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Het beste personeel op de juiste plekDe laatste vacatures staan weer op onze vernieuwde site!

Antenna weet hoe het werkt!

Interessante banen in de regio!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS PER 11 MAART

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

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

Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer.nl
Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

gerard joling
live met de Marcel Fisser Band

Kaartverkoop

start 1 april

op feestweek.nl

Woensdag 20 maart 
zijn onze balies 

gesloten i.v.m. de 
verkiezingen.

Zie pagina 6.
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CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369
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identiek!

Gert de Jong Automobielen

Sneller busvervoer en aanleg verbinding vrachtverkeer 

Overeenkomsten voor 
een bereikbaar Aalsmeer

Eén voor een snellere verbinding 
voor het vrachtverkeer van Royal 
FloraHolland naar Schiphol (On-
gestoorde Logistieke Verbinding) 
en één voor een snelle busver-
binding (Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer Legmeerdijk). Met de on-
dertekening van deze overeen-
komsten kunnen beide projec-
ten van start gaan en zo de regio 
Aalsmeer een bereikbaarheidsim-
puls geven. 

Snellere bus 
Met het project HOV Legmeer-
dijk wordt het busvervoer tus-
sen Kudelstaart, Aalsmeer en Am-
stelveen betrouwbaarder en snel-
ler. De R-net buslijnen 357 en 358 
(tussen Kudelstaart en Amster-
dam-zuid) rijden nu nog over het 
veilingterrein van Royal FloraHol-
land. Deze gaan in de nieuwe si-
tuatie over de Burgemeester Kas-
teleinweg en de Legmeerdijk rij-
den. Ook komt er een nieuwe 

halte ter hoogte van de distribu-
tiegang van Royal FloraHolland 
aan de Legmeerdijk. Bij de hal-
te komen trappen, liften en een 
loopbrug over N231. Deze loca-
tie sluit ook goed aan op de nieu-
we sierteelt-attractie FloriWorld 
(350.000 bezoekers per jaar), die 
naar verwachting voor de zomer 
2020 wordt opgeleverd. Daar-
naast zorgt de nieuwe route voor 
zes minuten rijtijdwinst. Dagelijks 
gaan bijna 2000 reizigers profi te-
ren van deze versnelling. De hui-
dige bushaltes op het terrein van 
Royal FloraHolland komen te ver-
vallen. 

Verbinding vrachtverkeer
Naast een versnelling en verbe-
tering van de buslijnen komt er 
ook een nieuwe verbinding voor 
vrachtverkeer (OLV). Met deze 
nieuw aan te leggen weg sluit 
bloemenveiling Royal FloraHol-
land straks beter aan op de nieu-

we N201. Hiervoor komt een nieu-
we ingang naar het ontwikkelge-
bied Oost vanaf de Legmeerdijk 
(N231) en komt er een nieuwe 
uitgang vanaf Royal FloraHolland 
over Green Park Aalsmeer via de 
Middenweg naar de N201.
Wethouder Robert van Rijn: “Om 
al het verkeer in Aalsmeer in de 
juiste banen te leiden zijn een 
goede openbaar vervoer verbin-
ding en een ongestoorde logis-
tieke verbinding voor FloraHol-
land van groot belang. Met de-
ze ondertekening en samenwer-
king verstevigen we onze bereik-
bare en ondernemende positie in 
de regio als Aalsmeer.”

Start werkzaamheden
De komende tijd worden er voor-
bereidende werkzaamheden ge-
troff en. Aan deze bereikbaar-
heidsimpuls voor de regio wer-
ken gemeente Aalsmeer, provin-
cie Noord-Holland, Royal Flora-
Holland en Vervoerregio Amster-
dam samen om de mobiliteit per 
weg en openbaar vervoer te ver-
beteren. De planning is dat eind 
2022 beide projecten klaar zijn.

Gerard Slegers (portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam), David van Mechelen (CFO Royal FloraHolland), 
Robert van Rijn (wethouder gemeente Aalsmeer) en Elisabeth Post (gedeputeerde provincie Noord-Holland). 
Foto: www.kicksfotos.nl 

Aalsmeer - Vrijdag 8 maart hebben de bestuurders van gemeen-
te Aalsmeer, provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en Ver-
voerregio Amsterdam twee samenwerkingsovereenkomsten on-
dertekend. 

Gaslek bij de 
Zeilschool

Aalsmeer - Rond kwart 
voor twaalf in de och-
tend van dinsdag 12 maart 
werd de brandweer gealar-
meerd voor een gaslekka-
ge bij de Zeilschool aan de 
Kudelstaartseweg. Bij werk-
zaamheden was de gaslei-
ding geraakt. Het bleek een 
kleine lekkage te zijn. Ge-
wacht is tot Stedin ter plaat-
se was om het lek te repare-
ren.

Politie zoekt getuigen!
Poging straatroof bij 
Molenvliet/Hornweg
Aalsmeer - Op donderdag 7 
maart heeft tussen tien uur en 
kwart over tien in de ochtend 
een poging tot straatroof plaats-
gevonden bij de Hornweg. Een 
fi etsster werd bij de oversteek 
bij de Molenvliet ingehaald door 
een jongen en een meisje op 
een scooter. Vervolgens passeer-
de een jongen op een fi ets, die 
probeerde de tas van de vrouw 
te stelen. Bij het passeren gaf hij 
een fl inke ruk aan de tas die de 
fi etsster over haar schouder had 
hangen. De fi ets van de vrouw 
begon fl ink te wiebelen, geluk-
kig is zij niet ten val gekomen. Ze 
was fl ink geschrokken, maar wist 
haar belager van zich af te schud-
den door hem een klap in zijn ge-
zicht te geven. Hierop begonnen 
de jongen en de twee op de snor-
fi ets de vrouw uit te schelden. 
Ze kozen wel het hazepad en gin-
gen er vandoor richting de Stom-
meermolen. De politie heeft een 

onderzoek in de buurt gehou-
den, maar het drietal is niet aan-
getroff en. Mogelijk zijn er getui-
gen of inwoners die meer infor-

matie hebben, zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000. 
De jongen, die probeerde de tas 
van de vrouw te stelen, wordt ge-
schat op 16 of 17 jaar. Hij is blank, 
heeft blond krullend warrig haar 
en een stevig postuur. De twee 
op de scooter worden ook 16 of 
17 jaar geschat, beiden zijn blank. 
De jongen heeft blond haar.



tief zijn. Er wordt op tijd gespeeld 
en de wedstrijden staan onder 
leiding van Volant ’90 leden. Aan 
het eind is er voor iedereen een 
aandenken en een speciale prijs 
voor de winnaars van elke leef-
tijdsgroep. Iedereen is uitgeno-
digd om te komen kijken en aan 
te moedigen. 

Glow in the Dark
Zaterdag 6 april organiseert Vo-
lant ’90 een bijzonder evene-
ment: Glow in the Dark Bad-
minton in de Proosdijhal te Ku-
delstaart. Zin om mee te doen? 
Sportkleding en zaalschoenen 
meenemen is voldoende, want 
voor rackets wordt gezorgd. 
Graag wel houden aan deze tij-
den: 14.30 uur jeugdleden met 
hun familie en vrienden; 16.00 
uur inwoners van Kudelstaart en 
Aalsmeer; 17.00 uur seniorenle-
den van Volant ’90 met familie en 
vrienden. Kijk voor meer informa-
tie op: www.volant90.nl
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.450

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 17 maart

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Ton Nap.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. en 16.30u. Diensten 
met ds. C. van Atten. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Gabe Hoekema. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
Veertigdagentijd project.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. Vrijhof, Rijsenhout.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: H. van 
Voorst.  

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. M.J. Zandber-
gen. Organist: Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertol-
king en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof. Voorganger M. van 
Zoelen. Zondag in Karmelkerk 
om 9.30u. Viering m.m.v. Kar-
melkoor. Voorganger: Jeroen 
Hoekstra. Om 14u. en woens-
dag 18u. Poolse diensten met 
Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Russisch-orthodoxe dienst
-   Heilige Maria van Egypte Kerk.

Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed en zondag 10u. Goddelij-
ke Liturgie.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met mw. M. Gehrels, Amster-
dam. Biduur voor gewas en ar-
beid.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
N.J.M. Goedhart uit Utrecht.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. dames- en heren-
koor. Op woensdag 21 maart 
Passieronde om 19.15u.

Reuma Nederland zoekt 
collectanten in Kudelstaart
Kudelstaart - In de week van 18 
tot en met 23 maart is weer de 
jaarlijkse collecteweek van Reu-
ma Nederland (voorheen het 
Reumafonds). Ook dit jaar zetten 
duizenden vrijwilligers zich met 
hart en ziel in om door heel Ne-
derland geld op te halen voor on-
derzoek naar reuma. Reuma Ne-
derland zoekt nog vrijwilligers in 
Kudelstaart. Door te collecteren 
of de collecte bij u in de buurt te 
organiseren helpt u mee om geld 
voor reumaonderzoek op te ha-
len. Want alle kleine beetjes hel-
pen! Want, geld voor reumaon-
derzoek is hard nodig. Meer dan 
twee miljoen Nederlanders heb-
ben reuma, waarbij artrose het 
meest voorkomt. Daarmee is reu-
ma helaas de meest voorkomen-
de chronische ziekte in Neder-
land. Reuma beperkt je thuis, op 
school, op het werk. Door ern-
stige pijn en vermoeidheid, be-
schadigde spieren en gewrich-
ten die moeilijk bewegen. Met de 
opbrengst van de collecte helpt 
u mee aan het doel dat Reuma 
Nederland nastreeft: een bete-
re kwaliteit van leven voor men-
sen met reuma. Nog meer weten-
schappelijk onderzoek is nodig 
om dit doel te bereiken. Naast het 
financieren van wetenschappe-
lijk onderzoek geeft Reuma Ne-

derland ook voorlichting, onder-
steunt patiëntenactiviteiten en 
komt op voor de belangen van 
mensen met reuma in de politiek 
en zorg.  
Wilt u helpen collecteren? In Ku-
delstaart is men nog op zoek 
naar een aantal collectanten 
voor de Albrechtstraat, Bilder-
dammerweg, Geerland, Graaf 
Willemstraat, Gravin Aleidstraat, 
Korfstraat, Linksachterstraat, 
Mijnsherenweg, Rechtsachter-
straat, Schweitzerstraat, van Leeu-
wenhoekstraat en de Zijlijnstaart. 
Wie één of meerdere straten wil 
lopen, kan een mail sturen naar:  
reuma.kudelstaart@gmail.com.

