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Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
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Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Herkenbare rode daken en markante poortjes komen terug

er te o fici le aal oor
nieuw ouw ooie or

Dorp’. De herkenbare rode daken
komen terug, dat geldt ook voor
de markante poortjes om naar
de achtergelegen privé-parkeerplaatsen te komen. Van de bekende geveltegeltjes met afbeeldinDe wethouder feliciteerde di- bouw bestaande uit drie woon- gen van vogels zijn replica’s gerecteur Ontwikkeling van Eigen lagen met kap, voorzien van een maakt die terugkomen in de geHaard Danny Wijnbelt en bouwer lift.
vels.
Lokhorst uit Velsen-Noord met “De aanwezigheid van wonin- Daarnaast zijn er twaalf originedeze mijlpaal. “Het is fijn dat het gen in het middensegment geeft le geveltegeltjes behouden. Denu eindelijk zover is”, zei wethou- ruimte voor doorstroming in de ze kunnen een plek krijgen in het
der Kabout bij de feestelijke ge- woningmarkt”, zegt Danny Wijn- Machinepark aan de overkant
legenheid. “Er was hier lange tijd belt, directeur Ontwikkeling Ei- van de weg. De uitwerking hiersprake van een vervallen aanblik gen Haard.
van zal nog plaatsvinden.
en het terrein heeft lang braak
gelegen. Maar nu komt daar ge- Geveltegeltjes
Inschrijving
lukkig verandering in.”
“Het is ook mooi om te zien dat De inschrijving verloopt via WoIn totaal komen er 63 huurwo- bij de bouw rekening wordt ge- ningNet. Een exacte datum waarningen. Daarvan zijn er 33 socia- houden met de architectuur zoals op ingeschreven kan worden is
le eengezinswoningen, 17 socia- die eerder was in het ‘Rooie Dorp’.” nog niet bekend. Voor meer inle appartementen en 13 middel- Er wordt bij de bouw inderdaad formatie is het raadzaam om
dure eengezinswoningen. De ap- niet voorbij gegaan aan de his- www.eigenhaard.nl in de gaten
partementen komen in een ge- torische waarde van het ‘Rooie te houden.
moeilijk ter been zijn, maar ook
van de vrijwilligers die hen halen en brengen.” Ze kan direct uit
persoonlijke ervaring spreken: “Ik
bof dat ik nu mevrouw BruinsmaKniep heb leren kennen en hoop
dat er zich nog veel vrijwilligers
zullen aanmelden. En natuurlijk
hulde voor de mensen die dat al
gedaan hebben!”

GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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GEEN KRANT?
0251-674433

Aalsmeer - Op woensdag 4 maart
‘hoog’ bezoek, André Kuipers was
in Aalsmeer om alle medewerkers
in het onderwijs en de kinderopvang te inspireren. André Kuipers
gaf deze middag zijn visie op de
onderwerpen duurzaamheid, natuur, milieu en techniek. De man
die de aarde vanuit de ruimte
zag, vertelde over zijn ervaringen
en vertaalde deze naar bruikbare
tips in het dagelijks functioneren.
De bijeenkomst was voor alle

leerkrachten uit het primair en
het voortgezet onderwijs en pedagogisch medewerkers van de
kinderopvang. Er waren zo’n 400
tot 450 medewerkers aanwezig
in Wellantcollege De Groenstrook
in de J.P. Thijsselaan. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Bart Kabout, waarna ongeveer anderhalf uur met grote
interesse geluisterd is naar André
Kuipers. De bijeenkomst werd besloten met een gezonde borrel.

Aalsmeer - De eerste werkzaamheden voor de bouw van 63 huurwoningen aan de Machineweg zijn gestart. Voormalig- én toekomstig bewoonster Hedwig van der Peet en wethouder Bart Kabout gaven met het slaan van de officiële eerste paal afgelopen
vrijdag 28 februari het startschot.

Airco-serVice

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL
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Wethouder Wilma Alink met mevrouw Bruinsma-Kniep en Leo Bekker,
regiomanager bij de ANWB.

Project vergroot wereld van inwoners

Coördinatie
Participe Amstelland en Aalsmeervoorelkaar zorgen voor de coordinatie van het AutoMaatje in
Aalsmeer. Matchmakers zorgen
voor de verbinding tussen de vrijwillige chauffeurs en de mensen
Waardevol project
die gebruikmaken van een AuDe wethouder en haar passagier toMaatje. Voor meer informatie
mevrouw Bruinsma-Kniep wer- over AutoMaatje Aalsmeer kunden feestelijk onthaald bij Zorg- nen geïnteresseerden (vrijwillicentrum ’t Kloosterhof. Wethou- gers en planners welkom) terecht
der Alink: “Het is zo fijn dat we met op de website: www.automaatjede ANWB, Aalsmeervoorelkaar en aalsmeer.nl of neem contact op via
Participe Amstelland dit waarde- 0297-303141. Wie gebruik wil mavolle project hebben kunnen re- ken van AutoMaatje kan eveneens
aliseren. AutoMaatje vergroot genoemd telefoonnummer bellen
de wereld van Aalsmeerders die of aanmelden via de website.
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Aalsmeer - Maandag 2 maart
heeft wethouder Wilma Alink
de eerste rit gereden voor het
ANWB AutoMaatje in Aalsmeer.
Vanaf nu kunnen inwoners van
de gemeente die niet zo goed
ter been zijn, zich tegen een
kleine vergoeding door een vrijwilliger naar een door hen gewenste bestemming laten rijden.

“Gewoon naar de markt”
ANWB Regiomanager Leo Bekker
is enthousiast over het AutoMaatje: “Je voelt je al snel bezwaard
om iemand te vragen je bijvoorbeeld naar de markt of de kapper te brengen. Met AutoMaatje
wordt dat een stuk makkelijker,
omdat vrijwilligers bij jou in de
buurt al hebben aangegeven dat
zij graag bereid zijn om af en toe
hun plaatsgenoten te helpen.”

Veel regen, maar ook zonnige dag
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Aalsmeer - Niet echt heel goed
weer had de kermis afgelopen
week. Veel regen en regelmatig
een flinke bries. Toch mochten redelijk veel bezoekers welkom geheten worden, op zondag was
het zelfs druk.
Het zonnetje liet zich zien en vele families trokken naar het vermaak op het terrein van De
Bloemhof aan de Hornweg. Er is
plezier gemaakt in de botsauto-

tjes, er is ‘gegild’ bij de Europe Flyer en menigeen waagde een gokje en won een prijs. Uiteraard is
ook genoten van de suikerspinnen en de oliebollen.
De kermis is prima verlopen. Volgens de politie hebben zich geen
ongeregeldheden voorgedaan.
Graag volgend jaar opnieuw,
hopelijk dan wel onder betere
weersomstandigheden.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Sam’s Kledingactie voor
schoon drinkwater

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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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: 0203080750. 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

Kerkdiensten
Zondag 8 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Maurice Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag om 10u. Dienst. Spreker:
Wim Hoddenbagh. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. met
ds. J. van Dijken en 16.30u.
met ds. G. Vos. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool. Woensdag 19.30u. Biddag met ds. D. Quant.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Mieke Wierda. Collecte: Veertigdagentijd
project. Oppas op aanvraag:
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Familiedienst met ds. Mirjam Vermeij.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk,
Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter. Organist: Joshua Prins. Om 19u. Check In.
Woensdag 19.30u. Biddag
met ds. G.H. de Ruiter. Organist: H. van Voorst.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Schooldienst met ds. M.J. Zandbergen.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Jan Barendse.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Vertaling in het Engels en Spaans.
Om 10u. Jeugddienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J. de
Jonge uit Alphen a/d Rijn en
16.30u. met ds. J. van Dijken
uit Nieuw-Vennep, gez. dienst
in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
B. Dullens. Zondag om 9.30u.
Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en 14u. Poolse dienst
met Andrzej in Karmelkerk.
Woensdag 18u. Poolse viering en Kruisweg, vg. Andrzej
in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. C. Haasnoot uit Lisse.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Scholendienst.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering.

Amstelland - Ieder voorjaar en
najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen om zo extra veel
kleding op te kunnen halen voor
het goede doel. Deze keer is er
gekozen voor hulp aan Ethiopië
voor het verkrijgen van schoon
water en sanitair.
De honderden vrijwilligers van
Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het
goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een
bedrijf, school of kerk. Op zaterdag 14 maart kunnen op diverse
plaatsen in de regio’s Kennemerland, Amstelland en Haarlemmermeer herdraagbare kleding en
knapt volgen er cursussen. Voor schoenen ingeleverd worden. De
dit doel is een bedrag van 2.675 precieze inleveradressen en -tijeuro ingezameld. Joop de Vries, den staan vermeld op de website
tweede penningmeester van www.samskledingactie.nl. Naast
OSA, mocht dan ook een cheque op de speciale actiedag wordt er
van 2.500 euro overhandigen aan van maart tot en met mei ook op
enkele mensen van kring Tabitha diverse adressen langere tijd klevan de Doopsgezinde Gemeen- ding ingezameld. Ook deze data
te Aalsmeer. Meer over dit pro- en adressen zijn te vinden op de
ject dit staat op de website: www. website.
FBPeace&JusticeProject
Over OSA is meer informatie te Lokale infrastructuur
vinden op: www.osa-aalsmeer.nl In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen
twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren
de spanningen tussen de twee
groepen sterk opgelopen met
in de week te helpen met de Ne- als gevolg dat er grote aantallen
derlandse taal. En gelukkig weten mensen uit hun dorpen gevlucht
steeds meer mensen deze weg zijn en elders een tijdelijk onderte vinden. Dat heeft wel tot con- komen gezocht hebben. Nu is de
sequentie dat er op dit moment situatie gestabiliseerd en keren
meer vragers zijn dan mensen die velen weer terug naar hun dorp.
zich aanbieden om als vrijwilliger Als gevolg van hun afwezigheid
te helpen.
en de strijd is een groot deel van
Mocht je dit lezen: is het niet iets
voor jou om als taalcoach op te
treden? Kom in dat geval eens
een praatje maken in de bibliotheek (Marktstraat) bij het Taalpunt op dinsdag tussen 11.00 en
13.00 uur. Iemand op de wachtlijst zal je dankbaar zijn!

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Cheque OSA voor project
in Honduras
Aalsmeer - Tijdens de bazaar
heeft de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer opnieuw veel geld
ingezameld voor projecten. Zo
ook voor een project in Honduras
van ex-gedetineerden. Het project omvat het starten van een
omheining en inrichting/opknappen van een pand voor opvang
van deze ex-gedetineerden. Er is
een bedrag van 6.000 euro nodig
waarvan de kerk plaatselijk 1.000
euro geeft. Als het pand is opge-

Taalcoach: Iets voor jou?
Aalsmeer - Het is zo langzamerhand een bekend feit: veel mensen in Nederland ondervinden
dagelijks problemen met het feit
dat ze de taal onvoldoende beheersen. En we hebben het dan
over meer dan een miljoen landgenoten! Zij kunnen belangrijke brieven niet begrijpen, maar
ook bij het boodschappen doen
ondervinden ze problemen. In
Aalsmeer kunnen deze mensen
zich melden in de bibliotheek.
Er is voor hen een mogelijkheid
om gekoppeld te worden aan iemand die bereid is om ze een uur

Geen soos, wel
vergadering

Paaskienavond
in Kloosterhof

Aalsmeer - De soos van de OVAK
op woensdag 11 maart komt te
vervallen in verband met de jaarvergadering. Uiteraard zijn leden
welkom om deze bijeenkomst bij
te komen wonen. Op woensdag
18 maart wordt er weer ‘gewoon’
gekaart en zijn leden vanaf 14.00
uur van harte welkom in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 26 februari is gewonnen door Adriaan van der
Laarse met 5748 punten, gevolgd
door Ubel van der Blom met 5553
punten, Henk Buskermolen met
5469 punten en Geeske Hulsegge
met 5203 punten.

Aalsmeer - Op donderdag 12
maart organiseert Vogelvereniging Aalsmeer haar jaarlijkse Paaskienavond waarmee vele
mooie prijzen te winnen zijn. In
totaal worden er vier rondes gekiend en in elke kienronde heeft
een grote jackpot prijs. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke prijzen zijn te winnen, waaronder een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen mee naar deze gezellige Paaskien, waar voor groot en klein iets
te beleven valt. De Paaskien is in
het restaurant van ‘t Kloosterhof
in de Clematisstraat 16 en de aanvangstijd is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.00 uur. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Literaire avond
bij Oost-Inn
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 9 maart om 20u.
met evang. Kees Goedhart.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 17
maart om 20u. met Peter Slagter over ‘Het leven van David’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Aalsmeer - Op woensdag 11
maart is er van 9.30 tot 11.30
uur inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook wordt van 9.30
tot 10.30 uur de peuterinstuif gehouden. Samen met je kindje tot
4 jaar een uurtje spelen, zingen,
dansen en gymmen. Van 19.45
tot 21.30 uur staat een literaire
avond op het programma. Het
boek van de avond is ‘Out of Africa’ van Karen Blixen. Verhalen
over het leven op een koffieplantage in Kenia in de jaren twintig
van de vorige eeuw. Een uitzonderlijk mooi boek om met elkaar
te bespreken. Belangstellenden
zijn hartelijk welkom bij deze activiteiten van de Oost-Inn in de
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op
de website hervormdaalsmeer.nl/
oosterkerk.

de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.
Levensvatbare terugkeer
Om een levensvatbare terugkeer
te garanderen is het nodig dat de
dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen
voor schoon drinkwater. Cordaid
gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de
verschillende
bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw
en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te
voorkomen.
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Nieuwe Meerbode
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. van 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
Tel. 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
Tel. 06-37418988

Over wonderen
bij 65+ inloop
Aalsmeer - Op zondag 8 maart is
er weer een inloop voor alle senioren vanaf 65 jaar in Aalsmeer
en omstreken, die de zondagmiddag zo lang vinden duren. Er
wordt begonnen met een kopje
thee of koffie. Er wordt een verhaal of gedicht verteld en geluisterd naar muziek. Er kan een spel
gespeeld worden en er is alle gelegenheid voor ontmoeting met
elkaar, u bent van harte welkom.
Thema deze middag is wonderen.
De inloop is van 15.00 tot 16.30
uur en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 2 euro. Koffie
en thee staat zondag klaar in de
Bindingzaal van de DG kerk in de
Zijdstraat 55. Inlichtingen: 0297326801 of 06-25331458.

Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 6
maart haalt Omnia 2000 het oude papier op. Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude
papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen en
instellingen. Dus, verzamel het
papier (geen melk en frisdrank
pakken) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle datums, nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
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133e jaargang
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
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Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
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ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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www.meerbode.nl/privacy
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papier van verantwoorde herkomst.
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Officiële Mededelingen
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 BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
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
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend 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: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen 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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 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 omgevingsvergunningen 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 binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 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 verhuismutatie. 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 statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. 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, kindertoeslag enzovoort.
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
Aboemara
Malash
Malash

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

O.
A.
H.

09-07-1993
01-08-1997
30-01-2000

25-02-2020
25-02-2020
25-02-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken 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.
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 ingeschreven. 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
Groździej

Voorletters
D.R.

GeboorteDatum
datum beschikking
20-11-1981

25-02-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 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 kopie van het besluit mee te sturen?

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie

op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 25 februari 2020 besloten hebben de volgende
naamgeving openbare ruimte toe te kennen:
- “Gerrit van Rietveltlaan”, “Nicolaas Walensdreef”, “Pieter van
Lisselaan” en “Claes Stierpweg” aan de nieuw aan te leggen
wegen in het gebied Polderzoom fase 2.
NIEUWE AFVALAPP MEERLANDEN
De Meerlandenapp is vernieuwd. Gebruikers van deze afvalapp wordt aangeraden de oude app te verwijderen en de
nieuwe te downloaden via de Playstore of Appstore. Natuurlijk
kunnen ook nieuwe gebruikers de app downladen. De oude
app is nog tot eind maart te gebruiken. De nieuwe app kan ook
worden gedownload via Meerlanden.nl/app.
GEMEENTE AALSMEER - HERZIENING LINTENBELEID,
2E INZAGE (Z-2018/051216)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben in haar vergadering van 3 maart 2020 ingestemd met de
aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten
van de gemeente Aalsmeer 2e herziening”. Deze aanpassing
bevat een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van
de versie die vanaf 27 september 2019 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen. Het lintenbeleid vormt een integraal
toetsingskader voor het bouwen, vervangen of uitbreiden van
woningen in de linten.
Inzage vanaf 6 maart 2020
U kunt de aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling bouwen
in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” online
inzien en u kunt tevens terecht bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. De
actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente. Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat
het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn inspraakreactie tegen het ontwerp besluit naar voren brengen. De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn inspraakreactie naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hadleystraat 27, 1431 SK, (Z20-011849), het verlengen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
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:
- Drie Kolommenplein 41, 1431 LB, (Z19-071143), het uitbreiden van het appartement d.m.v. een terraskamer/
serre. Verzonden: 26 februari 2020
- Aalsmeerderweg 276, 1432 CX, (Z19-064798), het bouwen
van een woning. Verzonden: 26 februari 2020
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 omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/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.
- Thailandlaan 14B, 1432 DJ, (Z20-006592), brandveilig gebruik migrantenlogies Thailandlaan. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 06 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage
bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
- Thailandlaan 14A, 1432 DJ, (Z20-006591), brandveilig gebruik migrantenlogies Thailandlaan. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 06 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage
bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Toertocht op de Westeinderplas (Z20-011882) Junior Pramenrace Aalsmeer op 20 juni 2020, ontvangen 25 februari
2020

-

Toertocht op de Westeinderplas (Z20-012357) Pramenrace
Aalsmeer op 12 september 2020, ontvangen 25 februari
2020
Op en bij de Westeinderplassen en de Watertoren (Z20012969) Vuur en Licht op het Water op 5 september 2020,
ontvangen 2 maart 2020
COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z20-011148) Geld inzamelen voor
Kids sport days van 19 tot 24 oktober 2020, verzonden 28
februari 2020
VENTVERGUNNING (VERLEEND)
-

Westeinderplassen (Z20-009753) Verkopen van verpakt ijs,
kleine etenswaren en non-alcoholhoudende dranken van
1 juli 2020 t/m 30 juni 2025, verzonden 27 februari 2020
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 287E (Z20-011332) Feest op 8 mei 2020,
melding akkoord 26 februari 2020
- Oosteinderweg 287E (Z20-011400) Feest op 29 mei 2020,
melding akkoord 26 februari 2020
- Oosteinderweg 287E (Z20-011436) Feest op 26 juni 2020,
melding akkoord 26 februari 2020
- Oosteinderweg 287E (Z20-011444) Feest op 10 juli 2020,
melding akkoord 26 februari 2020
- Oosteinderweg 287E (Z20-011729) Feest op 4 september
2020, melding akkoord 26 februari 2020
- Oosteinderweg 287E (Z20-011758) Feest op 14 maart
2020, melding akkoord 26 februari 2020
- Chrysantenstraat 43 / Weteringstraat 27 (Z20-010677) Koningsdag op 27 april 2020, melding akkoord 28 februari
2020
- Speelvelden bij de Snoekbaarsstraat (Z20-011080) Bobbie’s Buitenspeeldag op 10 juni 2020, melding akkoord 28
februari 2020
- Wilhelminastraat tegenover nr. 59 (Z20-010864) Vrijmarkt
Koningsdag 27 april 2020, melding akkoord 28 februari
2020
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 19-03-20
t/m 19-03-20

t/m 17-04-20

Vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbehorende stukken
Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e
Herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’ met bijbehorende verbeelding,
regels en toelichting (Z-2017/017386)
Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling
bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” (Z-2018/051216)

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 bouwplannen 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 bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 verzending
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 belanghebbende 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 ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Bandbrouwerij en bands
vrijdag in N201
punkband uit Amsterdam. Eveneens uit de hoofdstad afkomstig
is Marathon, een driekoppige garage- en postpunkband. Ooit begonnen als shoegazeband, maar
al snel werd de muziek een uitlaatklep voor woede en frustratie over de huidige stand van zaken in de samenleving. Zo ontstond per toeval een totaal andere band.
Dit evenement vindt tegelijk plaats met de bandbrouwerij. De oefenruimtes zijn dus beschikbaar, maar bandbrouwers:
Schroom niet en kom lekker dansen en inspiratie opdoen! De
bandbrouwerij voor kids begint
om 19.00 uur en vanaf 20.00 zijn
ook de oudere muzikanten welkom in N201 aan de Zwarteweg.
De entree is gratis.

