 Speelavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

 Bingoavond bij Viva Aquaria 
in buurthuis Hornmeer, Dreef 
1 vanaf 20u.

12 MAART
 Speelavond Ons Genoegen in 

Het Hofplein, ingang Kloos-
terhof, Clematisstraat vanaf 
19.30u.

  Kaarten bij Ons Aller Belang 
in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

 Openbare vergadering com-
missie Ruimte en Economie in 
gemeentehuis vanaf 20u.

 ‘Raad een lied of niet’ in café 
Op de Hoek, Kudelstaart van-
af 20.30u.

 Meezingbende in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 20.30u.

13 MAART
 Inloop bij Oost-Inn in De Mika-

do, Cathariana Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. 

 Walking football bij FC 
Aalsmeer, Beethovenlaan van-
af 10u.

 Jaarvergadering Ouderenver-
eniging OVAK in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 14u.

 Klassiek concert duo Van Erge-
ren-Marseije in zorgcentrum 
Aelsmeer vanaf 15u.

 Stichting Vluchtelingenwerk 
Amstelland te gast bij Doops-
gezinde Gemeente, kerk Zijd-
straat vanaf 20u.

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

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

14 MAART
 Ouderensoos in het Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Verkleed volleyballen voor 
jeugd 12-18jr. in sporthal De 
Waterlelie, Dreef vanaf 18.30u.

 Openbare vergadering com-
missie Maatschappij en Be-
stuur in gemeentehuis, 20u.

15 MAART
 Verkoop handwerkjes en 

kaarten door zorgcentrum 
Aelsmeer in AH Kudelstaart 
van 9 tot 17u.

 NL Doet, ‘Snipperen’ op His-
torische Tuin, 9 tot 15.30u. In-
gang Praamplein

 Bijeenkomst ‘Alles is Taal’ in De 
Oude Veiling, Marktstraat van 
13.30 tot 17u.

 Optreden Musica Uithoorn in 
wijkcentrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart van 14.30 tot 16u.

 Open Hof Keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86. Vanaf 18u.

16 MAART
 Schoonmaakactie SPIE op 

Westeinderplassen v/a 7.45u. 
bij Nieuwe Meer.

 Internationale trampoline-
toernooi Flower Cup, 9.30 tot 
17.30u. in De Bloemhof.

 Eerste voorronde Popprijs 
Amstelland in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u. Tweede voor-
ronde op 30 maart. 

 KCA Jazz met Christian Pabst 
Trio in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Keyboard ‘Medeli’
(M5) €159,50

Gitaarkabels ‘Stagg’
(6 meter) €10,95

Stemapparaat ‘Boston’
(gitaar/ukelele) €12,95

Ruime keuze 
kindergitaren (¾ & ½) 

vanaf  €69,-

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

Ruime keuze 
TIP:

Vrijdagavond is het eindelijk zover!
Bekendmaking thema’s 
Juniorrace en Pramenrace
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 
8 maart, weten de junioren in 
Aalsmeer welk thema de vijf-
tiende junior Pramenrace in ju-
ni krijgt en kunnen ze gaan na-
denken hoe ze verkleed gaan. In-
schrijven voor de Juniorrace is 
nog niet mogelijk, maar alvast je 
team bij elkaar zoeken, kan na-
tuurlijk al wel. Als het Junior-the-
ma bekend is gemaakt, is het ein-
delijk tijd voor het grootst be-
waarde geheim van Aalsmeer: 
De bekendmaking van het the-
ma van de Aalsmeerse Pramen-
race, dit jaar op zaterdag 14 sep-
tember. Wat gaat het worden? In-
schrijven voor de grote race is pas 
mogelijk na de Junior Pramen-
race. Wel is er voor dit jaar, net als 
vorig jaar, een maximaal aantal 

startbewijzen te verdelen, dus op 
is op en vol is vol. De bekendma-
king is in de Beach aan de Oost-
einderweg 247a en begint om 
20.00 uur. Naast deelnemers zijn 
belangstellenden ook welkom. 

Schoonmaakactie
Vol liggen helaas ook de sloten 
bij de Westeinderplassen, vol met 
troep! Maar daar wil SPIE met u/
jullie graag wat aan doen. Kom 
helpen zaterdag 16 maart met 
de jaarlijkse schoonmaakactie in 
het kader van NL Doet. Iedereen 
die de handen uit de mouwen wil 
steken, kan/mag deelnemen. 
Stuur even een email naar in-
fo@pramenrace.nl, dan weet het 
SPIE-bestuur hoeveel snert er 
aanwezig moet zijn.

3 bands in 1e voorronde 
Popprijs Amstelland
Aalsmeer - N201 en P60 probe-
ren continu zoveel mogelijk te 
doen om nieuw muzikaal talent 
te stimuleren en het lokale jonge 
bandjescircuit de mogelijkheid 
geven om te groeien en bekend 
te worden voor zo groot mogelijk 
publiek. Samen organiseren zij de 
Popprijs Amstelland: De jaarlijkse 
bandcompetitie waarbij steeds 
de beste lokale bands van dat 
moment voor het voetlicht ge-
zet worden. Dit jaar is alweer de 
twintigste editie met twee voor-
rondes waarbij in totaal zeven 
bands in N201 de strijd aangaan 
voor een plek in de �nale in P60 
Amstelveen. Dit jaar was het aan-
tal inschrijvingen wat lager dan 
voorgaande jaren, maar er zijn 
wel heel goede bands geselec-
teerd die een gooi doen naar de 
hoofdprijs. 

Twee voorrondes
Op zaterdag 16 maart is de eerste 
voorronde met de volgende drie 
bands: Tobacco Flavoured Kisses, 
Charger en Noys. De voorrondes 
zijn in N201 aan de Zwarteweg 
op de zaterdagen 16 en 30 maart. 
De �nale is op zaterdag 4 mei in 
P60 Amstelveen. Een vakkundi-
ge jury kiest bij elke voorronde 
de beste band die naar de �nale 
door mag, maar het publiek heeft 
ook een belangrijke stem, want 
bij elke voorronde wordt telkens 
één band door het publiek ge-
kozen als �nalist. De band die de 
meeste stemmen krijgt van het 
publiek gaat door. De jury kiest 
ook één �nalist per voorronde 

dus er zullen vier bands in de �-
nale staan. Voor iedereen die iets 
met muziek heeft, is de Popprijs 
elk jaar een buitengewoon gezel-
lige avond om naartoe te gaan, 
vol met nieuwe muziek variërend 
van pop, jazz, funk, rock, punk, 
metal en alles er tussenin. Na af-
loop van de bands, tijdens het ju-
ryberaad treden diverse bands uit 
De Bandbrouwerij op dus de he-
le avond live muziek. N201-zaal 
open om 20.00 uur, de entree is 
gratis. De eerste band begint al 
vroeg, dus kom op tijd om niets 
te missen! 

Bandbrouwerij
Het Aalsmeerse Noys doet ook 
een gooi naar de hoofdprijs. De 
band geeft op vrijdag 8 maart 
alvast een voorproe�e in N201, 
want dan treden ze op tijdens de 
Bandbrouwerij samen met een 
band die in de tweede voorron-
de speelt: Switchboard. De Band-
brouwerij is vrijdag van 20.00 tot 
00.00 uur en ergens halverwege 
de avond treden beide bands op 
in de zaal. 

Spirit World
Op zaterdag 9 maart presenteert 
N201 Spirit World – Psytrance. 
Een feest met onder andere dj’s 
Spiritual Mode (SVK) en Alienatic, 
Antali (DE). N201 wordt omgeto-
verd in een �uorescerend won-
derland vol kunstobjecten en de 
hele nacht is de beste Psytrance 
van grote namen in het circuit te 
horen. Spirit World is van 23.00 
tot 05.00 uur.

De Aalsmeerse band Noys. Foto: Marcelle Ohm

Vanavond: Rico Belled live en try-out

Tom Petty undercover in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Zondag 10 maart 
staat er weer een buitengewoon 
mooie undercoversessie op het 
podium in The Shack. Een show 
vol met classic songs uit het in-
drukwekkende repertoire van 
Tom Petty. Refugee, Learning 
to �y, a Face in The Crowd, Ma-
ry Jane´s Last dance, Free Falling 
en vele anderen. Ook deze un-
dercoversessie wordt er weer een 
voor in de boeken en de line-up 
van de band mag dan bijzonder 
genoemd worden: Mike Visser 
(drums), Richard van Bergen (gi-
taar), Sebas van Olst (bas), Stef 
Woestenenk (gitaar) en Gert Jan 
van der Weerd (toetsen). 

Donderdag 7 maart
Multi instrumentalist Rico Belled 
is op de terugweg van een tour 
met Keiko Matsui en staat van-
avond, donderdag 7 maart, in 
The Shack. Rico zal enkele door-
gewinterde collega muzikanten 
op het podium verwelkomen. De 
band speelt funk, soul, blues en 
rock Op deze avond zal het spits 
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 zeven-
tig soul en funk. 

‘Rare Earth’
Het duurt nog een paar weken, 
maar zet deze vast vet gedrukt 
in je agenda: ‘Rare Earth’, de un-
dercoversessie op vrijdag 5 april, 
gebracht door een band van een 
aparte klasse: zanger van Tribute 
to The Doors en CCR, en leden uit 
onder andere De Staat, Typhoon, 
Birth Of Joy. ‘Rare Earth’ was de 
eerste ‘blanke’ band die een con-
tract kreeg bij Motown en een 
van de weinige bands die een 
mooie mix weet te maken van 
funk, rock en soul muziek. Wat 
een geweldige muziek hebben 
die gasten gemaakt en dan gaat 
het niet alleen over de klassie-
ker ‘Get Ready’. Het gaat een me-
morabele avond worden in The 
Shack!
The Shack is op donderdag 7 
maart open vanaf 20.00 uur. Aan-
vang Rico Belled is om 20.30 uur 
en de entree is 5 euro. Zondag 10 
maart open om 15.00 uur, aan-
vang Tom Petty undercover is om 
16.00 uur en de entree bedraagt 
10 euro. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Cabaret ‘Kom nu maar 
gewoon’ in Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert op 
zaterdag 9 maart cabaret van 
Thijs van de Meeberg met ‘Kom 
nu maar gewoon’ in cultureel café 
Bacchus. In zijn tweede program-
ma gaat de winnaar van de jury- 
en publieksprijs van het Leids Ca-
baret Festival 2015 proberen an-
deren te begrijpen. Thijs doet wel 
vaker zulke pogingen, maar zijn 
hoofd werkt niet mee. Want hoe 
snap je de ander als je niet precies 
weet wat je zelf denkt? Welke ge-
dachte is waar? Hoe betrouwbaar 

is het geweten van Thijs? En waar 
eindigt deze stroom aan bizarre 
verhalen over rake ontmoetingen 
en ontwrichtende gebeurtenis-
sen? A�jn, ‘Kom nu maar gewoon’.
De cabaretavond in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat 
begint zaterdag om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur. De en-
tree bedraagt 12.50 euro. Kaar-
ten voor deze voorstelling zijn 
te reserveren via www.cultureel-
cafebacchus.nl of telefonisch via 
0297-342657 (na 18.00 uur).

Muziek voor elk wat wils
Van meezingers tot rock, 
pop en Irish folk
Aalsmeer - Op een gevarieerde 
keuze aan livemuziek werd afge-
lopen zaterdag 2 maart getrak-
teerd. Wie carnaval gingen vieren 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
kon tijdens het Prinsenbal dan-
sen op muziek van de band ‘Le-
gend’ en dj Ronald wist met hits 
en meezingers de vele bezoe-
kers in beweging te krijgen. In ca-
fé Joppe presenteerde de band 
‘Shaking Patsy’ een swingend re-
pertoire met bekende rock- en 
popcovers. In Bacchus livemu-

ziek van een heel ander kaliber. 
Irish folk van de vijfmansformatie 
‘Aodhán’. De aanwezigen werden 
met tunes en songs mee op reis 
genomen naar Ierland en Schot-
land. Muziek voor elk wat wils 
dus. Ook komend weekend bruist 
het weer in (muzikaal) Aalsmeer 
met onder andere de Bandbrou-
werij met twee bandoptredens 
op vrijdagavond in N201 en een 
(uitverkocht) concert van ‘CCC 
Inc.’ in De Oude Veiling zaterdag-
avond. 

Klassiek concert 
in Zorgcentrum
Aalsmeer - Op woensdag 13 
maart om 15.00 uur is er een klas-
siek concert van het Van Ergeren-
Marselje duo in de grote zaal van 
zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad.
Het duo bestaat uit Rozemarijn 
van Egeren op �uit en Doriene 
Marselje op harp. Onder andere 

worden werken van Fauré, Saint-
Saëns en Sjostakovitsj gespeeld.

Optreden Musica Uithoorn
Op vrijdag 15 maart is er in Wijk-
punt Voor Elkaer in Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.00 uur een op-
treden van Musica Uithoorn. Het 
repertoire bestaat hoofdzakelijk 
uit operette- en musicalliederen 
en wordt aangevuld met enkele 
Nederlandstalige meezingnum-
mers. De entree bedraagt 5 euro.





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële 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 officiële 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.

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 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.

HEEFT U UW STEMPASSEN ONTVANGEN?

Op 20 maart 2019 kunt u weer stemmen. U mag deze keer zelfs 
twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten van Noord-Hol-
land én voor het waterschap. Vorige week heeft de gemeente 
de stempassen verstuurd. Heeft u geen stempassen ontvan-
gen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Neemt 
u wel een geldig identiteitsbewijs mee? Aan de balie trekken 
wij uw oude stempas in en krijgt u een nieuwe stempas. U kunt 
tot dinsdag 19 maart 2019 12:00 uur een vervangende stem-
pas aanvragen. Het kan ook met uw DigiD (tot vrijdag 15 maart 
2019). Deze week ontvangt u de kandidatenlijst. Mocht u deze 
niet ontvangen, dan is deze ook te vinden op onze website, 
www.aalsmeer.nl. 
U kunt stemmen in ieder stemlokaal in Aalsmeer
Het stembureau dat op uw stempassen staat vermeld, is 
slechts een voorbeeld. Vergeet niet uw stempassen en een gel-
dig identiteitsbewijs mee te nemen. Zonder deze documenten 
is het niet mogelijk uw stem uit te brengen. 

Kunt u zelf niet kunt stemmen? Geef een volmacht af
Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat 
kan tot op de dag van de verkiezingen, maar alleen als u bei-
den voor dezelfde provincie of hetzelfde waterschap stemt! 
Geef de gemachtigde uw ingevulde stempas en (een kopie 
van) uw identiteitsbewijs mee. 
Wilt u in een andere gemeente stemmen? 
Vraag dan een kiezerspas aan. Bij de Provinciale Statenver-
kiezingen kunt u met een kiezerspas overal in Noord-Holland 
stemmen. Bij de waterschapsverkiezingen kunt u met een 
kiezerspas overal in uw waterschap stemmen. U kunt een kie-
zerspas aanvragen in het gemeentehuis. Neem uw Aalsmeerse 
stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan tot dins-
dag 19 maart 2019 12:00 uur. Meer informatie over de verkie-
zingen vindt u op: www.aalsmeer.nl.

VERGADERING DINSDAG 12 MAART 2019

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 12 maart 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 
  voor het bouwen van 4 woningen op het 
  perceel Zwarteweg 23
20.35 4. Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
21.20 5. Doelgroepenverordening Aalsmeer 2019
21.50 6. Leegstandverordening Aalsmeer 2019
22.05 7. Haltevoorziening Royal FloraHolland aan 
  de Legmeerdijk (N231)
22.25  Regionale samenwerking
22.35  Vragenkwartier
22.50  SCHORSING

VERGADERING DONDERDAG 14 MAART 2019

Agenda voor de vergadering van de commissie: vervolg ruimte 
en economie vanaf 20.00 uur en maatschappij en bestuur van-
af 21.00 uur op donderdag 14 maart 2019

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

  COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
20.00 1. De voorzitter heropent de vergadering
 2. Nota Wegen 2019-2022
 3. Sluiting

  COMMISSIE MAATSCHAPPIJ 
  EN BESTUUR
21.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer W. Kikkert
21.02 2. Vaststelling van de agenda
21.05 3. Integraal Veiligheidsplan Aalsmeer 
  2019-2022
21.35 4. Advisering aan het Commissariaat voor 
  de Media over de aanwijzing van de 
  Lokale Omroep
22.05  Vragenkwartier
22.20  Sluiting

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘UITERWEGPLASOEVERS 2019’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraakver-
ordening, bekend dat inspraak wordt verleend over het voor-
ontwerp bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2019” met 
de bijbehorende stukken. 

Officiële Mededelingen
7 maart 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 griffie 
via griffie@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.officielebekendmakingen.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

Het plangebied van dit plan beslaat de gronden aan weers-
zijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden 
en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, 
Kudelstaartseweg en Herenweg. Het voorontwerpbestem-
mingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’. Het geeft een actueel beheer-
kader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het 
plangebied. Het voorontwerp is in beginsel conserverend van 
aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt 
op toekomstige ontwikkelingen. Hierop zijn drie uitzonderin-
gen. 

Ontwikkelingen in dit voorontwerpbestemmingsplan omvat-
ten:
- Uiterweg 59-63; doorontwikkeling van een jachthaven 

met 4 recreatiewoningen;
- Uiterweg 419; vervangende nieuwbouw van de horeca-

voorziening en herinrichting van het jachthaventerrein;
- Fort Kudelstaart, Kudelstaartseweg 96; ontwikkeling van 

de locatie als zeilfort met jachthaven en verschillende ho-
recafuncties zoals restaurant, hotel en conferentieruimten. 

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 officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
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 ‘Officiële 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 desbetreffende 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 officieel 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

van Delft K. 31-05-1990 26-02-2019

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 telefoonnummer 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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Caccia G. 12-10-1962 26-02-2019
Grelli E. 22-03-1965 26-02-2019
Lapiņš J. 09-05-1980 26-02-2019
Lisova V. 10-01-1979 26-02-2019
Nabi B.G. 20-10-1986 26-02-2019
Płachta M.B. 02-01-1990 26-02-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 

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. 



O�ciële Mededelingen
7 maart 2019

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ver-
beelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) we-
ken ter inzage met ingang van 8 maart t/m 18 april 2019.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

Digitaal
U kunt de digitale versie van het voorontwerp bestemmings-
plan “Uiterweg-Plasoevers 2019” raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.19-VO01

- de gemeentelijke viewer onder: http://0358.ropubliceer.nl

Papier
Het papieren voorontwerp bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2019” met behorende stukken liggen gedurende de 
genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.aals-
meer.nl/baliebouwen.

- de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Inloopavond
Maandagavond 25 maart organiseert de gemeente in het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 een inloopavond 
over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 
2019’. De avond duurt van 19:00 tot 21:00 uur. Belangstellen-
den kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en 
de beschreven ontwikkelingen en vragen stellen aan de aan-
wezige ambtenaren. 

Inspraak
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een in-
spraakreactie betre�ende dit voorontwerp bestemmingsplan 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
onder vermelding van Z19-006733. Een inspraakreactie kan 
ook digitaal worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl.

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.
-  Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-013119), het uitvoe-

ren van regulier dakonderhoud aan het Fort Kudelstaart 
(rijksmonument) 

-  Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z19-013075), het legaliseren 

van een reeds gemaakte uitbouw aan de zijkant van het 
pand 

-  Ophelialaan 105 , 1431 HC, (Z19-013070), het uitbreiden 
van de voorgevel van de winkel 

-  Aalsmeerderweg 263, 1432 CN, (Z19-013054), het plaatsen 
van een schuur naast de woning 

-  Stationsweg 17 en 17A, Sectie G 5057, 1431 EG, (Z19-
012426), het bouwen van een appartementengebouw 
met 27 woningen en een parkeergarage op de locatie van 
het oude postkantoor 

-  Rastraat 13, 1433 SM, (Z19-012418), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achtergevel waarvan de achter-
gevel vergunningsvrij is 

-  Dorpsstraat 75, 1431 CB, (Z19-012102), het verlengen van 
het dak aan de achterzijde van de woning 

-  Oosteinderweg 292, 1432 BD, (Z19-012223), het plaatsen 
van een opbouw op bestaande platte dak van de woning 

-  Boerhaavehof 6 en 7, 1433 JJ, (Z19-011829), het legaliseren 
van twee doorbraken 

-  Linnaeuslaan 64, 1431 JW, (Z19-011761), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning 

- Naast parkeerterrein aan de rotonde Bilderdammerweg 
met de Wim Kandreef, Sectie D nr. 6067, (Z19-011515),  het 
realiseren van een jongerenontmoetingsplek (JOP) bij de 
skatebaan 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-010184), het realiseren van 

een dakopbouw met dakkapellen. Verzonden: 26 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:
- Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z18-019649), het dem-

pen en compenseren van water, oeverbescherming d.m.v. 
golfbreker van stortstenen en het plaatsen van een nieuwe 
loopsteiger Verzonden: 28 februari 2019

-  Oosteinderweg 184A, 1432 AR, (Z18-012181), het realise-
ren van kantoren in het bestaande pand en het maken van 
een dakterras Verzonden: 28 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:
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH, (Z18-015953), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. gebruikswijziging bedrijfsloca-
tie Met & Co Verzonden: 25 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:
- Wim Kan Dreef 2A, 1433 HM, (Z19-008582), het plaatsen 

van een toiletunit t.b.v. buschau�eurs Verzonden: 27 fe-
bruari 2019

-  Kerkweg 62, 1432 EJ, (Z18-018256), het plaatsen van een 
aanbouw aan bestaande woning. Verzonden: 27 februari 
2019

-  Hollandweg 16 t/m 23, 1432 GD, (Z18-011092), het bou-
wen van een bedrijfspand met units Verzonden: 28 febru-
ari 2019

-  P.F. von Sieboldlaan 26, 1431 KH, (Z18-010049), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het inrichten van een 
woning voor kamergewijze verhuur voor maximaal 6 per-
sonen Verzonden: 28 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:
- L.A. Braakstraat 1, 1432 PP, (Z19-002680), het aanleggen 

van een in- en uitrit Verzonden: 27 februari 2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Cactuslaan 19, 1433 GZ, (Z18-007528), het bouwen van 

een woning. In het ontwerpbesluit wordt de omgevings-
vergunning afgewezen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 28 februari 2019 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeente-
huis.

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.

COLLECTES

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

INGETROKKEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-011301) Westeinder-

paviljoen B.V., ingetrokken 28 februari 2019

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege bouw-
kundige werkzaamheden nieuwbouw Lidl, op het perceel Sta-
tionsweg 6-8.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-
dagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via 
telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking 
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrif-
telijk een zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursor-
gaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:  
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.

t/m 18-04-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2019’met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Afsluiting in avond en ‘s nachts
Onderhoud aan tunnel 
en aquaduct in N201
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert van 7 tot en met 10 
maart onderhoud uit aan het Am-
stelaquaduct (tussen de gemeen-
ten Uithoorn en De Ronde Venen) 
en aan de Waterwolftunnel (tus-
sen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer). Het verkeer 
op de N201 wordt in de avond 
en nacht omgeleid en moet re-
kening houden met enige vertra-
ging. De N201 wordt ter hoogte 
van het Amstelaquaduct afgeslo-
ten van donderdagavond 7 maart 
20.00 uur tot vrijdagochtend 8 
maart 05.00 uur. Het verkeer tus-
sen de Middenweg Bovenkerker-
polder in Uithoorn en de aanslui-
ting met de N196 in De Ronde Ve-
nen wordt met gele borden om-
geleid via de Amsterdamseweg 
en de N196 (en vice versa). De Wa-
terwolftunnel wordt van vrijdag-
avond 8 maart 19.00 uur tot za-
terdagochtend 9 maart 06.00 uur 
en van zaterdagavond 9 maart 

19.00 uur tot zondagochtend 10 
maart 06.00 uur afgesloten. Het 
verkeer op de N201 wordt met 
gele borden omgeleid tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer.

Werkzaamheden
Voor de veiligheid en doorstro-
ming moeten het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel re-
gelmatig worden onderhouden. 
De wanden en markeringen wor-
den gereinigd, de veiligheidsmid-
delen worden gecontroleerd en 
er vindt een brandpreventieon-
derzoek plaats. Ook wordt zwerf-
vuil verwijderd en wordt de riole-
ring gecontroleerd. Drie keer per 
jaar is het noodzakelijk om het 
Amstelaquaduct en de Water-
wolftunnel volledig af te sluiten. 
Dit om de veiligheid van het on-
derhoudspersoneel te waarbor-
gen en de werkzaamheden snel-
ler te kunnen uitvoeren. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinde-
ren vinden de werkzaamheden ’s 
nachts plaats.
 
Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en om-
wonenden contact opnemen met 
het Servicepunt van de provincie 
via 0800 - 0200 600 of via service-
punt@noord-holland.nl.