K fie rinken 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Dinsdag 19 maart 
zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg. De ge-
zamenlijke kerken bieden een ge-
zellige morgen aan. Om 10.00 uur 
staat de koffie/thee klaar. Kerke-
lijk gebonden of niet, iedereen 
kan vrijblijvend binnen wande-
len. Rond half twaalf gaat ieder 
weer naar huis. Verdere informa-
tie bij Klaas Kersloot via 0297–
323774 of bij Gre Tuinstra via 
0297 -331545.

Snel ingrijpen bij hartstilstand
Actie Marjon Meissen voor 
Buurt-AED in Rietlanden
Kudelstaart - Bewoner Marjon 
Meissen uit de Rietlanden is een 
actie gestart om geld op te ha-
len voor een AED in haar buurt. 
Via het platform Buurt-AED.nl van 
de Hartstichting kunnen buurt-
bewoners geld ophalen om zo sa-
men een levensreddende AED te 
kopen. Initiatiefnemer Marjon: “Ik 
ben al jarenlang BHV-er op mijn 
werk en ieder jaar tijdens de her-
halingscursus wordt de noodzaak 
van snel ingrijpen bij een hartstil-
stand weer benadrukt. Ik heb zelf 
nog nooit hoeven reanimeren, 
maar ik weet van collega’s die dat 
wel gedaan hebben, dat een AED 
in de buurt letterlijk levens kan 
redden. Daarom ben ik ook de ac-
tie gestart voor de Rietlanden.” De 
actie steunen? Kijk voor informa-
tie op www.buurtaed.nl en zoek 
op Kudelstaart/Lisdoddestraat.

‘6-minutenzone’
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 men-

sen in Nederland een hartstil-
stand buiten het ziekenhuis. In 
70% van de gevallen vindt zo’n 
hartstilstand thuis plaats. De kans 
op overleven is het grootst als 
binnen 6 minuten gestart wordt 
met reanimeren met een AED. 
Het lukt de ambulance meest-
al niet om binnen die tijd aanwe-
zig te zijn bij het slachtoffer. Daar-
om is het belangrijk dat er in elke 
buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n 
‘6-minutenzone’ te maken zijn 
30.000 AED’s nodig die dag en 
nacht beschikbaar zijn en aan-
gemeld zijn bij oproepsysteem 
HartslagNu. Op dit moment zijn 
in Nederland 15.000 AED’s aan-
gemeld bij het oproepsysteem, 
waarvan er 10.000 dag en nacht 
beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-
actie draagt bij aan het realise-
ren van deze landelijke ‘6-minu-
tenzone’.

W. Roodenburg 
te gast bij OVAK

Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 
19 maart is Wim Roodenburg 
te gast bij ouderenvereniging 
OVAK. Afgelopen jaar heeft hij 
foto’s vertoond van de Zijdstraat 
en een stukje Dorpsstraat. Deze 
keer gaat hij verder in de Dorps-

Postzegel(ruil)
beurs in het 
Parochiehuis

Aalsmeer - Voor verzamelaars 
van postzegels uit Aalsmeer en 
daarbuiten gaan op zaterdag 16 
maart de deuren van het Paro-
chiehuis om 09.30 uur weer open. 
De entree is gratis. Er kan weer  
heerlijk gesnuffeld worden in de 
ruim 120 stockboeken met daarin 
vijf eurocent zegels welke op de 
verenigingstafel te vinden zijn. 
Neem stockboek(en) met dub-
bele zegels om te ruilen, ook dat 
kan hier. Gerard Hoving laat een 
mooie presentatie over ‘De Post-
geschiedenis van Pitcairn’  zien en 
dat allemaal op brieven en post-
zegels. De verenigingsavond op 
4 maart gemist, het restant vei-
lingkavels is op de ruilbeurs nog 
te koop. Kijk voor meer informa-
tie ook op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Op deze si-
te staan ook alle kavels voor de 
grote veiling op maandag 1 april 
(geen grap) met heel veel stock-
boeken, verzamelingen en losse 
zegels. Kom gewoon even gezel-
lig bijpraten met een kop koffie 
en een broodje of frisdrankje. De 
ruilbeurs sluit om 15.00 uur haar 
deuren. Dus, noteer 16 maart: 
ruilbeurs in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Voor meer in-
formatie kan deze dag contact 
opgenomen worden met Cor via 
0297-343885 of met Gerboud via 
0297-345231.

straat, door naar de Oosteinder-
weg en weer terug naar de Zijd-
straat. Ook dit keer met het ach-
terliggende verhaal van de foto. 
Leden van OVAK zijn van harte 
welkom. De locatie is als altijd het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
6 en de aanvang is 14.00 uur.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 18 maart 20u. met drs. 
Bert Piet in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Voor oudste groepen basisscholen
Zaterdag jeugdtoernooi 
badminton bij Volant’90
Kudelstaart - Zaterdag 16 maart 
organiseert badmintonver-
eniging Volant ’90 het jaarlijk-
se jeugdtoernooi voor de basis-
schoolgroepen 6, 7 en 8. In aan-
loop naar dit toernooi hebben 
de kinderen tijdens de regulie-
re gymnastiekles op school een 
badminton clinic gekregen van 
ervaren Volant ’90-leden. Aan-
vankelijk was het bedoeld voor 
de jeugd uit Kudelstaart, maar 
sinds vorig jaar doen de groepen 
van de Jozefschool ook mee en 
krijgen hiervoor een clinic in de 
Waterlelie. Ieder jaar wordt dit en-
thousiast ontvangen. De meeste 
kinderen kennen het spel van de 
camping of het strand, maar niet 
of nauwelijks als wedstrijdsport. 
Het is leuk om te zien hoe de 
meeste kinderen het na de eerste 
beginselen al als een uitdagen-
de tak van sport ervaren. Met en-
kele simpele basisvaardigheden 
kunnen ze zich al vrij gemakkelijk 
meten met de meeste recreatieve 
spelers. De afgelopen twee dins-
dagavonden zijn er al tal van kin-
deren komen oefenen voor het 
toernooi. Dit wordt gespeelt met 
een team van vier spelers, waar-
van er wisselend telkens twee ac-
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14 MAART

 Ouderensoos in het Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

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

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

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

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

 Hardstyle café met Rosko, 
Flexxo en Myroh in N201, 
Zwarteweg van 19.30 tot 
23u.<

 Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

15 MAART
 Verkoop handwerkjes en 

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

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

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

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

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

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

 Bierproeverij in Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 20u.

 Lezing ‘Flowers in Asian Art’ 
in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg 1 vanaf 20u. 
Museum open vrijdag en za-
terdag 10-17u. en zondag 11-
17u.

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

16 MAART
 Schoonmaakactie SPIE op 

Westeinderplassen v/a 7.45u. 
bij Nieuwe Meer.

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

 Postzegel(ruil)beurs in Paro-
chiehuis, Gerberastraat van 
9.30 tot 15u.

 Crash Museum in fort bij 
Aalsmeer in Aalsmeerderbrug, 
zaterdag open, 11 tot 16u. 
Woensdag open 13-16u. 

 Open dag Bosman Van Zaal 
in nieuw onderkomen, Brazili-
elaan 4 van 13 tot 17u.

 Opening nieuwe expositie 
bloemen en stillevens in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat om 16u. 
Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. Tot en met 28 april.

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

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

17 MAART
 The Jazz Birds bij Bob & Gon in 

De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.

 Sugerboy and The Sinners 
live in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.

 Meezingmiddag in Het Dijk-
huis, Aalsmeerderdijk 77 in 
Oude Meer vanaf 16u.

18 MAART
  Expositie schildersgroep in 

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

 Masterclass Profileren met ex-
pert Rob Overgaauw in The 
Beach, Oosteinderweg 247a 
van 16 tot 18u.

 Lezing fotograaf Raymond Rut-
ting bij Fotogroep Aalsmeer in 
Boerma Instituut, Legmeerdijk 
227 vanaf 19.30u.

19 MAART
 Koffie drinken in het Lichtba-

ken in Rijsenhout van 10 tot 
11.30u

 Wim Roodenburg met oude 
foto’s en films bij OVAK in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat van-
af 14u.

 Kaarten maken in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 
14.30 tot 16.30u.

 Lezing Judith van Gaalen over 
‘Van Cure naar Care’ bij Zin-
Inn, Doopsgezinde Gemeen-
te, Zijdstraat 55 vanaf 20u

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

20 MAART
 Multi Media in wijkcentrum 

Voor Elkaer, Kudelstaart van 
9.30 tot 11.30u.

 Inloop bij Oost-Inn in De Mika-
do, Cathariana Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. 

 Walking football bij FCA, Beet-
hovenlaan vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

21 MAART
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Sjoelen in dorpshuis De Ree-
de, Rijsenhout vanaf 19.30u.

22 MAART
 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-

huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

 Speelavond IJsclub Oost in 
The Beach, Oosteinderweg 
247a vanaf 20u.