▲

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6
maart een bomvolle avond muziek in N201 met zowel de bandbrouwerij voor kids, de bandbrouwerij en optredens van drie
bands. Met een vette snelle en
oud-Amsterdamse bak garage,
stoner en punk vliegen de muzikale kogels je om de oren in de
N201. Snel, vuig en vies met Marathon, Gas Giant & Metro 52. Gas
Giant is hoog volume, lange haren, een springend publiek én
bier. Elke show neemt dit getalenteerde Amsterdamse power trio
bezoekers mee naar de hoogtijdagen van de rockmuziek. Invloeden van Black Sabbath, Kyuss, Fu
Manchu en Radio Moscow zijn te
horen in de muziek van Gas Giant. Metro 52 is een geheel uit dames bestaande garage rock- en

Tweestemmige zang met piano en gitaar

‘Laat Maar’ in Bacchus

Aalsmeer - Het muzikale duo
‘Laat Maar’ verzorgt zaterdag 7
maart een optreden in cultureel
café Bacchus en daar hebben
de twee onwijs veel zin in! ‘Laat
Maar’ bestaat uit Sabine van der
Gragt en Marit Enthoven en zijn
allebei 20 jaar. Sabine heeft vorig jaar een MBO theater afgerond en Marit studeert momenteel aan het conservatorium van

Amsterdam om muziekdocent
te kunnen worden. Het repertoire van ‘Laat Maar’ bestaat uit
kleinkunst en popliedjes, waar ze
de bezoekers mee hopen te raken. De nadruk ligt op de tweestemmige zang met piano en gitaar als begeleiding. Aanvang is
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00
uur Toegang tot Bacchus in Gerberastraat: Uw/jouw gift.

Pop, Ierse folk, country en bluegrass

Voet al en li e u ie in
ca o e ater a
Optreden Remband & friends

enefiet concert
or ar illi an

Aalsmeer - Afgelopen feestweek
beleefde Aalsmeer een daverend optreden van de Remband
& friends in de feesttent. Dit is zeker voor herhaling vatbaar en wat
is er mooier dan een benefiet viir een collega-muzikant als gelegenheid. Zaterdag 21 maart is het
zover: A gig for Mark Gilligan in
de N201.
De van oorsprong Ierse muzikant
Mark Gilligan ondergaat momenteel in Moskou een stamceltransplantatie om zijn multiple sclerosis (MS) een halt toe te roepen.
Deze behandeling wordt echter
niet vergoed door de verzekering vandaar dit benefiet. Mark
speelde saxofoon, drums, klarinet en fluit en is onder andere
bekend van zijn vele optredens
met bands als Amadan, The Mahones en The Urban Voodoo Machine. Aalsmeer kent hem van de
keren dat hij begin jaren negentig speelde met zijn vriend Danny
Guinan in café Joppe.
Door de progressie van de MS
kan Mark zijn instrumenten niet
meer bespelen. Inmiddels kan

i

Gilligan de linkerkant van zijn lichaam nagenoeg niet meer gebruiken. Daarom is hij naar Moskou gegaan om een ingrijpende
behandeling te ondergaan. De
75.000 euro, die hiervoor nodig is,
heeft hij grotendeels met crowdfunding en vele benefietconcerten bij elkaar gekregen. Een prestatie op zich, maar er is meer geld
nodig. Eind maart komt Mark terug in Nederland en gaat revalideren in een verzorgingstehuis.
Ook dit wordt niet vergoed.
Reden te meer voor een aantal
Aalsmeerse muzikanten om een
benefietconcert te organiseren:
A gig for Mark Gilligan. De Remband gaat er een geweldig feest
van maken in N201 aan de Zwarteweg met een groot aantal gastmuzikanten. De entree bedraagt
10 euro en de opbrengst gaat
in zijn geheel naar Gigs for Gilligan. Kom genieten van de Remband & friends en steun tegelijk
dit goede doel. Aanvang is 20.30
uur, deuren open vanaf 20.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.gigsforgilligan.com.

Feestavond SPIE

menrace opgehaald worden en
misschien al nieuwe plannen gemaakt worden voor de race van
2020. Belangrijkste van de avond
is natuurlijk de bekendmaking
van het nieuwe thema voor de
Pramenrace. Wat heeft het SPIEbestuur voor dit jaar bedacht?
Aalsmeer - De jaarlijkse feest- Ook het thema van de Junioravond van de Stichting Pramen- race wordt deze avond onthuld.
race In Ere (SPIE) vindt aanstaan- De Juniorrace wordt gehouden
de vrijdag 6 maart vanaf 20.00 op zaterdag 20 juni. De Pramenuur plaats in The Beach aan de race vindt plaats op zaterdag 12
Oosteinderweg 247a. Onder het september. Mocht je verhinderd
genot van een drankje en muziek zijn, maar ben je toch nieuwsgiedoor Kees Markman kunnen her- rig naar het thema, kijk dan vanaf
inneringen aan de afgelopen Pra- 7 maart op: www.pramenrace.nl.

Wat is het
t e a an e
ra enrace

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Stemapparaat
‘Boston’ € 12,95
NIEUW:

Klassieke gitaren
‘Valencia’ vanaf € 79,-

Dé vioolspecialist

Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 7 maart weer een leuke band in café Joppe in het Centrum. Deze keer is het de beurt
aan Gigs, deze band bestaat uit
vier multi-instrumentalisten, die
ook op het gebied van meerstemmige zang hun mannetje
staan. De leden van de band hebben ieder voor zich jarenlange
muzikale ervaring opgedaan in
diverse muziekstijlen.
Deze verschillende muzikale achtergronden leveren binnen Gigs
een verrassende combinatie op
van onder andere jaren zestig en
zeventig pop, (Ierse) folk en country en bluegrass muziek.
De gebruikte akoestische instru-

menten, waaronder viool, accordeon en bluesharp, verlenen
aan het repertoire van de band
een eigen karakteristiek en markant geluid. Kortom: Pure muziek, ongekunsteld, smaakvol
en enthousiast vertolkt door de
rasmuzikanten: Gerard Bouman
(zang, viool, mandoline, gitaar),
Arjan Bruinsma (zang, accordeon), Hans Dijksterhuis (zang, gitaar, bluesharp) en Johan Korringa (zang, bas).
Let op: Het optreden van Gigs begint in verband met de wedstrijd
Heerenveen AJAX (die ook in Joppe wordt uitgezonden) direct na
deze wedstrijd om 22.30 uur. De
toegang is natuurlijk gratis.

Zaterdag

ukelele-dag!
dag
KOOPJE:

Lessenaar
‘Boston’ € 19,95

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

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Expositie ‘De mens, de naakte
waarheid’ in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do.
t/m zo. 14 tot 17u. Tot en met
15 maart.
Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat,
9.30 tot 11.30u. Ook dinsdag.
Sjoelcompetitie in De Reede,
Rijsenhout, 19.30 tot 22.30u.

Over oorlogsvoering en doorzettingsvermogen

ater a a oriete fil an
on tanti n o c olte

Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart
is het de beurt aan Constantijn
Hoffscholte om zijn favoriete film
te delen en toe te lichten. Constantijn was tot 2017 eigenaar
van het Aalsmeers Boekhuis. Hij
is ook bekend van het voetbalboek ‘Van Kindvall tot Kuijt’, over
de spitsen van Feijenoord. Sinds
2018 is hij museum-coördinator en vanaf 1 januari adjunct-directeur van het Flower Art Museum in Aalsmeer. Zijn gekozen
film is een tijdloos verhaal waarin de zinloosheid van de oorlog
naar voren wordt gebracht. Een
film over psychologische oorlogsvoering, doorzettingsvermogen en natuurlijk strijd. Dit alles
weergegeven tegen een schitte-

rend decor. Het eerste uur spitst
zich toe op de strijd over principes. Daarna worden loyaliteit en
collaboratie de inzet van het verhaal. Dit is een van de beroemdste, meest bekroonde en tevens
meest omstreden Britse films uit
de geschiedenis. Een film die de
schijnwerper zette op een stuk
geschiedenis dat bij het grote publiek onbekend was. De film is
gebaseerd op een roman van een
Franse schrijver, die in 1954 gepubliceerd werd. De producent las
het werk en kocht direct daarna
de filmrechten. Zaterdagavond 7
maart in De Oude Veiling (bovenzaal) in de Marktstraat, aanvang
is 20.30 uur en de entree is uw/
jouw gift.

oren i

a in or

Aalsmeer - Aanstaande zondag
8 maart van 14.00 tot 17.30 uur
organiseert shanty- en zeemanskoor ‘De Brulboeien’ uit Aalsmeer
een korenmiddag in het dorpshuis van Kudelstaart. Buiten ‘De
Brulboeien’ kan het publiek deze
middag ook genieten van smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’
uit Aalsmeer en het Iers folkkoor
‘Out Cider’ uit Zaanstad. Alle koren treden twee keer 25 minuten

ui

op, waarna de middag wordt afgesloten met een samenzang,
waaraan ook het publiek actief
kan deelnemen. Er is bewust gekozen voor verschillende muziekgenres, teneinde een zo een
breed mogelijk publiek een leuke muzikale middag te bezorgen.
Het belooft dan ook een gezellige
middag te worden in dorpshuis ’t
Podium aan de Kudelstaartseweg
en de toegang is gratis.

9 MAART

Wijkcentrum Voor Elkaer Kudelstaart open van maandag
t/m vrijdag van 9 tot 16.30u.
Expositie 60 jaar Fotogroep
Aalsmeer tot en met 30 april.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Lezing over tentoonstelling
Aalsmeerse (kwekers)woningen in Raadhuis v/a 20u.
Speelavond Allen Weerbaar
in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

6 MAART

Exposities ‘Bomen in beeld’ en
mozaïek ’Bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: vrijdag tot en met
zondag 11 tot 17u. Tot 5 april.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg. Kids 19-21u. en volwassenen vanaf 20u. Met optredens Marathon, Gas Giant en
Metro 52.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef, 20u.
Klaverjassen en hartenjagen
bij FCA Aalsmeer in clubhuis
Beethovenlaan vanaf 20u.
Feestavond SPIE met bekendmaking thema’s Pramenrace
enJuniorrace in The Beach,
Oosteinderweg vanaf 20u.
Boekhuisbal rond thema rebellen en dwarsdenkers in ’t
Boekhuis, Zijdstraat vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.

7 MAART

Brulboeien, Denk a/d Buren, Out Cider
TIP:

5 MAART

Spitfiredag in Crash Museum
in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Van 11 tot 16u.
Snuffelmarkt in Ontmoetingskerk Rijsenhout van 10 tot
15.30u.
Verkoop producten uit Israel
in Baken, Sportlaan, 13-16u.
Snoeicursus op de Historische
Tuin vanaf 13.30u.
Discofeest in zwembad De
Waterlelie. Voor peuters en
kleuters (t/m 5 jr) 16.30-18u.
Voor jeugd (6-12 jr) 19-21u.
Favo-film van Constantijn
Hoffscholte in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Band ‘Laat Maar’ live in Bacchus, Gerberastraat. Open
vanaf 21u.
Optreden band Gigs in café Joppe in de Weteringstraat
vanaf 22.30u.

8 MAART

Kampioenendag bij Greenpark handbal Aalsmeer in De
Bloemhof, Hornweg v/a 10u.
Korenmiddag in Dorpshuis
Kudelstaart met Brulboeien,
Denk aan de Buren en Out Cider van 14 tot 17.30u.
Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat
van 15 tot 16.30u.
Vrouwendag in Parochiehuis,
Gerberastraat van 15 tot 18u.

10 MAART

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan, 10-11.30u. Elke dinsdag.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Speelavond Ons Genoegen in
’t Kloosterhof, Clematisstraat
vanaf 19.30u.

11 MAART

Open dag basisschool De Brug
in Mikado, Catharina Amalialaan van 8.30 tot 11.30u.
Inloop en peuterinstuif van
9.30 tot 11.30u. Literaire
avond 19.45 tot 21.30u. bij
Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Spel- en koffieochtend in Hofplein, Clematisstraat, 10-12u.
Walking Football voor 60+ bij
FCA, Beethovenlaan v/a 10u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
Vergadering OVAK in Parochiehuis, Gerberastraat, 14u.
Vriendjesdag voor jeugd 6
tot 12jr bij RKDES handbal in
Proosdijhal Kudelstaart van
15.30 tot 18.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

12 MAART

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Brainstormavond over toekomst De Binding in bindingzaal, Zijdstraat vanaf 19.30u.
Paaskienavond Vogelvereniging in ’t Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
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De hoofdarrangeurs zijn Marloes
Joore en Tineke Geerlings.
Kunstbeurs
De Historische Tuin is het tuinbouwmuseum van Aalsmeer. Deze officiële botanische tuin biedt
historische bloemsoorten, een
mini-veilingzaal, akkers en kassen met bijzondere planten en
nog veel meer. Het Flower Art
Museum staat in het teken van
hedendaagse kunst geïnspireerd
op bloemen en de natuur. Tijdens
het festival is hier onder meer een
tentoonstelling over ‘Flowers &
Fashion’. Op het museumterrein
vindt gelijktijdig de kunstbeurs
Nature Art Fair plaats. Op beide
locaties zijn naast de bloemarrangementen diverse activiteiten,
zoals veilsessies, workshops, muziek en vermaak voor kinderen.
Fietsen en varen
Tussen de musea kan een vaartochtje, fietstocht of wandeling
worden gemaakt. Wie nog meer
van bloemrijk Aalsmeer wil zien,
kan ook twee andere locaties in
de nabijheid bezoeken. Het Boerma Instituut is de particuliere
bloemschikopleiding van Nederland en houdt tijdens het festival open huis met diverse activiteiten. De nieuwe attractie FloriWorld (opening mei 2020) laat bezoekers de magie van echte en virmet speciale aandacht voor duur- tuele bloemen ervaren. Aalsmeer
zaamheid en hergebruik. Bloem- Flower Festival is van vrijdag 19 tot
patronen in de mode hebben en met woensdag 24 juni dageeen stevige comeback gemaakt. lijks geopend van 11.00 tot 17.00
Vrijwel alle grote merken verko- uur. Tickets kosten 7,50 euro in
pen kleding en accessoires met de voorverkoop (10 euro aan de
florale motieven en er worden deur). Museumkaarthouders betazelfs speciale kledinglijnen ge- len slechts 2,50 euro in de voorverlanceerd rond dit thema. Tege- koop ( 5 euro aan de deur). Kindelijkertijd is duurzaamheid in zo- ren tot en met 14 jaar mogen gratis
wel de kleding- als bloemenbran- naar binnen. Voor het boottochtje
che een belangrijk onderwerp. wordt een bescheiden vergoeding
In Aalsmeer delen bloemdesig- gevraagd. Meer informatie: www.
ners en kunstenaars hun ideeën. aalsmeerflowerfestival.nl.

Zevende editie van 19 tot en met 24 juni

Aalsmeer Flower Festival:
bloemen, kunst en cultuur
Aalsmeer - Van 19 tot en met 24
juni wordt de zevende editie van
Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement is uitgebreid
van twee naar zes dagen en biedt
tal van bezienswaardigheden en
activiteiten met bloemen in de
hoofdrol. Het thema van dit jaar is
‘Flowers & Fashion’. Aalsmeer Flower Festival speelt zich af in museum de Historische Tuin en het
Flower Art Museum in bloemenhoofdstad Aalsmeer. Bezoekers
kunnen hier binnen en buiten ge-

nieten van bloemen en planten
in combinatie met kunst en cultuur. De openingstijden zijn dit
jaar verruimd; naast het weekend
is het festival ook op een aantal
weekdagen te bezoeken.

Speciale kledinglijnen
Zoals elk jaar maken professionele bloemdesigners voor het festival prachtige creaties met verse snijbloemen en planten. Zij laten zich dit jaar inspireren door
het thema ‘Flowers & Fashion’,

Grote spinningactie op 21 maart

Kunstwerken leerlingen
voor Living Memories
Aalsmeer - Kinderen van bovenbouwklassen van basisscholen
De Ruimte (voorheen De Graankorrel), Samen Eén, de Oosteinderschool en de Jozefschool hebben
herinneringen-kunstwerken gemaakt voor Stichting Living Memories. Bij de kunstwerkenactie was het de bedoeling
dat de leerlingen een herinnering kozen en daar een tekening
of kunstwerk over maakten. ”Het
was een bijzondere ervaring om
alle mooie herinneringen van de
kinderen te horen en getekend te
zien worden”, vertelde een leerkracht van één van de klassen.
Videoportretten
Alle kunstwerken zijn op zaterdag 21 maart in sporthal De Waterlelie te bewonderen. Die dag is

er in de hal een grote spinningactie ten behoeve van Stichting Living Memories. Dit goede doel,
dat gevestigd is in Aalsmeer,
maakt videoportretten van kinderen die gaan overlijden aan
een ziekte. Een blijvende herinnering voor hun ouders, broertjes
en zusjes.
Ansichtkaarten
Van iedere school wordt op 21
maart om 16.00 uur een aantal
winnende kunstwerken bekend
gemaakt. Deze worden gedrukt
op een ansichtkaart. Op de achterkant van de kaart komt een
korte beschrijving van de herinnering en de voornaam van het
kind. De pakjes ansichtkaarten
zijn na de actiedag te koop via
www.stichtinglivingmemories.nl.

Denk en praat mee en help het bestuur

Brainstormavond over
toekomst De Binding

Nieuwe naam voor De Graankorrel

Watertappunt geopend
bij KC De Ruimte
Kudelstaart - Basisschool De
Graankorrel in Kudelstaart heet
sinds vrijdag KC De Ruimte en
is ook nog eens in het trotse bezit van een watertappunt. Het
bord met de nieuwe naam werd
onthuld door een leerling waarna wethouder Bart Kabout, samen met mascotte Druppie van
de Drinkwater-campagne en een
aantal leerlingen, het eerste flesje water tapte. Het watertappunt
is een initiatief van Jongeren op
Gezond Gewicht in samenwerking met de gemeente Aalsmeer
en Rabobank. JOGG (Jongeren
op Gezond Gewicht) Aalsmeer
zet zich in om gezond eten en
bewegen voor jongeren makkelijk, aantrekkelijk en toegankelijk
te maken. Aalsmeer is een JOGGgemeente en draagt samen met

Team Sportservice Aalsmeer,
GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert
Heijn, Levarht en andere lokale
partijen bij aan de JOGG-aanpak
in Aalsmeer. De initiatieven dragen bij aan een gezondere jeugd
door een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders/verzorgers
te bevorderen.
Toejuichen
“Als wethouder met jeugd in
mijn portefeuille kan ik de komst
van meer watertappunten alleen
maar toejuichen”, stelt wethouder
Kabout. “Het zou mooi zijn als het
vullen van een waterfles de normaalste zaak van de wereld wordt
en dat daarmee frisdranken of andere zoete alternatieven helemaal
van de schoolpleinen verdwijnen.”

Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2020
krijgt de Binding geen subsidie
meer van de gemeente Aalsmeer.
Het jeugd- en jongerenwerk is
overgenomen door Buurtwerk,
waar collega’s Lizanne Eveleens
en Tom Schutte hun werk voortzetten. Voor de Binding betekent
dit een verandering. Zij is niet
meer verantwoordelijk voor het
tienerwerk in Aalsmeer en Kudelstaart. Natuurlijk blijft de Binding wel bestaan; de kampen zijn
onverminderd populair en ook
de Kindervakantieweek gaat gewoon door.
Binding anno 2020
Op donderdagavond 12 maart wil
het bestuur van de Binding met
haar achterban gaan nadenken
over hoe de Binding eruit gaat
zien anno 2020. Het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) organiseert deze avond waar een ieder die binding voelt met de Binding van harte welkom is. Denk

mee, praat mee en help het bestuur van de Binding vorm te geven aan de Binding anno 2020. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom
in de bovenzaal van de nieuwbouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Zijdstraat 53.
Vooraf aanmelden
Er wordt, voor zover mogelijk, gevraagd van tevoren aan te geven of men aanwezig wilt zijn?
De ruimte is beperkt en bij ruime
animo (waar het bestuur natuurlijk op hoopt) zal moeten uitgeweken worden naar de kerkzaal of
een ander adres. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar info@debinding.nl. Niet aanwezig,
maar toch een bijdrage leveren?
Dan nodigt de Binding u/jou van
harte uit gedachten op de mail te
zetten en te sturen naar info@debinding.nl. Deze bijdragen zullen
ook meegenomen worden in het
vormgevende proces dat na 12
maart zal gaan plaatsvinden.

Korfbalcompetitie jeugd

E2 VZOD blijft koploper!
Kudelstaart - Zaterdag 29 februari moest de E2 van VZOD korfballen tegen Kios E4. Het werd
een spannende wedstrijd voor de
kinderen. Kios staat namelijk op
de tweede plek en werd gezien
als een geduchte concurrent voor
de nummer één uit Kudelstaart.
Na 20 minuten stond het 3-0 voor
de E2. De VZOD korfballers hadden al in gedachte dat ze zouden winnen, maar voor de coaches was de wedstrijd nog niet
gespeeld. De E2 werd gemaand
vooral geconcentreerd te blijven

Aalsmeer - Voor veel ouders een
belangrijk moment: welke basisschool kies je voor je zoon of
dochter? Een keuze die bepalend
is voor een periode van acht jaar.
Om ouders kennis te laten maken met één van de basisscholen in Nieuw-Oosteinde is er op
woensdag 11 maart aanstaande
een open dag op De Brug in De
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Tussen 8.30 en 11.30 uur
kunnen ouders vrijblijvend de
school bezoeken. In een gesprekje en een korte rondleiding wordt
een beeld gegeven van de dagelijkse sfeer en aanpak en mogen
peuters ook meedraaien in een
kleutergroep als ze dat willen.
Ouders kunnen vragen stellen en
zo kennismaken met basisschool

De Brug. De school kenmerkt zich
door kleinschaligheid en daarmee korte lijnen. Het onderwijs
is funderend en stevig zowel als
vernieuwend. De ouders en leerlingen ervaren de school als positief met een open karakter. Er
is veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de
kinderen.

niseerd. De quiz bestaat uit vragen
over allerlei onderwerpen op gebied van sport, media en cultuur
en actualiteiten komen aan bod.
Wordt jouw team (bestaande uit
maximaal vijf personen) de eerste

winnaar van de AVA pubquiz? Aanmelden via avapubquiz@gmail.
com. Deelname kost 7,50 euro per
persoon. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in de huidige
kantine aan de Sportlaan 43a.

Muziekles
Op woensdag 11 maart is er tijdens de open dag om 11.00 uur
een speciale muziekles voor peuters en kleuters door de muziekdocent. Daar zijn ouders en jonge
kinderen van harte welkom. Meer
informatie over de school en de
open dag is te lezen op www.
pcbs-brug.nl/opendag.

spelen. De spelers hadden hier
goed naar geluisterd en gingen
weer vol voor de winst en scoorden nog een punt. Er werd ook
een doelpunt door gelaten. Het
stond 4-1. Uiteindelijk is het 5-2
geworden en natuurlijk waren de
VZOD korfballertjes enorm blij
dat ze gewonnen hadden en dat
ze dus op dit moment nog steeds
op nummer één staan. De coaches Myrthe en Shannon zijn super trots op de spelers en Aukje,
Levi, Daniëlla, Lisa, Ruben en Martih natuurlijk op elkaar.

het nieuwe clubhuis van Atletiekvereniging Aalsmeer is de grond
in gegaan. Voor de realisatie hiervan is nog wel extra steun nodig.
Daarom wordt op vrijdag 27 maart
Aalsmeer - De eerste spade voor de AVA benefiet pubquiz georga-

V enefiet
pubquiz

De Brug houdt open dag
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Bijeenkomst Bibliotheek Amstelland

Ontmoet schrijver Ilja
Leonard Pfeijffer

Belevenissen Poolse vrouw in Amsterdam

Leuke presentatie romans
van Agneszka Zakrzewska
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
29 februari vond in de bibliotheek in samenwerking met Participe Amstelland de boekpresentatie plaats van de drie romans van Agneszka Zakrzewska.
De boeken gaan over de belevenissen van een Poolse vrouw in
Amsterdam.
De Poolse Zakrzewska woont al
sinds 1974 in Nederland. Zij verwerkt de verschillen tussen de
Poolse en de Nederlandse cultuur
op humoristische wijze in haar
boeken. De schrijfster werd tijdens de presentatie geïnterviewd
door Monika Rosel Skalski. Er
mochten zo’n 30 bezoekers welkom geheten worden, waarvan
de meeste van Poolse afkomst.
Poolse kinderboeken
Een aantal van hen had kinderen meegenomen en aan hen

werd voorgelezen uit Poolse kinderboeken. Voor jonge Poolse inwoners heeft de bibliotheek namelijk een collectie Poolse kinderboeken aangeschaft en deze
kunnen uiteraard geleend worden. Al met al een leuke en gezellige middag waarbij de kennismaking met Poolse dorpsgenoten centraal stond en van deze
kennismaking is redelijk goed gebruik gemaakt.
Pools spreekuur
Voor Poolse inwoners organiseert
Participe Amstelland overigens
iedere eerste donderdag van
de maand een Pools spreekuur
in de bibliotheek aan de Marktstraat. De eerstvolgende datum is
aanstaande donderdag 5 maart,
daarna op 2 april, 4 juni en 2 juli.
Allen van 15.30 tot 17.30 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Radio Aalsmeer: Gevarieerde programma’s

Wijkagent terug bij Ron
in Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Deze vrijdag 6 maart
is wijkagent Erik van den Brun
weer terug in het ‘Vrijdagavondcafé’ met zijn politierubriek. Rond
kwart over 6 is hij, na een lange
periode van weg te zijn geweest
door gezondheidsredenen, weer
te horen bij Ron Leegwater. Vragen zijn uiteraard van harte welkom. Dat kan via mail: studio@radioaalsmeer.nl

se talkshow. Hij is sinds kort gestart met zijn Westeinder Health
Studio. Boy is 24 jaar en zeer gedreven bezig met sport en voeding. Heb je een vraag voor Boy?
Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar: 0297-325858.

Ethiopië-avontuur
Leerlingen Renske en Jade en leerkracht Juliette van de Westplas
Pramenrace bij mark & Eric
Mavo zijn net terug uit Ethiopië
Vrijdagavond tijdens de ‘Mark & waar ze namens Edukans mochEric Show’ wordt het thema van ten helpen. Ze komen vertellen
de Pramenrace bekend gemaakt. over hun grote avontuur bij het
Er wordt live geschakeld met de jeugdprogramma ‘Young Ones’.
SPIE feestavond ‘Winterwonder- Razende reporters Iris en Lotte
land’ die in The Beach wordt ge- zijn met de microfoon op pad gehouden. Verder zal er tijdens de gaan op het Alkwin. Wat vinden
show tussen 20.00 en 22.00 uur de leerlingen daar van het mogeteruggeblikt worden op het Car- lijk verlaten van de schooltijden?
naval in Poelgilderdam met on- En met weer een nieuwe gastpreder andere het nummer ‘De Torea- sentator naast Jonas en Stevan
dor’. De party-agenda voor de ko- wordt het weer een gezellig promende maand wordt met je door- gramma op woensdag 11 maart
genomen, evenals de rangen en om 19.00 uur. Radio Aalsmeer is
standen van de plaatselijke sport- de lokale omroep van Aalsmeer
clubs. En de ‘Mark & Eric Show’, die en omgeving en is te beluisteje klaarstoomt voor het weekend, ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
is live op tv (Caiway kanaal 12) te FM op de kabel, digitaal radiokavolgen!
naal 868 (Caiway), via de website
www.radioaalsmeer.nl en te bekijBlikopener en crowdfunding
ken via kanaal 12 van Caiway, kaMaandag 9 maart is Ronald Kle- naal 1389 van KPN/XS4ALL/Telverlaan te gast bij ‘Blikopener Ra- fort of radioaalsmeer.nl/tv. Elke
dio’. Hij is de voorzitter van Stich- dag brengt Radio Aalsmeer inforting MKB Financiering en direc- matieve en interessante programteur van het European Centre for ma’s. In de nacht en doordeweeks
Alternative Finance en expert op overdag kan genoten worden van
het gebied van crowdfunding. fijne non-stop muziek.
Hoe werkt zo’n alternatieve financiering? Waarom is dit in opkomst Leerlingen Renske, Jade en leeren wat kan verwacht worden van kracht Juliette de Vries gingen nade toekomst? Het wordt vast een mens de Westplas Mavo en Eduheel interessante uitzending.
kans naar Ethiopië.
Naar de sportschool
Afgelopen maandag ontving
‘Door de Mangel’ de 287e gast.
Petra Eveleens is pedicure aan
huis en haar klanten zijn allemaal
80+. De Aalsmeerse noemde zichzelf sociaal, een doorzetter en piekeraar. Natuurlijk is ook Petra op
zoek gegaan naar een volgende
schakel aan de ketting. Boy Kransen komt op maandag 9 maart
om 19.00 uur naar de Aalsmeer-

Amstelland - Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer komt naar de Bibliotheek Amstelveen Stadplein op
vrijdag 13 maart! Hij vertelt over
zijn grootse Europese roman
‘Grand Hotel Europa’. Zijn boek
gaat over Europese identiteit, liefde in tijden van massatoerisme
en de spannende zoektocht naar
het laatste schilderij van Caravaggio. Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar
zoveel verleden is dat er voor
toekomst geen plek is. Waar het
meest reële toekomstperspectief
geboden wordt door de exploitatie van dat verleden. Oude steden
worden overspoeld door toerisme. Het is een theatraal en lyrisch
boek over de Europese identiteit,
nostalgie en het einde van een
tijdperk. Kom vrijdag 13 maart
naar de Bibliotheek Amstelveen

om deze bijzondere schrijver te
ontmoeten en te luisteren naar
zijn verhaal over ‘Grand Hotel Europa’. De lezing is van 20.00 tot
22.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl. Kosten: leden 15 euro,
niet leden 17,50 euro.
Foto: Stephan Vanfleteren

Bierproeverij in
Het Dijkhuis

tje wordt gekozen tot Dijkbier
2020? Op vrijdag 13 maart is er
weer een bierproeverij in Het
Dijkhuis. Aanvang 20.00 uur,
kosten 12,50. euro. Graag opgeven via info@hetdijkhuis.net.
Adres: Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer.

Oude Meer - Wie herkent door
blind te proeven de meeste soorten bier? En welk bier-

Open dag op woensdag 11 maart

Ontsnap uit duurzame
escapebus bij Wellant

VOGELS IN DE NATUUR

Het bontbekpleviertje
Aalsmeer - In de grote groep van
steltlopers, die Nederland rijk is,
hoort ook het bontbekpleviertje.
Het is helaas een zeldzamere vogel geworden, die ook op de rode lijst is komen te staan. Lijk
best wel veel op een aantal andere plevieren, zoals de kleine- en
ook de strandplevier. Een duidelijk verschil is te vinden in de fel
gekleurde poten en snavel en de
brede donkere band, boven aan
de borst. Toch vind je ze nog wel,
echt aan zee, foeragerend op het
schelpenstrand, op onder en tussen de keien op een pier of golfbreker. Uit een telling in 2018 is
gebleken dat er maar een goeie
300 broedpaartjes meer zijn in
Nederland. Met enige regelmaat
worden er gelukkig toch nog
jongen groot gebracht in onze
kust streek. Meest zijn het dan
ook direct enkel paartjes bij elkaar. Nu het broedtijd wordt, zo
eind maart, zijn de mannetjes
druk met de balts vluchten. Razendsnel en sierlijk proberen ze
het vrouwtje te verleiden. Als dat
lukt, dan wordt er een kuiltje in
de zandgrond bekleed met wat
schelpjes, strootjes en restanten
van planten. Hier worden de 2 tot
4 eieren in circa 21 dagen uitgebroed. De jongen gaan direct aan
het scharrelen buiten het nest en
pikken zo hun eigen kostje bij elkaar, met wat aanvulling, van wat

de ouders brengen. Na 3 weken
zijn ze al vlieg klaar en zo goed als
zelfstandig. Buiten de broedtijd
kun je ze ook wel tegen komen
in moerassig gebied, maar wel in
de kuststreek. Hoofdzaak van hun
voedsel zijn kleine ongewervelde
diertjes. Zowel in het zandstrand,
slik, of drasse grond wordt er van
alles op gepikt, ook worden kleine keien om gerold om zo te kijken of er wat lekkers te vinden is.
De vogels, die hier in het gematigde westelijk klimaat leven, zijn
vrijwel allemaal stand vogels. De
Scandinavische pleviertjes, zijn
trekkers, en strijken in het najaar
hier neer, maar veel trekken ook
nog verder door naar het zuiden,
tot Afrika aan toe. Kijk er eens
naar uit bij bijvoorbeeld de pier
van IJmuiden of in de buitenste
duinrandjes langs het strand.
Henk Vogelaar

Green Tec
De opleiding Green Tec combineert techniek en automatisering
met natuur en duurzaamheid.
Green Tec leidt innovatieve technici op met verstand van planten,
die ervoor zorgen dat er op een
steeds slimmere manier voedsel
geproduceerd wordt. Een combi-

natie waar heel veel vraag naar is,
zeker in de regio Aalsmeer.
Leefbare Stad & Klimaat
Het klimaat verandert en de steden raken steeds voller. De opleiding Leefbare Stad & Klimaat leidt
groene denkers en doeners op
die willen werken aan een duurzame wereld. Experts die innovatieve en groene oplossingen bedenken voor problemen door klimaatveranderingen. Ze hebben
daarnaast de vakkennis en vaardigheden om die oplossingen uit
te voeren.
Open dag 11 maart
Studenten en docenten van Wellant mbo Aalsmeer staan op
woensdag 11 maart van 18.00
tot 21.00 uur klaar om bezoekers
te laten zien wat er op de school
mogelijk is. Aankomende studenten en hun ouders kunnen
er sfeer proeven en kennismaken met opleidingen die bijdragen aan een groenere, mooiere
wereld voor mens en dier. Én een
ontsnappoging wagen! Op www.
wellantmbo.nl staat alle informatie over de open dag en opleidingen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

13 Nieuwe crashtenders
voor Schiphol

Zondag 8 maart: Internationale vrouwendag

Poolse vrouwen zetten zich
in voor zelfstandigheid
Aalsmeer - Zondag 8 maart is het
internationale vrouwendag. Deze
dag is ontstaan in de 20ste eeuw
doordat vrouwen opkwamen voor
hun rechten. (onder andere arbeid- en kiesrecht). In 1911 werd
de vrouwendag voor het eerst gevierd. Nederland volgde in 1912.
En wat is het nu toch leuk dat de
uit Polen afkomstige vrouwen en nu wonend in Aalsmeer - in samenwerking met Participe Amstelland op internationale vrouwendag een interessante middag gaan
organiseren in het Parochiehuis
waar thema’s als economische
zelfstandigheid, empowerment,
seksueel geweld, zorg en arbeid,
discriminatie en racisme aan de
orde komen. Dit zal toch ook ze-

Aalsmeer - Bezoekers van de
open dag van Wellant mbo
Aalsmeer op woensdag 11 maart
kunnen opgesloten worden… in
een escapebus. Alleen door duurzame oplossingen te verzinnen
kunnen ze uit de bus ontsnappen. Met het spannende escapespel zet de school twee nieuwe
opleidingen op de kaart: Green
Tec en Leefbare Stad & Klimaat.
Bij beide opleidingen staat duurzaamheid centraal.
Het escapespel ‘Ontsnap uit de
hitte’ behandelt dezelfde thema’s als de opleidingen. Bezoekers worden opgesloten in een
speciale bus en moeten binnen
een halfuur duurzame oplossingen vinden om te voorkomen dat
de hitte oploopt. Behalve een leuke uitdaging, ook een mooie test
voor de toekomstige mbo-studenten.

ker heel veel vrouwen in Aalsmeer
aanspreken! De vraag van de organisatie Monika en Gregor Skalski (en vele andere Poolse vrouwen) is: “Kom aanstaande zondag
ook naar het Parochiehuis en laten wij met elkaar een bijzondere
middag vieren. Neem een vriendin een buurvrouw of zus mee en
maak thuis alvast een lekker hapje
waar je anderen op kan trakteren.”
De middag is van 15.00 tot 18.00
uur en de toegang is gratis! Adres:
Gerberastraat 6. Fijn als je het laat
weten of je komt, maar het hoeft
niet: Participe Amstelland, Hadleystraat 55, telefoon 0297-326670 en
website: www.participe-amstelland.nu/aalsmeer.
Janna van Zon

Regio - Vrijdag 28 februari kon
een opvallende colonne gezien worden op onder andere de
A4 en de N201. Dertien nieuwe
brandweervoertuigen arriveerden bij het brandweerkorps van
Schiphol.
De zogenaamde crashtenders
werden begeleid door de Koninklijke Marechaussee. De nieuwe brandweerwagens zijn uitgerust met de modernste blustechnieken en vervangen de huidige ‘vloot’ die vijftien jaar dienst

Aanhangwagen
gestolen

heeft gedaan. De crashtenders
kunnen rijden en blussen tegelijk
en zijn uitgevoerd met een watertank van 13.300 liter, 1.600 liter
schuim en 250 kilogram poeder.
De uitrukdienst van de brandweer van Schiphol bestaat uit ongeveer 150 medewerkers. Allen
hebben een intensief trainingstraject doorlopen om de nieuwe
voertuigen te kunnen bedienen.
Foto: VTF

Naar ziekenhuis
na ongeval

Aalsmeer - Op vrijdag 28 februari heeft een ongeval plaatsgevonAalsmeer - Op zaterdag 29 febru- den op de hoek Kudelstaartseari is tussen vier uur en half vijf in weg met de Beethovenlaan. Een
de middag een aanhangwagen automobiliste wilde vanaf de Kugestolen uit de Karperstraat. De delstaartseweg rechtsaf de Beetaanhanger is van het merk ‘Ans- hovenlaan inrijden. Ze had een
sems’, was voorzien van het ken- voetganger voorrang verleend en
teken WV-BR-35 en het serienum- wilde weer optrekken. De vanuit
mer eindigt op 326. Mogelijk zijn de richting van Aalsmeer aankoer inwoners die meer informa- mende scooterrijder schrok hiertie hebben over de diefstal of de van en remde flink. Hierbij kwam
dieven, zij worden verzocht con- de 75-jarige ten val. Hij is met ontact op te nemen met de politie bekend letsel naar het ziekenhuis
via 0900-8844.
vervoerd.
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Open dag op zaterdag 14 maart

Bloeiende seringen en natuur bewonderen

Presentatie over Cranio

Seringen Xperience bij
Westeinder Rondvaart
Aalsmeer - De data van de Seringen Xperience 2020 zijn bekend:
14 en 28 maart en 18 en 25 april.
Op verzoek houdt de Westeinder Rondvaart in Aalsmeer weer
seringenvaartochten 2020. Inmiddels zijn de winterse ‘Seringentochten’ bekend in de regio
en bij de bloemenhandelaren en
winkeliers. Seringen zijn voor de
bloemenhandelaren de ‘krenten
in de pap’ en geven aan waarom
Aalsmeer zo belangrijk is als bloemenhandelscentrum. Deze speciaal geforceerde voorjaarsbloemen vind je alleen maar bij de
Aalsmeerse kwekers en handelaren. De vroege lente is bij uitstek geschikt om de trekheestercultuur bij de kwekers te bekijken want dan vindt de ‘trek’ en
de productie plaats. De seringenteelt kan inmiddels wel tot het
Aalsmeers cultureel erfgoed gerekend worden en daarom reden te meer om deze Aalsmeerse
‘roots’ te bezoeken. Het eerste gedeelte van de vaartocht voert tussen de akkers door op de Westeinderplassen waar de trekheesters (seringen en sneeuwballen)
het grootste gedeelte van het
jaar staan. De bijzondere samenstelling van de grond op de eilanden en de aanwezigheid van water maken de akkers op de Westeinderplassen geschikt voor de
teelt van de Syringa en Viburnum
ofwel seringen en sneeuwballen.
Maar liefst vijfennegentig procent van de wereldproductie aan
seringenbloemen is afkomstig uit
Aalsmeer en wel van de akkers op
het bovenland van Aalsmeer.
Bij het tweede gedeelte van de
‘Seringentocht’ ligt de boot voor
het grootste gedeelte stil. En wel
aan het erf van de seringenspecialist.nl (K.Joren Gzn) alwaar de
boot wordt verlaten en het ‘trekken’ (forceren) van de struiken
wordt uitgelegd door de kwekers
zelf. Daarbij komt ook het verdere productieproces van de trek-

heestercultuur aan bod. Tevens
kunt u zichzelf opwarmen, sommige kassen hebben een temperatuur van 38 graden Celsius, en
genieten van een bakkie koffie
of thee om de inwendige mens
te versterken. Natuurlijk is er ook
gelegenheid om voor een ‘kwekersprijs’ seringen mee te nemen.
Daarna stapt de groep weer in de
schuit en wordt terug gevaren
naar het Praamplein.
De speciale rondvaart geeft de
gelegenheid in de ‘keuken’ te kijken van een oer-Aalsmeers product en geeft een indruk welke
moeite er wordt gedaan om een
goed product vermarkt te krijgen. En genoten kan worden van
de ongekende winterrust en de
natuur op de Westeinderplassen.
De afvaart vindt plaats vanaf het
Praamplein om 13.30 uur. De kosten bedragen 13,50 euro en dit
bedrag is inclusief een consumptie. De seringentocht duurt circa
2 uur. Opgeven voor deze Seringentocht kan bij de Westeinder
Rondvaart via 0297- 341582 of
via info@westeinderrondvaart.nl
Kijk eens voor een indruk van
de seringenteelt op de website
www.seringen.nl. Zeker de moeite waard.