Grote verhuisdag op 21 augustus
Oplevering nieuwbouw 
IKC Triade nabij!
Aalsmeer - Al maanden zijn de 
voorbereidingen in volle gang: 
basisschool Triade en kinderop-
vang Solidoe De Stek gaan van-
af half augustus samen verder als 
IKC Triade in een nieuw gebouw. 
Het nieuwe gebouw aan de Dreef 
begint steeds meer zijn uiteinde-
lijke vorm te krijgen. De verwach-
ting is dat het gebouw eind mei  
wordt opgeleverd, waarna de 
binnenhuisarchitect de ruimtes 
kan gaan inrichten. Op 21 augus-
tus is de grote verhuisdag, waar-
bij het gehele team van IKC Tria-
de de school én de opvang gaan 

inrichten. De opvang opent op 22 
augustus de deuren voor de kin-
deren. Het kindcentrum is alle 
werkdagen geopend van 7.00 tot 
18.30 uur. Op dinsdag 27 augus-
tus openen de deuren voor alle 
leerlingen van de school. 

Werkplekken
In het kindcentrum zijn naast lo-
kalen met flexibele werkplekken 
ook mooie grote hallen waar de 
leerlingen kunnen samenwer-
ken, zelfstandig werken, ontdek-
kend leren en spelen. Zo is er een 
grote keuken en komen er ate-

Royal FloraHolland stapt 
in Plastic Pact NL
Aalsmeer - De Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft 
op 21 februari samen met Royal 
FloraHolland en 65 andere toon-
aangevende bedrijven en orga-
nisaties in Nederland het nieuwe 
Plastic Pact NL ondertekend. Het 
Plastic Pact NL heeft met name 
als doel om voor 2025 eenmalig 
gebruik van plastic verpakkingen 
zoveel mogelijk terug te dringen. 
Royal FloraHolland draagt hier-
aan bij door de duurzaamheid van 
transportverpakkingen te vergro-
ten. Het Plastic Pact NL is een ini-
tiatief van het Ministerie van IenW 
samen met plastic produceren-
de en plastic toepassende bedrij-
ven en maatschappelijke organi-
saties om de milieudruk van plas-
tics te verminderen en circulariteit 
te bevorderen. Door samen te wer-
ken met elkaar en binnen de eigen 
ketens, committeren de onderte-
kenaars van het pact zich aan een 
verantwoorde en vereenvoudigde 
plasticketen.

Actief in duurzaamheid
Dit doen zij door zoveel mogelijk 
meermalig bruikbare en uitslui-
tend recyclebare plastic produc-
ten en verpakkingen op de markt 
te brengen. “Samen met de sector 
zijn wij als Royal FloraHolland ac-
tief in duurzaamheid. Daarom ne-
men wij nu de volgende stap naar 
minder materiaalgebruik, meer re-
cycling en met stimuleren van ge-
bruik van meermalige transport-

verpakkingen binnen de gehe-
le logistieke keten. Dit doen we 
door duurzaamheid, hoogwaardi-
ge kwaliteit én winstgevendheid 
te combineren. Binnen het geza-
menlijke Versnellersinitiatief op 
duurzaamheid bekijken we in nau-
we samenwerking met de Dutch 
Flower Group, FleuraMetz, Water-
drinker en Royal Lemkes op wel-
ke wijze we binnen de sierteeltke-
ten concrete ondersteuning kun-
nen geven aan het doel van het 
Pact om het gebruik van eenmalig 
plastic te verminderen”, aldus Roy-
al FloraHolland.

Reductie plastic 
De afgelopen vijftig jaar is het ge-
bruik van plastics wereldwijd ver-
twintigvoudigd. Plastics dragen 
binnen de sierteeltsector onder 
meer bij aan efficiënt transport 
en bescherming voor bloemen en 
planten. Het gebruik van plastics 
brengt ook nadelen met zich mee. 
De productie drukt op het milieu 
en gaat met CO2-uitstoot gepaard. 
Door onvoldoende recycling gaan 
waardevolle grondstoffen verlo-
ren. Pasma: “We zijn al heel goed in 
recyclebare en meermalig bruik-
bare plastic verpakkingen. Bijna 
86% van onze bloemen wordt ge-
transporteerd in meermalige ver-
pakkingen. We zijn ervan over-
tuigd dat we samen met kwekers, 
kopers en hun klanten vergelijkba-
re stappen kunnen zetten waar het 
gaat om plantentrays.”

lierwerkplekken om de creativi-
teit van kinderen tot hun recht 
te laten komen. In het gebouw 
wordt veel gebruik gemaakt van 
glas, zodat het een open en trans-
parant karakter krijgt. Het ge-
bouw is duurzaam en maakt ge-
bruik van restwarmte, niet meer 
van gas. Kijk voor informatie op  
www.ikctriade.nl
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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.

Muzikaal optreden voor 50-jarige
Bijzonder optreden van 
oud-inwoner in Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 1 
maart was er een bijzonder optre-
den in Bacchus. Oud-Aalsmeer-
der Erik van Greuningen, die in 
1996 naar Sint Maarten vertrok 
om na orkaan Luis te gaan hel-
pen met de wederopbouw, werd 
50. Zijn Franse echtgenote Chris-
tine kwam op het idee om een 
surpriseparty in Aalsmeer te or-
ganiseren en lokte hem met een 
smoes vanuit Tavel, Zuid Frankrijk 
(hun huidige woonplaats) naar 

Aalsmeer. Dát het een goed idee 
was om die avond in Bacchus 
een biertje te gaan drinken bleek 
toen daar 35 vrienden uit zijn tijd 
in Aalsmeer én Sint Maarten pa-
raat stonden om hem te felicite-
ren en te trakteren op een gewel-
dige feestavond. Er was zelfs een 
gelegenheidsband opgericht om 
‘Screaming E’, die enkele jaren in 
een Franse band heeft gezongen, 
nu ook eens in zijn vroegere favo-
riete café op te laten treden.

‘Screaming E and the Erik van Greuningen Experience’ in Bacchus.

Gedenktegen in het Egeltjesbos
OZ Planten doneert 600,- 
voor Anne Frank Boom
Aalsmeer - Op donderdag 14 fe-
bruari is er door OZ Planten een 
bedrag van 600 euro gedoneerd 
aan de Anne Frank Boom in De 
Kwakel. De Anne Frank Boom is 
een gezamenlijk initiatief van een 
aantal prominente Kwakelaars en 
de Scoutingvereniging St. Johan-
nesgroep. Ieder jaar vindt op 4 
mei de dodenherdenking plaats 
in het Egeltjesbos. Hierbij ont-
brak een passend gedenkteken, 
daarom is er sinds vorig jaar een 
nazaat van de echte Anne Frank 
boom geplant. 
Daarbij is een gietijzeren hekwerk 
geplaatst, voorzien van een ge-
denkplaat met de tekst ‘Vrijheid 
groeit’.
Ramon van Kessel, verantwoor-
delijk voor het duurzaamheids-
beleid binnen het plantenex-
portbedrijf dat onderdeel is van 
Dutch Flower Group, reikte de 
cheque ter waarde van 600 eu-
ro uit aan de vertegenwoordigers 
van de scouting Jeanet ten Brink, 
Jim Raadschelders en Jim Spek. 
Dit bedrag is zelf bijeen gespaard 
door de medewerkers van OZ 
Planten. Jaarlijks wordt er geld 

gespaard voor een goed doel 
waarbij het personeel zich nauw 
betrokken voelt en een bijdrage 
aan wil leveren. De medewerkers 
van OZ Planten dragen zelf goe-
de doelen aan. In 2019 staat een 
nieuw doel centraal: de Hartwig 
Medical Foundation, dit is een or-
ganisatie die een DNA database 
aanlegt in de strijd tegen kanker. 

Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Zaterdag 23 maart 
is de tweedehands lente- en zo-
merkledingbeurs in dorpshuis 
De Reede in de Schouwstraat 14 
waar kleding en ook speelgoed 
gekocht en ook verkocht kan 
worden. Het betreft de in- en ver-
koop van kinder-, dames- en he-
renkleding (vanaf maat 80 tot en 
met maat S/XL) speelgoed en kin-
derbenodigdheden. De enige 
voorwaarden hiervoor zijn dat de 
ingebrachte kleding wel voor de-
ze tijd van het jaar bestemd zijn 
en de kleding en andere spullen 
heel, modieus en schoon zijn. Er 
kan één verkoopnummer aan-
gevraagd worden per persoon 
waarop maximaal 30 kledingar-
tikelen, 15 stuks speelgoed en 

3 paar schoenen/laarzen van-
af maat 30 verkocht mogen wor-
den. De inbreng is van 9.00 tot 
10.00 uur, de deur gaat om 10.15 
dicht. De verkopers kunnen dan 
hun ingebrachte kleding zelf op-
hangen. De verkoop is van 12.30 
tot 14.00 uur. Het afhalen van de 
niet verkochte artikelen is van-
af 17.00 uur. Van de verkochte ar-
tikelen wordt 20% ingehouden 
voor de onkosten.
Alles wat om 17.30 uur nog niet is 
opgehaald gaat zondermeer naar 
een goed doel.
Voor verkoopnummers kan con-
tact opgenomen worden met Ta-
mara via 0297-323457, met Nettie 
via 0172-508930 of 06-42216168  
of met Joke via 0297-323955.

Concert 
Concertina’s en 

Meentkoor
Bovenkerk - Van Concertina’s Ac-
cordeonorkesten geeft het re-
creantenorkest in samenwerking 
met het Meentkoor een voor-
jaarsconcert. Zowel het Meent-
koor als het recreantenorkest 
staat onder leiding van dirigent 
Elly Meekel. Belangstellenden 
kunnen gaan genieten van een 

Lenteoptreden Sonority
Aalsmeer - Popkoor Sonority 
luidt het voorjaar in met een on-
derhoudend optreden in onge-
dwongen sfeer. Zondagmiddag 
10 maart zingt Sonority in restau-
rant Proef & Meer. In twee blok-
ken zingt het koor een selec-
tie uit het bestaande repertoire. 
Het koor staat onder leiding van 

Kamila Sezer-Starkowska. Ieder-
een is van harte welkom. Het op-
treden vindt van 15.00 tot 17.00 
uur plaats in Proef & Meer aan de 
Stommeerweg 91. De toegang is 
gratis. 
Sonority is op zoek naar een pia-
nist! Kijk voor meer informatie op 
www.sonority.nl.

otografietopper komt naar Aalsmeer
Lezing fotograaf Raymond 
Rutting bij Fotogroep
Aalsmeer - Opnieuw komt er 
een fotografietopper naar Foto-
groep Aalsmeer voor het geven 
van een lezing: Raymond Rutting, 
die zijn sporen in de Nederland-
se fotografie ‘dik’ verdiend heeft. 
Zijn foto’s verschenen in media 
uit binnen- en buitenland en wer-
den bekroond met prijzen en ten-
toonstellingen. Tijdens zijn jaren-
lange carrière ontwikkelde Rut-
ting een geheel eigen fotogra-
fisch handelsmerk. Een Rutting-
foto herken je direct aan de uit-
gedachte compositie en het war-
me kleurgebruik. In één iconisch 
beeld vertelt hij een heel verhaal. 
‘Waarheidsgetrouw en dicht op 
de huid’, zo omschrijft Rutting 
zijn stijl. Raymond Rutting werkt 
sinds midden jaren tachtig in de 
fotojournalistiek. Hij begon zijn 
carrière in de Utrechtse persfoto-
grafie, maar verhuisde al snel naar 
het Algemeen Nederlands Pers-
bureau (ANP) waarvoor hij jaren-
lang de Koninklijke familie volg-
de. Daarnaast versloeg hij uit-
eenlopende onderwerpen; van 
nieuws gebeurtenissen die de 
wereld veranderde, tot internati-
onale sportevenementen en veel 
binnenlands nieuws. De hoge 
kwaliteit van zijn werk bleef niet 
onopgemerkt en in 2001 maak-
te hij de overstap naar de Volks-
krant. Bij deze krant ontwikkelde 
hij zich verder tot beeldbepalend 
fotojournalist, en specialiseerde 
zich in nieuwsfotografie en repor-
tages uit conflictgebieden. Het le-
verde hem meerdere onderschei-
dingen op. Zo werd hij op basis 
van zij oeuvre uitgeroepen tot 
Fotograaf van het Jaar 1997. Een 
bevestiging van zijn kwaliteiten 

volgde in 2004, toen hij diezelf-
de oeuvreprijs nogmaals in ont-
vangst mocht nemen. Een jaar la-
ter kreeg hij voor zijn omvangrij-
ke oeuvre een Koninklijke Onder-
scheiding als Officier in de Orde 
van Oranje Nassau.

‘Art of News’
De laatste jaren heeft Rutting zich 
ook toegelegd op tentoonstellin-
gen en exposities in Musea en Ga-
leries om zijn werk voor een gro-
ter publiek toegankelijk te ma-
ken. Daarnaast geeft Rutting ook 
speciale masterclasses in binnen- 
en buitenland, wat bijvoorbeeld 
resulteerde in een unieke samen-
werking met Marco Borsato in het 
National Geographic boek ‘Aruba’. 
De veelzijdigheid van deze foto-
graaf komt tot uiting in zijn laat-
ste project . Een fototheater voor-
stelling in samenwerking met Vof 
de kunst. Waar fotografie, verha-
len en live muziek een indruk-
wekkend schouwspel oplevert en 
zicht geeft in de ziel en het leven 
van de fotograaf Rutting. In 2005 
heeft de fotograaf de ‘Art of News’ 
Foundation opgericht. Door zijn 
werk te veilen heeft de founda-
tion al 7 projecten in derde we-
reldlanden kunnen ondersteu-
nen. De foundation heeft ook tot 
doel fotografie als kunstvorm te 
promoten. Voor meer informatie: 
www.raymondrutting.com. De 
lezing zal op maandagavond 18 
maart plaatsvinden bij het Boer-
ma Instituut aan de Legmeerdijk 
227. Aanvang is 19.30 uur en de 
kosten zijn 10 euro per persoon. 
Voor de lezing kunnen belang-
stellenden zich aanmelden via e-
mail: info@fotogroepaalsmeer.nl

Jordanië Wadi Rum. Foto: Raymond Rutting.  

Madagaskar kruidnagel oogst.  Foto: Raymond Rutting

Muziekvereniging 120 jaar!
Flora viert jubileum met 
Franse muziek
Aalsmeer - Muziekvereniging 
Flora bestaat 120 jaar en ter ge-
legenheid van dit jubileum wordt 
op zaterdag 23 maart een fees-
telijk concert gegeven met me-
dewerking van Micheline Van 
Hautem en special guest Jos Jan-
sen in De Spil te Kudelstaart. Voor 
de pauze speelt muziekvereni-
ging Flora onder leiding van di-
rigent Dick-Jan Veerbeek Franse 
muziek, na de pauze kan geluis-
terd worden naar Micheline, Jos 
en de muzikanten van Flora. Mi-
cheline Van Hautem is een Vlaam-
se muzikante, die 15 jaar geleden 
de wereld in trok met haar stem, 
gitaar en laptop. Om zich te on-
derscheiden zong ze vooral lied-
jes in het Frans met name van Brel 

‘Raad een lied’ 
in Op de Hoek

Kudelstaart - Op dinsdag 12 
maart organiseert Café Op de 
Hoek een gezellig muzikaal eve-
nement: Raad een Lied of niet. 

zeer gevarieerde muzikale ont-
moeting én samenwerking tus-
sen koor en orkest. Het concert 
vindt plaats op zondagmiddag 
17 maart in het Noorddamcen-
trum in Bovenkerk en begint om 
14.00 uur. De zaal is open van-
af 13.30 uur. De entree bedraagt 
7,50 euro. Toegang kinderen tot 
12 jaar is gratis. Kaarten zijn voor-
af te reserveren via p.meijerink@
concertinas.nl. Tevens zijn kaar-
ten verkrijgbaar bij de ingang van 
de zaal, voorafgaand aan het con-
cert.

Herken je nog de liedjes uit de ja-
ren zestig tot nu, de nummer één 
hits, Nederlandstalige liedjes, be-
kende duetten, covers of ande-
re bekende nummers? Weet jij 
na het horen van de eerste deun-
tjes gelijk welke band of welke 
zanger(es) dit lied zingt? Dan is 
‘Raad een lied of niet’ jou op het 

en Piaf, dit leidde tot uitverkoch-
te concerten in de Florence Hall in 
Manhattan. Het reizen inspireer-
de haar om eigen songmateriaal 
te schrijven. Met haar CD ‘La Mu-
sique’ keert Micheline terug naar 
haar eerste liefde, de muziek van 
Jacques Brel. Nu is er ‘Brel & Brass’, 
elf van de mooiste chansons van 
Brel uitgevoerd door Micheline 
in samenwerking met lokale or-
kesten. Op zaterdag 23 maart zal 
zij met muziekvereniging Flora 
optreden, een spannend avon-
tuur voor de zangeres, alsme-
de voor haar begeleiders. Speci-
ale gast tijdens dit jubileumcon-
cert is bastrombonist Jos Jansen. 
Kom ook luisteren hoe  Bruxel-
les brult met koper en hoe Marie-
ke glinstert met alleen saxofoons. 
Wilt u deze kans, genieten van de 
muziek van Brel, niet voorbij la-
ten gaan? Stuur dan een bericht-
je naar flora120jr@gmail.com om 
verzekerd te zijn van een toe-
gangsbewijs! Het concert begint 
om 20.00 uur.

lijf geschreven. Muziekliefheb-
bers, die van een doe-avondje uit 
houden, kunnen zich aanmelden 
aan de bar of via info@cafeopde-
hoek.nl. Aanvang is om 20.30 uur 
en inschrijven is gratis.

n a tie voor N  oet op  maart
‘Snipperen’ op de Tuin!
Aalsmeer - In het kader van NL 
Doet kunnen inwoners op vrijdag 
15 maart aan de slag in de Histo-
rische Tuin. Groene vingers heb-
ben is niet nodig, een groen hart 
volstaat. Er worden namelijk ex-
tra handen gevraagd om het cen-
trale pad dat over de Tuin loopt, 
voorbij de rozenkas tot aan de 
Ringvaart, van verse houtsnip-
pers te voorzien. Deze routine-
klus is het startsein voor het nieu-
we seizoen. Rond 9.00 uur wor-
den de vrijwilligers ontvangen 
met koffie en wat lekkers. Na een 

beknopte uitleg van de Tuinchef 
gaat de groep aan de slag. Tus-
sen de middag worden de vrijwil-
ligers getrakteerd op een smake-
lijk broodje en op gezette tijden 
is er een pauzemoment. Rond 
15.30 uur zit het erop en kan ie-
dereen met een voldaan ge-
voel terugblikken op een zinvol-
le en geslaagde Tuindag! Aan-
melden voor NL Doet op de Tuin 
kan via coordinator@historische-
tuinaalsmeer.nl of bel naar 0297-
322562. De ingang van de Histo-
rische Tuin is aan het Praamplein.
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Waterschapsverkiezingen
Jop Kluis: “Er valt iets te 
kiezen op 20 maart”
Aalsmeer - Op 20 maart kunt 
u bij de waterschapsverkiezin-
gen met uw stem meebepalen 
hoe het verder gaat met het wa-
ter in uw woonomgeving. Water 
staat niet alleen in sloten, plas-
sen, kanalen en grachten, maar 
ook in de grond onder de wei-
landen en in de bodem onder 
uw huis. De waterschappen gaan 
over al dat water. Hoe ze dat doen 
en met welke middelen ze zor-
gen voor veiligheid en voldoen-
de schoon zoetwater, hangt ook 
af van de belangen van iedereen 
die aan het waterschap belasting 
betaalt. “Er is best wat te kiezen”, 
zo stelt Jop Kuis, kandidaat voor 
de partij Water Natuurlijk (Lijst 
3) bij de Waterschapsverkiezin-
gen in het Hoogheemraadschap 
Rijnland. De voormalige wethou-
der in Aalsmeer staat op num-
mer 5. “Gaan we voor de laagste 
kosten om alleen te doen wat nu 
hoogstnoodzakelijk is, of investe-
ren we in beheer dat ruimte geeft 
aan water. Ruimte voor natuurlij-
ke veiligheid en een mooiere en 
fijnere leefomgeving die tot ver 
in de toekomst bestand is tegen 
de gevolgen van de klimaatver-
andering.”

Een spannende tijd
Voor de koers van het waterbe-
heer is het een spannende tijd. 
Eeuwenlang hebben voorgaan-
de generaties met de kennis van 
toen het water naar hun hand ge-
zet. Ze legden dammen, dijken, 
stuwen en sluizen aan en polder-
den water in dat voor hen ‘geen 
nut’ had. Ze trokken zachte rafe-
lige oevers recht en bekleedden 
die met steen. Hun aanpak heeft 
veel goeds opgeleverd voor de 
maatschappij van nu, maar leid-
de ook tot een groeiend pro-
bleem. De ruimte voor water 
werd zo krap, dat overvloedige 
neerslag of extra veel rivierwater 
maar in één richting kon uitwij-
ken: omhoog. Hoogwater werd 
een steeds groter gevaar, voor-
al voor laag-Nederland, waar in 
het belang van de landbouw het 
grondwaterpeil in de veengron-
den permanent is verlaagd, het 
veen verteerde en het land zak-
te. Die koers loopt dus stuk op te 
verwachten toename van perio-
den met extreme neerslag. Maar 
ook tijdens warme droge zomers, 
want dan is de voorraad zoetwa-
ter in de bodem te klein. 

Een nieuwe koers
Alweer meer dan dertig jaar ge-
leden kwam bij de overheden 
en onder wetenschappers, maar 
ook bij veel boeren en burgers 
de gedachte op dat méér ruimte 
voor water hét middel is om pro-
blemen met te veel of te weinig 
water te voorkomen. En ook dat 
meer ruimte voor water hand in 
hand gaat met meer natuur, een 
mooier landschap en een fijne-
re woonomgeving, ook in de ste-
den. Het idee is: méér ruimte voor 
rivieren om te kunnen overstro-
men; regenwater vasthouden 
waar het valt, dus meer natuur, 
minder hard oppervlak in dorpen 
en steden en stoppen met het 
ontwateren van veengronden. 

Uitvoerbaar en betaalbaar
“Voor de omslag naar die nieuwe 
aanpak is tijd nodig. Nu zitten we 
midden in die verandering, stukje 
bij beetje de nieuwe koers oppak-
ken, dan is de omwenteling uit-
voerbaar en betaalbaar. Maar we 
moeten het wel willen! Niet kijken 
naar alleen het eigenbelang maar 
naar wat voor iedereen en voor de 
kwaliteit van de leefomgeving het 
best is; niet langer tegennatuurlij-
ke maatregelen nemen maar bou-
wen en samenwerken mét natuur; 
niet kiezen voor wat het minst 
kost, maar voor wat het meest op-
levert; niet alleen denken aan de 
belangen van nu, maar ook en 
vooral aan die van onze kinde-
ren. Dat zijn de echte keuzes bij de 
waterschapsverkiezingen op 20 
maart”, aldus Jop Kluis. Hij besluit: 
“U ziet de verschillen in de stand-
punten van de uiteenlopende lijs-
ten, met als duidelijkste tegenstel-
ling de partijen die vooral pleiten 
voor lastenverlaging tegenover 
een partij als Water Natuurlijk die 
vierkant kiest voor natuurlijke vei-
ligheid en gezond water. En daar 
kies ik ook voor.” 

Halsband parkiet, een 
bekende verschijning
Alsmeer - De Halsband parkiet 
is in deze regio inmiddels al de-
cennia lang een bekende ver-
schijning. Het bekende ‘Kyik-kyik-
kyik’ tijdens de vlucht is van ver-
af reeds te horen. Ook doordat hij 
vaak met meerdere vogels bij el-
kaar aan het foerageren is, is de-
ze roep hun communicatie om el-
kaar naar goede voedselplaatsen 
te wijzen en te roepen. Van oor-
sprong is het een Afrikaans/Azi-
atische parkiet. Leeft in zijn na-
tuurlijke habitat vooral in de ber-
gen, tot circa 2000 meter hoogte. 
Hoe komt deze exoot vooral 
hier in het westen terecht? Zo-
als veel papegaaiachtigen is de 
Halsbandparkiet erg geliefd bij 
kromsnavel kwekers in hun voliè-
res. Waarschijnlijk door een over-
schot aan vogels, is er in de ja-
ren zestig rond Brussel en grote 
groep van circa vijftig vogels los 
gelaten. Hieruit is er een kolonie 
ontstaan, die ook naar Nederland 
is uit geweken. Vooral in het wes-
ten, tussen Den Haag en Amster-
dam, doet deze parkiet het erg 
goed in de stedelijke parken en 
tuinen. 

Het voedsel is zeer divers en be-
staat uit veelal knoppen van di-
verse bloemen of blad in boom-
soorten, zaden en halfrijpe vruch-
ten. Maar ook wat er maar voor 
handen is. Op veel voedertafels 
komt hij ook om de pinda’s en 
zonnepitten. Het broeden vindt 
plaats in holtes van bomen, al 
dan niet vermolmd. Ook aanwe-
zige nestkasten en nestholtes 

van bijvoorbeeld uilen of spech-
ten worden hiervoor gebruikt. 
Heeft zich eenmaal een paartje 
gevormd, dan blijven ze meestal 
elkaar hun leven lang trouw. Over 
het algemeen richten ze weinig 
schade aan. Dit ook doordat het 
echte vliegers zijn en een uitge-
strekt voedsel gebied afgaan om 
zich vol te eten. De Vogel lijkt 
vrij fors, zo’n 40 tot 42 centime-
ter, maar dit komt vooral door de 
lange staart. Qua lichaamsgroot-
te komt hij overeen met de Merel. 
Man en pop (vrouw) zijn te on-
derscheiden door de zwarte 
band om de hals bij de man. Deze 
begint met een zwarte keelvlek 
vanaf de onderkant van de sna-
vel, uitlopend in een streep over 
de hals, naar oranje/ paars in de 
nek. De jongen lijken tot ze ge-
slachtsrijp worden op de pop, dus 
zonder halsband. 
Deze tijd van het jaar zijn ze weer 
flink luidruchtig, doordat de kop-
pels weer opnieuw worden ge-
vormd en broed territoria wordt 
afgeschermd.