 Kaarten bij FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan van-
af 20u

 Boekhuisbal in Het Boekhuis, 
Zijdstraat vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor muzikan-
ten in N201, Zwarteweg v/a 
20u.

23 MAART
 Tweede Aelsmeerse uitvaart-

beurs in Het Baken, Ophelia-
laan 247 van 11 tot 16u.

  Kledingbeurs in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout. Verkoop 
12.30 tot 14u.

 Kaartverkoop toneelvereni-
ging Kudelstaart voor ‘Sunshi-
ne Boys’ in Dorpshuis, 11-13u.

 Inschrijven Monsterrit Brom-
fiets Genootschap in café Jop-
pe, Weteringstraat vanaf 17u.

 Jubileumconcert 120 jaar Flo-
ra met Micheline van Hautem 
en Jos Jansen in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Viool ‘Leonardo’
(4/4) €129,-

Westerngitaar
‘Richwood’ €135,-

Lessenaar ‘Boston’
(met hoes) €19,95

Meer dan
50 ukelele’s!

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Bijzondere middag met Bob en Gon
Jazz Birds in Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 17 maart tre-
den de Jazz Birds op in De Oude 
Veiling. Mogelijk niet echt heel 
bekend bij het publiek, maar ver-
trouw op de keuze Bob en Gon, 
het gaat een bijzondere muzika-
le middag worden! Bob en Gon 
gaan nooit over één nacht ijs, be-
reiden zich goed voor om telkens 
weer een verrassend blij makend 
programma te kunnen presente-
ren. “Wij zien het als een uitda-
ging onze gasten een geweldi-
ge middag te bezorgen.” Dit heb-
ben de twee reeds bewezen met 
de tot nu uitverkochte voorstel-
lingen.

Geweldige tip van Katelijne
Dit keer was het Katelijne van Ot-
terlo die met een geweldige tip 
kwam. “Luister hier eens naar”, 
was haar advies en dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd. 
“Wij zijn zo blij dat wij deze jon-
ge enthousiaste mensen naar 

Aalsmeer hebben kunnen halen”, 
aldus Bob en Gon. 
Het podium in de bovenzaal 
van De Oude Veiling zal behoor-
lijk gevuld zijn met de zes Jazz 
Birds. Zij leerden elkaar kennen 
op het Conservatorium in Am-
sterdam en zijn voortgekomen 
uit the New Amsterdam Voices 
en Song Birds. Zij spelen beken-
de jazz stukken uit The American 
Songbook en ook heerlijke oude 
nostalgische jazz. Vanaf 14.45 uur 
bent u van harte welkom. Bob en 
Gon zullen deze middag ook al-
vast een klein tipje van de slui-
er oplichten wat betreft het sei-
zoen 2019-2020. De meeslepen-
de klanken van de Jazz Birds klin-
ken vanaf 15.30 uur. De weersver-
wachting ziet er niet rooskleurig 
uit, maar de Jazz Birds bezorgen u 
een zonnige warme muziekmid-
dag. Kaarten zijn te koop bij Wit-
tebol in de Ophelialaan.
Janna van Zon 

Blues, soul, funk en rock and roll
Sugarboy & The Sinners 
zondag in The Shack
Oude Meer - Rockin and shakin 
the blues aanstaande zondag 17 
maart op het podium van The 
Shack. Een energieke live show 
met een mix van blues met soul, 
funk en rock and roll door Sugar-
boy and The Sinners. Zanger Su-
gar Boy schakelt met gemak zijn 
soulvolle zang over naar dam-
pende bluesharp solo’s. Bijge-
staan door Ronnie op gitaar en 
de op twee motoren ronkende 
ritmesessie van Vinnie en Fran-
kie zorgen deze jongens voor 
een dansbare energieke blues-
bast! Sugarboy and The Sinners 
is: Boy Vielvoye (vox, harmoni-
ca), Ronnie Guérin (gitaar), Vin-
nie Guérin (bass) en Frankie Duin-
dam (drums). Sugar Boy and The 
Sinners speelt muziek zoals zij be-
doeld is: zwart, laidback en dans-
baar. Ga dat zien!

Acoustic Mix
Acoustic Mix is een prachtige mix 
van zang, mondharmonica en 
twee bijzonder goeie en eigen-

zinnige gitaristen: Jos van Hooff 
en Remco Tammer spelen een 
mix van bekende pop, rock, reg-
gae, blues en country uit de jaren 
zestig tot negentig. Zondag 24 
maart staan ze in The Shack!

Duran Duran en Rare Earth
Duran Duran en Rare Earth un-
dercover. Zondag 31 maart gaan 
vijf muzikanten terug naar de ja-
ren tachtig en spelen alle grote 
hits van Duran Duran. Op vrijdag 
5 april staat de waanzinnige mu-
ziek van Rare Earth centraal in The 
Shack, gebracht door professio-
nele muzikanten. Naast de grote 
hit ‘Get Ready’ gaan de aanwezi-
gen nog veel meer moois horen 
van deze fantastische band. 

The Shack is zondagmiddag 17 
maart open vanaf 15.00 uur. Het 
optreden van Sugar Boy and The 
Sinners begint om 16.00 uur. 
Entree is 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Aanstaande zaterdag in N201
Start voorrondes voor 
Popprijs Amstelland
Aalsmeer - Half januari was de in-
schrijving gestart voor bands om 
deel te nemen aan de Popprijs 
van Amstelland. Tot half februa-
ri was dit mogelijk en een groot 
aantal bands meldde zich aan om 
vooral meer bekendheid te krij-
gen, maar natuurlijk ook om het 
mooie prijzenpakket. Direct na 
het sluiten van het inschrijfter-
mijn is een jury in beraad gegaan 
en nu is bekend gemaakt welke 
bands op mogen gaan treden. Er 
worden twee voorrondes gehou-
den en deze vinden beiden plaats 
in muziekcentrum N201 aan de 
Zwarteweg.

Twee voorrondes
Tijdens de eerste voorronde op 
zaterdag 16 maart gaan de bands 
Tobacco Flavoured Kisses, Char-
ger en Noys het tegen elkaar op-
nemen. Vervolgens strijden op 
zaterdag 30 maart Switchboard, 
Photo Morgana, KY en Lief Dag-
boek om een plekje in de finale.
Van elke avond gaan twee bands 
naar de finale en deze is op 4 mei 
in P60 Amstelveen. 
Eén band wordt gekozen door de 
jury en de andere finalist mag het 
publiek kiezen. De bands doen 
er dus goed aan om vooral veel 
fans, vrienden en familie mee te 
nemen. Kom dus 16 en 30 maart  
kijken, luisteren en aanmoedigen 

in N201 aan de Zwarteweg. Aan-
vang beide avonden is 20.00 uur 
en de toegang is gratis.

‘Stevige’ cadeaubon
Een nieuwe sponsor van de Pop-
prijs voor Amstelland is muziek-
winkel Stage Music Service uit 
de Schoolstraat in Aalsmeer. Een 
‘stevige’ cadeaubon stelt eige-
naar Leen Mulder graag beschik-
baar. Hij zegt deze competitie ge-
weldig te vinden. “Een aanmoe-
diging voor bands om beter te 
worden en optredens te genere-
ren. Zelf maak ik al vijftig jaar mu-
ziek en m’n bandje zou ik voor 
geen goud willen missen. Het is 
leuk om samen muziek te ma-
ken en op te treden voor publiek. 
Meedoen aan een talentenjacht 
is een hele goede stap naar be-
kendheid. Met de Hobo String 
Band hebben we dat in ieder ge-
val meegemaakt. We wonnen in 
de jaren zeventig de talenten-
jacht ‘Haal het doek maar op’ van 
de NCRV op de televisie en de 
volgende dag stond de telefoon 
roodgloeiend. We hebben over-
al in centra in Nederland opgetre-
den en op veel festivals gespeeld. 
Dat gun ik de winnaars van de 
Popprijs ook. En natuurlijk ben ik 
er bij op 16 en 30 maart in N201 
en tijdens de finale in P60. Ik ben 
heel benieuwd.”

Di-Rect komt optreden 
tijdens 25e Feestweek!
Aalsmeer - De Feestweek in 
Aalsmeer wordt dit jaar voor de 
25ste keer georganiseerd en dit 
jubileum wordt van 8 tot en met 
14 september groots gevierd met 
enkele speciale acts. Afgelopen 
dinsdag 5 maart werd op face-
book de eerste artiest aangekon-
digd. Als een raadseltje, want de 
foto was voor een groot deel on-
zichtbaar gemaakt. Slechts enke-
le details werden prijs gegeven. 
Toch wist menigeen het snel te 
raden. “Gaaf, Di-Rect”, werd al snel 
na plaatsing door diverse volgers 
gekopt. “Ik gok dat het Di-Rect is.” 
Bij de deels afgedekte foto werd 

verteld dat donderdag 7 maart de 
eerste artiest bekend gemaakt zal 
worden. Er is woord gehouden en 
inderdaad, de ‘gokkers’ hebben 
gelijk: Het is de Haagse formatie 
Di-Rect, die Aalsmeer gaat trakte-
ren op prachtige rockhits.