Thema: Rebellen en dwarsdenkers

Boekhuisbal met muziek
en verhalen in Boekhuis
Aalsmeer - Om de Boekenweek
in te luiden organiseert het Boekhuis ook dit jaar weer een Boekhuisbal, dit keer rond het thema
‘rebellen en dwarsdenkers’. Dit
jaar is het écht een bal, namelijk een gemaskerd bal. Kom op
vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur
met een prachtig of geheimzinnig masker. Naast het feit dat een
gemaskerd bal natuurlijk al feest
is, wordt ook een avondvullend
programma aangeboden. Er zijn
mensen uitgenodigd om verhalen te vertellen, te dichten, te zingen of een interpretatieve dans
uit te voeren over het leven van
een rebel of dwarsdenker die hun
aan het hart is. Op geheel eigen

wijze zullen zij de bezoekers meenemen naar helden- of schurkendaden waar iedereen van zou
moeten weten. Tevens is er muziek van Cor Trommel, die als een
ware dwarsdenker de accordeon
speelt. Ook is er weer een quiz,
een openingsspel, lekkere hapjes en drankjes, en als u/jij er bij
bent: hele leuke mensen! Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.
De medewerkers van het Boekhuis zien iedereen graag aanstaande vrijdag 6 maart in de
winkel in de Zijdstraat! De entree
is gratis, aanmelden hoeft niet,
maar is wel fijn en dit kan via:
info@boekhuisaalsmeer.nl

‘Iedere dag ontdek ik weer iets anders in het werk’

Schilderijen van Caroline
bij Karin Eveleens
Aalsmeer - “Kunst zou op alle hoeken van de straat te zien
moeten zijn.” Dat was de mening
van voormalig wethouder Gertjan van der Hoeven. Kunst hoort
ook zeker thuis in de werkomgeving. Dat beseft makelaar Karin
Eveleens maar al te goed. Kunst
voegt wezenlijks iets toe aan het
leefgenot van de mens. Dat ontdekte een echtpaar dat de kunstenaar Caroline de opdracht gaf
om hun dochters te vereeuwigen. “Ik vond het zo ongelooflijk
spannend, ik heb de werken zien
groeien en toen ik het eindresultaat zag moest ik huilen van geluk, ik werd zo emotioneel omdat

het zo prachtig en gelijkend was.
Caroline heeft echt het karakter
van onze dochters weten weer te
geven”, aldus hun moeder.
Geanimeerde opening
Op de geanimeerde opening bij
makelaar Karin Eveleens - enige weken geleden - is kunstenaar Caroline het middelpunt, zij
wordt gecomplimenteerd met
haar werk en Karin geprezen om
de mogelijkheid die zij kunstenaars biedt. Naast het ‘ons kent
ons’ sfeertje is er ook wezenlijke
belangstelling voor de techniek
van de kunstwerken, want wat
het nu precies is? Een foto? Een

Staande ovatie voor
Petra en Edwin
Aalsmeer - Zondag 1 maart was
van de lente nog geen sprake,
maar in de bovenzaal van De Oude Veiling sprankelden de pianoklanken van Edwin Schimmscheimer en zong Petra Berger
volgens het enthousiaste publiek
als een nachtegaal. Opnieuw was
er een uitverkochte zaal en een
wachtlijst met namen van teleurgestelde fans. Er kwamen telefoontjes van ver buiten Aalsmeer,
maar helaas was er geen stoel
meer beschikbaar. Het mag toch
wel een prestatie genoemd worden dat de acht Bob & Gon voorstellingen zoveel publiek trekken. Het aandeel dat Bas en Katelijne van Otterloo hierin hebben
is groot en onmisbaar. Maar de
Bob & Gon bekendheid wordt onder de artiesten ook steeds groter, zodat deze nu zelf aangeven
graag te komen spelen en zingen.
De gastvrijheid, de sfeer, het publiek, de prachtige boeketten, de
professionele geluidsbegeleiding
van Bas, het is alles bij elkaar wat
Bob & Gon uniek maakt.

ondersteuning van KCA kunnen
plaatsvinden.

Sterren van de middag
Petra trekt al vele jaren volle zalen
met haar Italiaanse repertoire en
recent ook met haar ode aan Barbra Streisand. Op verzoek van Bob
& Gon was er een mix van beide
te horen. Voor de pauze werd de
bijna 78 jarige - in Brooklyn geboren - zangeres en actrice geëerd.
“Misschien ben ik wel door Barbra gaan zingen”, mijmerde Petra die op jonge leeftijd de platen
van de licht ontvlambare zangeres had grijs gedraaid. “Barbra viel
op mooie mannen, die - zo gaat
het verhaal - ook haar minnaars
werden.” Prachtig was het nummer ‘You don’t bring me flowers’
dat Petra samen zong met Edwin.
Edwin blijkt niet alleen een geweldige pianist, componist maar
ook een heerlijke zanger. Gelukkig dat er gehoor gegeven werd
om juist dit nummer als extra toegift nog een keer te zingen.
Na de pauze kreeg het Aalsmeerse publiek te horen waar het
KCA en vrijwilligers
voor gekomen was. En wat kreDe Stichting Kunst en Cultuur gen Petra en Edwin een dankAalsmeer (KCA) nodigde zon- baar publiek. De vele herkenbare
dag 1 maart al hun vrijwilligers klanken, zoals uit de film Godfauit voor een hapje en drankje als ther en uit de Netflix-serie La Cadank voor hun bijdrage. Het ge- sa de Papel - Verdi’s Slavenkoor.
beurde op een tijdstip dat er in de Het werd één groot feest. Na een
bovenzaal van De Oude Veiling staande ovatie werd met rode
door de KCA werkgroep Bob & blossen op de wangen en glimlaGon hard werd gewerkt. Er werd chend na neuriënd de terugkeer
gesjouwd met tafels en stoelen, naar huis getrotseerd.
licht en geluid gecontroleerd, de
tafeltjes mooi opgemaakt met Tango en bandoneon
kleedjes, kaarsjes, en rozen. Het De volgende Bob & Gon middag
podium feestelijk versierd en de in De Oude Veiling is op zondagartiesten met alle egards ontvan- middag 29 maart. Verheug u op
gen. En wanneer dan na een paar de verleidelijke tango en de klanuur werken alles klaar is, de zaal ken van de bandoneon. Voor de
opengaat voor publiek, is er tel- vlugge beslissers zijn er nog een
kens weer de reactie waarom het paar kaarten te koop (21.50 eude werkgroep gaat: “Ah, wat ziet ro bij contante betaling) bij wijnhet er mooi uit!” Overigens zou- handel Wittebol in de Opheliaden deze Bob & Gon voorstel- laan.
lingen niet zonder de financiële Janna van Zon

Burgemeester
op bezoek
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
is de burgemeester Gido Oude
Kotte op verjaardagsvisite geweest bij Indy Noëlle de Boer in
Kudelstaart om haar te feliciteren.
Zij is op de schrikkeldag 29 februari 2012 geboren. Dit is dus pas
de tweede verjaardag die zij heeft
gevierd op haar echte geboortedag, terwijl ze toch al 8 jaar oud is.
Dat was een bezoekje van de burgemeester waard!
schilderij? Aanwezig is ook het
trotse echtpaar dat al eerder twee
werken van Caroline heeft aangekocht. “Kom eens bij ons thuis
kijken dan zie je hoe het werk
hangt.”

documenten worden bewerkt
met verschillende verftechnieken. De kleurschakering is subtiel, maar precies passend bij het
totaal beeld. Het is een symbiose
van kleur, beeld, tekst en schoonheid. Wanneer tot slot het geheel
Pronkstuk
wordt overgoten met een glanEen paar weken later worden een zende laag epoxy ontstaat er een
aantal kunstliefhebbers gastvrij eigentijds romantisch beeld dat
onthaald. In de kamer boven de de geheimzinnigheid van het verbank hangen twee grote werken leden toont. “Iedere dag ontdek ik
van hetzelfde formaat. Het zijn weer iets anders in het werk. Dat
pronkstukken, prachtig van kleur komt omdat in de achtergrond de
en karakteristiek. De geportret- emotie en de persoonlijkheid van
teerde zussen hebben duidelij- onze dochters is terug te vinden.
ke familietrekken maar hun au- Nooit geweten dat kunst mij zothenticiteit heeft de kunstenaar veel plezier zou geven”, is de blije
weten te behouden. Het kunst- conclusie. De tentoonstelling van
werk is opgebouwd uit vele lagen Caroline is nog tot en met eind
en al die lagen hebben een eigen maart te zien bij Makelaar Karin
zeggingskracht. Oude technie- Eveleens aan de Punterstraat in
ken smelten samen met mixed het Centrum.
media en fotografie. Brieven en Janna van Zon

Kudelstaart - Op zaterdag 14
maart om 10.00 uur geeft Marlies Buck-Kreijmborg een presentatie over Cranio-therapie en mogelijkheden tot een korte proefbehandeling. Cranio is een professionele vorm van beweegzorg
waarbij fysieke als emotionele
klachten lichaamsgericht worden
behandeld. Cranio staat voor craniosacraal therapie dat sinds de
jaren tachtig door onder andere fysiotherapeuten wordt toegepast. Zo kunnen er op deze dag
vragen gesteld worden over de
behandeling en zelf worden ervaren wat Cranio is. Uitgangspunt
bij Cranio is dat het lichaam en
de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Lichamelijk
en emotioneel trauma kan zich in
het bindweefsel vastzetten in de
vorm van spanning. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust,
maar gaandeweg kost het veel
energie en kan het lichaam niet
optimaal functioneren. Met zachte, manuele behandeling van de
gespannen gebieden wordt het
lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Dit gaat soms samen
met het loskomen van emoties
die te maken kunnen hebben
met een (oud)trauma. De behandelmethode is wetenschappelijk

onderbouwd en past goed in de
hedendaagse gezondheidszorg.
Alles draait bij Cranio om de therapeutische aanraking. De therapeut kan met zachte technieken
de gezonde beweeglijkheid van
het bindweefsel rondom de verschillende structuren optimaliseren en zo het lichaam helpen de
natuurlijke balans te herstellen.
Op 14 maart kunnen belangstellenden kennis komen maken met
deze therapievorm.
De presentatie begint om 10.00
uur in de praktijk van Marlies aan
de Hoofdweg 54 in Kudelstaart
Mede in verband met het krijgen van een korte proefbehandeling worden belangstellenden
gevraagd zich van te voren aan te
melden via : mea@buckonline.nl
of bel 06-19488009.

Marry Groen in ‘t Woud:

“Zaai is eindeloze groei”
kan ik ook anderen helpen.’” Marry behandelt de meest uiteenlopende klachten en haar klanten
ervaren dat na haar behandeling
ontspanning en rust ontstaat.
“Dat is heel fijn voor mensen. Het
gaat om de balans - evenwicht tussen de verschillende lichaamsenergieën. Denk aan Yin en Yang,
Lichaam en geest kun je niet los
van elkaar zien. Zo streef ik ernaar het nodige evenwicht te bereiken.”
Aalsmeer - Marry Groen in ’t
Woud straalt een oase van rust
uit. Praat zacht en bedachtzaam
waardoor je als luisteraar ook
echt gaat luisteren en hoort wat
er gezegd wordt. Voor degenen
die minder bekend zijn met acupunctuur weet zij met haar uitleg en handelen zoveel vertrouwen te wekken dat er als het ware
een soort overgave ontstaat. Marry heeft een praktijk voor acupunctuur Nei Ye (Innerlijk werk).
Haar methode Toyohari is afkomstig uit Japan. Marry werkt met
zilveren en gouden naalden die
ieder een eigen energie hebben.
Zij zoekt -voelt - de juiste meridianen en houdt de naalden precies
boven de meest gevoelige punten, zo ontstaat er een ‘wisselwerking’ tussen de fijne energieën en
die wisselwerking is belangrijk
voor herstel.
Pittige opleiding
Na vele korte opleidingen - en
baat hebbend bij acupunctuur
- was haar interesse zo gegroeid
dat zij de stap durfde te nemen
om de drie jarige opleiding Traditionele Chinese Geneeskunde
(TCM) te gaan volgen. Een pittige opleiding zegt zij daarover.
“Van de 45 studenten slaagden er
maar 15.” Tijdens een stage kwam
zij in aanraking met Toyo Hari en
dat paste precies bij alle vooropleidingen. “Ik trof een geweldige
leraar, die mij het gevoel gaf: nu

Drukke maatschappij
In deze drukke maatschappij is
het niet makkelijk - eenvoudig om steeds dit evenwicht te bewaren. Een vervolg behandeling
helpt om weer bewust te worden dat rust en ontspanning een
belangrijke oplossing is voor de
klachten. Het aantal behandelingen is zeer individueel; een paar
keer kan al voldoende te zijn en
soms kost het wat meer tijd. Marry vertelt dat zij zelf maandelijks
nascholing heeft: “Ik blijf doorleren.”
Onzekerheden
Om mee te kunnen doen aan
ZAAI mogen startende ondernemers niet langer dan drie jaar als
ZZP’er werken. Marry werkte al
twee en een half jaar voor zichzelf dus zij besefte: “Als ik aan dit
coach-traject wil mee gaan doen,
dan is dit mijn laatste kans!” Zij
overwon onzekerheden en deed
mee aan de pitch. Haar verhaal
sloeg aan. En nu, na een aantal maanden, kijkt zij terug op
een geweldige tijd. “De vooruitgang die ik nu al heb gemaakt is
voor mij verrassend groot. Zelfreflectie komt bij Zaai goed aan
de orde, daarom voelt Zaai voor
mij als een eindeloze groei die
ik mee neem voor de rest van
mijn leven.” Voor meer informatie: Kirsten Verhoef (project-organisator), tel. 0297-366182 of mail
kirsten@syltsupport.nl
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Kom langs voor een vrijblijvende proefrit

Kudelstaartseweg 224
1433 GR Kudelstaart

GELDIG T/M ZATERDAG 28 MAART

0297-360041
meervoorfietsen.nl
OPENINGSTIJDEN DI. T/M DO. 9.00 -18.00 | VR. 9.00 - 20.00 | ZA. 8.30 - 17.00 | MA. GESLOTEN

‘Masterpieces’
met Da Capo’s
Shanty- en zeemansliedjes

Shantyavond in De Spil
met De Marconisten
Kudelstaart - Op zaterdag 28
maart organiseert Shantykoor
De Marconisten uit Leimuiden
haar jaarlijkse Marconisten-concert voor liefhebbers, vrienden
en belangstellenden van shantyen zeemansliedjes! Het is alweer
voor de elfde keer in successie
dat dit concert plaatsvindt, maar
dit keer wel op een geheel nieuwe locatie, namelijk: De Spil aan
de Spilstraat 5 in Kudelstaart. Het
belooft weer een feestelijke shanty-avond te worden met ruimte voor nieuwe zeemansliederen, maar ook voor verzoeknummers en natuurlijk nummers uit
het reeds bestaande repertoire.
Voor de muzikale ondersteuning
zorgen Theo van der Hoorn, Ton
Krijger en Corry van der Neut op
accordeon, Beatrijs van Pelt op vi-

ool, Desiree Muurling op fluit, en
Willem de Vries op percussie.
De zaal is open vanaf 19.30 uur
en het concert start om 20.15 uur.
De presentatie bestaat uit twee
delen met halverwege een pauze inclusief een tombola. Met de
loten, die tijdens de pauze verkocht worden, zijn mooie prijzen
te winnen.
De toegangsprijs is 10 euro per
persoon, inclusief koffie of thee
voor aanvang van het concert.
Toegangskaarten zijn te reserveren via: 06-13945018 of per email: bericht@shantykoordemarconisten.nl. Vrienden hebben op
vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang voor twee
personen. Aanbevolen wordt om
kaarten tijdig aan te vragen, want
vol is vol.

Bedrijf 60 jaar of 60 jaar (getrouwd)?

Fotogroep Aalsmeer
zoekt leeftijdsgenoten
Aalsmeer - Fotogroep Aalsmeer
bestaat dit jaar 60 jaar en wil de
komende maanden graag leeftijdsgenoten op de gevoelige
plaat vastleggen. Daarom deze oproep: Bestaat uw bedrijf of
vereniging 60 jaar of bent u al 60
jaar lid? Heeft u een auto of huis
van die leeftijd, bent u 60 jaar getrouwd of bent u zelf 60? Dan wil

de Fotogroep graag met u in contact komen. In november heeft
Fotogroep Aalsmeer het jubileumjaar afgetrapt met een fraaie
expositie en wil in het najaar het
jubileumjaar afsluiten met de fototentoonstelling ’60 centraal’.
Het idee is om ‘alles en iedereen’
met de leeftijd van 60 jaar op de
foto vast te leggen. Door in ar-

Regio - Da Capo’s Popkoor is er
weer klaar voor: Elke twee jaar
geeft het koor een concert en dit
jaar staat alles in het teken van
‘Masterpieces’. De mooiste, oude en nieuwe stukken uit de popgeschiedenis worden op 28 en 29
maart ten gehore gebracht. Deze legendarische nummers worden uitgevoerd in een sfeervolle
setting bij Dans- en Partycentrum
Colijn in Uithoorn. Tussen pluche
en velours en nodigt het popkoor uit tot voetjes van de vloer,
ook in de uurtjes erna kan er door
gefeest worden. Een voorstelling
van Nachtclub tot Pop-pub. Onder leiding van dirigent Floor van
Erp en muzikaal begeleid door
Colijn Buijs. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
om dit dynamische optreden bij
te komen wonen. Er is een voorstelling op zaterdag 28 maart om
20.00 uur en op zondag 29 maart
om 14.00 uur. Kaarten kosten 15
euro per stuk en zijn te bestellen
via www.popkoor.nl of te verkrijgen bij de ingang.
chieven en oude kranten te duiken hebben de leden van de Fotogroep al een leuke verzameling
ideeën opgedaan, maar de lijst is
vast nog niet compleet! Daarom
deze oproep! Heeft u mooie herinneringen aan 1959/1960? Werd
er iets gebouwd, opgericht, aangekocht in deze jaren? Of kent u
iemand die 60 jaar geleden geboren werd of in het huwelijk trad?
De leden van Fotogroep staan
open voor leuke suggesties! Het
plan is om ‘het 60-jarige onderwerp’ in de komende maanden
door één van de leden te laten
fotograferen. Deze foto zal worden getoond op de expositie ’60
centraal’, en zal daarna worden
geschonken aan betrokkene(n).
Graag uw suggesties of vragen
e-mailen aan: 60jaar@fotogroepaalsmeer.nl

De voorkant van Oud Nuus en de omslag van
‘van bezetting tot bevrijding’: samen gebundeld.