VOGELS IN DE NATUUR

In Ziekenhuis Amstelland
Info over ‘obstructieve 
slaapapneu’ 
Amstelveen - De apneuvereni-
ging houdt op 7 maart om 19.30 
uur een informatieavond in de 

ontmoetingsruimte van Zie-
kenhuis Amstelland. Het onder-
werp van de avond is ‘Obstructie-

Zondagmiddagpodium op 10 maart
‘Jazz Match’ in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmid-
dagpodium presenteert op 10 
maart om 14.00 uur de spannen-
de eigen sound van Jazz Match 
in Dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 16. Deze zeven-
mansformatie uit de contreien 
van Haarlem brengt jazz en La-
tin. Henk van Hilten heeft jaren-
lang met zijn sax en fluit de vrij-
dagavond Jazz Workshop in Haar-
lem bezocht. Een eigen band op-
richten was een logisch gevolg. 
In 2009 formeerde hij met zange-
res Karin de Haan ‘Jazz Match’. De 
naam geeft aan dat de standards 
via blaas-arrangementen voor 
een eigen sound zorgen. ‘Mat-
ching the Standards’: zorgen dat 
ze bij elkaar kleuren.

Gevarieerd repertoire
Jazz Match staat voor aanstekelijk 
gevarieerd repertoire, in stijl uit-
eenlopend van bebop en blues 
tot swing en Latin. In het Latijns-

Amerikaanse werk klinkt uiter-
aard dat van de onvermijdelijke 
Braziliaanse componist Antônio 
Carlos Jobim. Hij werd wereldbe-
roemd door ‘The girl from Ipane-
ma’. Jazz Match speelt echter de 
Jobim-klassieker ‘How insensitive’ 
in een speciale bewerking. Jazz 
Match is Karin de Haan (zang), 
Henk van Hilten (tenorsax, fluit), 
Peter Adrichem (alt-sax), Hans 
Brouwer (contrabas), Dick Hen-
driks (drums), Johan de Koningh 
(gitaar) en Paul Mooren (piano).

Kaartverkoop 
Kaarten à 5 euro, inclusief een 
kopje koffie of thee, zijn zolang 
de voorraad strekt vanaf een half 
uur voor aanvang verkrijgbaar 
aan de zaal. Reserveren van toe-
gangskaarten en vervoer met Re-
gio Rijder is mogelijk op vrijdag 
van 9.30 tot 11.30 uur bij Meer-
Waarde via telefoonnummer 023-
5698873. 

Laatste weekend 
3d-printing in 

Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
10 maart zullen vanaf 15.00 uur 
de kunstenaars Eric van Straaten 
en Birgit Laken aanwezig zijn in 
het Oude Raadhuis. Dit is de laat-
ste gelegenheid om met deze 
kunstenaars in gesprek te komen. 
Het is een leuke tentoonstelling, 
die enerzijds zichtbaar maakt wat 
er mogelijk is met 3d-printing 
dankzij Peter Cocu, die zich inten-
sief met deze ontwikkeling be-
zig houdt, en anderzijds door de 
aanwezigheid van de sculpturen 
van Eric van Straaten en de siera-
den van Birgit Laken. Beiden wer-
ken met verschillende technie-

ken. Daarnaast is er een 3d-prin-
ter aanwezig die vazen print. KCA 
ziet u graag de komende dagen 
nog in het Oude Raadhuis, want 
donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag is de laatste mogelijkheid 
om de expositie te gaan bewon-
deren. Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat is deze dagen open 
van 14.00 tot 17.00 uur.

“We verlengen het huurcontract niet”
Vintagestore Malle Jan 
nog een maand open
Aalsmeer - De vintagestore Mal-
le Jan in de Dorpsstraat sluit zijn 
deuren na een jaar open te zijn 
geweest. Op 23 maart is de laat-
ste dag er tweedehands spul-
letjes gekocht kunnen worden. 
“Ik heb het een jaar lang gepro-
beerd, maar het komt er kort op 
neer dat de baten niet opwe-
gen tegen de kosten die dit be-
drijf met zich meebrengt. Ik vond 
het een heerlijke straat hoor en 
heb met plezier gedraaid hier in 
Aalsmeer, maar we verlengen 
het huurcontract niet in april.” Al-
dus eigenaar Jan, die zelf in Rijp-
wetering woont en oorspronke-
lijk uit Leimuiden komt en vroe-
ger in de horeca zat. “Ik heb nog 
wel een opslag en ga door met 
mijn hobby, wat eigenlijk iets uit 
de hand gelopen is, zullen we 
maar zeggen. Ook sta ik regelma-
tig op markten en mijn winkeltje 
in Afrika houden ik en mijn vrouw 
ook aan.” Winkeltje in Afrika? “Ja 
in Gambia hebben we sinds en-
kele jaren een soortgelijk bedrijf. 
Dat begon met hulp aan vrien-
den aldaar, maar dat ben ik voor 

mezelf gaan doen onder de naam 
JP Trading Enterprise. In- en ver-
koop van tweedehands artikelen 
is mijn passie, dus dat blijf ik ge-
woon doen.”

Korting op korting
Tot 23 maart kan men in de win-
kel nog shoppen naar hartenlust. 
De kortingen lopen dagelijks op. 
Jan: “Maar weg is natuurlijk weg. 
Zo gaat dat met tweedehands 
spullen. Het loont dus de moeite 
om snel langs te komen.” De ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag tot 17.00 uur. 
“Ik geef niet alles weg hoor, want 
zoals ik zei, ik ga door met deze 
handel. Als iemand een andere 
geschikte en betaalbare locatie 
voor mij weet in deze regio, dan 
houd ik me aanbevolen. Dat kan 
ook een shop in een shop zijn of 
een loods waar ik een paar dagen 
per week uit kan verkopen.” Kijk 
voor meer informatie op www.
vintagestoremallejan.nl en volg 
Malle Jan op Facebook.
Door Miranda Gommans

ve slaapapneu, moeite met de be-
handeling en hoe daarmee om te 
gaan?’ Spreker deze avond is Ans 
Teeuwen-Boumans. Zij is verpleeg-
kundig specialist en gedragsthera-
peutisch medewerker en is ver-
bonden aan het centrum voor 
Slaapgeneeskunde Kempenhaeg-
he: “Ondanks de in de afgelopen 
jaren ontwikkelde alternatieve be-
handelingen voor slaapapneu, is 
CPAP therapie nog steeds de gou-
den standaard. Als deze gebruikt 
wordt is het echter niet vanzelf-
sprekend dat alle, aan de slaap-
apneu toegekende klachten, als 
sneeuw voor de zon verdwijnen.” 

In de presentatie van Ans Teeu-
wen maken de aanwezigen kennis 
met factoren die zowel de werking 
als het effect van de behandeling 
beïnvloeden. Daarnaast vertelt zij 
hoe deze factoren te herkennen 
zijn en wat de mogelijke adviezen 
aan patiënten zouden kunnen zijn. 
Aanmelden voor deze informatie-
avond kan tot 7 maart bij de Regio-
coördinatoren: Alette Stoutenbeek 
via 06-43171158 en Monique van 
Boxtel via 06-43418393. Kijk voor 
meer informatie op www.apneu-
vereniging.nl. De zaal is open van-
af 19.00 uur. Toegang, koffie en 
thee zijn gratis. 

Kaartavond bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 12 maart 
organiseert buurtvereniging Ons 
Aller Belang weer een klaverjas-

avond in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur. Na 3 spellen zal 
er weer de bekende verloting zijn 
waarmee mooie prijzen te win-
nen zijn. Leden en kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom.

Artiesten geboekt, vergunning binnen
Voorbereiding PlasPop 
loopt op rolletjes
Aalsmeer - Tijdens een gezelli-
ge en nuttige bijeenkomst bij Cor 
op zolder, waar een groot aan-
tal medewerkers aan Plaspop te-
recht eens getrakteerd werd door 
de Dippers op een hapje en een 
drankje, werden de hoogte- en 
verbeterpunten van Plaspop 
2018 onder de loep genomen. 
Afspraken werden gemaakt en 
de algemene tendens was: Plas-
pop 2018 was heel goed, maar 
2019 wordt nog beter. Zoals ver-
wacht kan worden met de Dip-
pers aan het roer, loopt de voor-
bereiding van dit reeds ingebur-
gerde  Aalsmeerse evenement, 
dat plaats gaat vinden op zater-
dag 29 juni, wederom op rolle-
tjes. De artiesten zijn bijna alle-
maal gescreend en hebben hun 
akkoord gegeven aan het door de 
Dippers voorgelegde wurgcon-
tract. Banden met oude en nieu-
we sponsoren en medewerkers 
zijn verstevigd of aangeknoopt. 
De locaties zijn wederom onder 
de loep genomen, de vrijwilligers 
en de vaartuigen geselecteerd. 
De  vergunning, die voor een der-
gelijk evenement nodig schijnt te 
zijn, is reeds enkele weken gele-
den afgegeven. Natuurlijk wordt  
de vergunning wederom zodanig 
aangepast aan het evenement 
dat ook dit geen belemmering 
meer kan zijn. 
Er zal wat muziek betreft weer 
‘voor elk wat wils’ worden ge-
presenteerd. En alhoewel de na-
men van de acts nog even onder 
de pet blijven, de artiesten zullen 
zich later voorstellen, kunnen de 
Dippers toch alvast wel onthullen 
dat er jazz, pop, Beatles, Rolling 

Stones, singer-songwriters van 
(inter)-nationale allure, cabaret 
en meezingnummers te beluiste-
ren zullen zijn. En het eindigt alle-
maal in tropische sferen. Dus, de 
rieten rokjes en kokosnoten kun-
nen alvast worden klaargelegd.
De locaties zullen zijn: Torregat, 
Schuilhaven de Grote Brug, Vis-
sersvreugd, Schuilhaven de Kod-
de en de slotact is op de Kod-
despoel (als vanouds) en ver-
der wordt er nog gekeken naar 
één extra locatie. Als verrassing 
is er een professioneel optreden 
in het poeltje van Meijer. De acts 
beginnen exact om 20.30 uur, om 
21.30 uur en om 22.30 uur. De op-
tredens duren 25 tot 30 minu-
ten. Na  de optredens verplaatst 
het publiek zich varend naar een 
volgende locatie en dus naar een 
ander optreden. En dan natuur-
lijk nog dé slotact! De uitsmij-
ters van deze avond: vanaf 23.15 
op de Koddespoel. Het gehele 
‘event’ is natuurlijk geheel gratis. 
Een Aalsmeers evenement voor 
de Aalsmeerders. De artiesten, 
medewerkers en podiumbou-
wers doen mee ‘om niet’. Wel kan 
er een vrijwillige bijdrage wor-
den gedeponeerd. De penning-
meester van de Dippers heeft zijn 
‘melkbus’ aan boord.
Tot slot nog even een hardnek-
kig misverstand uit de weg rui-
men: Plaspop is een zelfstandig 
en onafhankelijk evenement. Het 
maakt geen deel uit van welke 
waterweek dan ook! En vanwege 
een beperkt aantal zeer gewaar-
deerde sponsoren en medewer-
kers kost het de gemeente ook 
geen subsidie.
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Beleggen: Gegarandeerd 
spaarpotje voor later
Regio - Peter Bruijgom is al sinds 
de middelbare school geïnteres-
seerd in aandelen en begon te 
beleggen vanaf zijn twintigste le-
vensjaar. Op zijn kantoor in een 
bedrijfspand in Mijdrecht vertelt 
hij over de volgende stap in zijn 
carrière: “Naast mijn werk (Peter 
heeft jarenlang een eigen zaak 
gerund, red.) was beleggen een 
nevenactiviteit, maar inmiddels 
werk ik prettig samen met Fred 
Hendriks, schrijver van het boek 
‘Beter beleggen dan de bank.’ en 
oprichter van de website www.
beterbeleggendandebank.nl. 
Sterker nog; ik ben ambassadeur 
van zijn idee, dat hij heeft op-
gepikt in Amerika toen hij daar 
woonde en werkte. Spaargeld op 
de bank zetten is geen alterna-
tief. Door de lage rente verdampt 
je vermogen met een derde in 
een periode van slechts tien jaar 
(door 2% inflatie en 1,2% vermo-
gensbelasting). Banken en ver-
mogensbeheerders bieden hier-
voor standaard, en meestal du-
re, oplossingen. Ze weten ge-
woonweg soms zelfs niets van 
Hoog Dividend Aandelen en RIC-
status. De methode waar ik mee 
werk is dus beleggen in Ameri-
kaanse aandelenfondsen die, in 
tegenstelling tot Europese fond-
sen, een hoog dividend uitkeren 
(8 tot 12%) op maandelijkse ba-

sis of per kwartaal. De voordelen 
hiervan zijn dat je het heel een-
voudig zelf kunt doen en dus be-
heer houdt over je spaargeld.” 

Workshop
Op de vraag of dat niet erg span-
nend is antwoordt Peter: “Nadat 
je het voor jezelf hebt opgezet 
hoef je er niet persé actief mee 
bezig te zijn. De dividendbetalin-
gen komen vanzelf binnen. Het 
kan al met een beginbedrag van 
500 euro.” 
Het klinkt bijna te mooi om waar 
te zijn. Vandaar dat de enthousi-
aste ondernemer een workshop 
heeft samengesteld waar je voor 
150 euro aan kunt deelnemen. 
Dit kan op kantoor, maar ook bij 
je thuis. Er wordt in ruim twee uur 
uitgelegd hoe te beginnen, inge-
gaan op vragen en Peter geeft 
tips over de methode. 
Bruijgom: “Ik ben ervaringsdes-
kundige, géén financieel advi-
seur, en vertel vooral over de 
voordelen van dit concept en ook 
hoe leuk het is. Een gegarandeerd 
spaarpotje voor later. Voor men-
sen die meer risico durven te ne-
men geef ik tevens de workshop 
‘Optie-strategieën’.” Voor meer 
informatie of directe deelname, 
stuur een mail naar beterbeleg-
gen@xs4all.nl 
Door Miranda Gommans

Websitebouwer Joeri Visser:
“Zaai verbreedt mijn spectrum 
en zorgt voor verheldering”
Aalsmeer - Mensen met idea-
len en een open blik naar de toe-
komst gericht. Bij deze groep 
hoort Joeri Visser. Iemand met 
een gezond verstand en een 
goed stel hersens, maar die nu 
niet echt het schoolsysteem heeft 
omarmd. Nee, liever is hij zijn ei-
gen baas! Wanneer je dan ook 
nog eens over de gave en capa-
citeiten beschikt om voor de be-
langen van mensen op te komen 
die wat minder goed voor zich-
zelf kunnen zorgen en deze een 
zetje in de goede richting weet te 
geven, dan heb je snel vrienden. 
Natuurlijk kan niemand in de toe-
komst kijken, maar er zijn nu een-
maal mensen waarvan je als toe-
schouwer ziet: Die komt er wel! 
Waar precies die belangstelling 
vandaan komt om zich te bekom-
meren voor de zwakkere in de sa-
menleving? 
Hij zou het niet zo direct we-
ten, hoewel hij tijdens zijn jeugd 
wel een autistische jongen heeft 
gekend. “Tenslotte maken de-
ze mensen ook deel uit van de 
maatschappij. Ik vind het fijn om 
hen te helpen, wat ik wil bieden is 
datgene wat zij aankunnen in een 
werkomgeving waar zij zich pret-
tig voelen.” 

Fisqo Web Development
Voor Joeri stond zelfstandig on-
dernemerschap wel vast. Gene-
tisch bepaald. Hij durft zichzelf 
best zo nu en dan een schop on-
der de kont te geven. Je moet je 
tenslotte de uitdaging niet schu-
wen. Het geeft hem de vrijheid 
die hij tijdens zijn schooltijd mis-
te. Door internet (“Een geweldi-
ge leerschool, voor mij een open 
universiteit”) kan hij nu precies 
doen wat hij leuk vind en ook 
goed in kan zijn: Websites ont-
werpen en bouwen! Bij de Ka-
mer van Koophandel liet hij zich 

een jaar geleden inschrijven en 
koos voor Fisqo Web Develop-
ment. Een naam die je niet veel 
tegen komt en waar hij trots op 
is. “Zo val ik snel op en dat moet 
in deze wereld.” Voor iemand die 
goed van de tongriem is gesne-
den, is het geen vreemde keuze 
om ook de marketing kant te kie-
zen. Kortom Joeri hoeft niet meer 
naar werkgeluk te zoeken en het 
mooie is natuurlijk dat zijn op-
drachtgevers hem weten te vin-
den. Hij verstaat zijn klanten en 
weet het idee van zijn opdracht-
gever altijd zo te vertalen en te 
verbeelden dat diegene zich her-
kent in het product. “Iedere site is 
uniek.”

Gul met complimenten
Joeri is gul met complimenten 
naar Zaai toe. Het coachtraject 
heeft hem dan ook genoeg te 
bieden; Een uitgebreid netwerk, 
nieuwe opdrachtgevers zelfs zo 
dat voor hem de tijd is aangebro-
ken om zo zoetjes aan te gaan uit-
breiden en meer met freelancers 
te gaan werken. “ZAAI verbreedt 
mijn spectrum en zorgt voor ver-
heldering.” Voor meer informatie: 
Kirsten Verhoef (project organi-
sator) via telefoon 0297-366182 
of via de mail: kirsten@syltsup-
port.nl
Janna van Zon 

 

Nieuw restaurant aan Oosteinderweg
Cacio e Pepe: Authentieke 
Italiaanse gerechten
Aalsmeer - Nieuwkomer ‘Cacio e 
Pepe’ is een Italiaans restaurant 
aan de Oosteinderweg 387 (met 
een cijfer van 8,5 op Iens en 5 
sterren bij Google). De inrichting 
is knus en het grote terras belooft 
veel goeds voor de aankomende 
lente en zomer. Ook kan er gratis 
geparkeerd worden voor de deur.
Het restaurant wordt gerund door 
twee neven en zij serveren hier 
authentieke Italiaanse gerechten, 
zoals bistecca con pep verde, ca-
ponata en pollo ai fungi. De kaart 
is goed gevuld met verschillende 
pizza’s en pasta’s. Uiteraard prijkt 
het eeuwenoude gerecht Cacio e 
Pepe ook op het menu. Een sim-
pel maar heerlijk gerecht uit Sar-
dinië en Rome: spaghetti omhuld 
in een pecorino en zwarte peper-
saus. Opvallend is dat er ook is 
gedacht aan vegetariërs en zelfs 

als vegan kun je hier met een ge-
rust hart terecht. Het restaurant is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag. De keuken is deze dagen 
open tussen 16.00 en 22.00 uur. 
Op maandag blijft de deur dicht. 
Uiteraard is het ook mogelijk een 
avondmaaltijd laten bezorgen 
(via de website, telefoon of via 
thuisbezorgd). Naast dineren is 
‘Cacio e Pepe’ ook hét adres voor 
catering, feesten en vieringen.
Tip: In maart krijgen bezoekers 
op dinsdag, woensdag en don-
derdag 20% korting op alle piz-
za’s en pasta’s. 
‘Cacio e Pepe’ aan de Oosteinder-
weg 387 is telefonisch bereikbaar 
via 0297-268695, per mail info@
caciopepe.nl. Kijk voor meer in-
formatie, aanbiedingen en meer 
op de www.caciopepe.nl, op in-
stagram en/of op facebook.

Actie Adamas Inloophuis
Aalsmeerse ondernemers 
laten zich ‘opsluiten’
Aalsmeer/Nieuw-Vennep - Op 
vrijdag 22 maart organiseert Ada-
mas Inloophuis de tweede editie 
van het social funding event ‘The 
Lock Up’. Twaalf ondernemers, 
waaronder Hugo van Luling en 
Vincent Schouten uit Aalsmeer, 
laten zich tussen 9.00 en 18.00 
uur vrijwillig ‘opsluiten’ in het huis 
om zoveel mogelijk geld en goe-
deren op te halen.

Hugo en Vincent gaan ervoor
Hugo van Luling (Meer Vastgoed) 
en Vincent Schouten (Droomlo-
ten Nederland) beide onderne-
mers in Aalsmeer, laten zich met 
tien andere deelnemers uit Haar-
lemmermeer, Duin- en Bollen-
streek en Kaag en Braassem ‘op-
sluiten’ in het Adamas Inloophuis. 
Beide hebben de uitdaging aan-
genomen om via hun netwerk 
minimaal 15.000 euro per jaar 
voor 2019 en 2020 op te halen.

Oog en oor hebben voor elkaar

“Want inzet voor de medemens, 
oog en oor hebben voor elkaar is 
van wezenlijk belang en dat doet 
Adamas al sinds 2007. Daarom 
laat ik mij graag opsluiten”, aldus 
Hugo van Luling. Vincent Schou-
ten beaamt dit: “Het is essentieel 
dat inloophuizen als Adamas blij-
ven bestaan, omdat mensen ge-
confronteerd met kanker soms 
net dat extra steuntje in de rug of 
informatie nodig hebben.”
De deelnemers laten zich van-
af 9.00 uur ‘opsluiten’ in het huis 
en gaan ieder in een eigen ruim-

te zijn of haar netwerk bellen om 
sponsoring in natura en in geld te 
vragen.

Waarom nodig? 
Het Adamas Inloophuis ontvangt 
een kleine subsidie van de over-
heid en is voor de rest afhanke-
lijk van giften, sponsoren en jaar-
lijkse donaties van fondsen, be-
drijven, serviceclubs en parti-
culieren. Elk jaar is het weer een 
uitdaging om de begroting van 
300.000 euro rond te krijgen. 
“Wat wij nodig hebben is simpel-
weg continuïteit van inkomsten. 
Omdat geven vaak een kwestie 
van gunnen is, kwamen we op 
het idee om ondernemers te vra-
gen of zij hun netwerk willen in-
zetten om Adamas te ondersteu-
nen”, vervolgt Osinga. Voor meer 
informatie zie https://www.ada-
mas-inloophuis.nl/the-lock-up en 
volg de deelnemers nu al via fa-
cebook www.facebook.com/ada-
masinloophuis/. Het Adamas in-
loophuis is een plek waar volwas-
senen en kinderen met kanker en 
hun naasten uit de hele regio van 
harte welkom zijn. Ze kunnen bij 
het inloophuis terecht voor infor-
matie, lotgenotencontact, thera-
peutische begeleiding, creatieve 
en lichaamsgerichte workshops 
en uiteraard voor een luisterend 
oor. In het Adamas Inloophuis 
werken 110 vrijwilligers die 7.000 
bezoeken begeleiden. In het on-
cologiecentrum van het Spaarne 
Gasthuis werken 20 vrijwilligers 
die jaarlijks 7.500 bezoeken be-
geleiden.

Donaties bij viering 25-jarig jubileum
Cadeau van Celiplant voor 
goede doelen
Aalsmeer - Op woensdag 27 
februari kregen Ons Tweede 
Thuis, de Mike Multi Founda-
tion en Hart4onderwijsNepal een 
cheque overhandigd namens Ce-
lieplant. Achter deze donatie zit 
een bijzonder idee dat tot wer-
kelijkheid gebracht gaat worden! 
Ter ere van het 25-jarig bestaan 
van Celieplant, wat onlangs groot 
is gevierd, vroegen John en Ingrid 
Celie donaties in plaats van ca-
deaus. Het idee is ontstaan om dit 
te doneren aan Ons Tweede Thuis 
en de Mike Multi Foundation, 
zodat er in samenwerking met 
Greenpark Handbal een jaarlijks 
sport- en spelevenement georga-
niseerd kan worden voor mensen 
met een beperking. Met deze do-
natie wordt dit idee werkelijkheid 
en kan er één keer per jaar, maar 
liefst 5 jaar lang zo’n sportieve 
dag gerealiseerd worden.

Sport- en speldag
De eerste sport- en speldag is 
zelfs al gepland op donderdag 
16 mei aanstaande in sporthal 
De Bloemhof. Kinderen met en 
zonder beperking gaan samen 

een leuke ochtend beleven met 
aansluitend een lunch. De orga-
nisatie hiervan is in handen van 
Greenpark Handbal uiteraard in 
samenspraak met de Mike Multi 
Foundation en Ons Tweede Thuis.
John Celie, Directeur Celieplant: 
“Wij hebben gekozen voor Ons 
Tweede Thuis en de Mike Mul-
ti Foundation omdat het loka-
le doelen zijn, die breed in de sa-
menleving gedragen worden. 
Ons Tweede Thuis steunen wij al 
jaren zij zijn er voor mensen met 
een beperking en de Mike Mul-
ti Foundation heeft als doel om 
het sporten te bevorderen voor 
mensen met een beperking. Een 
prachtige combinatie, wij kijken 
alvast erg uit naar deze eerste 
sport- en speldag in mei.”