Voorverkoop vanaf 1 april
De komende weken gaat het be-
stuur van de Feestweek steeds 
meer prijs geven over het jubile-
umprogramma in de feesttent op 
het Praamplein. Noteer maandag 
1 april in de agenda, want dan 
begint de voorverkoop op www.
feestweek.nl.

uistermu ie  voor fi nproevers
KCA Jazz met Christian 
Pabst Trio in Bacchus
Aalsmeer - Christian Pabst, een 
pianist en componist afkomstig 
uit het Duitse Saarland, is een 
heel bijzondere ontdekking van 
cultureel café Bacchus gebleken. 
Hij is in 2006 naar Nederland ge-
komen om aan Conservatorium 
van Amsterdam jazzpiano te stu-
deren bij Karel Boehlee en Rob 
van Bavel. Op 17 februari 2007 
‘debuteerde’ hij in Bacchus; sinds-
dien laat KCA muziekliefhebbers 
elke paar jaar kennis kunnen ne-
men van zijn muzikale groei. 
Na zijn afstuderen werd Christi-
an docent aan het conservatori-
um, in muziektheorie en harmo-
nieleer. Hij reisde als begeleider 
van entertainer Sven Ratzke de 
wereld rond. 
Maar centraal in zijn muzika-
le ontwikkeling staat zijn Trio. In 
de bassist Marco Zenini en slag-
werker Erik Kooger heeft hij ide-
ale medestrijders gevonden om 
het muzikale avontuur te zoeken 
en zijn composities tot opzienba-
rend leven te brengen.
Wanneer de internationale pers 
pianist Christian Pabst beschrijft, 
worden vaak woorden gebruikt 
als ‘een dichter op de piano’ of 
‘een buitengewoon lyrische mu-

zikant’. Een reden daarvoor zou 
kunnen zijn dat de basis voor zijn 
muziek altijd een verhaal is en 
vooral een persoonlijk verhaal. 
Zijn nieuwste album heet ‘Inner 
Voice’ – luistermuziek voor fijn-
proevers. Daar kan Bacchus van 
meegenieten! 
Het KCA jazzconcert in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdagavond 
16 maart om half tien. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen Pierre Tu-
ning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.
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Aziatische kunsten centraal
Lezing ‘Flowers in Asian 
Art’ in Flower Art Museum
Aalsmeer - In het Flower Art Mu-
seum in Aalsmeer is momenteel 
de tentoonstelling ‘Shapes of Na-
ture’ te bewonderen, met een be-
langrijk aandeel voor de Japanse 
Sogetsu Ikebana Art. Hierbij aan-
sluitend organiseert het museum 
aanstaande vrijdag 15 maart de 
lezing ‘Flowers in Asian Art’. Wie 
zich verdiept in Aziatische cultu-
ren ontdekt al snel dat de schoon-
heid van de natuur een essentieel 
onderdeel is van vrijwel alle cul-
turele uitingen. In literatuur, mu-
ziek, taoïstische en boeddhisti-
sche overtuigingen en zeker ook 
in de beeldende kunst is het vie-
ren van de prachtige natuur een 
thema dat overal terugkeert. Dit 
onderwerp staat centraal in de 
lezing ‘Flowers in Asian art’. Jean 
Brouwers, lid van Sogetsu Branch 
Nederland (ikebana kunst), is een 
groot kenner van de Chinese en 
Japanse cultuur. Tijdens deze le-
zing geeft hij in woord en beeld 
een indruk van het belang van 
bloemen en natuur in de Aziati-
sche kunsten. Botanische motie-
ven, hun symboliek en betekenis-

sen op porselein, keramiek, klas-
sieke en hedendaagse schilde-
ringen en lakwerk geven een im-
pressie van de prominente ver-
bondenheid van de mens met de 
natuur.
De lezing is vrijdag 15 maart en 
begint om 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur, en de entree is 7,50 eu-
ro inclusief toegang tot museum, 
te betalen aan de zaal. Museum-
vrienden krijgen 5 euro korting. 
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan Kudelstaartseweg 1 (te-
genover de watertoren). Meer in-
fo: www.flowerartmuseum.nl.

Zaterdag opening nieuwe expositie
Bloemen en stillevens in de 
hoofdrol in Oude Raadhuis 
Aalsmeer - De nieuwste exposi-
tie van KCA in het Oude Raadhuis 
is een heel toegankelijke exposi-
tie geworden waarin bloemen, 
landschap en stillevens de hoofd-
rol hebben. Eén van de drie ex-
posanten is de Aalsmeerse bloe-
men- en landschapsschilder Af-
ke Borgman. De tweede is stille-
ven-fotograaf Jeroen Luijt en de 
veelzijdige Corry Zwart maakt het 
drietal compleet met haar detail-
listische foto’s over bloemen. 
De opening is aanstaande zater-
dag 16 maart om 16.00 uur en 
wordt verricht door de voorzit-
ter van de commissie beeldende 
kunst van KCA, Heleen van Haaf-
ten en door de kunstenaars zelf.
Om met de deur in huis te val-
len, Afke Borgman is geen onbe-
kende in bloemendorp Aalsmeer.  
Van huis uit is ze bloembindster 
en maakte menig bruidsboe-
ket voor menig huwelijk. Later is 
daar het schilderen bij gekomen. 
Daartoe volgde ze cursussen bij 
onder meer de bekende Amstel-
veense schilder Dirk Annokkee. 
Borgman schildert in haar ate-
lier aan de Aalsmeerderweg ge-
staag door aan haar oeuvre waar-
in bloemen, mensen, landschap-
pen en stillevens de hoofdrol spe-
len. Haar schilderijen en aquarel-
len kenmerken zich zoals op haar 
site valt te lezen door ‘felle kleu-
ren en penseelstreken, die di-
rect, vrolijk en blij van aard zijn’. 
De combinatie van schilderen en 
arrangeren van bloemstukken is 
een voortdurende bron van inspi-
ratie voor haar.

Stillevens anno nu
Stilleven fotograaf Jeroen Luijt is 
een ander hoofdstuk in deze ex-
positie. Hij houdt zich in zijn werk 
vast aan het abstracte minimalis-
tische stilleven en het klassieke 
stilleven. Hij haalt zijn inspiratie 
bij de Oude Hollandse Meesters 

uit de 17e eeuw. Jeroen Luijt wil 
daarbij steeds weer ander dingen 
laten zien. Het is goed kijken ge-
blazen bij zijn werk, want elk de-
tail doet er toe. Enerzijds arran-
geert hij echte stillevens zoals uit 
de 17e eeuw en fotografeert die. 
Anderzijds is hij gespecialiseerd 
in het fotograferen van verge-
ten en ouderwetse groenten. Zijn 
schaduwen en lichtvallen zijn ver-
bluffend en vertellen zo het ver-
haal dat Luijt wil laten zien. Hij 
maakt zowel de meer klassieke 
pronkstukken en vanitassen als 
zeer abstracte werken. Luijt heeft 
al diverse keren aansprekende 
prijzen gewonnen met zijn werk.

Vergankelijkheid in beeld
De bloemenfoto’s van Corry 
Zwart vinden hun oorsprong in 
de sieraden van bloemen en plan-
ten die ze maakt. Met haar foto-
werk wil ze de tere kwetsbaarheid 
van de natuur laten zien tot in elk 
detail. Het gaat haar om schoon-
heid, om kleurnuances maar ook 
om bloei en verval. Met titels 
als ‘floral flesh’, ‘sleeping beau-
ty’ en ‘flowers of velvet’ geeft ze 
al veel bloot over haar werk. Zelf 
zegt ze het zo: “Voor mij is de na-
tuur mijn medium. Het licht van 
Rembrandt, de kleuren van Al-
ma Tadema, Dali’s fantasie. Ik zie 
het allemaal om mij heen in bo-
men, bloemen en planten. Toch, 
omdat niet iedereen kijkt zoals 
ik kijk, inzoomend, bewust van 
het kleinste detail, fotografeer ik 
mijn werk. De prachtige nuances, 
het spel tussen licht en donker en 
de bijna dansende beweging van 
vormen en lijnen worden zo nog 
duidelijker zichtbaar.”
Deze nieuwe expositie in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat is 
te zien van 14 maart tot en met 28 
april. Een kijkje gaan nemen kan 
iedere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Versterking voor mannenkoor Con Amore

epeteren r enefiet  
concert voor Urbanuskerk
Aalsmeer - Voor het benefietcon-
cert van Aalsmeeers Mannenkoor 
Con Amore ten bate van de Ur-
banuskerk te Bovenkerk wordt al 
stevig gerepeteerd. Drie nieuwe 
muzikanten hebben zich aange-
boden om het concert van zon-
dag 31 maart meer body te ge-
ven. Zo speelt Ronald Willemsen 

mee, evenals Gerda van Eerde en  
neemt Oksana Polman achter de 
piano plaats. 
Het concert vindt plaats in de Ti-
tus Brandsma kerk aan Westelijk 
Halfrond 1 te Amstelveen en be-
gint om 14.30 uur
De algehele leiding is in handen 
van Theo van der Hoorn.

Lionsclub Aalsmeer
Bijzonder optreden bij 
7e ‘Salon de Musique’
Aalsmeer -  In een geweldige am-
biance, de ruime salon van een 
goede bekende van de Lionsclub 
Aalsmeer thuis in Kudelstaart – 
met uitzicht op de Westeinder-
plassen – vond afgelopen zondag 
10 maart de zevende ‘Salon de 
Musique’ plaats. Terwijl de storm 
over de plassen raasde en strie-
mende regenbuien ongenadig 
tegen de ramen sloegen, verzorg-
de het ‘Duo Mong’ in de volledig 
uitverkochte ‘Salon’ een heel bij-
zonder optreden.
Violiste Yulia Gabaidullina en pi-
aniste Aliya Iskhakova – beiden 
uit Tatarstan (Rusland) kozen de 
naam ‘Mong’ heel bewust. ‘Mong’ 
geeft het karakter aan van de Ta-
taarse bevolking: lyrisch, soms 
verdrietig en melancholisch. En 
dat kwam in de werken die het 
duo voor de pauze ten gehore 
bracht duidelijk naar voren. Met 
passie en overgave speelden zij 
een aantal werken van Tataarse 
componisten waar het tempera-
ment er regelmatig werkelijk van 
afspatte.
Na de pauze speelde het duo 

werken van Johannes Brahms en 
Francis Poulenc met daarna als 
‘kers op de taart’ variaties op het 
thema van de opera ‘Porgy en 
Bess’ van de Russische compo-
nist Igor Frolov. Een spetterende 
vertolking waarin beide muzikan-
ten hun virtuositeit overduidelijk 
demonstreerden. Na afloop werd 
er door het enthousiaste publiek 
onder het genot van hapjes en 
drankjes nog lang nagepraat over 
dit zeer geslaagde concert.