Proclamatie bij de bevrijding
van Aalsmeer op 5 mei 1945.

‘Van bezetting tot bevrijding’

le evenement ‘75 jaar bevrijding’.
De cover van Oud Nuus-special
toont de bevrijding van geallieerde militairen die door Duitsers gevangen werden gehouden in het
Aalsmeerse Karmelklooster. Begunstigers van Oud Aalsmeer krijgen deze speciale bijlage gebundeld met hun Oud Nuus in de bus.
Losse nummers zijn (zo lang de
voorraad strekt) voor 7,50 euro
verkrijgbaar bij het Boekhuis.

Oud Nuus presenteert
oorlogsspecial
Aalsmeer - Op 5 of 6 maart valt
de nieuwe Oud Nuus op de mat
bij begunstigers van de stichting
Oud Aalsmeer. Het zal even wennen zijn, want het magazine bestaat voor het eerst uit twee afzonderlijke delen, waarvan een
regulier deel met acht pagina’s.
Als het blad wordt gekanteld kan
de lezer overschakelen op een
oorlogsspecial van zestien bladzijden.

Nuus zijn gepubliceerd door acht
auteurs. Het oudste dateert al van
1978 en is van de hand van Theo
Vooges en de meest recente publicatie is van Janny Herfst uit
2013. De negen artikelen staan in
volgorde van gebeurtenis. Ze verhalen over de periode van 1940
tot 1945, van Kudelstaart, via
Dorp tot Oosteinde. Zo samengevoegd, vormen ze een weliswaar
klein, maar toch breed historisch
document: ‘Van bezetting tot bevrijding’.
75 jaar Bevrijding
Het is dit jaar in mei 75 jaar geleden dat Nederland (en Aalsmeer)
werd bevrijd. De speciale editie
staat in het teken van het nationa-

Films uit de oorlog
De stichting Oud Aalsmeer besteedt ook op zondag 5 april aandacht aan Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog. Dan staan films
over die tijd centraal in de Veilingzaal van de Historische Tuin. Entreeprijs is 7,50 euro en is inclusief een consumptie. Inloop vanaf 13.30 uur, start om 14.00 uur en
einde 16.00 uur. Op 15 maart is er
ook een filmmiddag op dezelfde
tijd en golflengte. Deze films zijn
vooral gericht op belangstellenden uit kwekerskringen.

spullen en verkoop van mooie
planten en bloemen in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2. Ook
draait deze dag het Rad van Avontuur en staan koffie en thee klaar.
Rijsenhout - Op zaterdag 7 maart De snuffelmarkt is van 10.00 tot
wordt een gezellige snuffelmarkt 15.30 uur. Nog spullen die bruikgeorganiseerd, met veel leuke baar zijn voor verkoop? Deze in-

leveren kan vandaag, donderdag
5, en vrijdag 6 maart tussen 10.00
en 16.00 uur. De opbrengst van
de snuffelmarkt is voor de Ontmoetingskerk in Rijsenhout en
een deel wordt geschonken aan
de lokale Voedselbank te Rijsenhout.

2.500 artikelen
Met de nieuwe Oud Nuus wordt
de grens van 2.500 artikelen in
50 jaar overschreden. De redactie heeft gebruik gemaakt van de
index en negen artikelen geselecteerd die in het verleden in Oud

Snuffelmarkt in
Rijsenhout
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Is wonen een speculatieobject? Vrij spel voor huisjesmelkers?

Groen Links en PvdA: ‘In
nota’s kun je niet wonen’

Aalsmeer - De Gemeente
Aalsmeer heeft vele nota’s en beleidsstukken vastgesteld om de
woningmarkt vlot te trekken. Er is
een schrijnend tekort aan woningen. Of je nu oud of jong bent, er
is een hopeloos tekort. PvdA en
GroenLinks hebben donderdag
27 februari, tijdens de vaststelling
van de zoveelste nota gevraagd
om een fundamentele discussie over wonen in Aalsmeer. Wethouder Robert van Rijn heeft toegezegd voor de zomer daarover
graag het gesprek aan te gaan.
Woonagenda, huisvestingsverordening, woonruimteverdeling,
leegstandsverordening,
doelgroepen verordening, actieprogramma Amstelland en Meerlanden, herziening woonruimteverdeling, actualisatie woonagenda,
procesplan woonbeleid en woonruimteverdeling, wonen en vlie-

gen: Allemaal door de gemeente jaar, tussen de 4% en 6,5%. Convastgesteld beleid.
clusie: Een maatschappelijk probleem dus. Op de wachtlijst voor
Vraag en aanbod
sociale huurwoningen staan 967
Dit zijn volgens GroenLinks en mensen. Er komen jaarlijks tussen
PvdA de problemen met wonen de 120 en 145 van dit soort woin Aalsmeer:
ningen beschikbaar. Gemiddel- De vraag is groter dan het aan- de wachttijd dus 7,3 jaar waarbij
bod.
mensen met urgentie nog eens
- Prijzen reizen de pan uit.
voorgaan.
- Jongeren zijn daardoor kansloos op de Aalsmeerse wo- Ideeën?
ningmarkt.
En de gemeente maar agenda’s,
- Wonen is een speculatieobject nota’s, verordeningen, programgeworden en hiermee hebben ma’s enz. vaststellen. Maar in nohuisjesmelkers vrij spel.
ta’s kun je niet in wonen! Helpt
die papierberg wel? De komende
Maatschappelijk probleem
discussie met de wethouder wilDe rijksoverheid zegt: er is een len PvdA en GroenLinks niet over
maatschappelijk probleem als maar met u voeren. Daarom nodihet jaarlijks woningtekort groter gen zij u uit om aan te geven wat
is dan 2%. Aalsmeer heeft 12.927 uw ideeën zijn om bijvoorbeeld:
woningen en er is een vraag tus- - De woning als speculatieobsen 517 en 840 woningen per
ject tegen te gaan.

-

Tijdelijke en goedkopere woningen te creëren.
- De gemeente aan actieve
grondpolitiek te laten doen.
- De rol van projectontwikkelaars aan deze schaarste aan te
passen.
- Het aanbod van sociale huur
en sociale koop meer in evenwicht te brengen met de vraag.
- Ouderen te verleiden om meer
passend te gaan wonen, zodat
er gezinswoningen vrij komen
- Iets te doen waar de gemeente
nog nooit aan gedacht heeft...
Mail uw ideeën of verhalen naar
PvdA-Aalsmeer en/of GroenLinksAalsmeer. jelle.buisma@aalsmeer.
nl (PvdA) of ronald.fransen@
aalsmeer.nl (GroenLinks).

Huidige beleid wel of niet aanscherpen?

CDA Aalsmeer op bezoek
bij brandweerkazerne
Aalsmeer - Vrijdag 28 februari was het CDA op bezoek bij de
brandweerkazerne aan de Zwarteweg. De CDA’ers werden ontvangen door Rik Jonkman, clustermanager van de kazerne.
Jonkman begon de middag met
een uitgebreide uitleg over het
werk van de brandweer, een
korte geschiedenis en waar de
brandweer in Aalsmeer zich mee
bezig houdt.

Huisvestingsverordening
in Raad vastgesteld

Start met aanpassing van de dijk

Aannemer voor project
Waterfront is bekend!
Aalsmeer - Met de ondertekening van het contract met de
aannemers ‘Van der Ven’ en ‘Martens en Van Oord’, kan het project
Waterfront verder worden uitgewerkt. De aannemerscombinatie kwam als beste naar voren
na een aanbestedingstraject. De
voorkeursvariant Waterfront, zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad, kan nu worden omgezet in een definitief ontwerp.
“De dijk langs de Stommeerweg
moet worden aangepast om de
veiligheid van de achterliggende
polder in de toekomst te kunnen
handhaven”, zegt wethouder Bart
Kabout. “Die belangrijke werkzaamheden kunnen nu worden
uitgevoerd. Tegelijkertijd gaan
we de mooie Westeinderplassen
beter en breder toegankelijk maken. Een plek waar onze inwoners
optimaal kunnen genieten van
het water en het strand, waar ze
elkaar kunnen ontmoeten en een
wandeling langs de plas kunnen
maken..

ners van Aalsmeer. De gemeenteraad stelde in december met ruime meerderheid de voorkeursvariant vast. Tegelijkertijd zijn er bij
de bewoners van Hornmeer zorgen rond met name het parkeren in de drukke zomermaanden.
“We nemen die zorgen serieus en
in gesprek met de omwonenden
blijven we zoeken naar mogelijke
oplossingen”, stelt de wethouder.
“En het definitieve ontwerp van
het Waterfront komt ook nog een
keer aan de orde in de gemeenteraad”.

Vervolgtraject
De aannemer gaat aan de slag
met het maken van een definitief
ontwerp. Tijdens de feestweek
zullen deze plannen worden gepresenteerd. De gemeente blijft
ondertussen in gesprek met bewoners van Hornmeer over hun
zorgen rond het parkeren in hun
wijk. In de zomermaanden zal de
huidige parkeerdruk in de gaten
worden gehouden. De gemeenteraad krijgt, voordat de uitvoeParticipatie
ring van de aankleding van het
De plannen voor de aankleding project Waterfront begint, het devan het Waterfront zijn opge- finitieve ontwerp nog een keer
steld in participatie met de bewo- voorgelegd.

Een dagje op stap met
wethouder Bart Kabout
Aalsmeer - Zo maar een dag uit
het leven van een wethouder in
Aalsmeer. Wethouder Bart Kabout opende vrijdag 28 februari met mascotte Druppie en een
aantal leerlingen het nieuwe waterpunt bij basisschool De Ruimte. Dubbel feest op deze basisschool in Kudelstaart, naast een
waterpunt ook een nieuwe naam
voor voorheen De Graankorrel.

aannemers voor de aanleg van
het Waterfront en hij sloeg samen met bewoonster Hedwig
van der Peet de eerste paal voor
het Rooie Dorp langs de Machineweg. Heel goed nieuws, want
de realisatie van woningbouw op
deze locatie heeft lang op zich laten wachten. Vorige week woensdag was gestart van de voorbereidende werkzaamheden en nu
de officiële eerste paal de grond
Waterfront en Rooie Dorp
ingeslagen is, kan aangevangen
Daarna wachtte de volgende taak worden met de bouw van totaal
voor wethouder Kabout. Hij on- 63 (waarvan minstens 44 huur-)
dertekende het contract met de woningen.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 27 februari heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 vastgesteld.
Met deze verordening wil de gemeente de negatieve effecten van
de schaarste aan passende en betaalbare woonruimte zo veel als
mogelijk tegen gaan. Portefeuillehouder wethouder Robert van
Rijn zegde de gemeenteraad toe
om voor de zomer het gesprek te
willen voeren met de raad over
het vraagstuk van de huidige woningmarkt en dan te willen bezien
of aanscherping van het woonbeleid door de raad ook gewenst is.
Wijziging verordening Wmo
De gemeenteraad heeft de wijziging van de Verordening Wmo
vastgesteld. Deze wijziging betreft het vrijstellen van het betalen voor alleenstaande ouders
van een eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor hun min-

6 Bomen weg in
Spoorlaan voor
herinrichting
Aalsmeer - Opnieuw zijn vergunningen aangevraagd voor
het kappen van bomen in de gemeente. In de Spoorlaan moeten
zes bomen wijken ten behoeve
van de nieuwe inrichting van de
straat. Kaal wordt het niet in de

Hulpverlening en voorlichting
Sinds een paar jaar zijn de 43 vrijwilligers van de brandweer bijvoorbeeld ook bevoegd om te reanimeren. De brandweer is vaak
eerder ter plaatse dan de ambuderjarige kind en het betalen van lance en die paar minuten eereen eigen bijdrage per rit door in- der reanimeren kunnen van lewoners met een Wmo-vervoer- vensbelang zijn. Naast het gepas naar gelang het aantal afge- bruikelijke branden blussen, rukt
legde kilometers in plaats van het de brandweer ook uit voor hulphanteren van het abonnements- verlening zoals auto’s uit het watarief.
ter halen, geven ze demonstraties, gaan ze op huisbezoeken
Lening Windsurfclub
om informatie over bijvoorbeeld
De raad heeft een nieuwe garan- rookmelders te geven en geeft de
tie afgegeven voor de lening van brandweer voorlichting op schode windsurfclub voor de vervan- len.
ging van het clubgebouw.
341 Uitrukken
Motie kunst in het raadhuis
De brandweer beschikt over 3
De fractie van Absoluut Aalsmeer blusvoertuigen, een watertransdiende een motie in om de over- portsysteem, een ontsmettingslegkamers in het souterrain van voertuig en een incidenten vaarhet raadhuis naar het thema ‘Ar- tuig. In 2019 moest de brandweer
chitectuur in Aalsmeer’ in te rich- 341 keer uitrukken, waarvan 178
ten. De motie werd ingetrokken keer voor brand. Door goede
nadat een grote raadsmeerder- voorlichting neemt dit aantal geheid aan had gegeven dit niet de
juiste manier te vinden. De vergadering is geheel terug te luisteren
via de link op www.aalsmeer.nl

lukkig af. Ook kregen de CDA’ers
nog een korte uitleg over rookmelders, die één keer paar maand
gecontroleerd moeten worden,
acculaders en wasdrogers en het
brandgevaar van die apparaten.
Rondleiding en demonstratie
Hierna kreeg het CDA een rondleiding door de kazerne waarbij de drie blusvoertuigen uitgebreid gedemonstreerd werden. Op het buitenterrein demonstreerde Rob Pommerel dat
de enige juiste manier om vlam
in de pan tegen te gaan een deksel op de pan is, een half kopje
water veroorzaakte een gigantische steekvlam. Ook liet Pommerel het effect horen van een klein
gasflesje in combinatie met een
brand voor een spectaculaire afsluiting van de middag
Als laatste hadden Rik en Rob nog
een goede nabrander voor de
fractie. Door illegale bewoning in
bijvoorbeeld kassen, is het voor
de brandweer niet altijd duidelijk of er nog mensen in een pand
aanwezig zijn, met soms fatale afloop. Ook kan de brandweer illegale bewoning achter de linten
niet altijd goed bereiken door de
smalle paadjes die naar deze panden lopen. Illegale bewoning kan
dus voor extra gevaren zorgen in
geval van brand.
Een leerzame middag voor het
CDA waarin de diversiteit van het
werk van de brandweer mooi aan
bod kwam!

Ontginnen Stommeerpolder

Straatnamen Polderzoom

Spoorlaan, voor deze zes komen
bijna dubbel zoveel bomen te- Aalsmeer - De invulling met worug, elf stuks gaan er hergeplant ningen van de Stommeerpolder
vordert gestaag. De nieuwe wijk is
worden.
voorzien van bijzondere straatnamen. Dr. Salomon Dierkens(laan),
10 Bomen Thijsselaan
Ook in de J.P. Thijsselaan gaan David van Baerle(hof ) en Anthobewoners groen missen. Op de ni Godijn(hof ) zijn nou niet alhoek met de Linnaeuslaan (rich- ledaagse namen die gelijk een
ting Molentocht) is vergunning lichtje van herkenning oproeaangevraagd voor het verwijde- pen. Voor deze namen is gekoren van bomen. Tien bomen gaan zen omdat de drie heren betrokgekapt worden, waarvan drie ken waren in 1624 bij het ontginnen van de Stommeerpolder.
waardevolle exemplaren.
Best toepasselijk dus, maar deze
drie heren waren niet de enige
die met de drooglegging te maken hadden. Er waren ook kaartenmakers en (rijke) koopmannen die zich ingezet hebben, zo
blijkt. Voor de straatnamen in Polderzoom 2 is opnieuw in de archieven gedoken van de Stommeerpolder. De toekomstige beduizenden mensen. De Kunstroute woners gaan wonen in de Gerrit
heeft naam en faam in binnen- en van Rietveltlaan (niet de beroembuitenland vanwege de hoge kwa- de architect, is Rietveld), de Nicoliteit van exposerende kunstenaars. laas Walensdreef, de Pieter van
Om dat kwaliteitsniveau te behou- Lisselaan en de Claes Stierpweg.
den stelt KCA hoge eisen aan de ex- De commissie naamgeving heeft
poserende kunstenaars. Deelnamevoorwaarden en inschrijfformulieren zijn te vinden op de website
www.kunstrouteaalsmeer.nl.

Voorproefjes cultuur pareltjes KCA

dit voorstel gedaan en het college van burgemeester en wethouders is hiermee akkoord gegaan. Om het iets makkelijker te
kunnen onthouden is de hoofdroute-weg genoemd naar een
bekende inwoner: Burgemeester Hoffscholte(weg). Eerste burger van Aalsmeer van 1985 tot
2007. Kan er altijd als extra omschrijving voor bezoekers bij gezegd worden: “Ik woon in de wijk
van de oud-burgemeester. Na het
inrijden rechtdoor richting Pieter
of Claes.”

Inschrijving Kunstroute
Aalsmeer 2020 open!
Aalsmeer - KCA nodigt kunstenaars uit om zich in te schrijven
voor de 23e editie van de Kunstroute Aalsmeer. Dit jaar zal dit grootste
culturele evenement van Aalsmeer
plaatsvinden op zaterdag 19 en
zondag 20 september. Op ruim
20 bijzondere locaties zullen dan
weer vele kunstenaars uit binnenen buitenland, maar ook musici en
dichters hun kunsten vertonen aan
De dag was hiermee voor wethouder Kabout nog niet ten einde. Na
alle feestelijkheden wachtte een
serieuze taak. De wethouder had
een eerste persoonlijke kennismaking met directeur Dick Benschop
van luchthaven Schiphol en heeft
uiteraard de zorgen van inwoners over de (geluids)overlast van
vliegtuigen ter sprake gebracht.
Bron: Gemeente Aalsmeer

25e Verjaardag
KCA viert dit jaar haar 25e verjaardag en daarom worden bezoekers
tijdens de Kunstroute op diverse Kunstroute-locaties getrakteerd
op voorproefjes van de vele kunst
en cultuur pareltjes van KCA in het
komende seizoen. Kortom, het belooft een bijzondere Kunstroute te
worden, zowel voor de echte kunstliefhebbers als voor genieters van
een gezellig cultureel weekend uit
met familie en vrienden.