Hart4onderwijs Nepal
Vervolgens nam ook Mark van 
Leeuwen namens Hart4onder-
wijs Nepal een cheque in ont-
vangst. Dit goede doel zorgt er-
voor dat kinderen in Nepal voor-
zien worden van kleding, les- en 
schoolmateriaal, en in de toe-
komst misschien wel een mobie-

John en Ingrid Celie (Celieplant), Michael van der Laarse (Mike Multi 
Foundation), Mark van Leeuwen (Hart4onderwijsNepal), René Romeijn 
(Greenpark Handbal) en Ilse van den Broek (Ons Tweede Thuis.

le bibliotheek. Een doel wat Celie-
plant toejuicht en een warm hart 
toedraagt.
Celieplant staat niet alleen voor 
duurzaam ondernemen, maar 
ook voor maatschappelijke be-

trokkenheid. Dit geldt voor hun 
werknemers én ook voor daar-
buiten. De goede doelen worden 
zorgvuldig uitgekozen om er ze-
ker van te zijn dat de donaties op 
de juiste plek terecht komen.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Klassiek concert in
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 13 maart om 
15.00 uur is er een klassiek 
concert van het van Ergeren-
Marselje duo in de grote zaal 
van het zorgcentrum. 
Rozemarijn van Egeren - �uit
Doriene Marselje - harp, ze 
spelen o.a. werken van Fauré, 
Saint-Saëns en Sjostakovitsj.

Multi media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 13 maart van 09.30 
- 11.30 uur. Heeft u hulp nodig 
bij het gebruik van uw mo-
biele telefoon, tablet, e-reader 
of laptop dan kunt u binnen 
lopen bij Multimedia.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 13 maart kunt u
genieten van o.a. een tropi-
sche cocktail, gevulde kip�lets 
met gehakt, roomkaas en 
mangochutney, tomatensaus                                                                                             
ratatouille, wittekool salade,
twister aardappelen en een  
bavarois +vanillesaus met 
slagroom naar keus voor 
€ 13,50. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 

Vrijdag 15 maart een heerlijk 
drie gangendiner met o.a. licht 
gebonden kaassoep, jager 

schnitzel geserveerd met 
romige jachtsaus, witlof 
gerold in ham en kaas,                                      
home made aardappel salade,                                                                                                                       
pommes duchesse en lychee 
ijs met marasquinsaus en slag-
room naar keus voor € 12,50. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via Tel. 0297820979.

Optreden Musica Uithoorn
Op vrijdag 15 maart is er in 
Wijkpunt ‘‘Voor Elkaer’’ tijdens 
Musica van 14.30 - 16.00 uur 
een optreden van Musica Uit-
hoorn. Het repertoire bestaat 
hoofdzakelijk uit operette-en 
musicalliederen, aangevuld 
met enkele Nederlandstalige 
meezingnummers. De kosten 
voor de entree zijn € 5,-.
 
Verkoop van handwerk-
artikelen in Kudelstaart 
door Zorgcentrum Aelsmeer.
Op vrijdag 15 maart van 09.00 
- 17.00 uur houdt het Zorgcen-
trum Aalsmeer, het vroegere
Rode Kruis, een verkoop van 
handwerkartikelen en zelf 
gemaakte kaarten, in de 
Albert Heijn/Alders in 
Kudelstaart. Kom tot ziens. 

Klassiek concert in

Activiteiten overzicht
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Op 25 november 1890 overleed 
koning Willem III en bij zijn 
uitvaart ging veel verkeerd.  
Het was een koude, gure dag 
en de massief eiken kist met 
de corpulente koning was veel 
te zwaar. De kist kon niet getild 
worden en werd daarom over 
de grond gesleept! 

Er was een enorme belang-
stelling voor de uitvaart; wel 
tienduizenden toeschouwers 
hadden zich verzameld. Jam-
mer genoeg waren er ook veel 
zakkenrollers aanwezig, waar-
door veel mensen hun prachti-
ge sieraden en portemonnees 
kwijtraakten.

De rouwstoet verliep ook al niet 
vlekkeloos. Doordat er te weinig 
koetsen waren, moesten meer-
dere adellijke aanwezigen bij 
elkaar in de koets plaatsnemen. 
Dit leidde bij een enkeling tot 
grote woede. Alsof dat allemaal 
niet ongemakkelijk genoeg was, 
weigerden de paarden ook nog 
eens dienst, waardoor de stoet 

uit formatie raakte. En toen 
langs de route een van de tri-
bunes instortte, met tientallen 
gewonden tot gevolg, leek het 
drama compleet. 

Vervolgens begon de bejaarde 
hofpredikant de uitvaartdienst 
veel te vroeg. Veel mensen wa-
ren hun plaats in de kerk nog 
aan het zoeken en dit werd als 
uiterst storend ervaren. Tevens 
leek het wel of de oude organist 
voor de eerste keer een orgel 
bespeelde. De beste man was 
veel te nerveus!

Omdat vrijwel alles in de soep 
liep tijdens de uitvaart van haar 
vader, besloot dochter ‘Koningin 
Wilhelmina’ – die in 1890 tien 
jaar jong was – een protocol 
op te stellen. Dit moest ervoor 
zorgen dat later haar eigen ko-
ninklijke begrafenis wél goed 
zou verlopen. 

Koningin Wilhelmina had het 
goed gezien: het is verstandig 
om uw uitvaartwensen in kaart 

te brengen. Graag helpen wij 
u hierbij, vrijblijvend en koste-
loos. Zo kunnen uw nabestaan-
den op een zekere dag uw uit-
vaart organiseren, precies zoals 
u het voor ogen had. 

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg van 9.00 - 10.00 uur een 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over wat 
er allemaal komt kijken bij een 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Het ontstaan van de wilsbeschikking 
Want vrijwel alles liep in de soep...

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Woensdag 13 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting, gezellig on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee. Ook ’s morgens is er van 
9.30 tot 10.30 uur de peuterinstuif 
voor kinderen tot 4 jaar. Samen 
met je kindje een uurtje spelen, 
zingen, dansen een spelletje en 
gymmen. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom bij deze activi-
teiten in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Donderdag en vrijdag spullen inleveren

Zaterdag snuffelmarkt 
in de Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op zaterdag 9 
maart wordt er weer een gezel-
lige snuffelmarkt georganiseerd 
in de Ontmoetingskerk. Er wor-
den veel leuke spullen aange-
boden, ook planten, en er gaan 
weer workshops georganiseerd 
worden. Bloemschikken en taar-
ten decoreren staan op het pro-
gramma. Deelname kost 10 euro 
per workshop.
Verder is er een rad van avontuur 
met leuke prijzen en kunnen be-
zoekers op de foto met boer Jaap.
De zolder of de schuur opge-
ruimd en nog spullen gevon-

den die een tweede leven verdie-
nen? De snuffelmarkt-commissie 
houdt zich hiervoor aanbevolen.   
De inleverdata zijn donderdag 7 
en vrijdag 8 maart tussen 10.00 
en 16.00 uur. Er hebben zich al 
veel vrijwilligers  aangemeld, die 
komen helpen bij de inname van 
goederen en die willen helpen bij 
de verkoop. De opbrengst van de 
snuffelmarkt is voor de Ontmoe-
tingskerk. Iedereen is zaterdag 
van harte welkom om te komen 
‘snuffelen’. De markt in de kerk 
aan de Werf 1 is open van 10.00 
tot 15.30 uur.

Vogelbeurs bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 10 maart weer een vogel-
beurs. Deze vindt plaats in het 
gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje in Rij-
senhout. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Voor 1 euro kunt u naar binnen, 
kinderen onder de tien met be-
geleiding mogen gratis. Op de-
ze altijd gezellige beurs zijn weer 
diverse soorten vogels te koop, 
waaronder een variatie aan tro-
pische, maar ook grote en kleine 
parkieten. Ook bieden leden van 
de vereniging vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vo-
gels te koop aanbieden op deze 
beurs. Ondervindt u problemen 
met kweken van vogels of wilt 
u ook beginnen met deze hob-
by? Voor vragen kunt u altijd te-
recht bij de leden van de vereni-
ging. Op de beurs kunt u tevens 
terecht voor diverse soorten vo-
gelvoer en vogelaccessoires.

Bingo-avond 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 11 
maart organiseert Viva Aquaria 
weer haar jaarlijkse bingoavond 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. Gezelligheid voert de 
boventoon bij deze traditione-
le bingoavond waar ook nog ve-
le mooie prijzen mee te winnen 
zijn. Het bestuur heeft een schat 
aan prijzen verzameld en nodigt 
iedereen uit om deze avond te 
bezoeken en een poging te wa-
gen om een hele arm vol met prij-
zen te scoren. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd én een geluk-
kige penningmeester! Komt allen 
en neem familie, vrienden, of een 
kennis mee. De bingo  begint om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de heer 
C. Keim via 0297-343854.

In Doopsgezinde Kerk op 13 maart
Vluchtelingenwerk over 
nieuwe Nederlanders
Aalsmeer - Op woensdag 13 
maart ontvangt de Doopsgezin-
de Gemeente medewerkers van 
Stichting Vluchtelingenwerk Am-
stelland, die zullen vertellen over 
hun werk voor nieuwe Nederlan-
ders. Deze stichting wordt onder 
andere gesubsidieerd door de Ge-
meente en werkt samen met di-
verse instanties. Zij zoekt vrijwil-
ligers om de nieuwkomers te on-
dersteunen. Dit kan bijvoorbeeld 
door iemand te helpen met het le-
ren van de Nederlandse taal, door 
samen met iemand af en toe iets 
te ondernemen waardoor de in-
tegratie wat makkelijker wordt of 
door iemand te helpen met pa-
pierwerk (iets wat voor menig 
Nederlander al gewikkeld is, laat 
staan voor iemand die hier aan 
het inburgeren is). De vrijwilligers 
worden door de Stichting Vluchte-
lingenwerk ondersteund en bege-
leid. Het werk van Stichting Vluch-
telingenwerk Amstelland ver-
dient meer bekendheid dan ze nu 
heeft in deze contreien, zo vindt 
de Doopsgezinde Gemeente en 
men hoopt dat deze avond daar 
een bijdrage aanlevert. Een van de 
kringen die de Doopsgezinde Ge-
meente rijk is, Kring Job, is bereid 
gevonden om mee te helpen deze 

avond te organiseren. De Doops-
gezinde Gemeente heeft zich lan-
ge tijd beziggehouden met de op-
vang van mensen die in afwach-
ting zijn van een status of uitzet-
ting. De mensen waar het deze 
avond over gaat zijn over het al-
gemeen mensen die hun status al 
hebben verkregen en vaak al een 
plek hebben om te wonen, maar 
best wat hulp kunnen gebruiken! 
Ook als u/jij niet in de omstan-
digheid bent om in de nabije toe-
komst actief mee te helpen is het 
wellicht toch goed om deze avond 
te horen wat de Stichting Vluchte-
lingewerk Amstelland voor werk 
doet, want solidariteit en menta-
le ondersteuning zijn ook van har-
te welkom! Deze avond zal de blik 
van de toegestroomde Aalsmeer-
ders en Kudelstaarters (nog meer) 
verruimen en zorgen voor (nog 
meer) begrip voor deze nieu-
we groep Nederlanders. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur 
bij de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer in de kerk aan de Zijd-
straat 55. Voor informatie: www.
dgaalsmeer.nl of bel 326527. Meer 
weten over Stichting Vluchtelin-
genwerk Amstelland? Kijk dan op 
www.stichtingvluchtelingenwer-
kamstelland.nl.

Totaal 16.500 euro voor 13 clubs
Ondersteuning S.S.K. voor 
verenigingen Kudelstaart
Kudelstaart - Stichting Suppor-
ting Kudelstaart (S.S.K.) heeft in 
het jaar 2018 de Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen financi-
eel kunnen ondersteunen met het 
mooie bedrag van 16.500 euro.

Kienen
Na dat de opkomst bij de maan-
delijks kienavonden begon terug 
te lopen heeft het bestuur beslo-
ten hier een punt achter te zet-
ten. Wel is S.S.K. vorig jaar begon-
nen met het organiseren van ver-
enigingskienavonden. Op deze 
speciale kienavond wordt voor 
20 euro een kienboekje gekocht. 
Van deze 20 euro mag 15 euro ge-
schonken worden aan een vereni-
ging of instelling in Kudelstaart 
en Aalsmeer. Zes ronden wor-
den per avond gespeeld en S.S.K. 
zorgt voor een mooie prijzentafel. 
Ondertussen zijn er twee avon-
den georganiseerd, beide avon-
den waren er ongeveer 80 perso-
nen aanwezig. Met dus 1.200 euro 
opbrengst per avond voor de ver-
enigingen. 

Oud papier
Maar liefst zes steeds groter wor-
dende  kraakwagens van de firma 
Nijssen uit Nieuw-Vennep rijden 
op de eerste vrijdagavond van de 
maand door het dorp om het ou-
de papier op te halen. Het totaal 
aantal kilo’s opgehaald papier in 
2018 was 467.890 kg. Dat bete-
kent dat de verenigingen op de 
eerste vrijdagavond gemiddeld 
ruim 40.000 kg op halen. Het be-
stuur bedankt dan ook alle inwo-
ners van Kudelstaart voor het ver-
zamelen van het oude papier. Ook 
wil S.S.K. de Kudelstaartse vereni-
gingen die altijd weer klaar staan 
voor het ophalen hiervoor harte-
lijk bedanken.

Dorpshuis ’t Podium
Dat de S.S.K. niet alleen maar het 
oude papier ophaalt en kien-
avonden organiseert blijkt wel 
uit het feit dat de stichting nauw 
betrokken is bij de renovatie van 
het dorpshuis. Samen met Stich-
ting Kudelstaart voor Kudelstaart 
hebben zij met nog enkele Ku-
delstaarters op een bijeenkomst 
van de gemeente en Stichting 
Leefbaar Schiphol  in De Ou-
de Veiling het project renova-
tie dorpshuis op de kaart gezet. 
Hierna heeft het bestuur van het 
dorpshuis in samenwerking met 
de gemeente en S.L.S. het pro-
ject succesvol afgerond en is men 
reeds begonnen met de renova-
tie.

Giften aan verenigingen
De totaal bij elkaar gespaarde 
16.500 euro is verdeeld over der-
tien verenigingen en instellingen. 

Sportvereniging RKDES, met het 
grootste ledenaantal, is getrak-
teerd op 6.250 euro. Korfbalver-
eniging VZOD mocht 3.255 euro 
in ontvangst nemen. SV Omnia 
2000 kan 1.975 euro uitgeven aan 
haar leden. Jachthoornkorps mag 
1.100 euro besteden, Tennisver-
eniging Kudelstaart heeft een bij-
drage gekregen van 703 euro en 
Stichting Feestweek Kudelstaart 
515 euro. Schaatstrainingsgroep 
V.Z.O.D. en Stichting Kudelkamp 
krijgen elk 500 euro van S.S.K. De 
kas van Carnavalsvereniging De 
Pretpeurders wordt gevuld met 
440 euro, muziekvereniging Flo-
ra kan 475 euro besteden, de Ou-
derensoos Kudelstaart wordt ge-
trakteerd op 400 euro, vrouwen-
koor Vivace op 250 euro en stich-
ting Skeelerbaan Kudelstaart op 
190 euro.

Het hoogste bedrag van S.S.K. is voor de grootste vereniging in Ku-
delstaart: RKDES met een voetbal- en een handbalafdeling.

Sales, Malawi, Orlando en 
meer op Radio Aalsmeer

Vrijdagavondcafé onder andere 
Ingrid Guezen voor haar maan-
delijkse reisrubriek. Deze keer 
neemt zij de luisteraars mee naar 
Orlando, Florida. Ook heeft Ron  
Peter Maarssen te gast over de ac-
tiedag en spinningmarathon voor 
de Stichting Living Memories die 
op 23 maart gehouden wordt in 
Aalsmeer. Wat dit is en hoe je mee 
kunt doen, hoor je vrijdag rond 
22.15 uur. Verder aandacht voor 
de Taalbijeenkomst van Taalpunt 
Aalsmeer op zaterdag 15 maart 
in De Oude Veiling. Natuurlijk ook 
de vaste onderdelen de Twitter-
hit, het radiospelletje Soundme-
mory, het Top 40 Hitarchief, de 
Soulshow-classic, de Hollandse 
Nieuwe en Ron’s gezellige mee-
zinger. Het Vrijdagavondcafé is er 
van 21.00 tot 23.00 uur.

Lotusslachtoffer
In de 245e uitzending van ‘Door 
de Mangel’ was EHBO-docent 
Linda van Veen te gast. Zij geeft 
EHBO-lessen aan onder andere 
diverse bedrijven rondom Am-
sterdam en Schiphol. Daarvoor 
heeft zij 25 jaar gewerkt bij slijte-
rij Wittebol. Ook Linda heeft na-
tuurlijk weer een nieuwe gast ge-
vonden. De ketting wordt uitge-
breid met de 246e schakel in de 
persoon van Thea Jongkind. Zij 
heeft de Landelijke Opleiding Tot 
Uitbeelding van Slachtoffers ge-
daan. “Ik wil graag weten waarom 
zij zo graag Lotus-slachtoffer wil-
de worden”, vroeg Van Veen zich 

af. Deze en nog vele andere ver-
rassende vragen zullen maan-
dag aan Thea worden voorge-
legd 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.

Jonas Ponsen van ‘Let’s Go’ tijdens 
zijn projectreis in Malawi.

Wandeling over 
buitenplaats

Amstelveen - Op zondag 10 maart 
organiseert het IVN een natuur-
wandeling op de buitenplaats 
Wester-Amstel. De stinzentuin met 
voorjaarsbloeiers, de kruiden- en 
groentetuinen en het park zijn dan 
het bekijken waard. Vertrek om 
10.00 uur bij het hek van de bui-

tenplaats, Amsteldijk Noord 55. 
Het hek wordt daarna gesloten, 
dus kom op tijd. De wandeling 
duurt 1½ à 2 uur. Deelname is kos-
teloos en aanmelden is niet nodig. 
Eind van dit jaar is de pachtperio-
de door Groengebied Amstelland 
afgelopen. Het is op dit moment 
onzeker of het park hierna nog 
blijft opengesteld voor publiek. 
Maak dus gebruik van de moge-
lijkheid om de unieke buitenplaats 
dichtbij huis te bezoeken!

Aalsmeer - Marie-José Giebels 
is schuift donderdag aan bij Es-
ther Sparnaaij in ‘Echt Esther’. Es-
ther volgde een sales workshop 
bij Giebels. Nu komt zij vertel-
len over de ideale klant, het ge-
nereren van meer ideale klan-
ten en het voeren van een suc-
cesvol sales gesprek. Zij zet zich 
niet alleen in voor de zakenwe-
reld, maar is ook de trotse moe-
der van een van de voetbalmei-
den uit het enige meisjesteam in 
de hoofdklasse competitie bij FC 
Aalsmeer. Uit dit bijzondere meis-
jesteam, ‘Generation One’ komen 
Rosa Vijlbrief en Angel Harting 
vertellen. Vragen mag je mailen 
naar esther@radioaalsmeer.nl. 

Luister ‘Let’s Go’
Jonas en Laurens zijn vrijdag om 
18.00 uur weer terug met het kin-
derprogramma ‘Let’s Go’. Jonas is 

namens Edukans en zijn school 
Westplas Mavo naar het Afrikaan-
se land Malawi geweest en is zon-
dag heel veel indrukwekkende 
verhalen rijker thuis gekomen. 
Hij vertelt over hoe kinderen daar 
wonen en naar school gaan. Ook 
blikken ze terug op het Neder-
landse carnaval met de Pretpeur-
ders en is er onder andere aan-
dacht voor de Kids Choice Awards 
van Nickelodeon. Uiteraard is er 
ook weer gezellige muziek en ko-
men de nieuwste hits uit de Kids 
Top 20 voorbij. Heb je ideeën hoe 
het programma nog leuker kan 
worden? Wil je zelf komen vertel-
len over iets wat je hebt meege-
maakt of nog gaat doen? Laat het 
Jonas en Laurens weten en mai-
len naar letsgo@radioaalsmeer.nl.

Vooruitblik actiedag 
Ron Leegwater ontvangt in het 
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Vaker gebruik Buitenveldertbaan
Kaagbaan weer open, nu 
Zwanenburgbaan dicht!
Aalsmeer - De Kaagbaan is 
maandag 4 maart weer open ge-
daan. Alle werkzaamheden zijn 
binnen de geplande periode uit-
gevoerd. En nu gaat de Zwanen-
burgbaan volgende week voor 
een periode van liefst zes weken 
dicht. Schiphol gaat tussen zon-
dagochtend 10 maart en zondag-
avond 21 april onderhoudswerk-
zaamheden uitvoeren bij de Zwa-
nenburgbaan. Om deze periode 
niet langer dan strikt noodzake-
lijk te laten duren, voert Schiphol 
gelijktijdig verschillende werk-
zaamheden aan baan, rijbanen, 
markering en verlichting uit.

Aangepast baangebruik 
Door de buitengebruikstelling 
van de Zwanenburgbaan zal het 
vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, vaker de 
vliegroutes van de Buitenveldert-
baan gebruiken. In zeer uitzon-
derlijke gevallen kan het voorko-
men dat vliegtuigen in de nach-
telijke uren de Aalsmeerbaan 
gebruiken. Met de gemeente 
Aalsmeer en bewonersvereni-
gingen heeft Schiphol afgespro-
ken dat de Aalsmeerbaan alleen 
wordt ingezet als de Kaagbaan 
niet inzetbaar is vanwege weers-
omstandigheden. Naar verwach-
ting komt dit niet meer dan één 
tot twee keer voor. Voor het afwij-
kend baangebruik heeft het mi-
nisterie van Infrastructuur en Wa-
terstaat een ontheffing verleend.
Na afloop van het groot onder-
houd aan de Zwanenburgbaan 
zijn er op tien nachten in de peri-
ode van 21 april tot en met 9 mei 
veegwerkzaamheden gepland. 
Het effect van deze werkzaamhe-
den op het baangebruik is naar 

verwachting minimaal aangezien 
de Zwanenburgbaan niet fre-
quent gebruikt wordt in de nacht.

Werkzaamheden
Tijdens het groot onderhoud aan 
de Zwanenburgbaan vernieuwt 
Schiphol het asfalt, markeringen, 
verlichting en bekabeling. Waar 
mogelijk wordt baanverlichting 
vervangen door duurzame LED-
verlichting. Schiphol voert de 
werkzaamheden uit in samen-
werking met Heijmans. Zo’n 200 
medewerkers werken in verschil-
lende ploegen 24 uur per dag om 
te zorgen dat de Zwanenburg-
baan niet langer dan strikt nood-
zakelijk buiten gebruik is.

Bewoners met vragen
Het geplande onderhoud voor 
2019 is begin dit jaar aangekon-
digd op de website van het Be-
woners Aanspreekpunt Schiphol 
(BAS). Omwonenden die gevol-
gen ondervinden van afwijkend 
baangebruik en tijdelijke ande-
re vliegroutes tijdens de onder-
houdswerkzaamheden ontvan-
gen een brief van Schiphol. Voor 
meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden kunnen omwonen-
den contact opnemen met BAS. 
Dat is het informatie- en klach-
tencentrum over het vliegver-
keer van, naar en op Schiphol. 
Dit kan via telefoonnummer 020-
6015555 of het raadplegen van 
de website. BAS stuurt ook een 
mail met informatie over de werk-
zaamheden aan alle bewoners 
die eerder hebben laten op de 
hoogte te willen blijven. Onder 
invloed van het weer en operati-
onele verstoringen kan de plan-
ning veranderen.

Weer inbraken 
bij Surfeiland

Aalsmeer - Opnieuw zijn op 
het Surfeiland aan de Stom-
meerweg geparkeerde auto’s 
open gebroken. Ditmaal zijn 
drie eigenaren de dupe gewor-
den van diefstal. Twee auto-in-
braken vonden plaats op don-
derdag 28 februari, één een 
dag eerder, op woensdag 27 fe-
bruari. Gedacht wordt aan één 
dader, van alle de drie de au-
to’s zijn namelijk de ruiten van 
het achterportier ingeslagen. 
Ontvreemd zijn een laptop, een 
spelcomputer en een tas met 
kleding. De politie doet verder 
onderzoek.

Fietsen 
gestolen

Aalsmeer - Op vrijdag 1 maart 
is vanuit de Lakenblekerstraat 
een damesfiets gestolen. De 
Spirit Avance plus is grijs van 
kleur en heeft een zwart kratje 
met een scheur erin op de ba-
gagedrager voor. Het registra-
tienummer van de fiets, die 
tussen zes uur en kwart over 
negen in de avond is gestolen, 
eindigt op 50. In de avond of 
nacht van zaterdag 2 op zon-
dag 3 maart is nog een fiets 
ongevraagd van eigenaar ge-
wisseld. De eigenaar had zijn 
rijwiel gestald op de Horn-
weg. De diefstal heeft plaats 
gevonden tussen zaterdag-
avond tien uur en zondagmid-
dag twaalf uur. De damesfiets 
is van het merk Cortina Trans-
port, is bruin van kleur en het 
serienummer eindigt op 691.