Concert in Zorgcentrum
De opbrengst van deze ‘Salon’ zal 
dit voorjaar besteed worden aan 
een huisconcert voor de bewo-
ners van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Het motto van dit zorgcentrum is 
‘dicht bij mensen’ en dat is precies 
wat de Lionsclub in samenwer-
king met  ‘Stichting De Vrolijke 
Noot’ voor ogen staat. Mooie en 
vrolijke muziek dicht bij de men-
sen brengen. Na eerder soortge-
lijke kleinschalige concerten is 
gebleken dat deze door bewo-
ners van zorgcentra bijzonder op 
prijs gesteld worden.

Zonnig concert Sonority
Aalsmeer - Buiten waaide het 
hard en bleef het maar rege-
nen afgelopen zondag 10 maart, 
maar binnen bij Proef & Meer 
scheen de zon. Popkoor Sonori-
ty trakteerde hier op een lente-
optreden en het repertoire viel 
in de smaak bij de aanwezigen. 
In twee blokken werden liedjes 
in verschillende talen ten geho-
re gebracht.

Pianist gezocht!
Popkoor Sonority staat onder de 
bezielende leiding van Kamila 
Sezer-Starkowska. Het klikt pri-
ma tussen de dirigente en zange-
ressen en zangers van het koor. 
Wat sinds kort ontbreekt is een 
zelfstandige pianist. Ben je 25 
tot 40 dinsdagavonden in een 

jaar beschikbaar om tijdens re-
petities aanwezig te zijn? Kan je 
daarnaast bij zo’n zes optredens 
per jaar op piano van je laten ho-
ren? Solliciteer dan naar de open-
staande vacature. Voor de bege-
leiding van het koor wordt een 
vergoeding gegeven.

Poprepertoire
Popkoor Sonority bestaat uit der-
tig leden en zingt vooral heden-
daags poprepertoire. Er wordt 
geoefend in de bovenzaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 
Kijk voor meer informatie over 
de vacature op de website www.
sonority.nl of neem contact op 
met Martin van der Klauw via 06-
25061821.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kaartverkoop start zaterdag 23 maart
Toneelvereniging speelt 
‘De Sunshine Boys’
Kudelstaart - Met nog een kleine 
drie weken te gaan tot de premiè-
re van De Sunshine Boys, nemen 
de spanningen heel voorzichtig 
toe bij de spelers en staf achter de 
schermen. Immers: alles moet tot 
in de puntjes geregeld zijn voor-
dat het publiek getrakteerd kan 
worden op een heerlijke avond 
uit. Maar regisseuse Iris van Rooij 
heeft er alle vertrouwen in en ver-
telt stralend: “Spelers hebben hard 
gerepeteerd, de teksten zitten dan 
ook volledig in het hoofd. Nu de 
decorstukken vorm krijgen en ie-
der personage bijpassende kle-
ding heeft, komen de types tot le-
ven en wordt het een zeer amu-
sant geheel.” Is uw nieuwsgierig-
heid gewekt? Nog heel even ge-
duld tot zaterdag 6, vrijdag 12 of 
zaterdag 13 april. Want dat zijn de 
data dat iedereen in het Dorpshuis 
te Kudelstaart welkom is om  ‘De 
Sunshine Boys’ te aanschouwen.

Tipje van de sluier
Het stuk vertelt het verhaal van de 
twee oude komieken Willie (Wim 
Zandvliet) en Oskar (Wil Kraan). 
Meer dan veertig jaar vormden zij 

succesvol duo, maar vanaf het mo-
ment dat Oskar van de een op de 
andere dag besloot dat hij er ge-
noeg van had, hebben ze elkaar 
niet meer gesproken. Vooral Wil-
lie zit vol rancune en slijt zijn da-
gen eenzaam in zijn pyjama in een 
aftands appartement. Zijn neef 
Bart (Huub van Schaik) probeert 
het duo weer bij elkaar te brengen 
om nog eenmaal hun beroemd-
ste sketch te spelen (waarin te zien 
zijn terug van weggeweest Dymp-
hia Batenburg, Helga de Zanger 
en nieuw bij de vereniging Mar-
cel Harting). Wat volgt is een sper-
vuur van onderlinge verwijten, op-
gekropte frustraties en uiteindelijk 
ook het besef dat ze tot elkaar ver-
oordeeld zijn. 

Voorverkoop in Dorpshuis
Komt dat zien, komt dat zien! De 
feestelijke première staat gepland 
voor zaterdag 6 april, dan ligt de 
rode loper voor u uit en maakt de 
vereniging er iets extra’s van om 
u als gast een echt première ge-
voel te geven. Maar ook vrijdag 
12 april wordt gespeeld en na de 
laatste voorstelling op zaterdag 

Staand: Wil Kraan, Marcel Harting, Dymphia Batenburg en Helga de Zan-
ger. Zittend: Huub van Schaik, Wim Zandvliet en Iris van Rooij.

Snuffelen op snuffelmarkt
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
9 maart is de snuffelmarkt in de 
Ontmoetingskerk goed bezocht. 
Allerlei spulletjes werden tegen 
aantrekkelijke prijzen te koop 
aangeboden. 
Er was een ruime keuze aan gla-
zen, potten, beeldjes en onder 

andere speelgoed. Ook konden 
de bezoekers met bloemen of 
planten naar huis. En voor wie 
een gokje wilde wagen, draai-
de het rad van avontuur. De op-
brengst van de snuffelmarkt gaat 
besteed worden aan activiteiten 
in de Ontmoetingskerk.

13 april valt het doek. Kaarten kos-
ten 12,50 euro per stuk zijn op za-
terdag 23 maart tussen 11.00 en 
13.00 uur te koop in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Daarna zijn 
vanaf maandag 25 maart kaarten 

verkrijgbaar bij Gall&Gall in Ku-
delstaart en Bakkerij Vooges in de 
Zijdstraat. Alvast een voorproef-
je nemen kan op: www.toneelver-
enigingkudelstaart of via de face-
bookpagina. 





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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

stemmen in ieder stembureau in Aalsmeer uitbrengen. Om te 
kunnen stemmen heeft u beide stempassen en uw identiteits-
bewijs nodig.

Solidoe De Dolfijn Baccarastraat 3 Aalsmeer
Gebouw De Mikado Catharina-Amalialaan 66 Aalsmeer
Buurthuis Hornmeer Dreef 1 Aalsmeer
Wellantcollege MBO Linnaeuslaan 2 Aalsmeer  
De Oude Veiling *) Marktstraat 19 Aalsmeer
Zorgcentrum Aelsmeer Molenpad 2 Aalsmeer
NH Wijkcentrum ‘t Anker Oosteinderweg 273A Aalsmeer
Wijksteunpunt  Parklaan 27 Aalsmeer
Seringenhorst 
Gezondheidscentrum Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer Oost Aalsmeer
Wijkcentrum ‘t Baken Sportlaan 86 Aalsmeer
Buurthuis ‘t Middelpunt Wilhelminastraat 55 Aalsmeer
Proosdijhal Edisonstraat 6 Kudelstaart
p.c.b.s. De Graankorrel Schweitzerstraat 136 Kudelstaart
Clubgebouw VZOD Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
R.K. Antoniusschool Zonnedauwlaan 59 Kudelstaart

*) Stembureaus die dit jaar nieuw zijn. 
Alle stembureaus zijn geschikt voor mindervaliden.

Hulp bij het stemmen
Voor mensen met een beperking zijn er verschillende websites 
met extra uitleg en hulp bij het stemmen. Kijk op www.hoe-
werktstemmen.nl en www.alzheimer-nederland.nl/stemmen. 
Voor meer informatie zie www.aalsmeer.nl/verkiezingen. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Zwarteweg 39, 1431 VH, (Z19-004207), (Omgevingsver-

gunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van een uit-
bouw, het vergroten van de dakopbouw op de 1e verdie-
ping, het vergroten van een dakkapel met balkon op de 
2e verdieping aan de achterzijde van de woning en het 
wijzigen van de voor- en zijgevel abusievelijk is er een on-
volledige omschrijving van het project gepubliceerd. Ver-
zonden: 11 maart 2019

-  Cactuslaan 19, 1433 GZ, (Z18-007528), (Omgevingsvergun-
ning, Kennisgeving ontwerp beschikking) het bouwen van 
een woning. In het ontwerpbesluit wordt de omgevings-
vergunning geweigerd. Abusievelijk is in de publicatie in 
De Nieuwe Meerbode van 7 maart een verkeerde datum 
bekendgemaakt omtrent de start van de inzagetermijn. 
Deze is gestart op 9 maart 2019 in plaats 28 februari 2019. 
Verzonden: 09 maart 2019

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z19-014715), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Oosteinderweg 287 E, 1432 AW, (Z19-014035), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een ter-
ras 

-  Oosteinderweg 55 ws4, 1432 AD, (Z19-014038), het ver-
vangen van de bestaande schuur 

-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z19-013626), het uitbreiden van 
de badkamer op de eerste verdieping 