Vrijwilligers gezocht voor
viering 75 jaar Vrijheid

Aalsmeer - Zoals elk jaar organiseert Stichting 4 en 5 mei
Aalsmeer ook dit jaar weer met en
voor de gemeente Aalsmeer op 5
mei, Bevrijdingsdag activiteiten
voor de viering van onze vrijheid.
Dit jaar wordt het een bijzonder
feest, want we vieren 75 Jaar Vrijheid! Voor de voorbereidingen en
op de dag zelf heeft Stichting 4

en 5 mei Aalsmeer dringend behoefte aan vrijwilligers.
Heb je organisatietalent, houd
je ervan je mouwen op te stropen en aan te pakken en wil je
onderdeel zijn van een bijzonder eervol evenement? Meld je
dan snel bij de organisatie op
info@4en5meiaalsmeer.nl.
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kinder- en jeugd

Nieuwe naam Graankorrel:
Kindcentrum De Ruimte

Kudelstaart - Op vrijdag 28 februari heeft basisschool De
Graankorrel een nieuwe naam gekregen: KC De Ruimte. Wethouder
Bart Kabout was daarvoor uitgenodigd. Hij maakte zo kennis met
de school. Tegelijk kon hij een officiële handeling verrichten. In januari is op het plein van de school
een watertappunt geplaatst. Kinderen kunnen tijdens het spelen,
onder en na schooltijd, hun dorst
lessen bij dat punt.
De wethouder vulde zijn bidon,

die voor de gelegenheid met een
strik was versierd met heerlijk fris
water en nam een officiële slok.
Er waren ook vertegenwoordigers van de Rabobank aanwezig.
De bank stimuleert gezond gedrag. Met een cheque van 1.000
euro kan de school de aanschaf
en installatie deels betalen. Een
mooi gebaar van der bank waar
de school heel blij mee is.
Sport, spel en drama
Omdat die dag ook de feestelij-

ke bekendmaking van de nieuwe
schoolnaam was, heeft sportservice Aalsmeer en het Cultuurpunt
Aalsmeer een grandioze ochtend
verzorgd met sport, spel en drama. De kinderen genoten. Het
was ‘s morgens nog fijn weer, dus
het springkussen kon naar buiten.
Een heerlijke dag voor kinderen
en leerkrachten.
Ruimte voor elk kind
Al maanden zijn er voorbereidingen geweest om De Graankorrel

een nieuwe naam te geven. In de
afgelopen jaren is hard gewerkt
aan de visie en identiteit van de
school. Het 3D onderwijs heeft
steeds meer vorm gekregen. Na
het vertrek van ‘Op Stoom’ is de
school een nieuwe samenwerking
aangegaan met kinderopvang Solidoe. Deze samenwerking zal in
de komende tijd steeds intensiever worden. Samen met de medezeggenschapsraad is gezocht
naar een nieuwe naam. Eén van
de kernwoorden van de school is:
ruimte. Dat woord bleef hangen
en bleek heel geschikt voor een
nieuwe naam. Er is gekozen voor
KC, kindcentrum. In het gebouw
werken onderwijs en opvang samen. KC De Ruimte is een plek
waar ruimte is voor elk kind, voor
ontwikkeling, om te zijn wie je
bent, om samen te werken als ouders en medewerkers. De school
is een plek waar je mag zijn, zoals je bent bedoeld. Ook vanuit de
christelijke overtuiging wordt iedereen op school de ruimte gegeven om aan zijn/haar leven invulling te geven.
Nieuw logo
Bij een nieuwe naam hoort een
nieuw logo. De ontwerper van
het logo geeft de volgende uitleg:
door het gebruik van dit ‘handgetekende’ lettertype en de speelse
plaatsing van de letters worden
de verschillende soorten ruimte verbeeld. Het logo is speels,
beweegt, elke letter is anders in
vorm en kleur (diversiteit in kinderen). Zo vindt elke letter zijn eigen
plek in het geheel zonder standaard op dezelfde lijn te zitten. Er
is ruimte voor iedereen. Er is gekozen voor frisse, heldere kleuren. De oranje/roze tinten staan
gevoelsmatig voor ‘binnen’. De
groen/blauwe tinten voor ‘buiten’.

krant

Centrum, Oosteinde en Kudelstaart

3 Scholenkerkdiensten
in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 8 maart
vinden er in Aalsmeer drie scholenkerkdiensten plaats in samenwerking met één van de Jong Leren basisscholen uit de gemeente. Tijden deze samenkomsten, allen beginnend om 10.00 uur, zullen de basisschoolleerlingen hun
steentje bijdragen. De voorbereidingen zijn dan ook al in volle
gang en er wordt al druk geknutseld en liedjes geoefend die bij
het thema horen. Op de scholen
werkt men met de kanjertraining.
Een methode die kinderen helpt
in de omgang met elkaar. Ook de
Bijbel geeft veel handvoeten hoe
je met elkaar mag en kunt omgaan. Jezus wijst daarin een bevrijdende en zegenrijke weg. Hoe
mooi is dat! Dit jaar vinden de

diensten plaats in de Dorpskerk,
Kanaalstraat 12 in samenwerking
met Triade en het thema is: ‘Wat
geef je mij’. In de Oosterkerk, Oosteinderweg 269 in samenwerking
met De Burg, thema: ‘Je hoort er
bij’ en in de Samen Op Weg Kudelstaart, Spilstraat 5 in samenwerking met KC De Ruimte, thema: ‘Schatrijk’.
In de Dorpskerk en Oosterkerk zal
de eigen voorganger de dienst
mede leiden, waar in Kudelstaart
de leiding mede in handen is van
‘Vrolijk Theater’. Naast alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s zijn uiteraard ook andere belangstellenden van harte welkom. Kerken
en scholen verwelkomen dan ook
iedereen gastvrij om één van de
diensten bij te wonen.

Schaatsen ter afsluiting thema winter

De Brug zoekt het ijs op
Aalsmeer - Weer een winter
voorbij zonder schaatsen op natuurijs. Maar als de winter niet
echt komt dan worden de winterse activiteiten zelf wel opgezocht.
Afgelopen donderdag beleefden
alle leerlingen van basisschool de
Brug een sportieve en leerzame
dag op de schaatsbaan in Haarlem. Bij aankomst bij de schaatsbaan werden de schaatsen snel

ondergebonden. Eventjes voelde
het wat onwennig voor de meesten, maar als snel schaatsten de
circa 200 leerlingen vrolijk rondjes.
Voor de groepen 3 tot en met 8
was er een schaatsclinic op verschillende niveaus, zodat er voor
iedereen iets te leren viel. Het was
een mooie en sportieve afsluiting
van het thema winter!

Nieuwe Oranjeleeuwinnen?

Romy, Saartje en Bobby
bij KNVB-selectietraining
Kudelstaart - In de afgelopen
weken hebben Romy van den
Berg, Saartje Rewijk en Bobby
Verwoert van RKDES deelgenomen aan een selectietraining van
de KNVB. Deze meiden spelen en
trainen met elkaar in het jongensteam van JO11-2. Tientallen meisjes van sportverenigingen uit
heel Noord-Holland waren door
hun club aangemeld of door de
voetbalbond uitgenodigd. Het is
de eerste stap in de selectie voor
een talententeam van de bond
in Noord-Holland. Of er een vervolg komt zal nog moeten blijken. Het was nu in ieder geval
een leuke en leerzame ervaring
voor de teamgenootjes. In verschillende partijvormpjes – van
acht tegen acht op half veld tot
één tegen één in de kleine ruimte – mochten ze hun balbehandeling, schotkracht en spelinzicht
tonen. De scouts van de bond,
bewapend met klemborden, gaven de speelsters tips en noteerden van alles. Spannend dus! De

uitnodiging voor Romy, Saartje
en Bobby is ook een groot compliment voor hun trainers Vincent
van Aken en Wouter Bouwens. Zij
maken met hun uitstekende trainingen niet alleen het teamspel
beter, maar ook individueel gaat
iedereen met sprongen vooruit.

‘Ezelsei’ in het
Poppentheater

ling ‘Ezelsei’ van Kooman’s Poppentheater te zien in het Amstelveens Poppentheater. De voorstelling is geschikt voor iedereen
vanaf vijf jaar. Wasco de Wasbeer
en Max de Mol maken een boomhut en vinden een verdwaalde

Amstelland - Op zondag 8
maart om 14.30 is de voorstel-

Van links naar rechts: De voetbalmeiden Romy, Saartje en Bobby.

Jeugdhandbal RKDES

Kennismaking voor jeugd met handbal

Vriendjesdag bij RKDES

Kudelstaart - Woensdag 11
maart is het vriendjesdag bij de
handbal van sportvereniging RKDES. In de Proosdijhal in de Edisonstraat kunnen jongens en
meiden mee komen trainen en
kennis maken met handbal. Kom
je ook en neem je vriend(in),

ezel en een Ezelsei. Zou er echt
een ezeltje uitkomen? En wat
doet het schildertje in het bos?
Arjan Kooman combineert in deze grappige voorstelling het verfijnde handpoppenspel met bijzondere technieken. Toegangsprijs: 9 euro per persoon. Reserveren kan op www.amstelveenspoppentheater.nl, viainfo@amstelveenspoppentheater.nl of bel:
020-6450439.

buurmeisje of buurjongen mee.
De vriendjesdag voor de groepen
3, 4 en 5 is van 15.30 tot 16.30 uur,
de groepen 6 en 7 zijn welkom
tussen 17.30 en 18.30 uur en voor
de groepen 8 en het voortgezet
onderwijs is de kennismaking van
16.30 tot 17.30 uur.

Dames B niet opgewassen
tegen Nieuwegein
Kudelstaart - Zondag 1 maart
moesten de dames B jeugd van
RKDES het afgelopen zondag opnemen in en tegen Nieuwegein.
Een fysiek sterke ploeg aangezien ze allen iets groter, breder
en meer krachtiger waren. Gelukkig was de ziekenboeg bij de
Kudelstaartse dames weer helemaal leeg waardoor de langdurig geblesseerden Danique en Indy weer mee konden spelen. De
thuiswedstrijd tegen Nieuwegein
was een spannende wedstrijd geweest die nipt met 2 punten verschil verloren werd. Het motto
van de dag was dan ook: ’niet opgeven en door blijven gaan voor
een goed resultaat’. Op sommige momenten ging dat erg goed
maar soms ook wat minder. Spelend in de nieuwe reserveshirts
van RKDES gingen de dames de
rust in met een 7-5 achterstand.
De tweede helft ging zoals de
eerste, steeds bleef RKDES in de

achtervolging, maar ook steeds
bleef het gat twee doelpunten.
Ondanks dat Tamara op doel de
mooiste safes verrichte en zelfs
een penalty stopte werd het gat
niet kleiner en lukte het niet om
langszij te komen. Isa schoot nog
een paar keer raak, Suuz benutte
een penalty en ook Tess, Yara en
Esmee vonden het net. Een goede wedstrijd die jammer genoeg,
wederom nipt met 14-11 werd
verloren. De meiden krijgen tegenwoordig training van twee
dames uit het eerste team van
RKDES en dat begint zeker z’n
vruchten af te werpen. Ondanks
deze nederlaag hebben de meiden weer hernieuwde energie
en veel plezier in het spel gevonden. Komende zondag staat de
thuiswedstrijd tegen Havas gepland om 9.30 uur in de Proosdijhal. Dan strijden de meiden zeker
weer voor een mooie wedstrijd
met een mooi resultaat!
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Schaken

Titelstrijd heel spannend
in AAS jeugdcompetitie

Op zondag 1 maart kon langs de lijn gestaan worden bij FC Aalsmeer en
RKDES Kudelstaart. De beide eerste teams speelden thuis. De supporters
van FC Aalsmeer zagen hun ‘cluppie’ tegen Sporting Leiden gelijk spelen.
Eindstand: 2-2. RKDES kreeg aan de Wim Kandreef Nicolaas Boys op bezoek. Helaas moest Kudelstaart dit keer haar meerdere erkennen in de
ploeg uit Nieuwveen. Er werd verloren met 0-3. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag

Onnodig puntenverlies
voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - De wedstrijd tegen
Sporting Leiden afgelopen zondag had gewonnen moeten worden door FC Aalsmeer, maar helaas is het niet geworden wat
spelers, technische staf en supporters verwacht en gehoopt
hadden. Sporting Leiden laatste
en FC Aalsmeer voorlaatste met
drie wedstrijden verschil, dus had
er eigenlijk gewonnen moeten
worden. Twee ploegen die voorzichtig begonnen en pas in de
20e minuut de eerste echte kans
na een corner die bij Remi Pasternak terecht kwam, zijn schot
werd van de doellijn gehaald en
in de rebound was het Sten Piet,
die hard maar helaas net naast
schoot. Even later was het weer
Remi Pasternak die uit een vrije
trap de bal hoog voor het doel
bracht waar Nick Sluijs de bal net
over kopte. Na 35 minuten was
het toch raak, na een prima aanval aan de linkerkant van Richard
Melman werd de bal voor gebracht en via een achterwaartse
kopbal van Dennis van Leeuwen
verdween de bal over de verraste keeper: 1-0, een terechte voorsprong van FC Aalsmeer. Leiden was niet echt gevaarlijk en
de verdediging van FC Aalsmeer
was op dat moment de meerdere van de voorhoede van Leiden.
Toch ook de FC Aalsmeer maakte teveel fouten door verkeerde
aannamens en verkeerde passes
die niet altijd goed aankwamen.
Keeper Bart Koopstra had eigenlijk geen moeilijke momenten
tot 1 minuut voor rust, een corner werd niet goed weggewerkt
en van dichtbij kon Luykx de 1-1
aantekenen. Ondanks protesten van het Aalsmeer kamp werd

het doelpunt goedgekeurd door
de zwak lijdende scheidsrechter
Stroobach. De tweede helft was
nog geen minuut oud toen een
zuivere handsbal bij de ongewijzigde teams in het doelgebied
van Leiden niet bestraft werd. Het
was de goed spelende spits Dennis van Leeuwen die een prima
kans kreeg, maar helaas. Hij was
echt niet de enige. Jeroen Ezink,
Remi Pasternak, Karel Mirowski en Joery van der Schraaf kregen allen kansen, maar deze werden helaas niet benut. In de 15e
minuut was het na een prima actie van Alexander Goes aan de
linkerkant die zijn man uitspeelde en een prima voorzet gaf aan
Remi Pasternak die met een prima kopbal zijn verjaardag extra glans gaf door te scoren: 2-1.
Wederom niet opletten even later betekende gelijk de gelijkmaker na een afstandschot van Pinas: 2-2. Dezelfde speler had met
rood van het veld gestuurd moeten worden na een ongelukkige
of bewuste (?) tackel op scheidsrechter Stroobach! Het bleef gelijk. In de laatste 5 minuten gaf
scheidsrechter Stroobach na een
incident aan twee spelers van Leiden rood en stuurde de ploegen
voor een afkoeling naar de kleedkamers. Na enkele minuten van
extra rust genoten te hebben,
werd de wedstrijd weer vervolgd
en kwam er ook geen verandering, want daar was de tijd helaas tekort voor. De mouwen zullen omhoog moeten, want er komen nog genoeg moeilijke wedstrijden (zondag uit tegen Alliance’22) en hoe je het went of keert
er zullen punten gepakt moeten
worden door Aalsmeer!

Handbal Greenpark Aalsmeer

Laatste wedstrijden voor
Team III en Dames 1
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
7 maart vindt alweer de laatste
wedstrijd van Team III van Greenpark handbal Aalsmeer plaats. Afgelopen zondag 1 maart hebben
de heren de tweede positie in
de competitie veilig gesteld, dus
het belooft een spannende wedstrijd te worden. Een aantal van
de handballers zal voor de laatste maal hun ‘kunsten’ tonen. Er
stopt al met al heel wat handbalervaring. De mannen hopen tijdens deze laatste wedstrijd door
veel publiek aangemoedigd te
worden. Aanvang is 18.45 uur in
De Bloemhof. Ook Dames 1 van
Greenpark Aalsmeer speelt deze avond de laatste wedstrijd van
het seizoen in de sporthal aan de
Hornweg. Ook bij dit team wordt
afscheid genomen van enkele
speelsters. Deze wedstrijd start
om 20.30 uur. Dames 1 hoopt
eveneens op een volle tribune
en veel publiek na afloop. De bezoekers worden uitgenodigd om
vooral te blijven ‘hangen’ in De

Bloemhof voor een gezellige borrel in de kantine.
Wedstrijddag kampioenen
De volgende dag, zondag 8
maart, opnieuw naar De Bloemhof is een aanrader. Greenpark
Aalsmeer organiseert een speciale dag voor haar jeugdspelers. De
jeugdopleiding binnen de handbalvereniging werpt z’n vruchten af, een aantal teams mag zich
kampioen noemen. Deze kampioensteams en toekomstige kampioensteams gaan een wedstrijd
spelen in de sporthal aan de
Hornweg. Ouders, opa’s en oma’s,
vrienden en handballiefhebbers
kunnen genieten van de jeugdhandballers die met heel veel
plezier en vol overgave hun sport
beoefenen. De feestelijke wedstrijddag is voor iedereen te bezoeken. Kom aanmoedigen, genieten en kampioenen huldigen!
De eerste wedstrijd is om 10.10
uur en het spits wordt afgebeten
door de jongens A2.

Aalsmeer - In ronde 19 stonden
er weer vele spannende partijen
in de planning bij het AAS jeugdschaken. Koploper Konrad mocht
tegen zijn jongere broer Simon
(3e) zijn koppositie verdedigen.
Met zwart had Konrad veel druk
op de witte stelling met enkele nare penningen. Het leek een
kwestie van tijd totdat de witte stelling zou bezwijken. Echter
Konrad wist de winnende voortzetting niet te vinden en na precies verdedigen van Simon en nadat enkele stukken werden afgeruild bleef er een gelijkwaardig eindspel over waarna Konrad wat vertwijfeld moest instemmen met het remiseaanbod van
zijn jongere broer.
Om van het puntverlies van Konrad te kunnen profiteren moest
achtervolger Luuk B met wit winnen van Christiaan. In een lang
gelijk opgaande partij was het
uiteindelijk de tijdnoodfase die

de beslissing bracht en waarin
Christiaan het hoofd moest buigen. De gebroeders Vermeulen hadden geen beste avond.
Oudste broer Robert mocht met
zwart tegen Rune aantreden. Robert kwam niet lekker uit de opening en had veel tijd nodig met
verdedigen wat uiteindelijk resulteerde dat hij door zijn vlag ging
en Rune de winst kon opstrijken.
Marien mocht met zwart uitproberen of oud kampioen Luuk V al
uit zijn vormcrisis was beland. Helaas voor Marien bleek dit het geval en wat resulteerde in de tweede nul voor de familie Vermeulen.
Kai was nog een maatje te groot
voor Roan. Pieter wist Maks met
overwicht te verslaan. Merel wist
met haar Engelse accent te winnen van Ekansh en Daria liet zien
dat ze ondanks haar jonge leeftijd
niet te onderschatten is door Rink
te verslaan.
Door Henk van Leeuwen

Darten op dinsdagavond in Middelpunt

Nieuwkomer Johan pakt
gelijk de eerste plaats!
Aalsmeer - Acht mensen waren
op 25 februari gekomen naar de
kleinschalige en intieme dartavond in buurthuis ‘t Middelpunt. Met dat aantal konden er
door middel van loting twee poules van vier worden gemaakt. De
beste twee spelers van een poule
gaan dan door naar de winnaarsronde en de andere twee gaan
naar de verliezersronde. De winnaar van poule A speelt tegen de
nummer twee van poule B en zo
natuurlijk de winnaar van poule B
tegen de nummer twee van poule A. Daarna spelen de beide overgebleven winnaars tegen elkaar
in de ‘grote finale’. Het voordeel
van de kleinschaligheid is dat je
vrijwel voortdurend bezig bent,
hetzij met pijlen gooien hetzij
met de score bijhouden, zittend
aan een tafeltje. Er zijn geen lange wachttijden. Op deze avond
werd er weer een nieuwkomer
welkom geheten, Johan Zuidwijk,

en zoals al snel zou blijken had
hij flinke ervaring met het gooien
van de darts. Hij eindigde in poule A op de eerste plek vlak voor
Kees de Lange. In poule B was
Ans Engel duidelijk de sterkste,
Aad Berk werd hier tweede. In de
halve kruisfinale won Johan met
2-0 van Aad en Ans won met dezelfde cijfers van Kees, zij gooide
zelfs een score van 90 uit. Dat beloofde een spannende finale tussen Ans en Johan en dat werd het
ook. Johan had de sterkste zenuwen en wist Ans met 2-1 te verslaan. Kees pakte nog een keurige derde plaats door Aad opzij te
zetten.
De verliezers van deze avond bereiden zich voor op meer succes tijdens de volgende dinsdag
dartavond vanaf 19.45 uur in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Nieuwe darters zijn welkom. Leeftijd vanaf 16 jaar. Entree
2,50 euro per avond.