Brommer na 
diefstal retour

Aalsmeer - Op maandag 4 
maart is rond half negen in de 
ochtend een scooter gestolen 
vanaf het Hortensiaplein. Later 
in de ochtend werd de eige-
naar gebeld door een collega, 
die een brommer in de bocht 
bij de Zwarteweg had zien 
staan, die veel leek op het ge-
stolen exemplaar. De eigenaar 
is met agenten gaan kijken en 
het bleek inderdaad zijn ge-
stolen scooter te zijn. Vermoe-
delijk is de dief hier gestrand, 
omdat de benzine op was. De 
eigenaar rijdt inmiddels weer 
rond op zijn scooter.

Met hoofdwond 
naar ziekenhuis

Kudelstaart - Op zaterdag 2 
maart rond half twaalf in de 
ochtend werden de hulpdien-
sten gealarmeerd voor een 
eenzijdig ongeval met letsel 
op de Mastweg. Ter plaatse 
werd een vrouw aangetroffen 
met een hoofdwond en letsel 
aan haar kin en neus. De 80-ja-
rige verklaarde te zijn gestrui-
keld. De verwondingen kon-
den ter plaatse behandeld 
worden. Gezien de leeftijd van 
de vrouw is zij wel voor na-
der onderzoek per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd.

Geen baat bij 
reanimatie

Kudelstaart - Op woensdag 
27 februari even voor vijf uur 
in de middag werden de hulp-
diensten gealarmeerd voor 
een reanimatie in een wo-
ning aan de Herenweg. De po-
litie, brandweer en ambulan-
cedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. Bij aankomst was al ge-
start met reanimeren en dit is 
overgenomen door medewer-
kers van de ambulancedienst. 
De hulp heeft helaas niet mo-
gen baten. Na overleg is de re-
animatie bij de 55-jarige stop 
gezet.

Herstart wijkoverleg door komst nieuwe secretaris

Grote betrokkenheid dorpers
Aalsmeer - De Oude Veiling was 
woensdag 27 februari the place 
to be! Er werd heerlijk gedanst 
op leuke muziek in de grote zaal 
en in de ruimte waar Cultuurpunt 
en OTT zijn gevestigd vergaderd 
door de Dorper. De opkomst is in 
tijden niet zo hoog geweest dus 
een mooie herstart voor het wijk-
overleg dat met de komst van 
een nieuwe secretaris weer fris le-
ven krijgt ingeblazen.

Goed plan Kunstploeg
Jan Daalman van de Kunstploeg 
had spreektijd aangevraagd en 
hield een sterk pleidooi om jeugd 
en ouderen door de kunst met 
elkaar te verbinden. Hij kwam 
met een goed plan dat ook in 
Nieuw Oosteinde tot verrassen-
de resultaten heeft geleid; Kin-
deren naar het centrum van het 
dorp laten kijken om uit te zoe-
ken wat voor hen nu de mooiste 
plekjes zijn. Op die plekken gaan 
zij – gesteund door docenten van 
de Kunstploeg – op de meest uit-
eenlopen manieren hun kunstui-

Veel ‘groen’ en ‘grijs’ in 
wijkoverleg Oosteinde
Aalsmeer - Drie keer per jaar is er 
in Aalsmeer Oost een wijkoverleg 
met en voor alle inwoners van de 
wijk en het wijkbestuur. Het vol-
gende wijkoverleg staat weer 
voor de deur en zal plaats vin-
den op maandag 11 maart van-
af 20.00 uur in de Mikado. Inwo-
ner van Oosteinde en belang-
stellenden worden van harte uit-
genodigd om langs te komen en 
mee te praten. In dit wijkoverleg 
veel ‘groen’ en ‘grijs’. De aanwezi-
gen worden geïnformeerd over 
het plan ‘Het Groene Lint’ door 
Aalsmeer met als gastspreker 
Marcel Bartels. Het betreft de rea-
lisatie van een wandelpand door 
het groen op de Hoge Dijk en de 
Bovenlanden. Specifiek voor het 
nieuw aan te leggen parkje aan 
de Machineweg en de plannen, 
die wijkbewoners samen hebben 
gemaakt op 19 januari, komen 

de mensen van PlaceMakingPlus 
langs. Het bestuur hoopt tijdens 
het wijkoverleg ook een update 
te kunnen geven over de bouw-
plannen voor het Rooie Dorp. 
Daarnaast zal de mening van be-
woners gevraagd worden over de 
verkeerssituatie rondom de par-
keerplaatsen bij het winkelcen-
trum op het Poldermeesterplein 
en de kruising met de Catheri-
na Amalialaan. Praat mee en kom 
naar het wijkoverleg en neem een 
buurman of buurvrouw mee. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. De bijeenkomst is 11 maart 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Mi-
kado aan de Catharina Amalia-
laan 66. De zaal is geopend van-
af 19.45 uur. Na afloop is er ge-
legenheid wat na te praten on-
der het genot van een drankje. 
Meer informatie is te vinden op  
www.WijkoverlegAalsmeer.nl

Openbare vergadering Ruimte en Economie

Commissie over transformatie 
in Oost en openbaar vervoer
Aalsmeer - Een pittige, in ieder 
vast lange, vergadering wacht de 
leden van de commissie Ruim-
te en Economie op dinsdag 12 
maart. Op de agenda staan en-
kele complexe onderwerpen. Als 
eerste wordt voorgesteld om vier 
woningen te bouwen op het per-
ceel Zwarteweg 23. Op deze plek 
staat nu één woning met een kas 
en een schuur, die ten behoeve 
dit bouwinitiatief gesloopt zullen 
worden. 

Oosteindedriehoek
Vervolgens gaat gesproken wor-
den over ruimtelijk raamwerk 
Aalsmeer Oost. Het raamwerk 
heeft ten doel om een kader te 
bieden voor nadere uitwerking 

van de drie deelgebieden Oost-
eindedriehoek, Schinkeldijkje en 
Hornwegdriehoek. De gemeente 
wil de gebieden gefaseerd trans-
formeren naar duurzame woon-
wijken. In de Oosteindedriehoek 
heeft het merendeel van de ei-
genaren aangegeven hun gron-
den te willen transformeren naar 
woningbouw. De grondeigena-
ren van het Schinkeldijkje ach-
ten dit op termijn denkbaar en 
realistisch, maar vooralsnog niet 
vanwege bestaande bedrijfsvoe-
ring. Gebiedsgerichte transfor-
matie in het Hornweggebied ligt 
niet voor de hand vanwege lucht-
haven Schiphol. De eerste zin-
nen worden dus gezet op de ont-
wikkeling van de Oosteindedrie-

hoek met naast woningen ook 
maatschappelijke voorzieningen 
(kindcentrum en wijkontmoe-
tingsplek), ruimte voor medische 
voorzieningen en bepaalde vor-
men van lichte horeca. Belang-
rijk aandachtspunt bij de trans-
formatie is de verkeersafwikke-
ling, want uit het onderzoek van 
Goudappel en Coffeng blijkt dat 
het bestaande lokale en regiona-
le wegennet een aanzienlijke toe-
name van autoverkeer krijgt te 
verwerken. 

Leegstand en bushalte
Vervolgens komen de doelgroe-
pen- en leegstandverordening 
aan de orde en het laatste te be-
handelen onderwerp is het voor-

stel om een krediet beschikbaar 
te stellen voor een haltevoorzie-
ning bij Royal FloraHolland aan 
de Legmeerdijk. Er is onderzoek 
gedaan naar de verbetering van 
het openbaar vervoer in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Gekeken is naar 
de mogelijkheden om het huidi-
ge tracé van R-net lijn 357 te ver-
snellen. Aandachtsgebieden wa-
ren: tracé in Kudelstaart, tracé 
N231-Zuid (vanaf de Mijnsheren-
weg tot busstation Zwarteweg), 
tracé N231 nabij Royal FloraHol-
land en tracé in Amstelveen. Een 
van de voorstellen is nu om de R-
net lijn 357 over de Legmeerdijk 
te laten rijden en niet meer over 
het terrein van de veiling. Er ver-
vallen op het terrein drie haltes 
en ter vervanging hiervan wordt 
een nieuw haltepaar gerealiseerd 
langs de N231, waarbij de OV-rei-
zigers de drukke Legmeerdijk on-
gelijkvloers kunnen kruisen. Deze 
oversteek wordt door de Provin-
cie gerealiseerd. Ter hoogte van 
de transportbrug over de Leg-
meerdijk wordt aan weerszijden 
een trap en een lift gemaakt, zo-
dat reizigers comfortabel en vei-
lig kunnen oversteken. 

FloriWorld en Green Park
Het wijzigen van de R-net lijn 357 
betekent dat buslijn 171 op een 
tracé over de Zwarteweg en via 
de Molenvlietweg over de Mid-
denweg geprojecteerd zal wor-
den. Royal FloraHolland wil graag 

dat de HOV halte aan de Leg-
meerdijk in gebruik kan worden 
genomen als het belevingscen-
trum FloriWorld wordt geopend. 
Dit is gepland in 2020. Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikke-
ling BV staat op het punt te star-
ten met de aanleg van de nieu-
we Middenweg. Gestart wordt 
met Middenweg-Oost (tussen 
N201 en Oosteinde) en dit weg-
vak zal in 2020 gereed zijn. Mid-
denweg-West wordt in combi-
natie met de OLV-uitgang uit-
gevoerd en dit wegvak zal naar 
verwachting in 2021 gereed zijn. 
Daarna kunnen de haltevoorzie-
ningen voor de nieuwe lijn 171 
pas in gebruik genomen worden. 
De nieuwe inrichting van de Bur-
gemeester Kasteleinweg zal ook 
in de loop van 2021 gereed zijn, 
indien dit jaar wordt gestart met 
de aanleg. De route van het bus-
station Zwarteweg richting Royal 
FloraHolland zal ook pas in 2021 
in gebruik genomen kunnen wor-
den. De haltevoorziening gaat 
Aalsmeer 200.000 euro kosten. 

De vergadering wordt besloten 
met het vragenkwartier. De com-
missie Ruimte en Economie start 
op dinsdag 12 maart om 20.00 
uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De vergadering is 
openbaar en voorzitter is Dick 
Kuin van Absoluut Aalsmeer. Be-
langstellenden kunnen plaatsne-
men op de publieke tribune.

Brandweer-
wedstrijd

Aalsmeer - Op zaterdag 2 maart 
verbaasd gekeken naar de vele 
brandweerwagens, die allen het 
terrein van FloraHolland aan de 
Legmeerdijk opreden. Geen sire-
nes, dus geen haast? De brand-
weerwagens waren op weg naar 
een oefenterrein bij de veiling. 
Het korps Aalsmeer organiseer-
de hier deze dag een brandweer-
wedstrijd, speciaal voor teams die 
er op uit gaan in een tankauto-
spuit met een 4-persoons bezet-
ting. De wedstrijd betrof een pi-
lot. Door het Algemeen Brand-
weer Wedstrijd Comité (ABWC) 
gaat bekeken worden of de wed-
strijd een jaarlijks gebeuren gaat 
worden.

tingen tonen. Maar ergens zal er 
ook een blijvend kunstwerk wor-
den geplaatst. Het is de bedoe-
ling om alle bewoners hiervoor 
warm te krijgen, want op een nog 
nader te bepalen zaterdag wordt 
een wandeling georganiseerd 
om met elkaar alle creaties te be-
wonderen. Leerlingen van groep 
6 en 7 van Basisschool Samen Een 
worden er op uit gestuurd om 75 
plussers te gaan interviewen. Zo 
wordt er een brug geslagen tus-
sen jong en oud. Het initiatief 
wordt financieel ondersteund 
door de gemeente, de Rabobank 
regio Schiphol en de SLS. (Stich-
ting Leefomgeving Schiphol). Het 
plan viel in redelijk goede aarde 
bij de aanwezigen. Want ach, er 
zijn altijd wel een paar mensen 
die beren op de weg zien en meer 
in problemen denken dan in op-
lossingen.

Schiphol
Wat betreft de uitleg van Leo 
Baarse over de voortgang aantal 
vlieguren Schiphol was de arg-
waan wel terecht. Voor een ie-
der die precies het naadje van 
de kous wilt weten is het raad-
zaam om de website www.be-
wonersomgevingschiphol.nl te 
bekijken. Overigens is het wel 
zo dat er ondanks bezorgdheid 
en klachten Aalsmeer voor ve-
len een aantrekkelijke gemeente 
blijft om te wonen. De huizenprij-
zen blijven stijgen en er is nauwe-
lijks nog een huis te koop.

Bermbeheer
Voor een volgend item op de 

agenda was Christiaan Kooij uit-
genodigd. Een groot pleitbezor-
ger voor het behoud van de ve-
le vogelsoorten die er nu nog 
in Aalsmeer te vinden zijn maar 
door maaibeleid, verstening van 
tuinen dreigen te verdwijnen 
of reeds verdwenen zijn. Geluk-
kig komt er vanuit de gemeen-
te steeds meer oog en oor voor 
oplossingen die eenvoudig van 
uitvoering zijn. Er zijn zeker vijf-
tig verschillende soorten vogels 
– waarvan velen na hun lange 
reis uit Afrika – zich in Aalsmeer 
nestelen. Door een beter berm-
beheer – later maaien en brede-
re stroken laten staan – valt er al 
veel te redden. Het principe ‘Alles 
wat geen sering is moet je dood-
spuiten, zoals één van de aanwe-
zigen cynisch formuleerde, ligt in-
middels wel achter ons. Een voor-
stel om pas in de wintermaan-
den te gaan maaien zodat ook 
de egels gered worden, zou een 
waardevolle suggestie kunnen 
zijn voor de betreffende aanwezi-
ge ambtenaar.

Centrumvisie
Tot slot vertelde voorzitter Dick 
de Geus nog het een en an-
der over de centrumvisie. Hier-
voor was zeker veel belangstel-
ling maar het geduld van de aan-
wezigen wordt op de proef ge-
steld. Alle plannen moeten nog 
door de molen bij vele commis-
sies om daarna eventueel te wor-
den goed gekeurd. Bij de volgen-
de vergadering zal waarschijnlijk 
meer bekend zijn.
Janna van Zon
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Presentatie en bespreking verkeersonderzoek Kudelstaart
Eerst infrastructuur aanpakken, 
dan pas Westeinderhage bouwen
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 28 februari is in een infor-
matief overleg het door bureau 
Goudappel en Coffeng uitge-
voerde verkeersonderzoek Ku-
delstaart gepresenteerd aan de 
leden van de gemeenteraad. De 
bijeenkomst was openbaar en 
op de publieke tribune hadden 
veel geïnteresseerde inwoners 
van Kudelstaart plaats genomen. 
Gekeken is naar de drukte op de 
wegen, welke maatregelen ge-
nomen zouden kunnen worden 
om de ‘stroom’ in het dorp beter 
te verdelen en wat de impact is 
op het wegenstelsel bij de reali-

satie van de nieuwbouwprojec-
ten Westeinderhage en Hoofd-
weg-zuid met respectievelijk on-
geveer 275 en 250 woningen. Vol-
gens Tim Bunschoten van Goud-
appel en Coffeng zal dit een groei 
geven van voertuigen met zo’n 
15 procent en dit betekent op de 
al bijzonder drukke Bilderdam-
merweg een toename van onge-
veer 2.000 voertuigen per etmaal. 
Het bureau stelt voor om op de 
Bilderdammerweg een veilige 
plek te creëren voor fietsers mid-
dels een vrijliggend fietspad en 
dit in combinatie met snelheids-
maatregelen, want het was de 

onderzoekers ook direct opgeval-
len dat de lange, rechte weg veel 
als racebaan wordt gebruikt. De 
overige conclusies zijn eenrich-
tingsverkeer op de Kudelstaart-
seweg vanaf de Madame Cu-
riestraat tot de Herenweg, door-
trekken van het Robend naar de 
Hoofdweg en verbreden van de 
N231 (Legmeerdijk) naar twee 
keer twee rijstroken. Volgens wet-
houder Robert van Rijn is reeds 
overleg met de Provincie om de-
ze weg te verbreden en niet zoals 
Goudappel en Coffeng voorstelt 
tot de Bachlaan, maar tot de Bur-
gemeester Kasteleinweg. 

Bilderdammerweg: Voorstel vrijliggend fietspad en snelheidsremmende maatregelen. 

Madame Curiestraat
Het idee om het verkeer op de Ku-
delstaartseweg vanuit Aalsmeer 
naar het Centrum en de andere 
wijken om te leiden via de Mada-
me Curiestraat (vanwege instel-
len eenrichtingsverkeer) is vol-
gens Eppo Buskermolen van het 
CDA niet haalbaar. Dagelijks staat 
het hier vol door de scholen in De 
Rietpluim. “De OBS gaat hier mis-
schien weg, maar de Antonius-
school met ruim 600 leerlingen 
gaat niet verhuizen.” 
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer 
vroeg zich af of bij verbreding 
van de N231 rekening wordt ge-
houden met de fietsoversteek bij 
de Bachlaan, waar dagelijks veel 
schoolkinderen van gebruik ma-
ken. En Judith Keessen van D66 
vroeg in deze aandacht voor de 
Legmeerdijk aan de overzijde 
van de Burgemeester Kastelein-
weg. Hier is slechts één baan be-
schikbaar richting Kudelstaart. 
Bij het stoplicht hier staat dage-
lijks een lange rij auto’s. Hier ook 
twee rijstroken beschikbaar ma-
ken, lijkt een logische aansluiting. 
Over de driesprong (klucht) bij 
het Robend waren er, vooral bij 
het CDA, nog twijfels over de ver-
keersafwikkeling en de verkeers-
veiligheid. Volgens de wethouder 
worden voor dit punt al scenario’s 
verkend. 
Het vervoersplan gaat nu met 
de suggesties verder uitgewerkt 
worden en komt terug bij de be-
handeling van de notitie West-
einderhage. Buskermolen (CDA) 
en Kuin (AB) gaven de wethouder 
nog mee dat eerst de infrastruc-
tuur goed aangepakt moet wor-
den voordat de eerste paal voor 
deze woonwijk de grond in mag! 
Afwezig bij het informatief over-
leg waren de fracties PvdA en 
Groen Links.

Aalsmeerse bedrijven in 
boek ‘Rijdende Reclame’
Aalsmeer - Handelskwekerij Wed. 
P. Eveleens & Zn., Bloemen- en 
Plantenhandel K de Ron, Plan-
tenexport Ludolf Beye, Piet Eve-
leens Import Export Jonge Plan-
ten en Zaden. Wat hebben de-
ze bedrijven met elkaar gemeen, 
behalve dat ze in de vorige eeuw 
allemaal in bloemen en plan-
ten handelden, hun thuishaven 
in Aalsmeer hadden en voor het 
vervoer van hun producten over 
kleine en grote vrachtwagens be-
schikten? Het antwoord: Fa. J. van 
der Zwaart & Zn. Vóórdat deze 
Aalsmeerse ondernemingen hun 
transportmiddelen in gebruik na-
men, klopten ze bij autospuit- en 
autoreclameschilderbedrijf Fa. J. 
van der Zwaart & Zn. in Amstel-
veen aan voor het spuiten en in 

de huisstijl brengen van de aan-
geschafte voertuigen. Veel on-
dernemingen in Aalsmeer en ver-
re omstreken wisten de weg naar 
Van der Zwaart te vinden. Ook on-
dernemingen die in heel andere 
bedrijfstakken dan de handel in 
bloemen, planten en zaden actief 
waren, zoals Expeditie Ravesloot 
(dit bedrijf reed een vaste route 
van Aalsmeer over Amstelveen 
naar Amsterdam v.v.) en autobus-
onderneming Maarse & Kroon. 
Bovenvermelde historische in-
formatie over Aalsmeerse (en ve-
le andere) bedrijven is te lezen en 
vooral te zien in het onlangs ver-
schenen boek ‘Rijdende Reclame’. 
In deze fraai vormgegeven uitga-
ve vertelt de Zeister auteur/uitge-
ver Willem Vermeulen in kort be-

Foto van bus van Maarse & Kroon: In oktober 1938 nam autobusonder-
neming Maarse & Kroon een Leyland Tiger in gebruik. Het spuitwerk be-
steedde het bedrijf uit aan Fa. J. van der Zwaart & Zn. De bus zou tot ju-
li 1957 in dienst blijven. 

Werkgevers voor laaggeletterdheid
Loogman Groep: 
Taal cruciale factor
Aalsmeer - Ze zijn opvallend 
jong. Geen reden voor Loogman 
om Britt Vlasman (26) en Margit 
de Koning (27) niet aan te stellen 
als personeelsmanagers van de 
Loogman Groep. De dames spre-
ken zich - in aanloop naar de bij-
eenkomst over laaggeletterdheid 
in de Oude Veiling - graag uit over 
de factor taal in het bedrijf. “On-
ze Poolse collega’s bijvoorbeeld, 
hebben een geweldige werk-
mentaliteit. Maar taal bleef een 
ding. Je krijgt heel veel terug als 
je daar als bedrijf in investeert.”

Taalbarrière
Vlasman: “Je hebt bij ons op de 
werkvloer veel klantcontact. Maar 
voor sommigen is taal daarin een 
barrière. Dus zijn we gestart met 
een Nederlandse cursus aan di-
verse collega’s binnen Loogman. 
Eén van de eersten was een Pool-
se vrouw die het echt graag zelf 
wilde aanpakken. Het is een suc-
cesverhaal geworden, want zij 
is inmiddels doorgegroeid tot 
teamleider, met een MBO 4 ni-
veau diploma. Zij is onze ambas-
sadeur en kan ons familiegevoel 
nu zelfs overbrengen op collega’s, 
want Loogman is echt een fami-
liebedrijf.”

Laaggeletterdheid
Meer dan 4000 Aalsmeerse in-
woners hebben moeite met le-
zen en schrijven, blijkt uit onder-
zoek door Taalpunt Aalsmeer, de 
organisatie die de bijeenkomst 
over laaggeletterdheid organi-
seert. Als je het landelijke per-
centage doorrekent zou dit bij de 
Loogman Groep van de ruim 300 
medewerkers om zo’n 30 men-
sen gaan. Volgens initiatiefne-
mer Frans Huissen is inderdaad 
een belangrijke rol weggelegd 

voor werkgevers. Huissen: ‘Laag-
geletterde mensen staan niet in 
het telefoonboek. En ze zullen 
zich niet zo makkelijk aanmelden 
voor een cursus in de bieb. Bedrij-
ven in Aalsmeer, maar ook artsen 
en andere professionals kunnen 
het signaal veel beter oppikken 
en mensen motiveren om er iets 
aan te doen. Gaaf dus dat Loog-
man zich hiervoor inzet”.

Net even anders
Ook De Koning is trots op haar 
werkgever: “Bij Loogman zijn we 
gewoon net even wat anders. Zo 
hebben we relatief veel vrouwen 
in leidinggevende functies. De 
arbeidsmarkt verschuift en het 
krijgen van goeie mensen is een 
uitdaging. Dus zal je in mensen 
moeten investeren en wat meer 
maatschappelijk betrokken moe-
ten zijn. Als je onze Poolse col-
lega ziet, zij kwam bij een hotel 
vandaan, waar je per kamer be-
taald krijgt. Nu ervaart ze bij ons 
hoe het anders kan. Maar het kan 
pittig zijn hoor. Mensen vinden 
het eng om een taalcursus te vol-
gen. Toch hebben ze het gewoon 
écht nodig in het werk.” Huissen: 
“Aan dit voorbeeld zie je dat men-
sen groeien als je loyaliteit terug-
geeft. Loogman geeft die kans.“ 
De Koning: “Ja, we doen veel, 
maar kunnen ook nog veel leren 
hoor.”

Aanmelden 
De bijeenkomst ‘Alles is Taal’ met 
Loogman en schrijver Mano Bou-
zamour vindt plaats in de Ou-
de Veiling op vrijdag 15 maart 
van 13.30 tot 17.00 uur. Iedereen 
is welkom, de toegang is gratis. 
Meer informatie en aanmelden: 
via www.wereldbuur.nu/taaleve-
nement 

Managers Margit de Koning en Britt Vlasman van Loogman: “Loyaliteit 
groeit als je het teruggeeft.”

Tweede editie op zaterdag 23 maart
Aelsmeerse uitvaarbeurs 
in de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Altijd al willen we-
ten wat er allemaal mogelijk is 
bij een uitvaart? Of zijn er vragen 
of wensen waar u graag een ant-
woord op wilt hebben? Kom naar 
de Uitvaartbeurs op zaterdag 23 
maart van 11.00 tot 16.00 uur in 
de Open Hof Kerk en zalencen-
trum ’t Baken in de Ophelialaan 
247. De koffie en thee staan voor 

u klaar. Het Baken is recent uit-
gebreid met een volledig inge-
richte rouwkamerfaciliteit. Daar-
mee is het zalencentrum met 
de kerkzaal in feite een volledig 
rouwcentrum geworden, dat te-
vens op loopafstand van de be-
graafplaats ligt. In de rouwkamer 
is ook ruimte voor de nabestaan-
den om in een huiselijke sfeer te 

verblijven. Verder is de kerkzaal 
modern ingericht en biedt plaats 
aan ten minste 350 bezoekers. 
Zo nodig kan de Beukzaal, die 
in open verbinding staat met 
de kerkzaal, worden gebruikt 
en kunnen er nog 100 personen 
op een tv-scherm de uitvaart-
plechtigheid volgen. De kerk-
zaal is voorzien van alle beno-
digde faciliteiten en leent zich 
dus in het bijzonder voor een af-
scheidsdienst of plechtigheid. Op 
de avond voor, of na de begrafe-
nis of crematie, kan er voor con-
doléances gebruikt worden ge-
maakt van de zalen van ’t Baken. 
Het zalencentrum beschikt over 
een goede catering en bediening. 
In feite kunnen alle wensen inge-
vuld worden.