-  Dorpsstraat 70, 1431 CE, (Z19-013568), het plaatsen van 
een grotere dakkapel 

-  Dorpsstraat 72, 1431 CE, (Z19-013264), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorgevel van de woning 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Margrietstraat 9, 1432 HR, (Z19-003006), het vervangen en 

vergroten van de overkapping in de achtertuin. Verzon-
den: 08 maart 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, 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:
- Johan Frisostraat 3, 1432 HH, (Z19-003688), het plaatsen 

van een dakopbouw/ nok verhoging, het plaatsen van een 
nieuwe kozijn en het vervangen van een kozijn in dezelfde 
gevel. Verzonden: 11 maart 2019

-  Zwarteweg 39, 1431 VH, (Z19-004207), het bouwen van 
een uitbouw, het vergroten van de dakopbouw op de 1e 
verdieping, het vergroten van een dakkapel met balkon op 
de 2e verdiepingaan aan de achterzijde van de woning en 
het wijzigen van de voor- en zijgevel. Verzonden: 11 maart 
2019

-  Meerlandenweg 29, 1187 ZR, (Z18-007759), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van een 
bedrijfswoning naar burgerwoning. Verzonden: 08 maart 
2019

- Stommeerweg 135, 1431 EV, (Z19-000053), het uitbreiden 
van een woonhuis. Verzonden: 06 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 

Officiële Mededelingen
14 maart 2019

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

Let op: vanwege renovatie gemeentehuis 
gewijzigde openingstijden

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

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

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

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. 
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.officielebekendmakingen.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 on-
der 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 bestuurs-
secretariaat. 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde 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 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Stommeerweg 123, 1431 EV, (Z19-003018), het renoveren 

van een woning met constructieve aanpassingen en het 
plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde. Verzonden: 
08 maart 2019

- Poldermeesterplein 1, 1432 JZ, (Z19-005551), het plaatsen 
van LED-schermen in de etalage van de Albert Heijn.  Ver-
zonden: 08 maart 2019

-  Hekelstraat 4, 1431 DM, (Z19-007706), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
07 maart 2019

-  Kudelstaartseweg 26 en ter hoogte van Kudelstaartseweg 
184 en 195, 1431 GA, (Z19-004052), het permanent plaat-
sen van 4 palen en 2 boeien. Verzonden: 07 maart 2019

-  Salomon Dierkenslaan 17, 1431 MG, (Z19-002795), het 
bouwen van een overkapping. Verzonden: 06 maart 2019

-  Praamplein 4A, 1431 CV, (Z19-005433), het plaatsen van 
LED-schermen in de etalage van de Albert Heijn. Verzon-
den: 06 maart 2019

-  Stommeerweg 74, 1431 EX, (Z18-010870), het vervangen 
van een bestaande houten brug. Verzonden: 05 maart 
2019

-  Stommeerkade 65, 1431 EL, (Z18-011852), het plaatsen 
van een antennemast achter het woonhuis. Verzonden:  04 
maart 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Legmeerdijk 271a kwek, 1432 KB, (Z19-002122), het aan-

leggen van een in- en uitrit voor de aansluiting op de Ja-
panlaan aan de korte zijde van het perceel. Verzonden: 07 
maart 2019

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt 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 aange-
vraagd:
- Surfeiland nabij Kudelstaartseweg 22 (Z19-014739) Oude 

Deuren Surfcup, ontvangen 8 maart 2019
- Toertocht op de Westeinderplas (Z19-015044) Junior Pra-

menrace Aalsmeer op 29 juni 2019, ontvangen 8 maart 
2019

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

DE VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

de Bruijne J.W.S. 11-10-1992 07-03-2019
van den Heuvel C.F.R. 11-09-1979 05-03-2019

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

VANAF 11 MAART GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? 
Heeft u een afspraak met een medewerker van het sociaal 
loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt de gemeente ge-
durende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:

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

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze periode 
de mogelijkheid om reisdocumenten te laten bezorgen, zodat 
zij alleen voor de aanvraag naar het gemeentehuis hoeven te 
komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeen-
tehuis gesloten. Voor afspraken met bestuurders of medewer-
kers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.

WOENSDAG 20 MAART: 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Het gemeentehuis is woensdag 20 maart gesloten in 
verband met de verkiezingen. Er is ook geen avondo-
penstelling. Excuses voor het ongemak. Donderdag 21 
maart zijn we u graag weer van dienst. We zijn dan van 
14.30-16.30 uur geopend.

WAAR KUNT U STEMMEN OP WOENSDAG 20 MAART?

Op 20 maart 2019 kunt u weer stemmen. U mag deze keer 
zelfs twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten van 
Noord-Holland én voor het waterschap. In Aalsmeer is dat het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht of het hoogheemraadschap 
Rijnland. De stemlokalen zijn geopend van 7.30-21.00 uur. Op 
uw stempas staat een stem-bureau in uw buurt. U mag beide 



O�ciële Mededelingen
14 maart 2019

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-008398) Foodtruck 

festival op 21 juni 2019, verzonden 8 maart 2019
- Braziliëlaan 4, 1432DG (Z19-011369) Open Dag op 16 

maart 2019, verzonden 11 maart 2019

COLLECTES

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

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(ONTWERPBESLUIT)***

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van 
de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen 
zienswijze is ingediend kunt u bij afgifte van de de�nitieve ver-
gunning geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Nobelhof 1 (Z18-008719) Zorgcentrum Aelsmeer, verzon-

den 12 maart 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dreef 7 (Z19-013578) Let’s Make Memories 2019 op 23 

maart 2019, melding akkoord 6 maart 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 

het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van 
de gemeente Aalsmeer en het onteigenings-
plan Green Park Aalsmeer Middenweg en 
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

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

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Groen, verkeer, sport en cultuur
Gemeentepeiling onder 
zo’n 5.000 inwoners
Aalsmeer - Wat vindt u van het 
groen in uw buurt? Hoe denkt u 
over (verkeers)veiligheid, sport- 
en cultuurvoorzieningen in de 
gemeente? De gemeente wil 
graag van inwoners horen hoe 
zij denken over gemeentelijke 
zaken. Daarom laat de gemeen-
te een groot enquête-onderzoek 
(gemeentepeiling) uitvoeren on-
der inwoners van 18 jaar en ou-
der. In de enquête worden rap-
portcijfers, suggesties en toelich-
tingen gevraagd, maar ook fei-
telijkheden, zoals het aantal be-
zoeken aan voorzieningen of lid-
maatschap van verenigingen.
Zo’n 5.000 inwoners krijgen het 
verzoek om via de website van 

de gemeente de digitale enquê-
te in te vullen. Als digitaal niet 
lukt, volgt in een tweede ronde 
een papieren peiling. Een steek-
proef uit alle circa 25.000 inwo-
ners van 18 jaar en ouder bepaalt 
welke 5.000 hiervan benaderd 
gaan worden.
De gemeente zal de uitkomsten 
van de digitale en papieren en-
quêtes rapporteren aan het ge-
meentebestuur. Ook de geën-
quêteerden en alle andere inwo-
ners worden of hoofdlijnen geïn-
formeerd. 
De gemeentepeiling geeft de ge-
meente meer inzicht waardoor 
beter op de wensen van inwoners 
ingespeeld kan worden.

Matras vat vlam, schade 
aan woning beperkt
Aalsmeer - Maandag 11 maart 
omstreeks kwart voor acht in de 
avond is in de Mozartlaan in de 
Hornmeer brand ontstaan in een 
woning. In de slaapkamer bleek 
een matras vlam te hebben ge-
vat. Volgens de bewoner is de 
brand mogelijk ontstaan door 
een elektrisch deken. De bewo-
ner raakte niet gewond en kon op 
tijd naar buiten komen. Doordat 
de brand op tijd ontdekt werd is 

de schade in de woning beperkt 
gebleven. De bewoner heeft een 
emmer water over het matras ge-
gooid. De brandweer heeft het 
matras vervolgens naar buiten 
gewerkt en goed nageblust om 
te voorkomen dat het vuur op-
nieuw zou gaan oplaaien. Naar 
de exacte oorzaak wordt nader 
onderzoek gedaan.

Foto: VTF / Laurens Niezen

Samen-op-Weg Gemeente Kudelstaart

Lezing ‘Het klimaat op hol’ 
door Reinier van den Berg
Kudelstaart - Zondag 31 maart 
om 19.00 uur organiseert de Pro-

testantse Gemeente Samen-op-
Weg te Kudelstaart een avond 
over klimaatverandering met 
weerman Reinier van den Berg. 
Reinier van den Berg is onder an-
dere bekend van RTL Weer, het 
dagelijks weerbericht van RTL 4, 
dat hij van 1989 tot en met be-
gin 2018 presenteerde. Wat is er 
tegenwoordig aan de hand met 
het weer? Neem de zomer van 
vorig jaar. De warmste ooit ge-
meten, en ook nog eens kurk- 
en kurkdroog. Was dit een inci-
dent of verandert het weer echt. 

Eppo Buskermolen en Tom Verlaan
CDA-raadsleden op lijst 
Waterschapverkiezingen

Aalsmeer - Zowel Eppo Bus-
kermolen als Tom Verlaan, bei-
de van het CDA en raadslid voor 
de Aalsmeerse CDA fractie, zijn 
verkiesbaar bij de Waterschaps-
verkiezing van aankomende 20 
maart. Eppo Buskermolen staat 
op plaats 28 van Waterschap Rijn-
land en Tom Verlaan op plaats 34 
van Amstel, Gooi, Vecht. Heel Ku-
delstaart, met uitzondering van 
de Kudelstaartseweg en Heren-
weg aan de Westeinderplaskant, 

behoort bij Amstel, Gooi en Vecht 
en Aalsmeer en de Kudelstaart-
se- en Herenweg Westeinderplas-
kant behoren bij Rijnland. 
Ook Jaap Overbeek, voormalig 
fractielid en wethouder van het 
CDA, staat op de CDA lijst van 
Amstel, Gooi en Vecht op plaats 
41 en Chris Leicher, bestuurslid 
van CDA Aalsmeer en Kudelstaart 
staat op de lijst van Rijnland op 
plaats 13. 