14.30 u
11.45 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Vrouwen
A.M.V.J. V1 - F.C.A. V1
F.C.A. V2 - Altius V1
F.C.A. V3 - R.A.P. V1

12.30 u
12.00 u
14.30 u

R.K.D.E.S.
Vrouwen
H.E.D.W. V3 - R.K.D.E.S. V1 10.30 u

Aalsmeer - Dyanne speelt met
haar team B1 in de handbalcompetitie op jeugddivisie niveau.
De selectie van Greenpark Handbal Aalsmeer traint vijf dagen in
de week onder professionele begeleiding om het niveau te bereiken en behouden. De meiden
zijn op een missie. Op een missie
om het hoogste niveau te behalen, om beter te worden en aansluiting te vinden bij de (inter)nationale top. Om dit te bewerkstelligen vertrekken de meiden eind
april met trainers Herman en Marcel en begeleiding naar Denemarken voor een training stage
en zullen zij met Pinksteren wederom deelnemen aan een groot
toernooi in Duitsland. De kosten
van verblijf en vervoer hopen de
meiden door middel van sponsoring op te brengen. Ook staan
de komende weken enkele ludieke acties op het programma, onder andere verkoop van planten
en het organiseren van een tombola. De kosten per persoon (25

personen) zijn 600 euro inclusief
busvervoer, overnachting en eten
en drinken. Wilt u/jij hen helpen
met een stukje sponsoring? Ga
eens kijken bij een wedstrijd van
deze handbal-meiden in sporthal
De Bloemhof of neem plaats op
de tribune tijdens het Jac. Stammes toernooi op 11 en 12 april
en vast en zeker dat ook u/jij fan
wordt van dit enthousiaste en gedreven handbalteam, waarvan
de meeste speelsters vorig jaar in
de jeugddivisie Nederlands kampioen zijn geworden. Kijk voor
meer informatie en het spelschema op www.hvaalsmeer.nl.
En, niet onbelangrijk: Stort een
donatie, ieder bedrag is welkom
(www.doneeractie.nl). Alle meiden van B Greenpark Aalsmeer
(Danila, Renée, Kymani, Suze, Britney, Robin, Fleur, Rachelle, Chiara,
Lisa, Chynthia, Rozemarijn, Julia,
Loes, Simone, Amber, Romy, Nina, Noa, Dannii, Mandy, Lisa, Carlijn en Dyanne) danken u/jou hartelijk.

Vierkamp met oud-wereldkampioen

Vijf AAS-schakers op 80ste
Noteboomtoernooi
ning en een 36e plaats, een keurige prestatie van Konrad! Er speelden 86 schakers in deze groep. In
de A-groep streden de twee Fide
Meesters(FM) van AAS, Johannes
Rudolph en Jeffrey van Vliet. Johannes had natuurlijk dezelfde
byes als zijn zoon met op zondag
een mooie overwinning op Internationaal Meester (IM) Herman
Grooten en jammer genoeg een
verlies in de laatste ronde tegen
FM van Ketel. Daarmee scoorde Johannes 3.5 uit 6 en was niet
helemaal tevreden. Jeffrey overpushde een remise eindspel in
de tweede ronde en verloor helaas. Maar herstelde zich goed
met twee overwinningen op FM’s
en eindigde op een prima 4.5 uit
6 en een gedeelde vijfde plaats. In
groep A speelden 84 schakers.
De groep en daarmee het toernooi werd gewonnen door de
17 jarige IM Casper Schoppen.
Zowel Casper als Pedrag Nikolic spelen voor LSG, dus het prijzengeld bleef binnen het ledenbestand van de jubilaris. In groep
B waren geen Azen, maar wel 100
deelnemers, waardoor er totaal
334 schakers meededen aan dit
fantastische toernooi. Voor meer
over het toernooi en Daniel Noteboom: www.lsg-leiden.nl/noteboom/.
Door Ben de Leur

service Aalsmeer de wandelles. ven zich overigens niet vooraf
Hij heeft de afgelopen maanden aan te melden. U/jij komt naar
de groep vergroot van zeven naar
vijftien deelnemers en hen kennis overgedragen over een goede
warming-up en rek- en strekoefeningen. De komende periode coordineert Team Sportservice de
wandelgroep nog door af en toe
mee te wandelen, nieuwe oefeningen uit te delen en de promotie te verzorgen. Neem voor meer
informatie contact op met Dennis van Beek via of 023–2055500
of via dvanbeek@teamsportservice.nl. Nieuwe wandelaars hoe-

Voor Elkaer op maandagmorgen
en loopt gezellig mee.

S.C.W.
S.C.W. 1 - De Dijk 1
Argon 8 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 – F.C.A. 6
Zwanenburg - SCW 45+1

14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.00 u

Zondag 8 maart:
F.C.AALSMEER
Alliance’22 1 - F.C.A. 1
Overbos 2 - F.C.A. 3
Hillegom 9 - F.C.A. 5

14.30 u
12.00 u
11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Kennemers 1
V.E.P. 2 - R.K.D.E.S 2
U.N.O. 2 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 4 - Kampong 5
F.I.T. 7 - R.K.D.E.S. 5

14.00 u
10.30 u
12.00 u
12.00 u
12.30 u

Nieuw start- en eindpunt
Wandelgroep Kudelstaart
Kudelstaart - Vanaf maandag 2
maart wandelen de deelnemers
van Wandelgroep Kudelstaart
vanaf een nieuw start- en eindpunt. Elke maandag verzamelen de deelnemers om 9.00 uur
bij Wijkpunt Voor Elkaer aan de
Nobelhof 1. Om 10.00 eindigen
ze daar ook weer en drinken ze
een kopje koffie of thee (kosten
voor eigen rekening). Deelname
aan de wandelgroep is gratis, dus
kom langs en loop mee. Vanaf
maart wandelt de groep ‘zelfstandig’ verder. Daarvoor verzorgde
Dennis van Beek van Team Sport-

Actieweken Greenpark
Aalsmeer DB-meiden

Aalsmeer - Afgelopen weekend
organiseerde het Leids Schaak
Genootschap het 80ste Noteboomtoernooi. Dit toernooi is genoemd naar de veel te jong gestorven Daniël Noteboom, een
schaaktalent in de jaren twintig
van de vorige eeuw. Omdat LSG
dit jaar 125 jaar bestaat was er als
grote stunt een extra vierkamp
van niemand minder dan oudwereldkampioen Anatoli Karpov,
Jan Timman, Dr. Huebner en Pedrag Nikolic. Deze schaakgiganten speelden een dubbelrondig
rapidtoernooi dat door Pedrag
Nikolic werd gewonnen. Naast
deze super vier-kampen waren er
ook 16 gewone vierkampen, dus
64 deelnemers. In de vijfde vierkamp speelde Ben de Leur en behaalde drie remises, hetgeen drie
keer zoveel punten was als het
vorige rampzalige jaar. Hiermee
werd Ben tweede. In het derde
vierkamp speelde Willem Hensbergen. Willem won twee maal en
verloor één keer, dus ook 2 punten en idem tweede in zijn groep.
In de C-groep van het Open Toernooi speelde de 10 jarige Konrad
Rudolph. Op vrijdagavond een
bye, want de AAS jeugdcompetitie is natuurlijk belangrijker, op
zaterdag 50% en ‘s avonds een
tweede bye en op zondag een remise en een afsluitende overwin-

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 7 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Arsenal 1
F.C.A. 2 - Arsenal 2
F.C.A. 3 - Hertha 2
D.S.K. 2 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 - Velsenoord 3
S.C.W. 4 - F.C.A. 6
FCA 35+1 - United/Davo
FCA 45+1 – Sp.Martinus

Handbal jeugd
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Kwakelse Ilse Lek (17) NK
kampioen alpine skiën

Handboogschieten

‘Robin Hood’ bij Target
Kudelstaart - Dat de schutters
van de voormalige schietvereniging Alphen a/d Rijn zich al wat
thuis beginnen te voelen bij hun
medeschutters in Kudelstaart was
afgelopen donderdag 27 februari
goed merkbaar op de clubavond
van de Kudelstaartse handboogvereniging.
Recentelijk zijn een aantal schutters uit Alphen a/d Rijn lid geworden bij Target. Hun thuisvereniging is opgeheven en zij hebben
met wat proeven en proberen bij
Target besloten daar lid te worden. In de moderne handboogaccommodatie in Kudelstaart hebben zij de beschikking over een
prachtige binnenbaan, een gezellige kantine en met name in
de zomer de mogelijkheid om
lekker buiten te schieten op de
buitenbaan en het 3-D parcours.
Het volgroeide 3-D parcours is
een behoorlijk stuk aangeplant
bos waarin een natuurlijke situatie wordt nagebootst en waarin kunststof dieren een hoofdrol
vervullen. Deze worden op verschillende plaatsen tussen de bo-

men en struiken opgesteld waardoor het zogenaamde 3-D effect ontstaat. Axel Wagenaar, één
van de ex-leden van de Alphense
schietvereniging, heeft helemaal
zijn draai gevonden en wist op de
clubavond zelfs een ‘Robin Hood’
te scoren; een door hem geschoten pijl achterin de schacht van
een door hem eerder afgeschoten pijl. Dit fenomeen komt niet
heel vaak voor en Axel was er
dan ook zichtbaar mee in zijn
nopjes. Meer weten over handboogsport? Kijk dan op www.
hbvtarget.nl

Handballers winnen van Hurry Up

Greenpark Heren 1 plaatst
zich voor kampioenspoule
Aalsmeer - Heren 1 van Greenpark handbal heeft afgelopen
zaterdag 29 februari een mooie
winst geboekt op Hurry Up. In
Zwartemeer werd gewonnen
met 32-35 (rust 13-18). Het beloofde een spannende wedstrijd
te worden. Voor aanvang gaven
de teamleden van Hurry Up aan
‘nog een paar appeltjes te schillen te hebben met de gasten uit
de bloemenstad’. Spannend was
het zeker en de twee teams waren
aan elkaar gewaagd. Aalsmeer
hield lang de voorsprong, maar in
de slotfase kwam Hurry Up terug
tot 31-33. Donny Vink van Greenpark Aalsmeer besliste één mi-

nuut voor tijd de wedstrijd door
te scoren. Het was zijn negende
doelpunt! De winst op Hurry Up
is voor de ploeg van Bert Bouwer belangrijk. Door deze overwinning heeft Aalsmeer zich geplaatst voor de kampioenspoule
om de nationale titel.

Daniël Giacon zevende
op EK schermen

Aalsmeer - Floretschermer Daniël Giacon van Scherm Centrum
Amsterdam (SCA) heeft op 28 februari de zevende plaats behaald
op het EK schermen voor Junioren (U20) in Porec, Kroatië. De
19-jarige schermer won alle partijen in zijn poule en stond als vijfde op het tableau. Na een vrijstelling bij de top 64 won de laatstejaars junior moeiteloos van zijn
Spaanse opponent Garcia Mur
(15-5). Bij de top 16 wachtte een
pittige partij tegen de Brit Jolley die in de extra tijd door Giacon beslist werd met 10-9. Daarmee stond de Aalsmeerder voor
de zesde keer op rij bij de top 8
op de Europese Jeugd Kampioenschappen. Eén keer wist hij zelfs
een bronzen medaille te behalen

Parcours moddering en glad

Loodzware NK cross voor
atleten AV Aalsmeer

Van links naar rechts: Joost van Keulen, Tom van Es en Marianne Foekens

Voor een jaar kampioen van Rijsenhout

Tafeltennis: Tom van Es
prolongeert titel

Victor, Luc, Marnix en Frank hadden een geslaagde avond.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Victor wint finale, Luc
bier en Frank geld
Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye
in het Dorpshuis werd gewonnen door Rene Kruit, het was
zijn tweede overwinning dit seizoen. Floortje van Zanten was
voor tweede keer op rij de finaliste. Het tweede niveau werd voor
het eerst ooit gewonnen door
Joris Voorn, hier was de finalist
Danny de Hartog. Er waren nog
twee niveaus. Zo bereikten Gilbert van Eik en Ilona van Emden
de halve finale van het derde niveau, maar de finale ging tussen
Marnix van Vliet en Victor van
Schie. Het bijzondere aan Marnix
was dat hij met goedkope (brass)
darts gooide. Hij gooit al twaalf
jaar met pijlen van twaalf euro,
dus deze kostten hem één euro
per jaar. Hoewel Marnix er verrassend goed mee gooide was het
toch Victor die de finale won. Het
was voor Victor de tweede overwinning op rij in het derde ni-

veau. Luc van de Meer had een
uitstekende avond. Hij strandde
in de halve finale van het vierde
niveau, maar had, voor het eerst
ooit, met een mooie finish van
119 de hoogste uitgooi van de
avond. Bijna ging de finale van
het vierde niveau tussen de buren Mike Miltenburg en Maarten
van Amsterdam, maar daar stak
Tim van de Poel een stokje voor.
Niet alleen hield Tim Mike uit de
finale, ook versloeg hij Maarten
in de finale. Frank Droogh zorgde voor een mooi slotakkoord, hij
gooide een pijl raak bij het spel
de Triple Pot, wat hem een leuk
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye
geld bedrag opleverde.
is laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus; hoe meer zielen hoe
Vrijdag speelavond
Door het carnaval was er een meer vreugd. Man en vrouw, jong
dartsloze periode van drie we- en oud, iedereen speelt door elken. Morgen, vrijdag 6 maart, is kaar, maar dankzij het vier niveau
de volgende speelavond, met ho- systeem komt iedereen op zijn
pelijk weer veel nieuwe gezich- eigen niveau terecht. Het motto
ten. Elke darter kan zonder opga- van de Poel’s Eye is dan ook; zo-

te dat de condities alles behalve
ideaal waren, maar Ilse wist toch
de tweede plaats te behalen. Op
dinsdag 25 februari stond de reuzenslalom op het programma
en had de zware regenval plaats
gemaakt voor een warmtefront,
waardoor de piste wederom niet
erg goed was. De Kwakelse wist
zich echter staande te houden
en eindigde bij de Nederlandse
junioren met de snelste tijd op
de hoogste trede. Ook het overall kampioenschap, de tijden van
maandag en dinsdag bij elkaar
opgeteld, wist zij in de wacht te
slepen.
Voor mensen die Ilse willen volgen, kijk eens op facebook, instagram of www.ilselek.nl

en uiteraard wilde hij dat op zijn
laatste EJK evenaren. Bij de kwartfinale moest hij echter het hoofd Slalom Ilse Lek. Foto: Nederlandse Ski Vereniging
buigen voor de Rus Borodachev
die uiteindelijk Europees kampioen werd. “Die jongen is niet normaal goed, jammer dat ik hem
iets te vroeg op het tableau al tegen kwam, maar ik ben blij dat
ik ook dit jaar weer de top 8 behaald heb op het EK in mijn leeftijdscategorie”, aldus Giacon.
In april verschijnt Giacon voor
de laatste keer de internationale schermloper bij de jeugd tijdens het WK (U20) in Salt Lake City. Omdat alle kosten door de Nederlandse schermers zelf betaald
moeten worden is Giacon een
crowdfundingsactie gestart op
Talentboek.

Zaterdag thuiswedstrijd
Aanstaande zaterdag 7 maart
is de laatste wedstrijd in de BeNe League. Greenpark Aalsmeer
neemt het thuis in De Bloemhof
op tegen HC Atomix. De wedstrijd begint om 20.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Rijsenhout - De afgelopen weken is er bij Tafeltennisvereniging
Rijsenhout weer volop gestreden om het clubkampioenschap.
In twee poules van zes spelers
werden de voorrondes gespeeld
waarin uiteindelijk in poule A Marianne Foekens als winnaar naar
voren kwam en Joost van Keulen als tweede eindigde. In poule B was het Paul Clement die
ongeslagen bleef; Tom van Es
werd daar tweede. De kruisfinales gingen daarna tussen Marianne en Tom en de andere halve
finale tussen Paul en Joost. Anders dan in de voorrondes kwamen nu beide eerste teamspelers
Tom en Joost als winnaars uit de
strijd zodat de strijd om de derde plaats ging tussen Marianne
en Paul. Paul had zijn kruit al verschoten in de voorronde en dus
ging de bronzen plak naar nieuwkomer Marianne Foekens. De finale was een spannende strijd
waarin Joost leek af te stevenen
op zijn eerste titel, want de eerste twee games eindigden in 11-7
voor hem. Daarna kwam Tom wat
beter in zijn spel en pakte de derde game met 11-8. In de vierde

De Kwakel - Afgelopen week
vond in Maria-Alm in het Oostenrijkse Salzburger Land het NK alpine skiën plaats. De 17-jarige
wedstrijdskiër Ilse Lek uit De Kwakel nam hier ook aan deel. De afgelopen 2 jaar was het door blessures niet mogelijk om aan de
start te verschijnen, nu kon ze het
eindelijk laten zien.
Om zich goed voor te kunnen bereiden op het winterseizoen is Ilse in Oostenrijk gaan wonen, zodat alle trainingen optimaal benut kunnen worden. Voor dit NK
resulteerde dat in twee gouden
medailles en een zilveren plak.
Op maandag 24 februari werden
de slalomwedstrijden geskied.
De zware regenval die dag maak-

set was Joost weer de bovenliggende partij tot 9-5; hij had nog
twee punten nodig voor de titel.
Maar Tom kwam alsnog langszij
en won met 12-10. De weerstand
van Joost was toen gebroken en
met 11-5 was de beslissende set
voor Tom die hierdoor de wisselbeker opnieuw in ontvangst
mocht nemen en zich een jaar
lang tafeltenniskampioen van Rijsenhout mag noemen.
Volledige eindstand:
1.Tom van Es, 2. Joost van Keulen, 3. Marianne Foekens, 4. Paul
Clement, 5. Kees Spaargaren, 6.
Karel Hermanns, 7. Ton Nieuwenhuijzen, 8. Ruud Eveleens, 9. Sew
Sewgobind, 10. Rick de Jong, 11.
Sander Kerstens en 12. Ilias el
Oussari
Dinsdag speelavond
Ook eens kijken of deze flitsende
sport misschien iets voor jou/u is?
Elke dinsdag vanaf 20.00 uur is
dorpshuis De Reede het domein
van TTV Rijsenhout. Loop gerust
eens binnen; er is altijd wel een
tafel beschikbaar om het eens te
proberen!
veel 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 - Na de regen van de afgelopen weken was het parcours
voor het NK Cross in Kraggenburg doordrenkt van het water,
wat het modderig, glad en daarbij loodzwaar maakte voor de
zeven atleten van AV Aalsmeer.
Corné Timmer besloot om aan
de wedstrijd een extra dimensie toe te voegen door al vroeg
in zijn race over 10 kilometer zijn
spike te verliezen. Corné vervolgde verder op één spike en een sok
de wedstrijd, wat hem een 26e
plaats opleverde bij de mannen.
Wessel Heil (8 kilometer) nam
voor het eerst deel aan een NK en
maakte hierbij een uitstekend debuut met een 25e plaats bij de junioren U20. Nienke van Dok (6 kilometer) had vooraf het plan op-

gevat om met de kop van de wedstrijd mee te gaan bij de meisjes
U20. Deze strategie leverde haar
uiteindelijk een 9e plaats op. Tara
Ozinga finishte bij de meisjes U18
op een 14e plaats. Gwen Alewijnse liep bij de meisjes C (2 kilometer) naar een 26e plaats en broer
Collin (3 kilometer) finishte in dezelfde categorie bij de jongens als
25e.
Tot slot kwam Justin Alewijnse als
25e bij de junioren D (2 kilometer) over de finish. Julia Hoekstra
liep tijdens de 20 van Alphen
voor het eerst onder de 50 minuten op een 10 kilometer. Zij finishte in 49.27 minuten.
Voor Julia betekent dit een verbetering van haar clubrecord bij de
B junioren.