Diverse stands
De opening van het rouwcen-
trum is aanleiding geweest om 
in samenwerking met Uitvaart-
zorg De Meer de tweede editie 
van de Aelsmeerse Uitvaartbeurs 
te verzorgen. Jacco van der Laar-
se en Jaap van der Maarl van Uit-
vaartzorg De Meer, die de eerste 
Aelsmeerse uitvaartbeurs heb-
ben verzorgd, hebben veel re-
acties ontvangen, ook van men-
sen die de uitvaartbeurs toen 
niet konden bezoeken. Ook me-
de daarom wordt deze tweede 

uitvaartbeurs gehouden. Op de 
beurs zijn in feite alle disciplines 
uit de uitvaartbranche vertegen-
woordigd: er zijn stands met in-
formatie over kisten, urnen, graf-
monumenten, uitvaartvervoer, 
bloemen, livemuziek, beeld- en 
geluidsopnamen op locatie (le-
vensloopschilderijen, uitvaart-
sprekers, uitvaartfotografie), hos-
pice mogelijkheden en het in-
loophuis Stichting Adamas geeft 
acte de présence. Maar er is ook 
een register-executeur en een na-
zorgspecialiste aanwezig. 

Lezingen
Er worden deze dag vijf lezin-
gen gegeven, die vrijblijvend bij-
gewoond kunnen worden. Om 
11.00 uur ‘Makkelijk praten over 
moeilijke zaken binnen familie 
band’ door mr. Ben Schoenmaker, 
MfN-register mediator. Om 12.00 
uur ‘Alles wat u wilde weten over 
cremeren’ door Crematorium 
Haarlemmermeer. Om 13.00 uur 
‘Alles over begraven in Aalsmeer’ 
door Zorgvlied. Om 14.00 uur 
‘Spreken bij uitvaarten en levens-
verhalen’ door Joke Verweerd en 
om 15.00 uur ‘Presentatie dragen 
van de kist’ door dragers vereni-
ging De Helpende Hand. Weet u 
van harte welkom namens Uit-
vaartzorg De Meer en het Zalen-
centrum ’t Baken.

stek de geschiedenis van het fa-
miliebedrijf Fa. J. van der Zwaart 
& Zn. in Amstelveen, dat bestond 
van 1924 tot 1970. Vader Jan Oege 
en zoon Jo van der Zwaart brach-
ten in deze periode vele honder-
den grote en kleine bedrijfsvoer-
tuigen in de huisstijl van hun ei-

genaren. Van elke afgeleverde wa-
gen werden foto’s gemaakt, waar-
van er zo’n 700 bewaard zijn ge-
bleven. Vermeulen laat in ‘Rijden-
de Reclame’ de beknopte bedrijfs-
geschiedenis van Van der Zwaart 
volgen door bijna 400 (nooit eer-
der gepubliceerde) foto’s uit deze 

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub De Geluksvogels. Er 
wordt het hele jaar door op de 
woensdagavond gekaart vanaf 
20.00 uur in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Op 27 februari is het kla-
verjassen gewonnen door Ria van 
‘t Schip met 4953 punten. Gerda 
Raadschelders werd tweede met 
4941 punten en Gerard Presser 
derde met 4898 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Cor-
rie Durieux met 3572 punten.

collectie: personenwagens-in-be-
steluitvoering, busjes, (auto)bus-
sen en kleine en grote vrachtwa-
gens. De meeste klanten van Fa. J. 
van der Zwaart & Zn. kwamen uit 
Amsterdam. Dat waren vaak grote 
bedrijven, met namen die in heel 
Nederland bekend waren: Lucas 
Bols, Bronswerk, Coca-Cola, Van 
Houten, Luycks, De Telegraaf en 
vele andere. Maar ook kleine en 
grote bedrijven in plaatsen rond 
de hoofdstad, zoals Aalsmeer, 
Badhoevedorp, Haarlem en Uit-
hoorn, kwamen voor hun spuit- 
en reclameschilderwerk bij vader 
en zoon Van der Zwaart. De groot-
ste klant die Fa. J. van der Zwaart 
& Zn. in Aalsmeer had, was Maarse 
& Kroon. Niet dat Van der Zwaart 
alle bussen voor deze autobuson-
derneming over de (werkplaats)
vloer kreeg. Auteur/uitgever Wil-
lem Vermeulen: ‘Maarse & Kroon 
beschikte over een eigen spui-
terij en had normaal gesproken 
een bedrijf als Van der Zwaart he-
lemaal niet nodig. Maar vaak was 
er zoveel werk dat de eigen capa-
citeit te kort schoot en dan deed 
het busbedrijf een beroep op 
Van der Zwaart. Pikant detail is 
dat Maarse & Kroon in 1939 au-
tobusonderneming M. van Poel-
geest N.V. in Amstelveen over-
nam. Voor Jan Oege en Jo van der 
Zwaart was dat even spannend, 
want zij werkten in bedrijfsruim-

tes die ze van deze onderneming 
huurden. Het bedrijfsterrein van 
Van Poelgeest bleef echter bui-
ten de overname, met als posi-
tieve bijkomstigheid dat Van der 
Zwaart de werkruimtes kon blij-
ven gebruiken. ‘Rijdende Recla-
me’ is een uitgave van Uitgeverij 
Willem Vermeulen in Zeist en telt 
176 pagina’s op het staande for-
maat 21 x 28 cm. Het met gevoel 
voor nostalgie gemaakte boek 
bevat 218 zwartwit-foto’s en 187 
kleurenfoto’s. Voor informatie en 
bestellen: www.uitgeverijwillem- 
vermeulen.nl
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Uit eten met de peuters
Aalsmeer - Donderdag 28 febru-
ari zijn de peuters vanaf 2 jaar van 
De Stek uit eten geweest in een 
heus restaurant. Op Solidoe de 
Stek wordt deze periode gewerkt 
rond het thema ‘eten en drinken’. 
Alle activiteiten die de kinderen 
aangeboden krijgen, hebben te 
maken met dit thema en om het 
thema goed in te luiden werd er 
in samenwerking met de Waterle-
lie een etentje opgezet. Alle peu-
ters liepen rond lunchtijd van de 
Stek naar de kantine van de Wa-
terlelie. Daar stonden alle tafels 
gezellig opgesteld en konden de 

peuters plaats nemen in het ‘res-
taurant’ van die dag. Wat was dat 
spannend en leuk! Toen alle kin-
deren, de pedagogisch mede-
werkers en ouders er waren werd 
een speciaal samengestelde me-
nu geserveerd: patatjes van zoe-
te aardappel, kipnuggets en kom-
kommer! De peuters hebben ge-
smuld van dit lekkers! Tijdens het 
eten en op de weg terug naar de 
Stek werd er enthousiast verteld 
aan elkaar over het heerlijke eten 
en het echte restaurant waar de 
peuters waren geweest! Het was 
een heel geslaagd uitje!

Initiatief gemeenteraad
Spel Democracity voor 
groepen 8 in raadzaal
Aalsmeer - De gemeenteraad 
heeft het initiatief genomen om 
leerlingen van groep 8 van de 
basisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart uit te nodigen om deel 
te nemen aan het spel Democra-
city. 
Een educatief spel waarin de jon-
gens en meiden samen een stad 
bouwen met ondersteuning van 
een aantal raadsleden. Door po-
litieke partijen op te richten en 
vervolgens keuzes te maken over 
de inrichting van de stad erva-
ren leerlingen hoe een gemee
nteraad(volksvertegenwoordig
ing) werkt. Hiervoor is een aan-
tal dagdelen in de maand maart 
gereserveerd in de raadzaal. Aan-
sluitend kunnen de kinderen nog 
vragen stellen aan de raadsleden 
en leden van het college van bur-
gemeester en wethouders.

Groen of gebouwen
De leerlingen nemen per groep-
je plaats in de raadzaal waar ze 
goed kunnen overleggen. Per 
groepje richten zij een politie-
ke partij en een partijprogram-
ma op. Daarna gaan zij zittend op 

de echte raadszetels als volksver-
tegenwoordigers van een fictie-
ve stad, democratisch beslissen 
welke gebouwen er in de stad ge-
bouwd gaan worden. Zijn dat be-
drijven? Of juist veel groen? Het 
budget is beperkt, dus er moet 
echt gekozen gaan worden. Hier-
voor gaan leerlingen met elkaar 
in debat en stemmen ze over het 
plaatsen van gebouwen. Lang-
zaamaan krijgt de stad, die als 
plattegrond midden in de kring 
ligt, vorm.
Het doel van het spelen van dit 
spel: Leerlingen leren om hun 
mening te vormen en te geven 
en leerlingen laten ervaren dat 
overleg, argumentatie, een meer-
derheid vormen en overeenstem-
ming nodig zijn in een democra-
tie.

Interesse?
Indien u als docent of groepsbe-
geleider geïnteresseerd bent in 
een soortgelijk bezoek aan de 
raadzaal met uw klas of groep 
kunt u contact opnemen met de 
Griffie per mail griffie@aalsmeer.
nl of telefonisch via 0297-387585.

Deel drie wedstrijdzwemmen
59 Persoonlijke records 
voor Oceanus zwemmers
Aalsmeer - Zondag 3 maart was 
zwembad De Waterlelie het decor 
voor deel drie van de wedstrijd-
zwemmers van Oceanus. Al snel 
werden de eerste medailles ge-
haald. Charlotte Bentveld mocht 
gelijk brons halen voor de 100 
meter vlinderslag en later in de 
middag brons voor de 50 meter 
rugslag. Na hard trainen was dit 
het felbegeerde resultaat. Loek 
Boerlage en Jayden van den Bijl 
zorgden eveneens voor het no-
dige edelmetaal met respectie-
velijk zilver en brons voor de he-
ren op de 50 meter rugslag. Op 
de 100 meter wisselslag behaalde 
Soraya Lopez zilver en op de vrije 
slag wist Soraya het eerste goud 
te veroveren, kort daarop ge-
volgd door Pippi Achterberg met 
goud op de 50 meter vrije slag en 
goud op de 50 meter rugslag. Op 
de 100 meter wisselslag hadden 
Diederick Bentveld en Aaronn El-
baz een beetje pech en zette De-
rek de Vries als allerjongste telg 
een schitterende tijd neer. Maar 
Diederick zijn harde trainen werd 
bij de 100 meter vrije slag alsnog 

beloond met een indrukwekkend 
persoonlijk record. Op de 100 
meter rugslag wist Floris van der 
Salm een schitterend persoonlijk 
record neer te zetten en verover-
de hiermee een bronzen plak. 
Fender Terlouw zette op dezelfde 
afstand een prachtig persoonlijk 
record neer, net als Otis Latunij. 
Stijn Kleijn pakte brons op de 400 
meter vrije slag. Romee Veldt liet 
alle concurrentie achter zich op 
de 50 meter rugslag en behaalde 
schitterend goud. Op de 100 me-
ter rugslag behaalde Elise Schip-
per brons en zetten Hannah Fok-
kema en Verena Timmer beide 
een prachtig persoonlijk record 
neer. Vermeldenswaardig is dat 
er maar liefst 59 persoonlijke re-
cords zijn gezwommen op de ver-
schillende afstanden door Ocea-
nus zwemmers. De grootste ver-
betering kwam voor Olivier van 
der Salm met maar liefst een ver-
betering van 32% op de 100 me-
ter vrije slag. De middag werd af-
gesloten met een estafette. Dit is 
altijd goed voor het nodige vuur-
werk in het zwembad.

Voor kinderen van 2 tot 7 jaar
Zaadbommen maken in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Maak op zondag-
middag 17 maart om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur een bom-
metje in het Amsterdamse Bos. 
Met klei, aarde en zaadjes van bij-
en- en vlinderbloemen worden 
deze ‘zaadbommen’ gemaakt. 
Die mag je mee naar huis nemen 
of laten exploderen op een lich-
te plek in het Bos. Deze activiteit 
staat onder leiding van Natuur is 
een Feest en is bedoeld voor kin-
deren van 2 tot 7 jaar en (groot)-
ouders of begeleiders. Kosten 5 
euro per kind en 2,50 euro per vol-
wassene. Duur: 1 uur buiten en de 
start is bij De Boswinkel. Aanmel-
den via 020-5456100 of via www.

amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Naar kwartfinale in Amsterdam
Anita en Amina winnen 
voorronde voorlezen
Amstelland - Op woensdag 27 
februari organiseerde de Biblio-
theek Amstelland de voorronde 
van de Nationale Voorleeswed-
strijd. Deze leuke en spannende 
leeswedstrijd werd dit jaar voor 
de 26e keer gehouden. De deel-
nemende kinderen zijn afkomstig 
uit de groepen 7 en 8. Zij wonnen 
op hun basisschool al de voorlees-
wedstrijd en zijn dan ook allemaal 
in het bezit van de titel ‘Voorlees-
kampioen van de school’. Hiermee 
kwalificeerden zij zich ook voor de 
voorronde in de bibliotheek. Maar 
liefst dertien basisscholen uit de 
regio Amstelland leverden kandi-
daten die allemaal een fragment 
voorlazen uit hun favoriete jeugd-
boek. De voorleeskampioenen 
streden om een plek in één van 
de zes kwartfinales. Wie door ging 
naar die volgende ronde, bepaal-
de een deskundige jury bestaan-
de uit: Jenny Fatisis (Projectlei-
der bij de VoorleesExpress Amstel-
land), Annemieke van Veen (leer-
kracht basisschool Oosteinder 
Aalsmeer) en Ada Ruiter (Boek-
handel Libris Venstra). 

Contact met publiek
Er werd gelet op voorbereiding, 
stemgebruik, tempo, verstaan-
baarheid, emoties, contact met 

het publiek, maar ook de keuze 
van het fragment. Tijdens het be-
raad van de jury werden de deel-
nemers en het publiek verrast 
door een spetterend dansoptre-
den van dansgroep No Pressure 
van dansschool Buenting uit Am-
stelveen. Uiteindelijk koos de ju-
ry voor d volgende twee winnaars: 
Anita Oranghi van O.B.S. Piet 
Hein in Amstelveen. Zij las voor 
uit het boek ‘Spy girl: code rood’ 
van Robin Benway en Amina Baj-
ric van O.B.S. de Westwijzer in Am-
stelveen. Zij las voor uit het boek 
‘Floor schrijft (straf )regels’ van 
Marjon Hoffman. Anita en Ami-
na gaan op 17 maart door naar 
de kwartfinale in de bibliotheek 
van Amsterdam. De winnaars van 
die kwartfinale gaan door naar de 
provinciale finale van Noord-Hol-
land. 

Stichting Lezen
De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een campagne van de Stichting 
Lezen, die samen met de biblio-
theken wordt uitgevoerd. De lo-
kale rondes, kwartfinales en pro-
vinciale finales worden georga-
niseerd door bibliotheken en de 
provinciale ondersteuningsinstel-
lingen. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.

Foto winnaars met de jury. Van links naar rechts: Ada Ruiter, Annemie-
ke van Veen en Jenny Fatisis. Voor de winnaressen Anita Oranghi en Ami-
na Bajric.

Amstelveens Poppentheater
Familievoorstelling ‘De 
Vliegende Gek’
Amstelland - Unieke Zaken pre-
senteert op zondag 10 maart de 
familievoorstelling ‘De Vliegen-
de Gek’ in het Amstelveens Pop-
pentheater. In dit bruisende the-
ateravontuur ga je terug naar het 

jaar 1927. De televisie bestaat nog 
niet en de auto is nog maar net 
bedacht. Charles Lindbergh - bij-
genaamd De Vliegende Gek - wil 
iets doen wat nog nooit iemand 
deed. Hij wil in zijn eentje, zonder 
te stoppen, van New York naar Pa-
rijs vliegen. In een piepklein vlieg-
tuig met duizenden liters benzi-
ne, twee boterhammen en een 
fles water stijgt hij op. De hele we-
reld houdt de adem in, redt hij het 
of redt hij het niet? ‘De Vliegende 
Gek’ is een waagstuk waarin twee 
spelers deze uitzinnige tijd met 
schaalmodellen, pruiken, petten, 
snorren, poppen, stomme film en 
swingende muziek opnieuw tot le-
ven brengen. Unieke Zaken maakt 
op bevlogen en liefdevolle wij-

ze theater voor iedereen die jong 
is of zich jong voelt. Tijdloze the-
ateravonturen worden tot leven 
gebracht in een heel eigen vorm 
van totaaltheater: een humorvol-
le en energieke mix van tekst, mu-
ziek, dans, poppenspel en mime 
‘De Vliegende Gek’ is een familie-

voorstelling voor iedereen vanaf 
6 jaar en begint zondag 10 maart 
om 14.30 uur in het Amstelveens 
Poppentheater. De toegangsprijs 
is 9 euro. Reserveren kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl 

Origami workshop ‘lente’ 
voor jeugd in bibliotheek
Amstelveen - Op zaterdag 16 
maart ontdek je tijdens deze Origa-
mi workshop hoe je van vierkante 
blaadjes papier kleine kunstwerk-
jes maakt. Onder de bevlogen lei-
ding van de Japan Women’s Club 
gaan de kinderen aan de slag met 
Origami. Een Japanse papierkunst 
waar ze straks op elke knutselmid-
dag de show mee stelen. De ou-
ders mogen even lekker gaan zit-
ten, met een boekje, in een hoek-
je, terwijl de kids aan het knutse-
len gaan. Het thema van deze Ori-
gami workshop is lente. Wat kun jij 
allemaal bedenken dat bij de lente 
hoort? Laat je verrassen door wat 
je allemaal tot leven kunt brengen 
door simpelweg te vouwen. Ben 
je tevreden met jouw kunststukje 
dan staat er limonade en een leu-

ke Japanse verrassing voor je klaar. 
Kom langs, neem je broertje of 
zusje mee en vouw samen de len-
te tot leven in bibliotheek Amstel-
land op het Stadsplein in Amstel-
veen. De toegang is gratis! Leeftijd 
6 tot 12 jaar.

Handbal jeugd Greenpark Aalsmeer
Bloemen voor kampioen E1
Aalsmeer - De E1 van Greenpark 
Aalsmeer handbal is afgelopen 
weekend kampioen geworden. 
Voor aanvang van de BeNe 
League wedstrijd van de Heren 1 
afgelopen zaterdag 2 maart zijn 
de jongens en meiden van het 

team gehuldigd. Ze mochten met 
de heren mee het veld oplopen 
en voordat ze terug naar de kant 
gingen, werden ze in het zon-
netje gezet met een mooie bos 
bloemen.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Sjoelcompetitie in het Dorpshuis
Ruime verbetering pr 
voor Mirjan v/d Berg
Aalsmeer - Terwijl de toppers van 
de club, Patrick Haring en Wim 
Voorbij, er weer een 152 uitknal-
den op deze woensdagavond 
(in verband met Carnaval in het 
Dorpshuis werd er een dagje eer-
der gesjoeld), was Mirjam van 
den Berg helemaal uitzonderlijk 
bezig met een verbetering van 
haar persoonlijk record van maar 
liefst 66 punten! Het belegen 
persoonlijk record uit november 
2014 is verbeterd van 1271 naar 
1337. Ook het 20 bakken record 
ging eraan en staat nu op 2490. 
Uitslagen. Hoofdklasse: 1. Patrick 
Haring, 2. Petra Houweling en 3. 
Tim van Tiem. A-klasse: 1. Jacob 
van ‘t Hof, 2. Karin Dijkstra en 3. 
Cor Franck. B-klasse: 1. Thijs Bro-
zius, 2. Kees Verbruggen en 3. 
Pim van der Meer. C-klasse: 1. Pie-
ter de Liefde, 2. Mahjan Yari en 3. 
Wim van der Geest.  
 
Koppeltoernooien
Een tweetal koppeltoernooien in 
de buurt zorgden voor de nodige 
prijzen voor de Aalsmeerse sjoe-
lers. Zaterdag 24 februari was het 
koppeltoernooi in Nieuw-Ven-
nep. Moeder en dochter, Mar-
ry Verhoeven en Petra Houwe-
ling, wonnen het toernooi in de 
A-Klasse met een gemiddelde 
van 119,77. Op twee in deze klas-
se eindigden Tim en Leo van Tiem 
en op drie Thijs Brozius en Hans 
van Leeuwen. Wijnand Sprin-
gin’tVeld won met partner Marcel 
Oostrom de B-Klasse met een ge-
middelde van 105, gevolgd door 
Sjaak Siebeling en Theo van Le-

ijden. Terwijl er in Nieuw-Ven-
nep gekoppeld werd, vond in Be-
neden-Leeuwen de vijfde beker-
wedstrijd van het seizoen plaats. 
Bij de dames won Hettie Kleine en 
bij de heren Ronald Polman. Pa-
trick Haring werd 12e, Cock Tuk-
ker 24e en Wim Eijlers 34e. Zater-
dag 2 maart was het koppeltoer-
nooi in Beinsdorp. Thuissjoelers 
Leo en Tim van Tiem wonnen het 
toernooi met een gemiddelde 
van 127,97. Op twee Wim Voorbij 
en Hans van Leeuwen en op drie 
Thijs Brozius en Petra Houweling. 
In de B-Klasse behaalden Cock en 
Mariëtte van der Vlugt de derde 
plaats. 

Laatste voorronde
Zaterdag 9 maart vindt in Heems-
kerk de laatste voorronde plaats 
voor het NK in Barneveld in april. 
De volgende competitieavond 
donderdag 14 maart en begint 
om 20 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Voor uitslagen en 
informatie zie: www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. 

Handbal BeNe League
Greenpark Aalsmeer te 
sterk voor Visé: 35-31
Aalsmeer - Heren 1 van Green-
park Aalsmeer speelde voor de 
BeNe League afgelopen zater-
dag 2 maart een thuiswedstrijd 
tegen de handballers van HC Visé 
uit Belgë. Het werd een pittige en 
harde wedstrijd met wel handbal 
op topniveau. Visé staat momen-
teel op de tweede plaats in deze 
Belgische Nederlandse competi-
tie, Greenpark Aalsmeer prijkt op 
plek vier. De ploegen waren dus 
aan elkaar gewaagd. En dit bleek 
wel uit de ruststand: 19-19. Ook in 
de tweede helft werd er over en 
weer gescoord en bleef het een 
gelijk opgaande strijd. Toch wist 
Greenpark Aalsmeer een ‘gaatje’ 
te slaan om uiteindelijk met 35-31 
te winnen. Feest bij het Aalsmeer-
se team, de spelers van Visé te-
leurgesteld terug naar België.

Twee keer uitwedstrijd
De komende twee weken wacht 
Aalsmeer uitwedstrijden. Op za-
terdag 9 maart gaan de heren 

naar België om het op te nemen 
tegen Tongeren. En zaterdag 16 
april is Herpertz Bevo de tegen-
stander van Greenpark. Beide 
wedstrijden beginnen om 20.00 
uur.

Beste vier
Tongeren staat nu op plaats acht 
in de BeNe League, Bevo op vijf 
met slechts één punt minder dan 
Aalsmeer. Ruim aan kop in de-
ze competitie gaat Bocholt, Vi-
sé volgt op twee en op drie Lim-
burg Lions, dat afgelopen zater-
dag verloor met 30-27 van num-
mer tien, Hurry Up. Het punten-
aantal met Aalsmeer (op vier) is 
nu gelijk. Het blijft dus nog heel 
spannend wie uiteindelijk de bes-
te vier worden!
De doelpunten voor Greenpark 
Aalsmeer zijn gemaakt door 
Robin (7), Vaidas en Samir (5), Erik 
en Tim (4), Nils (3), Marwin en Rob 
(2) en Jim, Remco en Menno (1).
Foto: www.kicksfotos.nlSponsorcontract is weer verlengd

Steun Rabobank voor 
HV Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdagavond 2 
maart genoot een aantal mede-
werkers en relaties van Rabobank 
Regio Schiphol van een prachti-
ge overwinning van handbalver-
eniging Greenpark Aalsmeer. De 
lokale bank is al jarenlang trou-
we sponsor van de handballers 
en wonen regelmatig wedstrij-
den bij. Maar deze laatste thuis-
wedstrijd van de BeNe League te-
gen het Belgische Visé was extra 
spannend. Sporthal De Bloemhof 
zat afgeladen vol om te zien hoe 
HV Greenpark Aalsmeer de wed-
strijd om de Final vier uiteindelijk 
wist te winnen. 
Het was een mooi moment om 
meteen het Rabobank sponsor-
contract te ondertekenen. De 
betrokken bank blijft de lokaal 
maatschappelijke rol van clubs, 
verenigingen en stichtingen ver-
sterken. Alle verenigingen in de 

regio waar dagelijks duizenden 
mensen samen sporten, samen 
muziek maken en samen hun fa-
voriete bezigheid beoefenen vor-
men het grootste sociale net-
werk. Ze verbinden mensen door 
alle lagen en leeftijden van de be-
volking en dragen hiermee bij 
aan een sterkere lokale samenle-
ving. Ook leiden ze talenten op 
die zonder de vereniging nooit zo 
ver zouden komen. De bank ziet 
het belang van verenigingen, nu 
en in de toekomst, en gelooft in 
de kracht van deze clubs.
Voorzitter Mike van der Laarse en 
de penningmeester Petra Rooya-
kkers van HV Greenpark Aalsmeer 
waren zichtbaar blij met deze 
contractverlenging en bedank-
ten de Rabobank-vertegenwoor-
digers Ron Leegwater en Ard van 
Berkel voor hun jarenlange spon-
soring.