Provinciale Staten
De Waterschapsverkiezingen 
worden gelijk gehouden met 
de verkiezing voor de Provincia-
le Staten van Noord-Holland en 
ook daar kunnen inwoners op 
een plaatselijke kandidaat van 
het CDA stemmen en wel op Her-
men de Graaf uit Kudelstaart die 
voor een tweede periode gaat 
en op plaats 8 terug te vinden is. 
Kom stemmen op woensdag 20 
maart voor de Provinciale Staten 
én voor de Waterschappen.

Koffiebus op het Poldermeesterplein
College nodigt inwoners 

it r een k p k fie
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders wil 
graag van inwoners horen wat 
zij belangrijk vinden in de ge-
meente. Wat speelt er in hun om-
geving? Waarom wonen men-
sen graag in Aalsmeer? Hoe zor-
gen wij er met elkaar voor dat 
Aalsmeer ook in de toekomst een 
fijne gemeente blijft om te wo-
nen en te werken? Daarover wil-
len de burgemeester en wethou-
ders graag met inwoners in ge-

sprek. Afgelopen december be-
zochten burgemeester en wet-
houders het Centrum. Op zater-
dag 30 maart staat het college 
met de koffiebus op het Polder-
meesterplein 12, ter hoogte van 
opticien Nico, in winkelcentrum 
Oosteinde. Later in het voorjaar 
staat een bezoek aan Kudelstaart 
op de agenda. Iedereen die zin 
heeft in een kop koffie en gesprek 
is van harte welkom tussen 11.00 
en 13.00 uur. 

Aanvraag voor omgevingsvergunning
27 Appartementen op 
plek oude postkantoor
Aalsmeer - Er valt nieuws te mel-
den over de toekomst van het 
voormalige postkantoor aan de 
Stationsweg. Al langer bekend is 
dat een projectontwikkelaar hier 
woningen wil bouwen. Er is nu 
een aanvraag ingediend voor een 
omgevingsvergunning voor de 
realisatie van een appartemen-
tengebouw met 27 woningen en 
een parkeergarage op deze loca-
tie in het Centrum. Parkeren in ei-
gen pand dus voor de nieuwe be-
woners.

Jongerenontmoetingsplek
Er is ook een aanvraag ingediend 
voor het plaatsen van een Jonge-
renontmoetingsplek bij de skate-
baan in Kudelstaart. De JOP is ge-

pland naast het parkeerterrein 
aan de rotonde van de Bilder-
dammerweg.

Toiletunit
En wie weet mogen de jongeren 
bij hoge nood gebruik maken van 
de toiletunit, die wordt geplaatst 
aan de Wim Kandreef en is be-
doeld voor de buschauffeurs van 
Connexxion. Voor deze unit is al 
een omgevingsvergunning door 
het college van b&w verleend.

Reageren op de aanvragen kan 
door een reactie te sturen naar in-
fo@aalsmeer.nl. In een later stadi-
um kan eventueel een zienswij-
ze, een bezwaarschrift of een be-
roepschrift worden ingediend.

Vanavond in het gemeentehuis
Commissie Maatschappij 
en Bestuur in vergadering
Aalsmeer - De Commissie Maat-
schappij en Bestuur komt van-
avond, donderdag 14 maart, ter 
vergadering bijeen in het ge-
meentehuis. De vergadering be-
gint met de afronding van de 
agenda van de commissie Ruimte 
en Economie. Vanwege een vol-
le agenda op de dinsdagavond is 
de behandeling van het agenda-
punt Nota Wegen 2019 -2022 ge-
pland op donderdagavond, aan-
vang 20.00 uur.

Nota Wegen 
Er zijn achterstanden in het on-
derhoud van de wegen. Met dit 
voorstel wordt ingezet op het te-
rugdringen van de wegschades 
en voortzetting van de inhaalslag 
in het wegenonderhoud. Daar-
voor is de komende vier jaren ver-
hoging van het huidige wegen-
budget van 2,0 miljoen euro no-
dig tot 4,0 miljoen euro per jaar. 
Het doel is veilige wegen, terug-
dringen van achterstanden in 
het wegenonderhoud, duurzaam 
wegbeheer, het voorkomen van 
schades en een goede bereik-
baarheid.

Veiligheidsplan
Na dit agendapunt start de ver-
gadering van de commissie Maat-
schappij en Bestuur. Als eerste 
wordt gesproken over het inte-
graal veiligheidsplan 2019-2022. 
In het veiligheidsplan neemt de 
gemeente op wat er extra gedaan 
moet worden om Aalsmeer veilig 
te houden. In het plan staan als 

prioriteit aangemerkt een daling 
van het aantal woninginbraken 
en het terugdringen van overlast 
door verwarde personen. Andere 
prioriteiten zijn tegengaan van il-
legale bewoning en hennepteelt, 
preventie op basisscholen en 
voorkomen dat de onderwereld 
zich nestelt in de bovenwereld.

Media-instelling 
De Stichting Lokale omroep 
Aalsmeer heeft bij het Commis-
sariaat voor de Media een aan-
vraag ingediend tot aanwijzing 
als lokale publieke media-instel-
ling. De huidige uitzendlicen-
tie verloopt op 14 juni. Het col-
lege van B&W stelt de gemeen-
teraad voor positief te advise-
ren aan het Commissariaat voor 
de Media dat de Stichting Loka-
le omroep Aalsmeer voldoet aan 
de gestelde representativiteit. Het 
Commissariaat besluit vervolgens 
over de afgifte van de uitzendli-
centie van de lokale omroep. In-
dien de commissie positief advi-
seert over bovenstaande agenda-
punten, behandelt de gemeente-
raad deze voorstellen in de raads-
vergadering van 28 maart. Ge-
interesseerd? De vergadering is 
openbaar, begint om 20.00 uur en 
is in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Belangstellenden worden 
uitgenodigd om de vergadering 
op de publieke tribune bij te wo-
nen. De vergadering is ook te vol-
gen via de livestream vanaf de ge-
meentelijke website en kan ach-
teraf terug gekeken worden. 

Is het nu echt merkbaar? Klimaat 
op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het 
wel op. Wereldwijd en in eigen 
land neemt de opwarming steeds 
duidelijkere vormen aan. Samen 
met die opwarming wordt het 
weer ook extremer. Wat moet ver-
wacht worden in de toekomst? Of 
valt daar weinig zinnigs over te 
zeggen. En nu die klimaatveran-
dering zo duidelijk zien is, kan in 
deze dan het tij eigenlijk nog wel 
gekeerd worden? En zo ja, hoe 
dan? Heeft het klimaatakkoord 
eigenlijk nog wel zin. Of gaat het 
alleen maar veel overlast en geld 
kosten? Het is inmiddels serieus 
de vraag of de opwarming van 
de aarde nog wel voldoende ge-

stopt kan worden. Tenzij alles op 
alles gezet wordt. Op basis van 
vijf pijlers laat Reinier zien, hoe 
op een realistische manier de kli-
maatklok toch teruggedraaid kan 
worden. En hoe ook een einde 
gemaakt kan worden aan dat an-
dere nijpende wereldprobleem 
‘plasticsoep’. Het is duidelijk. Het 
is een wereld van grote bedrei-
gingen maar ook van grote kan-
sen. En uitdagingen! Kom in be-
weging voor het klimaat en kom 
zondag 31 maart naar de Spil in 
Kudelstaart aan Spilstraat 5. Na 
de presentatie door weerman 
Reinier van den Berg is er gele-
genheid om vragen aan hem te 
stellen. De toegang is gratis.
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Taalevenement ‘Alles is Taal’ in De Oude Veiling

Schrijver Mano Bouzamour 
vrijdagmiddag in Aalsmeer

Aalsmeer - Op zijn tweeëntwin-
tigste schreef hij zijn alom beju-
belde debuutroman ‘De belofte 
van Pisa’. Ook zijn tweede boek 
‘Bestsellerboy’ is een groot suc-
ces. Komende vrijdag 15 maart 
is schrijver Mano Bouzamour 
hoofdgast op het evenement ‘Al-
les is Taal’ in de Oude Veiling. Hij 
wil een lans te breken voor het le-
zen. “Boeken hebben mijn wereld 
geopend”, aldus de jonge schrij-
ver, wiens debuutroman mo-
menteel wordt verfilmd. Ieder-
een, jong én oud, is welkom in de 
Oude Veiling. De toegang is gra-

Mano Bouzamour: 
“Ik ga all the way, of ik kap ermee.”
Foto: Rahi Rezvani

tis. Bouzamours persoonlijke ont-
wikkeling is een belangrijke re-
den voor Taalpunt Aalsmeer om 
hem uit te nodigen. Zijn verhaal is 
mogelijk een interessante parallel 
voor het vraagstuk van laagge-
letterdheid en de integratie van 
anderstaligen in de Aalsmeer-
se gemeenschap, ook onder-
werp van gesprek tijdens de bij-
eenkomst. De snelle ontwikke-
ling van de schrijver als straatjo-
chie in de Amsterdamse Pijp naar 
bestseller-auteur speelt zich af te-
gen een Marrokaans-Nederland-
se achtergrond. “Ik hoop dat men 
zichzelf herkent in mij en in mijn 
verhalen.”