Collin Alewijnse, 25e plaats.
Foto: Erik Witpeerd

Wessel Heil, uitstekend debuut.
Foto: Erik Witpeerd

Jopie en Jasper
winnen bij Soos

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van
13.30 tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van Kudelstaart. Nieuwe spelers worden hartelijk welkom geheten, zowel jokeraars als klaverjassers.Op donderdag 27 februari is het jokeren gewonnen door
Jopie de Grauw met 182 punten,
Bets Teunen werd met 322 punten tweede en Trudy Knol met
732 punten derde. Bij het klaverjassen was de hoogste eer voor
Bets Romkema met 5170 punten,
gevolgd door Huub Bouwmeester met 5169 punten en Hans van
Schuilenburg 4990 punten. Belangstelling? Kom gerust eens kijken. Voor inlichtingen: Hans van
Schuilenburg, penningmeester,
telefoon: 06-12699009.

Aalsmeer - De volgende 55+ ouderensoos is op donderdag 12
maart vanaf 13.30 uur in het Middelpunt aan de Wilhelminastraat
55. Iedereen vanaf 55 jaar is van
harte welkom. Klaverjassen en
rummikuppen staan op het programma. Het rummikuppen tijdens de ouderensoos op 27 februari is gewonnen door Bep
Verhoef met 85 punten, gevolgd
door Tjida Silvis met 141 punten en op drie Lycke Valentijn. De
poedelprijs ging naar Geesje Millenaar. Bij het klaverjassen werd
de hoogste eer behaald door An
Verkerk met 4786 punten, gevolgd door Joke Bakker met 4699
punten en Jan van der Zwaard
met 4653 punten. De poedelprijs mocht Piet Harting met 4167
punten in ontvangst nemen.
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Dames 1 aan kop, winst Heren 1

Zondag Dames 1 en Heren 1 in Proosdijhal

Slecht weekend voor
RKDES handballers
Kudelstaart - Zowel de dames
als heren van handbalvereniging
RKDES leden afgelopen weekend
een nederlaag. De dames gingen
onverwacht hard onderuit bij US
3 (20-14), terwijl de heren tegen
Fortissimo net tekort kwamen
(20-18).
Kampioenschap uit zicht
Hoewel de dames handbalsters
van RKDES nog in de race waren
voor het kampioenschap van de
2e klasse, was daar zaterdag niet
heel veel van te merken. Middenmoter US was niet onder de indruk en het ‘uit-syndroom’ van RKDES kwam dan ook weer snel ter
sprake. Thuis is RKDES nog altijd
ongeslagen, uit heeft de ploeg inmiddels vijf maal verloren. Zaterdagavond in Amsterdam speelde US met meer passie en dat
vertaalde zich uiteindelijk in een
zege. Voor rust was er nog sprake van een gelijk opgaande strijd
(8-8). Na de pauze lukte er bij RKDES niet alleen aanvallend weinig meer, ook verdedigend liet
de ploeg teveel steken vallen. De
uitslag van 20-14 was misschien
wel wat geflatteerd, maar de Kudelstaartse dames leden zonder
meer een verdiende nederlaag.
Het kampioenschap is daardoor
nu volledig uit het zicht. Er resten
nog drie competitiewedstrijden,
waarin de ploeg vrijuit kan spelen. Aanstaande zondag 8 maart
om 11.00 uur komt mede-subtopper Zaanstreek op bezoek in
de Proosdijhal. Een mooie gelegenheid om er een leuke en spannende wedstrijd van te maken.

Sjoelclub Aalsmeer

Prima schrikkelweekje
voor Oceanus waterpolo
Aalsmeer - De dames speelden
zaterdag tegen ZPC Amersfoort 2
en kon bij winst aan kop komen
in de promotieklasse. Na een 1-0
achterstand kwamen de dames
goed terug en liepen uit naar
Algeheel toernooiwinnaar
1-4. Vervolgens trok Amersfoort
Ruud Slappendel.
de stand weer helemaal gelijk
naar 4-4. Daarna namen de dames echter weer een voorsprong
en gaven die niet meer uit handen. Uiteindelijk werd er een hele knappe zege geboekt met 12-8
en heeft Oceanus zelfs op doelsaldo de koppositie veroverd (+10
beter dan de nummer 2). Grote
ronde binnen met 27 holeslagen vrouw van de wedstrijd was Fabien werd dagwinnaar met 88 hole- enne Vork met maar liefst 7 trefslagen. Ruud Slappendel eindig- fers! De overige doelpunten werde met 96 holeslagen door een den gemaakt door Noortje van
maximale score op baan 18, maar der Meer (3x) en Niké van Duijdat kon hem niet van de toer- keren (2x). Met nog zes wedstrijnooiwinst afhouden. Hij werd al- den te spelen staan de dames van
gemeen toernooiwinnaar met Ed van Diemen er goed voor om
405 holeslagen. De goed gemuts- promotie naar de Bondsklasse af
te Dirk-Jan werd tweede met 409 te dwingen.
holeslagen en werd uitgeroepen
tot best geklede speler van het Zinderende laatste periode
toernooi. Pascal van Duijn werd Een zondagse wedstrijd tegen De
derde. Bij de dames werd Els van Futen in Amstelveen is altijd lasder Stroom eerste met 425 hole- tig voor Heren 1. Met een zege
slagen, Maxime van den Bosch zou de derde plaats in de competweede en Marrie Bonhof derde. titie bijna veilig gesteld kunnen
worden. Door een aantal afzeggingen sloten Herman van ZijverToernooi op 14 maart
Op 14 maart wordt het handicap den en Patrick Meulenbroek vantoernooi op de midgetgolf club
Aalsmeer gespeeld. Een handicap
is een golfterm, die de speelsterkte van een golfer aangeeft. Winnaar is de speler die met zoveel
mogelijk slagen onder zijn individuele handicap uitkomt. De club
is die dag beperkt geopend voor
recreanten.

uit Heren 2 bij de selectie aan. De
Futen begon beter aan de wedstrijd doordat er verdedigend
nog te veel gaten vielen bij Oceanus. Kevin Melman wist met twee
goals iets terug te doen. De eerste periode leek met 3-2 te worden afgesloten, maar Dennis
Reijnders maakte in de laatste seconde met een prachtig lobje alsnog gelijk. Ook de twee periode
werd weer gelijk afgesloten: 5-5.
Beide doelpunten wederom van
Dennis, waarbij opmerkelijk genoeg de 5-5 wederom een lobje
in de laatste seconde was. In de
derde periode had de Oceanus
verdediging de organisatie beter op orde en ook mocht het niet
klagen dat De Futen veel kansen
om zeep hielp (mede door prima
keeperswerk door Stanley Moolhuijsen). De heren namen het
heft in handen door doelpunten
van Herman van Zijverden, Yoni
Joore en Kevin met zijn derde. Er
volgde nog een zinderende laatste periode waarin De Futen de
achterstand verkleinde tot 7-8.
Dat bleef het lang, met aan beide kanten kansen op scores. Door
een handige onderschepping en
een daaruit volgend doelpunt
wist Istvan Spaargaren vier seconden voor tijd de beslissende
9-7 te maken!

Rijsenhout - Met felle windstoten, kou en striemende regen als
extra tegenstanders was het voor
wielrenners Owen Geleijn en Nils
Eekhoff uit Rijsenhout afgelopen
weekeind beuken en bibberen.
Geleijn deed dat afgelopen zaterdag als debutant bij opleidingsteam Jumbo-Visma in de Nederlandse openingsklassieker Ster
van Zwolle. Hij eindigde in een
uit elkaar geblazen veld knap als
45ste. Owen keek tevreden terug
op zijn eerste koers van het jaar
en de collectieve sterke prestatie
van zijn team: “Ik had een goed
het seizoen was weer gezellig met gevoel in mijn benen, maar er
een groot aantal deelnemers. Het had misschien iets meer ingezeklaverjassen is deze avond gewon- ten. Toen het peloton in waaiers
nen door Ubbel Blom met 5569 brak zat ik net te ver van achteren,
punten, op twee met 5540 pun- waardoor ik in de derde groep teten Dirk van Dam en plaats drie recht kwam. Helaas konden we
met 5525 punten was voor Els Ver- net niet aansluiten bij de tweede
geer. De poedelprijs is uitgereikt waaier. Met een man of tien ben
aan Piet Kragtwijk met 3278 pun- ik vervolgens naar de finish geten. Bij het rummicuppen was met reden.” Slechts 57 renners reden
9 punten Rudolf Haussler de beste de koers uit; 113 anderen gaven
en de poedelprijs ging naar Jannie voortijdig op.
van Hemert met 102 punten. Zin
in een ontspannen en gezellige Omloop Nieuwsblad
kaartavond? Het bestuur van Ons Nils Eekhoff behoorde zaterdag in
Genoegen heet zowel de trouwe de eerste Vlaamse wedstrijd van
kaarters als nieuwe gezichten van het jaar, de Omloop Het Nieuwsharte welkom.
blad, na 170 kilometer ook tot de
uitvallers. Maar niet eerder nadat
hij zich nadrukkelijk in beeld van
euro per persoon. De regenachti- de camera’s had gefietst. Toen het
ge maandag 24 februari gaf een peloton na 70 kilometer op een
matige opkomst en er werd ook kasseistrook in vijf waaiers werd
niet hoog gekaart. De prijzen gin- getrokken draaide de debutant
gen naar Matty van Tol met 5234 brutaal mee in de eerste groep
Aalsmeer - Op maandag 9 maart punten en naar Jan de Nooij met van zestien renners. Daarbij wahoudt Allen Weerbaar weer een 4935 punten. De andere prijzen ren ook de latere winnaar Jasper
speelavond. Iedereen is welkom vielen in de 4800, Emmy Schuit
in buurthuis het Middelpunt. De had 4842 punten. Gradus van
deur gaat om 19.30 uur open Vuren had 4825 punten en Ton
je in te zetten voor al die honder- voor inschrijving en een kopje Könst had 4801 punten. De marden kinderen, alle avonden of koffie of thee en vanaf 20.00 uur senprijs was voor Maarten van
één avond? Meld je dan aan of worden de kaarten verdeeld. De der Vaart en onderaan eindigde
stuur een mail voor meer infor- inleg is voor iedere avond 1,50 Henk van der Stroom.
Kudelstaart - Zin in een gezellimatie naar avondvierdaagsekuge avond klaverjassen? Iedereen
delstaart@gmail.com.
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur is van harte welkom bij klaverjasvoor koffie, thee en inschrijving. club De Geluksvogels. Het hele
Het klaverjassen op vrijdag 27 jaar door wordt er op de woensVoor méér lokaal
februari is gewonnen door Ge- dagavond vanaf 20.00 uur geLemmerzaal met de prach- kaart in het Dorpshuis van Kunieuws uit de regio! Aalsmeer - Komende vrijdag 3 orge
tige score van 6186 punten en delstaart. Op 26 februari is het
maart is er weer koppelkaarten daar kun je mee thuis komen. klaverjassen gewonnen door Bert
bij BV Hornmeer in het buurt- Paul Schouten werd tweede van der Jagt met 4931 punten,
huis aan de Dreef 1. Iedereen is met 5304 punten en Frits Zel- Jan Ramp werd tweede met 4857
van harte welkom. Voor kaarters denthuis derde met 5260 pun- punten en Erik van de Beitel werd
die geen maat hebben, wordt ten. De poedelprijs was voor derde met 4851 punten. De poeeen kaartpartner gezocht. Het Mia Huijkman met 3484 pun- delprijs was deze week voor Markoppelkaarten begint om 20.00 ten.
ry Akse met 4036 punten.

Stuyven, wereldkampioen Mads
Pedersen, Ian Stannard, Tim Wellens en Zdenek Stybar, de nummer één van vorig jaar. Deze elitegroep hield het 25 kilometer vol,
waarna alle pelotonnetjes weer in
elkaar schoven. Vervolgens hield
Eekhoff nog enige tijd zijn kopmannen Sören Kragh Andersen
(derde in de uitslag) en Tiesj Benoot (veertiende) uit de wind en
gaf na gedane arbeid 40 kilometer voor finishplaats Ninove op
om krachten te sparen voor de
wedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne, een dag later. In deze koers
reed Nils tot aan de twee laatste
bergjes regelmatig op kop van
het rennerslint als wegbereider
voor Benoot en sprinter Cees Bol.
Hij beëindigde de wedstrijd in het
tweede peloton op plek 101.

Strijd om derde plaats
De heren van RKDES zijn door
de nederlagen in februari, eigenlijk wel klaar met de competitie.
De ploeg zal hoogstwaarschijnlijk derde of vierde worden, ook al DirkJan Jongkind,
moeten er nog een paar wedstrij- best geklede speler.
den gespeeld worden. Zondag
lukte er in Cothen tegen laagvlieger Fortissimo in ieder geval weinig en dat had zeker met de instelling van de ploeg te maken.
Werd de heenwedstrijd nog met
38-23(!) gewonnen, ditmaal was
Fortissimo de ploeg in vorm. De
afwezigheid van Hans Wessels
liet zich zondag behoorlijk voe- Aalsmeer - Op zondag 1 maart
len. Met name aanvallend was de werd de zevende en laatste wedploeg in de eerste helft machte- strijd van de jaarlijkse wintercomloos. Teveel schotpogingen gin- bi Aalsmeer - Boskoop gespeeld.
gen domweg naast of werden Vanwege code Oranje tijdens de
door de goede doelman van For- storm Ciara is de een-na-laatste
tissimo gestopt. Bij rust stond RK- wedstrijd in Boskoop niet doorgegaan. De finale werd gespeeld
DES dan ook met 12-8 achter.
Na de pauze stond de verdedi- op het terrein van de Midgetgolf
ging van RKDES beter en onder Club Aalsmeer. Er konden tijdens
aanvallende impulsen van Pe- het toernooi in totaal 21 ronden
ter Kouwenhoven kwamen de worden gespeeld. De beste 6 ronKudelstaartse heren langzamer- den in Boskoop en de beste 9 ronhand terug in de wedstrijd (17- den in Aalsmeer telden mee voor
het eindklassement. De slecht17).
Helaas sloeg het noodlot toen ste drie ronden in Aalsmeer en
toe. Een paar vrije kansen werden de slechtste drie in Boskoop werjammerlijk gemist en ook de ar- den geschrapt. Er stond zondag
biter van dienst nam een aantal een stevig windje en de wedstrijd
ongelukkige beslissingen die op moest kort worden onderbroken
dat moment niet bepaald in Ku- vanwege een regenbui. Het weer
delstaarts voordeel waren. Een kan natuurlijk altijd voor verrasietwat zure 20-18 nederlaag was singen zorgen. Maar over het alhet gevolg. Komende zondag 8 gemeen mochten de spelers op
maart om 12.15 uur speelt RK- de eerste dag van de meteoroDES in de Proosdijhal thuis tegen logische lente niet mopperen.
Houten 3. Inzet is dan de derde De stevige wind zorgde er wel
voor dat er zondag geen superlaplaats.
ge scores konden worden genoteerd. En wind of geen wind: de
broodjes bal gehakt en broodjes
worst waren weer voortreffelijk.
Bij de heren waren Ruud Slappendel en Dirk-Jan Jongkind de
grote favorieten. Maar zij moesten in de eerste ronde Wendy Los
voor laten gaan. Wendy opende
ijzersterk met een ronde van 28
steekjes vallen voor een goede holeslagen. Dat kan beter, dacht
klassering.
Els van der Stroom, die de tweede ronde binnensleepte met 27
Competitie en voorronde
holeslagen. Hadden de heren dan
De volgende competitieavond is niets in te brengen? Zeker wel:
op donderdag 12 maart en be- Pascal van Duijn haalde de derde
gint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart.
Zaterdag 14 maart is de derde en
laatste voorronde van afdeling
West in Heemskerk. Dan weten
de sjoelers wie zich op kan maken voor het NK in april in Barneveld. Voor uitslagen en informa- Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoetie zie ook de website van Sjoel- gen houdt op dinsdag 10 maart
club Aalsmeer: www.sjoelclub- weer een gezellige speelavond.
Klaverjassen en rummikuppen
aalsmeer.nl.
staan op het programma. Plaats
van samenkomst is de zaal van het
Jan Geleijn, winnaar C-klasse
Kloosterhof aan de Clematisstraat
bij Sjoelclub Aalsmeer.
en de aanvang is 19.30 uur. Zaal
open vanaf 19.00 uur. Toegangsprijs is 3 euro en dit bedrag is inclusief koffie of thee bij binnenkomst.
Verdere consumpties kosten 1 euro per stuk. De vorige avond van

Midgetgolfclub Aalsmeer

Ruud en Els winnaars van
de wintercompetitie

Twintig bakkenrecord
voor Tim van Tiem
Aalsmeer - Op donderdag 27 februari is Sjoelclub Aalsmeer weer
aan de bak geweest in het Dorpshuis in Kudelstaart. Slechts 26
deelnemers deze keer, maar wederom kon niemand tippen aan
Tim van Tiem. Hij gooide opnieuw zo goed, dat hij zijn 20 bakkenrecord verbeterde tot 2864,
een gemiddelde van 143,20. Kees
Verbruggen, Mirjam van den Berg
en Jan Geleijn wonnen de andere klassen. Uitslagen per Klasse:
Hoofdklasse: 1. Tim van Tiem, 2.
Cock Tukker en 3. Petra Houweling. A-Klasse: 1. Kees Verbruggen, 2. Theo van Leijden en 3.
Marja Springin’tVeld. B-Klasse: 1.
Mirjam van den Berg, 2. Dirk Mol
en 3. Pim van der Meer. C-Klasse:
1. Jan Geleijn Dzn, 2. Wim van der
Geest en 3. Klaas van Leeuwen.
Bekerwedstrijd
Zaterdag 29 februari is de vijfde bekerwedstrijd van het seizoen gesjoeld in Beneden Leeuwen. Bij de Dames won Hettie
Kleine en bij de Heren Ronald
Polman. Tim van Tiem kon hier
geen potten breken en haalde de
laagste klassering van Sjoelclub
Aalsmeer met een 22e plaats. Patrick Haring deed het uitstekend
en werd 6e. Cock Tukker (13e) en
Wim Voorbij (20e) lieten ook wat

Avondvierdaagse
zoekt
versterking
Kudelstaart - Van 25 tot en met
28 mei wordt de avondvierdaagse in Kudelstaart gehouden. Een
oer-gezellig evenement voor de
jeugd in Kudelstaart. Maar nu is
de organisatie, door vertrekkende leden, op zoek naar versterking van het gezellige team. Onder het motto dat vele handen
het werk licht maakt, worden de
taken zo goed mogelijk onderling verdeeld. Vind jij het leuk om

Wielrennen

Storm krijgt Owen Geleijn
niet klein in Zwolse Ster

Recreatief
Ook eens een balletje slaan? De
midgetgolfbaan in de Beethovenlaan is elke woensdag, zaterdag en zondag geopend van één
tot vijf uur. De midgetgolfclub beschikt over een gezellige binnenruimte waar drankjes, ijsjes en
kleine versnaperingen verkrijgbaar zijn. Op speeldagen is de
baan in de Hornmeer beperkt geopend voor recreanten. De baan
is dan geopend vanaf kwart over
drie.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Koppelkaarten
BV Hornmeer

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Parijs Nice
Komende zondag 8 maart begint
Nils aan een nieuwe opdracht: de
achtdaagse World Tour-race Parijs-Nice. In de eerste drie etappes
moet hij met teamgenoten Nico
Denz en Casper Pedersen proberen sprinter Cees Bol in een kansrijke stelling te brengen. Voor de
heuvel- en bergritten rekent Team
Sunweb op Sam Oomen, Chris
Hamilton en Marc Hirschi. De
koers is tot zondag 15 maart live
te zien op de Vlaamse tv en Eurosport.

Wedstrijden
basketbal
Zondag 8 maart:
12.00 u. BC apollo Amsterdam
X12 - BV Aalsmeer X12 ]
(uit).
13.30 u. BV Aalsmeer MSE2 Windmills MSE2
13.30 u. BV Aalsmeer M18 JBC/Noorderhaven M18
13.30 u. BV Aalsmeer M16 HBC M16
15.15 u. BV Aalsmeer MSE1 U.S. MSE3
15.15 u. BV Aalsmeer X14 MBCA Amstelveen X14
15.15 u. BV Aalsmeer V16 BV Hoofddorp V16
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal De Proosdijhal aan de Edisonstraat. Publiek is
van harte welkom.