Van links naar rechts: Ron Leegwater (Rabobank), Petra Rooyakkers, 
Ard van Berkel (Rabobank) en Mike van der Laarse, Greenpark Aalsmeer 
handbal. Foto: www.kicksfotos.nl

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Dinsdag 12 maart or-
ganiseert Ons Genoegen weer 
een kaartavond in het Hofplein 
aan de Clematisstraat, ingang 
Kloosterhof. Aanvang is 19.30 uur 
en de zaal gaat open vanaf 19.00 
uur voor koffie, thee en inschrij-
ving. Deelname is 3 euro per per-
soon. Op het programma staan 
klaverjassen en rummikuppen en 
iedere kaarter gaat met een prijs-
je naar huis. Het klaverjassen tij-
dens de vorige speelavond is ge-
wonnen door Ria v.d. Laan met 
5239 punten. Op twee is Ferry 
Goede geëindigd met 5507 pun-
ten en plaats drie was voor Rinus 
Buskermolen met 5123 punten. 
De poedelprijs was dit keer voor 
Ria Pieterse met 3511 punten. Bij 
het rummikuppen was Rita Wie-
bes met 16 punten de beste. De 
poedelprijs ging hier naar An-
ke Nieuwkoop met 151 punten. 
Mensen die zin hebben in een 
avondje ontspanning zijn aan-
staande dinsdag van harte wel-
kom. 

Route is uitgezet, inschrijven 23 maart
Monstertocht Aalsmeers 

romfiets enoots hap
Aalsmeer - Het klinkt wat on-
vriendelijk, een monstertocht. 
Maar met een grote groep per-
sonen vele kilometers asfalt, klin-
kers en misschien wat onverhard 
op je billen krijgen is echt niet 
vriendelijk. De route is uitgezet 
door Kim, Jan, Joost en Dirk van 
het Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap. Reken maar weer bijzon-
dere vergezichten en mooie uit-
dagingen. Zaterdag 23 maart om 
17.00 uur start de inschrijving in 
café Joppe in het Centrum voor 
deze bijzonder, uitdagende tocht. 
Zoals altijd, vol is vol. De ruim 130 

kilometer wordt gereden op zon-
dag 14 april. Verzamelen om 9.30 
uur en retour in Aalsmeer rond 
16.30 uur. Meer info volgt! 

Geen soos, 
vergadering!

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is volgende week 
woensdag 20 maart in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 
vanaf 14.00 uur. Aanstaande 
woensdag 13 maart is er geen 
kaarten in verband met de jaar-
vergadering van de Ouderen Ver-
eniging Aalsmeer Kudelstaart in 
het Dorpshuis. Het kaarten op 27 
februari is gewonnen door Adri-
aan van der Laarse met 5685 pun-
ten, gevolgd door Piet Buskermo-
len met 5419 punten, Els Vergeer 
met 5396 punten en Ruud Bartels 
met 5194 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 
maart is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open 

Amstelhoek - Wereldkampioen 
handbiken Jetze Plat uit Amstel-
hoek doet op woensdag 13 maart 
in Sportpaleis Alkmaar een aan-
val op het werelduurrecord. De 
27-jarige Zuid-Hollander wil die 
dag het huidige wereldrecord 
van landgenoot Geert Schipper 
verbeteren. Schipper kwam vo-
rig jaar in een uur tijd tot 42 ki-
lometer en 165 meter. Plat moet 
die afstand dus op 13 maart gaan 
verbeteren. “Als twaal�arig jo-
chie ben ik begonnen met de 
sport handbiken, wat uiteindelijk 
doorgroeide tot een droom om 
de beste en snelste ter wereld te 
worden”, vertelt Plat. Hij werd ge-
boren met een verkort linkerbo-
venbeen en rechts miste hij zijn 
bovenbeen. Na lang met specia-
le schoenen en protheses te heb-
ben gelopen, besloot hij op zijn 
zestiende zijn rechtervoet te la-
ten amputeren. “Mijn beste keu-
ze ooit”, zegt hij. “Want daardoor 
kan ik met een prothese nu pijn-
vrij lopen.”

Vier wereldtitels
Plat debuteert in 2012 op de Pa-
ralympische Spelen in Londen 
met een teleurstellende vierde 
plaats in de wegwedstrijd. Daar-
na groeit hij uit tot een klasse 
apart, zowel in de handbike als 
in de paratriatlon. De teller voor 
Plat staat inmiddels op vier we-
reldtitels in het handbiken, drie 
in de paratriatlon én Plat is rege-
rend paralympisch kampioen pa-
ratriatlon. Plat: “Met die wereldti-
tels mag ik zeggen dat ik op dit 
moment de beste handbiker ter 
wereld ben. Met een werelduur-
record kan ik ook zeggen dat ik 
echt de snelste ben.”

Grenzen opzoeken
Voor de 27-jarige fulltimesporter 
is de recordpoging een extra uit-
daging aan het begin van het sei-
zoen. “Ons kwalificatietraject rich-
ting Tokio 2020 begint pas in mei, 
dus zocht ik naar een prikkel om 
ook in de winter al keihard te wil-
len trainen. En sowieso wil ik al-
tijd mijn eigen grenzen opzoe-
ken. Ik wil wel eens weten hoe-
veel kilometer ik in een uur kan 
rijden.”

Kick-off Tokio 2020
Voor wie niks van handbiken 
weet, is de werelduurrecordpo-
ging van Plat dé gelegenheid om 

er kennis mee te maken. Naast de 
kans om de viervoudig wereld-
kampioen in actie te zien, is er 
ook de gelegenheid zelf plaats te 
nemen in een handbike en te er-
varen hoe zwaar de sport is. Plat: 
“Natuurlijk ga ik zelf helemaal 
voor het record, maar mijn we-
relduurrecordpoging moet ook 
een prachtige kick-off zijn rich-
ting de Paralympische Spelen van 
volgend jaar voor het Nederland-
se publiek.”

Ultrasnel materiaal
Plat pakt de aanloop naar de we-
relduurrecordpoging serieus aan. 
Het evenement wordt onder-
steund door de Nederlandse Lo-
terij en Fonds Gehandicapten-
sport. Samen met de Deense rol-
stoelproducent Wolturnus heeft 
hij een speciale fiets laten maken. 
“Het moest een ultrasnelle hand-
bike worden”, licht Plat toe. “We 
hebben allerlei tests gedaan om 
tot de allerbeste handbike te ko-
men. Samen met Aeropro heb ik 
ook allerlei aerodynamicatests 
gedaan. Het resultaat? Een hand-
bike zonder remmen, zonder ver-
snellingen, beensteunen van licht 
carbon, speciale aerodynamische 
lichte wielen. Echt het beste van 
het beste.”

Sportpaleis Alkmaar
Na drie maanden training op de 
wielerbaan in Alkmaar is Plat nu 
bijna klaar voor de ultieme re-
cordpoging. Op 13 maart om 
16.00 uur is het zover. Iedereen 
is welkom om Plat aan te komen 
moedigen en handbiken zelf te 
ervaren. Het Sportpaleis is vrij 
toegankelijk, aanmelden kan via 
jetzeplat.nl/werelduurrecord. Na-
tuurlijk hoopt Jetze vele beken-
den uit zijn woonplaats en van 
‘zijn’ club UWTC in Uithoorn te 
mogen begroeten. 
Robin Wubben/ParaWatcher

Handbiker Jetze Plat op 
jacht naar werelduurrecord

vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Het kla-
verjassen op 1 maart is gewon-
nen door Ans Doeswijk met 5518 
punten, gevolgd door Bert van 
der Jagt met 5449 punten en Cor-
rie Feenstra met 5224 punten. De 
poedelprijs was voor Corrie Du-
rieux met 3459 punten.

Inloopavond over bestemmingsplan
Voorontwerp ‘Uiterweg - 
Plasoevers 2019’
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
het voorontwerp bestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ 
vrijgegeven voor inspraak. Tot en 
met 18 april kan iedereen een in-
spraakreactie indienen bij de ge-
meente. De gemeente organi-
seert hier op maandag 25 maart 
een inloopavond over in het ge-
meentehuis van 19.00 uur tot 
ongeveer 21.00 uur. Tijdens de 
avond kan kennis genomen wor-
den van het plan en kunnen vra-
gen gesteld worden. Het gebied 
van het voorontwerp bestem-
mingsplan beslaat de gronden 
aan weerszijde van de Uiterweg, 
de Westeinderplassen inclusief 
de eilanden en de oevers langs de 
Stommeerweg, Kudelstaartseweg 
en Herenweg. Het plan is een ac-
tualisatie van het voorheen gel-
dende plan ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005’ en legt bestaande bestem-
mingen vast. Het geeft nauwe-
lijks ruimte voor nieuwe ontwik-
kelingen. 

Uitzonderingen
Hierop zijn drie uitzonderingen. 
Ontwikkelingen in dit vooront-
werpbestemmingsplan omvat-
ten:
- Uiterweg 59-63; doorontwik-

keling van een jachthaven met 
vier recreatiewoningen.

- Uiterweg 419; vervangende 

nieuwbouw van de horeca-
voorziening en herinrichting 
van het jachthaventerrein.

- Fort Kudelstaart, Kudelstaart-
seweg 96; ontwikkeling van de 
locatie als zeilfort met jachtha-
ven en verschillende horeca-
functies zoals restaurant, hotel 
en conferentieruimten. 

Inspraak 
Het voorontwerp bestemmings-
plan Uiterweg-Plasoevers 2019 
ligt van 8 maart tot en met 18 
april ter inzage in het gemeente-
huis Aalsmeer of bij de Balie Bou-
wen van het raadhuis Amstelveen 
en is digitaal te raadplegen via ht-
tp://0358.ropubliceer.nl. Het col-
lege van B&W wil graag de me-
ning en adviezen vernemen van 
belangstellenden alvorens het 
bestemmingsplan voor besluit-
vorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Na de terinzage-
legging worden de reacties ver-
werkt en beantwoord in een Nota 
van Beantwoording. Dan neemt 
het college een besluit over even-
tuele wijzigingsvoorstellen en 
wordt het ontwerp bestemmings-
plan opgesteld. Op het ontwerp 
bestemmingsplan kunnen ver-
volgens zienswijzen worden in-
gediend. Na verwerking van de 
zienswijzen neemt de gemeente-
raad een besluit over het bestem-
mingsplan.
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Ellen Bakker een jonge vrouw van 
begin dertig kon jarenlang haar werk 
niet meer naar behoren doen. El-
len vertelt; ‘Ik had meer dan acht 
jaar veel klachten; pijn in mijn heup, 
nek, schouders en pols. Ik ben hier-
voor naar diverse artsen en specia-
listen geweest. Helaas zonder resul-

taat. Maar Petra heeft, met Shiatsu- 
behandelingen, mij van mijn klach-
ten afgeholpen en nu kan ik weer met 
een computermuis werken, dit heb ik 
hiervoor zeker acht jaar niet meer ge-
kund.’

Shiatsu
We spreken over Ellens ervaring 
met Shiatsu-therapeute Petra van 
der Knaap. Petra’s praktijk heet ‘San 
Bao’. Dat betekent ‘Drie schatten’ in 
het Chinees; de drie belangrijkste 
elementen die er voor zorgen dat een 
mens in evenwicht kan leven. 
Op mijn vraag wat Shiatsu eigenlijk is 
legt Petra uit; ‘Shiatsu is een traditi-
onele Chinese behandelwijze waarbij 
met lichte druk op het lichaam blok-
kades of stagnaties in energiebanen 
worden opgelost. Drukpunten zitten 
niet altijd op de pijnlijke plek zelf. Het 
kan zijn, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, dat 
alleen de benen worden behandeld.’ 
Dit geldt voor lichamelijke klachten, 
maar zeker ook op mentaal vlak kan 
Petra helpen. Emoties kunnen net zo 
goed stagnaties in het lichaam ver-
oorzaken en door het opheffen van 
de blokkades kunnen klachten een 
stuk minder worden, waardoor er een 

significante verbetering is in de kwa-
liteit van het leven. De energiebanen 
stromen dan beter door waardoor bij-
voorbeeld het verdriet, de pijn of de 
angsten niet blijft ‘hangen’. Vaak kun-
nen alle klachten, deels, of soms he-
lemaal, verholpen worden. Dit ver-
schilt wel per persoon, benadrukt de 
ervaren therapeute.

Klachtenvrij
Ellens energie is voelbaar als zij ver-
telt; ‘Ik kan weer sporten, ik slaap 
beter en zit veel beter in mijn vel. Als 
ik nu toch weer een keer last heb 
dan kan ik er veel beter naar han-
delen en zit ik niet meteen in de put. 
Ik voel me weerbaarder, sterker en 
ontspannen. Een wereld van ver-
schil! Petra was de eerste na 7 be-
handelaars (!) die resultaat heeft be-
haald waardoor mijn pijnklachten vrij-
wel verdwenen zijn. Zij benadert de 
klachten als een totaalbeeld en kijkt 
naar het hele lichaam. Dit sprak mij 
erg aan omdat mijn klachten vanuit 
stress zijn ontstaan. De vorige be-
handelaars keken alleen naar de be-
treffende pijnplek waardoor de oor-
zaak niet werd weggenomen. Door 
de acupunctuur en de massage 

Door Shiatsu weerbaarder, sterker 
en ontspannen S H I AT S U  M A S S A G E  T H E R A P I E

SAN BAO PRAKTIJK

  Wordt door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, menstruatiepijn (met 

heftig bloedverlies), vermoeidheid, burn-out, stress, 
slapeloosheid, darmklachten, pijn in rug, schouder, 

nek of andere pijnklachten. Shiatsu versterkt uw 
weerstand en is zeer ontspannend. Geeft uw 

lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701
Lid van beroepsvereniging

NVTCG Zhong

kon ik heel goed ontspannen wat 
mij hiervoor niet lukte. Echt een re-
set moment!’

Frequentie
Hoe vaak ga je? vraag ik haar. ‘We 
begonnen, na een intake, met één 

keer per week. Dit deden we vier 
weken, daarna zijn we gaan afbou-
wen, steeds meer tijd tussen de 
behandelingen, met uiteindelijk    8 
tot 10 weken tussen de behande-
lingen.’ Op de website van Petra,  
www.sanbaopraktijk.nl  staat veel 

meer informatie. Ook uitgebreide-
re beschrijvingen van de behande-
lingen of wat u kunt verwachten. De 
kosten worden grotendeels vergoed 
door de meeste zorgverzekeraars 
omdat zij aangesloten is bij beroeps-
vereniging Zhong.
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Feest voor jong en oud in Kudelstaart

Zon en (helaas) regen tijdens 
carnaval in Poelgilderdam

Kudelstaart - Niet alleen in het 
zuiden van Nederland wordt car-
naval gevierd. Ook in Kudelstaart 
is het jaarlijks feest met een 
hoofdletter in Poelgilderdam. Op 
donderdag 28 februari begon de 
pret met de loting om de volgor-
de van de optocht met versierde 
wagens te bepalen. Thema dit jaar 
was ‘Een sportief carnaval’.

Twee optochten
Vrijdagavond 1 maart is carnaval 
gevierd met de jeugd en zaterdag 
was er de optocht voor de kinde-
ren. Hier was veel aandacht aan 
besteed door de jongens, meisjes 
en hun familie. Er kwamen prach-
tig versierde karren, skelters en 
loopgroepen voorbij. Natuurlijk 
ook rond het thema sport en hier 
was heel creatief mee omgegaan. 
Voetballers, darters, Olympische 
spelen in de oudheid, schaatsers 
en zelfs coureur Max (de jonge-

re versie) was erbij. Ook een team 
roeiers en deze ‘Kano Spetters’ 
hebben de eerste prijs gewonnen. 
De optocht vond plaats bij goed 
weer met zelfs af en toe zon. Zon-
dag 3 maart bij de grote optocht 
was het weer omgeslagen en kre-
gen de deelnemers diverse regen-
buien over zich heen. Toch werd 
ook deze natte zondag de op-
tocht aangevoerd door het Show 
Jachthoornkorps Kudelstaart. Pet-
je af voor deze muzikanten, die 
waarschijnlijk hun uniformen na 
afloop konden uitknijpen. De 
deelnemers aan de optocht had-
den in de vroege ochtend nog en-
kele maatregelen genomen om 
de karren enigszins droog te hou-
den. Er is nog snel getimmerd en 
her en der plastic gespannen. Ple-
zier hadden alle deelnemers ze-
ker, het slechte weer namen ze 
maar voor lief, net als de vele kij-
kers langs de route dat deden.

tel van de gemeente Aalsmeer 
werd aan De Pretpeurders over-
handigd door wethouder Wilma 
Alink. Voor wie zondagmiddag 
‘gematigd’ carnaval wilde vieren, 
was er in de kleine zaal een op-
treden van de Aalsmeerse Hobo 
String Band. De muziek van het 
vijftal viel in de smaak. Er werd 
volop gedanst en de heren zijn 
verblijd door prins Carnaval met 
een heuse ‘winner’ medaille. Op 
Blaauwe Maandag zijn fruitbakjes 
uitgedeeld aan ouderen en zie-
ken en dinsdag was het jaarlijk-
se seniorenbal, carnaval voor de 
oudere inwoners, die hier graag 
(verkleed) op af komen. Het was 
weer een gevarieerde en gedenk-
waardige carnavalsweek in Poel-
gilderdam! Met foto’s nog even 
nagenieten. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl en 
Jacqueline Kristelijn

Feest in Dorpshuis
Eindpunt was het Dorpshuis en 
hier hebben alle deelnemers zich 
zeker kunnen warmen. Het was 
superdruk in de grote zaal waar 
flink gehost is en natuurlijk de 
polonaise werd ingezet onder lei-
ding van dj Ronald. Het Prinsen-
bal op zaterdagavond werd nog 
eens dunnetjes overgedaan. Tij-
dens dit feest met een optreden 
van de band ‘Legend’ was er nog 
een officieel moment. De sleu-
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Voor iedereen tussen 12 en 18 jaar
Verkleed volleyballen 
op jeugdtoernooi
Aalsmeer - Na een succesvol Va-
lentijnstoernooi organiseert vol-
leybalvereniging Oradi/Omnia 
een verkleedtoernooi voor haar 
jeugdleden! Ook niet-leden zijn 
van harte welkom en kunnen zich 
aanmelden via volleybal@svom-
nia.nl. Iedereen tussen 12 en 18 
jaar die een avondje wil volley-

ballen is welkom op donderdag 
14 maart van 18.30 tot 20.30 uur 
in sporthal de Waterlelie aan de 
Dreef. 
De bedoeling is om verkleed te 
komen volleyballen. De meest 
originele outfit verdient een prijs! 
Het belooft een gezellige avond 
te worden!

Na het succesvolle Valentijnstoernooi organiseert Oradi/Omnia nu een 
verkleedtoernooi voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar.

Hockey voor groepen 1 en 2
Stokstaartjes trainingen 
bij Qui Vive van start
De Kwakel - De stokstaartjes trai-
ningen gaan weer bijna beginnen 
bij hockeyclub Qui Vive. Deze trai-
ning is voor kinderen die in groep 
1 en 2 van de basisschool zitten.
Twee keer per jaar wordt een 
blok van acht trainingen gege-
ven. Dit gebeurt in het najaar en 
in het voorjaar op zondagmorgen 
van 9.30 tot 10.30 uur. Zondag 
17 maart gaat het voorjaarsblok 
weer van start op het complex 
van de hockeyvereniging aan de 
Vuurlijn. Tijdens deze trainingen 

kan op een speelse manier erva-
ren worden hoe leuk hockey is. 
Kinderen kunnen hier nog steeds 
voor opgegeven worden. Meer 
informatie hierover is te lezen op 
de site van Qui Vive. Daarna toch 
nog vragen over deze trainingen? 
Stel deze dan via de mail: stok-
staartjes@quivive.nl. Aanmelden 
voor de trainingen van de stok-
staartjes kan door een mailtje te 
sturen naar ledenadministratie@
quivive.nl en stokstaartjes@qui-
vive.nl 

Jeugdschaken
Luuk verdedigt eerste 
plaats bij AAS
Aalsmeer - Het was afgelo-
pen vrijdag de laatste kans voor 
Christiaan om met wit een aan-
val te doen op de eerste plaats 
van Luuk. Maar Luuk V. is goed 
in vorm en sloeg de aanval ge-
decideerd af. Zijn voorsprong op 
Christiaan in nu 6 punten en dat 
met nog maar 10 ronden te gaan.
Luuk B. rukte op naar een gedeel-
de derde plaats door Konrad te 
verslaan. En ook Marien staat nu 
derde door Niek te verslaan. Met 
10,5 punt staan zij 1,5 punt ach-
ter op Christiaan. De strijd om 
de tweede en derde plaats is dus 

nog bijzonder spannend. Robert 
houdt ook nog zicht op de der-
de plaats door Simon te verslaan.
Jasper was weer niet aanwezig en 
zakte hiermee af naar de met Si-
mon gedeelde zevende plaats. 
Kjeld won van Dylan en Pieter van 
Kai. Maks klom wat op de ladder 
door van Rink te winnen.
 
Stand na ronde 19:
1. Luuk V 18; 2. Christiaan 12; 3. 
Konrad 10,5; 4. Luuk B 10,5; 5. Ma-
rien 10,5; 6. Robert 10; 7. Jasper 9; 
8. Simon 9; 9. Niek 8,5; 10. Bryan 
8,5; 11. Rune 8,5

Voetbal jeugd
Knappe overwinning FCA 
JO17-1 op VV De Zouaven 
Aalsmeer - Zaterdag 2 maart 
speelden de FCA boys JO17-1 
thuis tegen de boys van VV De 
Zouaven JO17-1 uit Grootebroek. 
Meteen na de aftrap gingen bei-
de teams er stevig tegenaan. In de 
10e minuut wist Zouaven met een 
snelle aanval de FCA defensie te 
ontregelen en scoorde fraai: 0-1. 
De FCA boys waren hierdoor niet 
van slag en de luide aanmoedigin-
gen van hun trainer Bas Groenveld 
gaf de ploeg vleugels. Mooie aan-
vallen golfde heen en weer en ge-
vaar was er voor beide doelen. In 
de 25e minuut kopte de mee op-
gekomen FCA verdediger Maar-
ten, uit een mooi genomen FCA 
hoekschop, hoog opspringend 
de bal kiezelhard in het doel van 
Zouaven: 1-1. Dit was ook de rust-
stand. Na de rust een zelfde spel-
beeld, mooie aanvallen van bei-
de teams. In de 15e minuut kreeg 
FCA op de rechterkant een vrije 
trap. FCA speler Tim schoot de bal 

prachtig in het Zouaven doelge-
bied waar de wederom mee opge-
komen Maarten met een knallen-
de kopbal voor de tweede maal de 
Zouaven keeper kansloos liet: 2-1. 
Zouaven werd het laatste halfuur 
wat sterker en zette de FCA de-
fensie met mooie aanvallen onder 
druk. Verdediger Maarten liet zien 
dat hij niet alleen koppend kan 
scoren, maar stond ook als een 
rots in de branding met zijn maten 
te verdedigen, hoewel Maarten 
soms ook erg laconiek uit verde-
digde. Zouaven probeerde van al-
les om gelijk te maken, maar FCA 
keeper Sem verdedigde zijn doel 
met verve. FCA voetbalde zich on-
der de Zouaven druk uit en in de 
40e minuut verraste FCA aanvaller 
Kevin uit een scrimmage de Zoua-
ven keeper met een schuiver: 3-1. 
De laatste 5 minuten veranderde 
er niets in de stand. Een sterk ge-
speelde wedstrijd boys, klasse!
Verslag en foto: Ruud Meijer

 FCA verdediger Maarten kopt hoog opspringend snoeihard de gelijkma-
ker tegen de touwen: 1-1.

Daniël Giacon zesde op 
EJK schermen in Italië
Aalsmeer - In het Italiaanse Fog-
gia worden momenteel de Euro-
pese Jeugdkampioenschappen 
schermen gehouden. Daniël Gia-
con van SchermCentrum Amster-
dam (SCA) vertegenwoordigde 
Nederland op 27 februari voor de 
vijfde keer op de Europese Jeugd-
kampioenschappen op het on-
derdeel floret.

Plaats in top 8
Hij deed drie keer mee bij de jon-
gens tot 17 jaar en sinds vorig jaar 
schermt hij bij de categorie U20. 
Hij laat steeds zien dat hij mee 
kan komen op dit hoge niveau 
waarbij Rusland, Italië en Frank-
rijk domineren. Tot nu toe wist 
Daniël elk jaar de top 8 te beha-
len. Vorig jaar won hij zelfs het 
brons. Hij had voor dit jaar de 
lat dan ook hoog gelegd en wil-
de een vijfde top 8 plaats toevoe-
gen aan dit rijtje, iets wat zeer uit-
zonderlijk is voor een Nederland-
se schermer.

Zware kluif
De 18-jarige Aalsmeerder wist 
alle partijen in de poule te win-
nen en stond daarmee als vier-
de van de totaal 81 schermers op 
het tableau. De beste vier scher-
mers hadden een vrijstelling voor 
de eerste ronde en Daniël speel-
de zijn eerste eliminatiepartij bij 
de beste 32 spelers. Hij had in 
het begin een zware kluif aan de 

Spanjaard Breteau en stond lan-
ge tijd achter, maar uiteindelijk 
wist hij met 15-12 de partij naar 
zich toe te trekken. Daarna volg-
de een partij tegen de Italiaan Di 
Tommaso. Daniël ging hier gelijk 
goed van start. Hij bouwde al snel 
een voorsprong op en won met 
15-8. 
Om een plekje op het podium te 
bemachtigen moest Spichiger uit 
Frankrijk verslagen worden. De 
lange Fransman bepaalde vanaf 
het begin het tempo van de partij 
en Daniël verloor met 9-15. Daar-
mee behaalde hij de zesde plaats 
op het EJK. De vijfde top 8 plek 
was een feit!
Zaterdag 2 maart was Daniël met 
zijn floret opnieuw op de scherm-
loper te vinden, ditmaal in team-
verband.

EK en WK
De Aalsmeerder doet in april mee 
aan de Wereldkampioenschap-
pen tot 20 jaar en hij heeft zich 
als eerste en tot nu toe enige Ne-
derlander geplaats voor het EK en 
WK senioren in de zomermaan-
den. Om dit te bekostigen is Da-
niël op zoek naar sponsors, al-
le kosten voor de titeltoernooien 
moeten namelijk, net als de kos-
ten voor de kwalificaties, door de 
schermer zelf betaald worden. 
Wilt u Daniël steunen? Ga dan 
naar www.danielgiacon.nl voor 
de sponsor-mogelijkheden.

Daniël blij met de zesde plaats. Foto: E. Pavia

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
LEMO pakt punten door 
ruime winst op Woei
Kudelstaart - De twaalfde speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal 
competitie werd afgelopen week-
end gespeeld in de Proosdijsport-
hal. De titelstrijd lijkt dit seizoen 
te gaan tussen twee teams. Po-
lonia Aalsmeer voert de ranglijst 
aan en heeft drie punten méér 
ten opzichte van de nummer 2, 
Football Fanatics. Met nog zes 
wedstrijden op de speelkalen-
der krijgt de ZABO mogelijk een 
spannende slot van de competi-
tie, temeer omdat de nummers 
één en twee van de stand elkaar 
nog één keer ontmoeten. Afgelo-
pen zaterdag 2 maart werd speel-
ronde 12 geopend door de ploe-
gen van LEMO en Woei. Eerstge-
noemd team won de wedstrijd 
met 8-3 en is door de zege een 
plaatsje gestegen in de ranglijst. 
Vervolgens verschenen de spe-
lers van Amsec Piller en HFC Haar-
lem op de speelvloer. Ondanks 
dat Amsec Piller in de slotfase 
een man meer had als de tegen-
stander wist de ploeg geen over-
winning af te dwingen. Het duel 
eindigde met een gelijkspel en de 
punten werden gedeeld, einduit-
slag 4-4. Football Fanatics moest 
het opnemen tegen International 

Smokers Team. Football Fanatics 
wilde natuurlijk drie punten sco-
ren om in het spoor te blijven van 
de koploper. Dát gebeurde ook, 
zij het nipt. De zaalvoetbalpartij 
eindigde met de cijfers van 4-3 
voor Football Fanatics. De vierde 
wedstrijd van de avond ging tus-
sen Green Fingers Uitzendbureau 
en Joga Bonito. Helaas was de 
scheidsrechter tijdens de twee-
de helft genoodzaakt om het du-
el te staken. Op het moment van 
staken gaf het scorebord 2-1 aan 
voor Green Fingers Uitzendbu-
reau. De slotwedstrijd tussen lijst-
aanvoerder Polonia Aalsmeer en 
Street Football Team kreeg de 
eindstand van 5-0 toebedeeld.
Stand:
Polonia Aalsmeer 12-31, Foot-
ball Fanatics 12-28, Green Fin-
gers Uitzendbureau 11-21, Joga 
Bonito 11-20, Amsec Piller 12-20, 
HFC Haarlem 12-16, International 
Smokers Team 12-15, LEMO 12-
12, Street Football Team 12-10, 
Woei 12-0. 
De dertiende speelronde van de 
ZABO competitie staat gepro-
grammeerd voor zaterdagavond 
23 maart in sporthal de Bloem-
hof.

Gerben de Vries winnaar 
dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - Dinsdagavond 26 fe-
bruari kwamen er voldoende 
spelers naar het Middelpunt om 
met twee poules te kunnen be-
ginnen aan de onderlinge wed-
strijden darten. Iwan van Egdom 
was ook weer van de partij. In zijn 
poule werd hij derde, achter de 
verrassende winnaar Henk van 
der Stroom en achter nummer 
twee: Kees de Lange. Hans Dolk 
wist nog wel van Iwan te winnen, 
maar eindigde toch als vierde in 
deze poule.
De winnaar in de andere poule 
werd Ben van Dam, gevolgd door 
Gerben de Vries. In de halve fina-
les wist Kees met 2-0 van Ben te 
winnen en plaatste zich zo voor 
de finale. Henk van der Stroom 
had zich terug getrokken en zo-
doende kon Iwan uitkomen in de 
andere semi-finale en wel tegen 

Gerben. Gerben won deze par-
tij en zette in de finale zijn zege-
tocht voort door Kees te verslaan.
Vrijwel alle partijen werden be-
slecht door het wel of niet tijdig 
uitgooien van de dubbels, dat 
blijft een cruciale factor. Daar kan 
natuurlijk op geoefend worden, 
maar onder de wedstrijddruk is 
het altijd net even anders. Uitein-
delijk gingen allen tevreden naar 
huis en beloofden de volgende 
keer weer te komen. Maar opge-
let: Op dinsdagavond 12 maart 
is er geen dartavond (eenmalig), 
dus een beetje geduld nog. Er 
wordt uitgekeken naar nieuwko-
mers op dinsdag 19 maart. De mi-
nimum leeftijd is 16 jaar en deel-
name kost 2,50 euro per persoon 
per avond. Er wordt gedart in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. 

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 9 MAART:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Breukelen 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - A.J.A.X. 3 11.45 u
Kennemerl. 5 - F.C.A. 3 15.00 u
F.C.A. 4 - Swift 14 14.30 u
F.C.A. 6 - A.M.V.J. 4 14.30 u
Schoten 35+1 - FCA 35+1 15.00 u
FCA 45+1 - Rivierw.45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - Bergen V1 12.00 u
Zandvoort V1 - F.C.A. V2 14.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 - Kennemers V1 13.00 u
S.C.W. 
SCW 1 - VVA/Spartaan 1 14.30 u
S.C.W. 2 - IJmuiden 2 12.00 u

V.E.W. 2 - S.C.W. 3 12.00 u 
Hillegom 3 - S.C.W. 4 15.00 u
Zandvoort 5 - S.C.W. 5 12.30 u 
Ouderkerk - SCW 35+1 14.30 u
S.C.W. 45 +1 - Parkstad  14.30 u

ZONDAG 10 MAART:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - S.V.H. 1 14.00 u
F.C.A. 3 - Sp.Martinus 4 11.30 u
F.C.A. 4 - Eendracht’82 4 14.00 u
F.C.A. 5 - H.S.V.’69 3 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - IJsselmonde 1 14.00 u
K.D.O. 2 - R.K.D.E.S 2 11.30 u 
Arsenal 6 - R.K.D.E.S. 3 12.30 u 
Nautilus 2 - R.K.D.E.S. 5 11.00 u

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De volgende kaart-
avond van Allen Weerbaar is op 
maandag 11 maart in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
De deur staat uitnodigend open 
vanaf 19.30 uur voor inschrijving, 
koffie en thee. Het kaarten begint 
vervolgens om 20.00 uur. De in-

leg is voor iedere avond 1,50 euro 
per persoon. Iedere kaartliefheb-
ber is welkom. Tijdens de laatste 
kaartavond was het heel mooi 
weer en heerste er nog een beet-
je vakantiestemming. Maar er 
konden toch weer mooie prijzen 
uitgedeeld worden aan de vijf 
met het hoogste aantal punten. 
De eerste plaats was voor Piet 
Schuit met 5359 punten, plaats 
twee voor Tilly Been met 5390 
punten, plaats drie voor Jan Treur 

met 4952 punten, plaats vier voor 
Adri Groenendijk met 4886 pun-
ten. Hij hij had ook de marsen-
prijs vier keer. Op vijf is Emmy 
Schuit geëindigd met 4830 pun-

ten. En hekkensluiter was Gra-
dus van Vuren, voor hem was de 
troostprijs. Bij het jokeren was 
Leny Schuit de beste en laatste 
werd Jopie de Vries.





34 7 maart 2019

UCI Para-cycling Track World Championships

Imke en Larissa fietsen 
voor medaille op WK 
Kudelstaart - Imke Brommer 
(21) verruilde afgelopen zomer 
het Noord-Hollandse Kudelstaart 
voor Apeldoorn. Met Omnisport 
om de hoek en de Veluwe binnen 
handbereik kan de wielrenster ie-
dere dag naar hartenlust trainen. 
Van 14 tot en met 17 maart hoopt 
ze te schitteren tijdens de UCI Pa-
ra-cycling Track World Champion-
ships. “Het is geweldig om te kun-
nen doen wat je het liefst doet.”

Harder dan solo
Minder dan een jaar geleden 
voegde Brommer zich bij de Ne-

derlandse Para-cycling selec-
tie. Ze was lid van de talenten-
groep van de KNWU toen ze door 
bondscoach Eelke van der Wal 
werd gevraagd. Niet omdat ze 
een lichamelijke of visuele beper-
king had, maar om als piloot de 
slechtziende Larissa Klaassen te 
ondersteunen op de tandem. De 
twijfels die ze had waren snel ver-
dwenen toen ze voor het eerst op 
de tandem stapte. 

“De tandem gaat zo hard. Mis-
schien nog wel harder zelfs dan 
solo. Dat is zo vet. Bovendien ben 

ik een sociaal type. Ik help graag 
andere mensen. De rol als pilote 
is me daarom op het lijf geschre-
ven.”

WK in eigen land
Tijdens de wereldkampioen-
schappen baanwielrennen voor 
valide wielrenners, afgelopen 
maart in Omnisport, ontmoet-
te de twee elkaar voor het eerst. 
Tijdens de WK in eigen land be-
leefden Imke en Larissa vanaf de 
tribune de successen van de Ne-
derlandse deelnemers. Precies 
een jaar later hopen ze op de-

zelfde wielerbaan samen medail-
les te winnen voor Nederland. “Ik 
vind het echt top dat de WK in ei-
gen land plaatsvinden. Familie en 
vrienden, allemaal kunnen ze ko-
men kijken. Ik kijk ernaar uit om 
hen te laten zien wat ik doe. Hoe 
meer mensen straks juichen, hoe 
beter.”

Keihard trainen en genieten
Brommer voelt zich helemaal 
thuis in Apeldoorn, waar ze een 
woning deelt met collega-wiel-
renster Steffie van der Peet. Ook 
al is het keihard werken, ze ge-
niet van het bestaan als topspor-
ter. Spijt van de verhuizing heeft 
ze dan ook niet. “Vanaf het begin 
voel ik me hier thuis. Het is ge-
weldig om te kunnen doen wat 
je het liefst doet. De baan is heel 
dichtbij en het is heerlijk trainen 
in Gelderland. Nog steeds kijk ik 
mijn ogen uit als ik ga trainen in 
de omgeving. Zeker in het begin 
had ik soms het gevoel dat ik op 
vakantie was in het buitenland, 
zo mooi is het hier. Echt prachtig!”

Medaille
De trainingen in Omnisport en de 
Veluwe werpen hun vruchten af. 
Tijdens de World Cup van Man-
chester stond er na 1 kilometer 
1.08.340 op het bord. Een gemid-
delde snelheid van liefst 52,92 ki-
lometer per uur. Goed voor zil-
ver achter het ongenaakbare Brit-
se duo Sophie Thornhill en Helen 
Scott. “Dat was een enorme ver-
rassing voor ons. Eigenlijk kon 
ik niets meer uitbrengen na de 
race, maar ik dacht dit moet ik te-
gen Larissa zeggen. En het mooie 
is: het kan alleen nog maar be-
ter.” Een medaille is dan ook het 
doel in Apeldoorn. “Hopelijk kun-
nen we nog dichterbij de Britten 
komen en misschien zelfs wel er 
overheen. We willen ze in ieder 
geval flink bang maken richting 
volgend jaar als de Paralympische 
Spelen zijn.”

Bridgen: Promotie of degradatie?
Huidige kampioenen staan er 
goed voor bij ‘Onder Ons’
Aalsmeer - Het was de avond van 
de waarheid bij Bridgeclub On-
der Ons: promotie of degradatie. 
Er waren nog paren die het vege 
lijf konden redden, andere had-
den zich al neergelegd bij het feit 
dat degradatie onontkoombaar 
was. Het was ook de avond van 
de doubletten die in alle gevallen 
voor de gedoubleerden slecht uit-
pakten met veel pittige scores.
Topscore van de avond viel te no-
teren in de A-lijn waar op spel 3 5 
Sans Atout geredoubleerd, kwets-
baar min 5 ging voor de mega-
score van min 2800! Ook op spel 
21 werd 6 Sans Atout gedou-
bleerd en kwetsbaar 4 down ge-
speeld: min 1100. In de B-lijn ging 
4 Harten gedoubleerd kwetsbaar 
min 4 voor een score van min 
1100. In de C-lijn 2 opmerkelij-
ke spellen. Op spel 13 werd 6 Kla-
ver geboden. De tegenstanders 
meenden dat dit niet gemaakt 
kon worden. Het tegendeel bleek: 
het contract werd gemaakt en de 
doubleerders kregen een minsco-
re van 1540 te slikken. Op spel 14 
boden optimisten 5 Harten. Ook 

hier kwam het doubletkaartje op 
tafel. Toen de kruitdampen op-
getrokken waren werd min 5 ge-
noteerd voor een score van min 
1100.
De uitslag in de A-lijn: 1e Ariet-
te Tromp en Rogier Kerner met 
59.58%, 2e Bert Huiskes en Hans 
Visser met 56.25% en 3e Gert 
Wentzel en Lucas Rombouts met 
55.00%. In de B-lijn eindigden 
Toon en Dirma Koningen op de 
1e plaats met een voorsprong 
van maar liefst 9.59% op num-
mer twee. Zij scoorden 64.17%, 
2e werden Ans van Wees en Ger-
rit van Luling met 54.58% en 3e 
Francoise Daudel en Wil Stok-
man met 53.75%. In de C-lijn: 1e 
Frits en Stien Blommestijn met 
62.50%, 2e Wil Groot en Mijnie 
van Leeuwen met 60.94% en 3e 
Henk van Leeuwen en Dick van 
Dam met 57.81%. Volgende week 
begint de laatste zes wekelijkse 
ronde van dit seizoen waarna het 
eindklassement opgemaakt kan 
worden. De huidige kampioenen 
staan er opnieuw goed voor en lij-
ken hun titel te gaan prolongeren.

Kudelstaarter wint voorronde in Aalsmeer

Kenneth Postema na 5,5 
uur pokerkampioen!
Aalsmeer - Op vrijdag 1 maart 
werd het Pokerkampioenschap 
van Aalsmeer georganiseerd 
in The Beach. Vanaf 18.30 uur 
stroomde de zaal, die met pro-
fessionele pokertafels omgeto-
verd was tot ware pokerroom, 
langzaam vol. Nadat alle deel-
nemers zich hadden aangemeld 
en van een drankje waren voor-
zien kon om 19.00 uur de toer-
nooiklok gestart worden!  In to-
taal speelden er 88 pokerlief-
hebbers uit Aalsmeer en omge-
ving mee tijdens deze voorronde 
van het Open Nederlands Kam-
pioenschap Poker. Er werd tij-
dens dit pokertoernooi niet om 
geld gespeeld, maar puur om de 
eer en de gezelligheid van het 
spel. Langzaam verlieten de eer-
ste spelers het toernooi, om-
dat zij hun pokerchips niet wis-
ten te behouden. Gelukkig kon-
den de spelers die vroeg uitge-
schakeld werden met elkaar ver-
der pokeren om een gratis deel-
name aan een ander pokertoer-
nooi te winnen. Er hing een gezel-
lige sfeer en de mensen spraken 
gedurende het toernooi over hun 
tactiek en sterkste pokerverha-
len. Na ongeveer 5,5 uur kaarten 

was het Kenneth Postema uit Ku-
delstaart die met de bokaal naar 
huis ging en zich een jaar lang 
de Pokerkampioen van Aalsmeer 
mag noemen. Daarnaast kwali-
ficeert hij zich met deze presta-
tie ook voor de landelijke finale 
van het ONK Poker 2019 op 6 ju-
li in Ermelo. Op plek twee eindig-
de John van Rietschoten. Ook hij 
kwalificeerde zich voor de finale, 
Simone Buse eindigde als derde 
en bemachtigde een halve finale 
ticket. Voor meer informatie: ht-
tps://www.onkpoker.nl.

Op woensdagochtend bij FC Aalsmeer
‘Oud talent’ welkom bij 
walking football 

bal’ is bedacht in Groot-Brittan-
nië. De KNVB introduceerde het 
spel zo’n zes jaar geleden in Ne-
derland. Mede dankzij de onder-
steuning door het Ouderenfonds 

wordt inmiddels bij zo’n 300 
clubs de nieuwe voetbalvariant 
met veel enthousiasme gespeeld. 
De kosten voor de deelnemers 
zijn minimaal. Bij FC Aalsmeer is 

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Top Tien bij Poel’s Eye 
krijgt vorm
Kudelstaart - De afgelopen dart-
avond van de Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart was 
de tiende van het seizoen. Hier-
mee was het 15 avonden duren-
de seizoen voor alweer tweeder-
de gedeelte gespeeld. Omdat op 
dat moment bij iedereen de drie 
slechtste resultaten vervielen, 
kregen de contouren van de uit-
eindelijke Top Tien steeds meer 
vorm. Met gerenommeerde dar-
ters buiten de Top Tien als Erik Jan 
Geelkerken, Gilbert van Eijk, Floor 
van Zanten, Rene Kruit en Ilo-
na van Emden is de huidige Top 
Tien uiteraard nog lang niet zeker 
van zijn plaats. Het is altijd leuk 
als darters voor het eerst ooit in 
de Top Tien eindigen. Vooralsnog 
vallen Victor van Schie, Raymond 
van de Weiden, Mike Miltenburg 
en Anno Knol echter net bui-
ten de Top Tien. Sander ter Schu-
re is vooralsnog de enige ‘nieuw-
komer’, hopelijk houdt hij stand. 
Twee andere darters daarente-
gen zijn terug van lang wegge-
weest. Rene Verhoeven eindigde 
zestien (!) seizoenen geleden in 

het allereerste seizoen op de zes-
de plaats. Ook Huib Gootjes ein-
digde toen in de Top Tien (acht-
ste), een prestatie die hij later nog 
slechts één keer wist te herha-
len. De overige namen in de Top 
Tien zijn minder verrassend. Ge-
rard Bak, Tjitte Miedema, Ronald 
Baars, John Guldemond en Tim 
van de Poel zijn stuk voor stuk 
gerespecteerde darters. De titel-
strijd is ‘onverwachts’ spannend 
geworden. Voor de afgelopen 
speelavond stond Martin Bax een 
straatlengte voor, door de pun-
taftrek én de twee speelavond 
overwinningen van Tibor Hoger-
vorst in korte tijd, is de spanning 
ineens helemaal terug. Martin en 
Tibor staan zelfs precies gelijk. 
Ook is de voorsprong op de num-
mer drie, Tim, die óók in korte tijd 
twee speelavonden won, niet al 
te groot, terwijl John en Ronald 
daar weer kort achter staan. Kort-
om, de strijd om de Top Tien, en in 
het bijzonder de podiumplaatsen 
en het kampioenschap, beloofd 
nog spannend te worden. 
Toch zijn de speelavonden toer-

Prijswinnaars bij Poel’s Eye: Maarten, Jan, Michel en Victor.

nooien op zich en uitstekend 
‘los’ te bezoeken. Victor van Schie 
hield met zijn overwinning op het 
derde niveau dan wel zicht op de 
Top Tien, finalist Michel van Galen 
was daar niet mee bezig. Ook Jan 
van Zanten was, zonder uitzicht 
op de Top Tien, uitermate blij met 
zijn overwinning op het vierde ni-
veau, terwijl nieuwkomer Maar-
ten Rijkers ook tevreden mocht 
zijn. Hij kwam voor een enkele 
leuke avond, en in die opzet was 
hij geslaagd.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 8 maart, is de vol-
gende speelavond in het Dorps-
huis en staan er op het eind van 

de avond weer maar liefst acht 
darters in een finale. Hopelijk zijn 
er weer nieuwe gezichten. Elke 
darter kan namelijk zonder op-
gave vooraf meedoen. De Poel’s 
Eye is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus; iedereen speelt 
door elkaar, maar dankzij het vier 
niveau systeem komt iedereen 
op zijn eigen niveau terecht. Het 
motto van de Poel’s Eye is: zoveel 
als mogelijk darten, op zoveel als 
mogelijk het eigen niveau. De 
avonden zijn dartstoernooitjes 
op zich. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost 4 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden.

Aalsmeer - Lachwekkend? Kin-
derachtig? Blessuregevaarlijk? 
De vooroordelen over walking 
football zijn talrijk, maar bij FC 
Aalsmeer rekenen 60-plussers el-
ke woensdag om 10.00 uur af met 
al die misverstanden en beleven 
in ongedwongen sfeer volop ple-
zier aan de nieuwste, snel in po-
pulariteit groeiende vorm van 
voetbal.
Walking football speel je met 6 
tegen 6 op een kwart van een 
normaal voetbalveld, met klei-
ne doelen en zonder keepers. Je 

mag niet rennen of slidings ma-
ken. Lichamelijk contact is taboe 
en de bal dient niet boven heup-
hoogte uit te komen. De nadruk 
ligt op het positiespel.
Bij walking football staan ple-
zier en sociale contacten voorop. 
Het is een gezonde, speelse ma-
nier om te bewegen en tot op la-
te leeftijd samen te genieten van 
het voetbal. Je bent nooit te oud 
om in je eigen tempo een balle-
tje te trappen, zo bewijzen weke-
lijks de ‘old stars’ van FC Aalsmeer.
De ‘wandelende tak van voet-

het walking football op poten ge-
zet door onder andere gerenom-
meerde oud-spelers Bram Land-
zaat en Ben van den Ham. Voor-
malig eerste elftal-keeper Jan Pre-
voo verzorgt de warming-up. De 
groep spelers, van wie sommigen 
na een ‘pauze’ van 40 jaar hun 
rentree maakten, kan nog wel 
wat ‘oud talent’ gebruiken. Wie in 
zijn jonge jaren altijd met plezier 
heeft gevoetbald, kan nu op ou-
dere leeftijd bij FC Aalsmeer zon-
der competitie-stress ervaren of 
walking football iets voor hem is. 
Blijf niet aan de kant staan. Kom 
vrijblijvend langs op woensdag-
ochtend bij FCA aan de Beetho-
venlaan. Om te kijken, de sfeer 
te proeven (op het veld en in de 
kleedkamer), of meteen mee te 
doen. Na afloop staat de koffie 
klaar.

Ouderensoos in 
het Middelpunt

Aalsmeer - Bij het klaverjassen tij-
dens de ouderensoos in het Mid-
delpunt is wederom Pim Aarsman 
met 4880 op de eerste plaats ge-
eindigd. Piet Harting werd twee-
de met 4713 punten en de poe-
delprijs was voor Hannie Eveleens 
met 3625 punten. Het rummi-
kuppen is gewonnen door Gees-
je Millenaar met 216 punten, de 
tweede plaats was voor Annie 
Verkerk met 250 puntenen en de 
poedelprijs is uitgereikt aan Jopie 
de Vries met 450 punten. De vol-
gende ouderensoos is op donder-
dag 14 maart vanaf 13.30 uur in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Iedereen vanaf 55 jaar is 
van harte welkom.

Winst Trudy en 
Coby bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er 13.30 tot 16.30 uur 
een gezellige kaartmiddag voor 
55+ers in Dorpshuis ’t Podium. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe leden 
zijn van harte welkom. Op don-
derdag 28 februari is het jokeren 
gewonnen door Trudy Knol met 
320 punten, op twee Bets Teunen 
met 428 punten en plaats drie 
vor Nico de Ron met 605 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Coby Bouwmeester eer-
ste met 5164 punten. Rita Moeke 
eindigde op twee met 5151 pun-
ten en Jan Weij op drie met 4834 
punten. De poedelplaats deze 
week voor Marry Akse met 3804 
punten. Belangstelling voor deze 
kaartmiddag? Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.