Inzicht
Bouzamour kwam al jong tot een 
cruciaal inzicht daarover: “Ik was 
negentien toen ik begon met het 
schrijven. Ik was inmiddels twee 
keer blijven zitten op het lyceum 
en was veel meer geïnteresseerd 
in meisjes, Vespa’s en huisfeest-
jes dan in schoolboeken. Ik maak-
te allemaal toffe ervaringen mee. 
Maar toen ik begon met schrijven 
en nachtenlang doorging was er 
een moment dat ik dacht ‘wat ik 
nu opschrijf is wel heel dichtbij en 
wel heel kwetsbaar.’ En toen, heel 
dramatisch, om half drie ’s nachts, 
stond ik op, liep naar de spiegel, 

keek mezelf in de ogen en zei ‘all 
the way of ik kap ermee’. Dus óf ik 
ga helemaal bloot, zeg alles wat 
ik wil zeggen, durf alles te schrij-
ven wat ik wíl schrijven, of ik stop 
ermee. Want alleen op die ma-
nier ben ik oprecht. En als er iets 
is wat ik zelf niet wil is onoprecht 
overkomen. Dat moment is voor 
mij heel erg bevrijdend geweest, 
voor mijzelf en voor mijn leven als 
schrijver.”

Boeken
Mano Bouzamour: “Ik ben ge-
boren als Moslim. Mijn vader en 
moeder gingen naar de moskee, 
ik ging mee en ik deed aan de 
Ramadan. Mijn halve jeugd heb 
ik gedacht dat mensen die geen 
moslim zijn, varkensvlees eten en 
wijn drinken naar de hel gaan. Tot 
ik op het lyceum (in Amsterdam-
Zuid red.) vriendjes en vriendin-
netjes kreeg wiens ouders wijn 
dronken en die mega geïnteres-
seerd waren in mij en me overal 
mee naar toe namen. Zij brach-
ten me in aanraking met boeken. 
Daar opende zich een wereld. 
Mijn wereld verbreedde zich door 
het lezen, ik werd er een empathi-
scher mens van.”

Amsterdam
Bouzamour: “Mijn eerste jeugd-

herinneringen zijn tussen de 
marktkramen op de Albert Cuyp. 
Ik hou van die stad, Amsterdam 
is een hoofdpersoon in mijn ver-
halen. Als er iets is wat ons alle-
maal verbindt, ís het die stad met 
zijn trillende tramkabels, brug-
gen en de schreeuwende markt-
koopmannen. Het zit in mijn dna 
en ik kan er echt lyrisch over zijn.”. 
Bouzamour levendige schrijfstijl 
maakt zijn boeken mateloos po-
pulair onder de jonge lezers. Hij 
wordt dan ook veel gevraagd als 
spreker op middelbare scholen. 
Zijn debuutroman ‘De belofte van 
Pisa’ wordt momenteel verfilmd.

Verbinden
Bouzamour: “Als er iets is wat ik 
wil is de stad verbinden door 
te ontregelen, door te verma-
ken, door geestige verhalen op 
te schrijven, door scherp te zijn, 
door aan te vallen, door mezelf te 
zijn en me kwetsbaar op te stel-
len. En ik wil stemmen tot naden-
ken, waarom je doet wat je doet. 
En tegelijk heel veel lol hebben. 
En heel veel liefde.”

Aanmelden 
Iedere inwoner van Aalsmeer 
is komende vrijdag welkom bij 
‘Alles is Taal’ met schrijver Ma-
no Bouzamour, in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Na afloop 
signeert hij zijn boeken. De toe-
gang is gratis. Datum: vrijdag 15 
maart van 13.30 tot 17.00 uur. An-
dere sprekers: wethouder Wilma 
Alink, columnist Pierre Tuning en 
performer Smita James. Ga voor 
meer informatie en aanmelden: 
naar www.wereldbuur.nu/taal-
evenement 

Burgemeester Nobel op 
Radio Aalsmeer Politiek
Aalsmeer - Erik Kreike en Sem 
van Hest ontvangen op dinsdag 
19 maart in ‘Radio Aalsmeer Po-
litiek’ burgemeester Jeroen No-
bel. Uiteraard met hem een te-
rugblik op vier jaar burgemeester-
schap in Aalsmeer. Ook aandacht 
voor de Provinciale Statenverkie-
zingen met onder andere Hermen 
de Graaf, Statenlid. Van 19.00 tot 
20.00 uur. Verder deze en komen-
de week op de radio:

‘Echt Esther’
Marion Geisler uit Kudelstaart is 
coach en mediator. Ze helpt men-
sen in conflictsituaties weer tot 
elkaar te komen of goed uit el-
kaar te gaan. Donderdag 14 maart 
komt Marion hier alles over vertel-
len bij Esther Sparnaaij in ‘Echt Es-
ther’. Heb je een vraag aan Mari-
on? Mail deze naar esther@radio-
aalsmeer.nl.

Belezen en kunstig
Het is weer die ene donderdag in 
de maand dat Jenny Piet en Wil-
bert Streng, met ondersteuning 
van technicus Dennis Wijnhout 
van 20.00 tot 22.00 uur radio ma-
ken. Als eerste te gast in ‘That’s 
Life’ Garby Aalsmeer met Yvet-
te Koehler over de landelijke Op-
schoondag op 23 maart. Daarna 
Anton Furnee van de Bibliotheek 
Amstelland, programmacoördi-
nator van de bieb. Hij vertelt over  
de lezing van Nelleke Noordervliet 
op 27 maart middenin de Boeken-
week. Ook is er al op 22 maart een 
bijzonder evenement: het Boek-
huisbal 2019 met schrijvers uit 
Aalsmeer, Kudelstaart en Amstel-
veen. Verder komt Heleen van 
Haaften langs en zij vertelt over de 
nieuwe tentoonstelling ‘Stillevens’ 
die aanstaande zaterdag wordt 
geopend in het Oude Raadhuis. 

Lerarenstaking
‘Let’s Go’ met Jonas en Laurens is 
er vrijdag natuurlijk ook weer. Dit 
keer met aandacht voor de leraren-
staking die vrijdag landelijk plaats-
vindt. Ook scholen in Aalsmeer en 
Kudelstaart doen hieraan mee. Op 
de Jozefschool wordt het een hele 
bijzondere lesdag want voor een 
keertje mogen ouders en opa’s en 
oma’s lesgeven aan de leerlingen. 
Zo ook Kim Maarse als moeder. Ze 
was jaren actief bij Radio Aalsmeer 
en gaat het hebben over radio ma-
ken en gaat samen met de kinde-

ren de juf interviewen over onder 
andere de staking. 

‘DownTown Radio’
Zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur 
zijn Dennis, Rinus en Ilse er weer 
en hebben ze Sandra van Duijl te 
gast in de studio. Sandra is de op-
richtster en voorzitter van de Dut-
ch Down Support Foundation. De-
ze stichting ondersteunt kinderen 
met Downsyndroom in kansarme 
gebieden in het buitenland met 
kennis en middelen die in Neder-
land gewoon zijn. Haar zoon Lau-
rens, de inspiratie om deze stich-
ting te starten, was vorig jaar al 
eens bij DownTown Radio en komt 
zaterdag gezellig weer mee. Ver-
der aandacht voor het DownTown 
Ophelia dat over ruim drie maan-
den in de Ophelialaan plaatsvindt.

‘Door de Mangel’ 
Thea Jongkind was de 246e gast 
in de Aalsmeerse talkshow ‘Door 
de Mangel’. Zij heeft de Landelij-
ke Opleiding Tot Uitbeelding van 
Slachtoffers gedaan. Thea noemde 
zichzelf bedachtzaam, zorgzaam 
en creatief. Zij had zelfs een vierde 
eigenschap: punctueel.  Ook Thea 
heeft een volgende gast bereid 
gevonden op maandag 18 maart 
naar de studio te komen. Aad Hof-
land is een van de oprichters van 
een productiebedrijf in brillengla-
zen. Daarnaast is hij medeoprich-
ter van ‘Buurtbakens’. Maandag 
meer in ‘Door de Mangel’. Mocht 
je als luisteraar een vraag heb-
ben, mail deze dan naar: info@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858.

Klassiek in ‘Intermezzo’ 
Op 18 maart presenteert Sem van 
Hest voor de tweede keer Inter-
mezzo en hij heeft in dit program-
ma tijdens het eerste uur een ge-
sprek met Rick Huls, Eerste Klari-
nettist van onder andere het Ne-
derlands Philharmonisch Orkest 
en het Uriël Ensemble. Voor lief-
hebbers van klassieke muziek: In-
termezzo op maandagavond van 
21.00 tot 23.00 uur. Radio Aalsmeer 
is de lokale omroep van Aalsmeer 
en omgeving. De omroep is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway), via de websi-
te www.radioaalsmeer.nl en te vin-
den op televisie met Tekst TV.

Storm
Aalsmeer - Ik houd niet van 
storm. Onze woonark ligt op een 
plek waar de Poel bij westenwind 
het ruigst is, hoge golven teisteren 
ons onderkomen. Zuidwesten-
wind is ook niet prettig, dan heb-
ben de golven een soort draaiing 
zodat ze onze ark op een nare ma-
nier laten tollen, tuinstoelen waai-
en het water in, de kippen stor-
men bijna de sluiskom in, ik word 
er niet vrolijk van. Zware wind 
heeft ook zijn mooie kanten. Als 
ik aan de grote Poel sta te kijken 
achter op het land, is het ook wel 
weer genieten. De voortrazende 
luchten, afwisselend met zon en 
regen zijn altijd weer sprookjes-
achtig om te zien, het zwarte wa-
ter met witte schuimkoppen op 
de hoge golven. Mijn sloep is niet 
gebouwd om met dit weer de gro-
te poel over te steken, het kan na-
tuurlijk wel, maar de golven slaan 
dan echt over het dek, het water 
is nog veel te koud om over me 
heen te krijgen. Jammer, want ik 
ben altijd toch benieuwd waar de 
storm zijn werk heeft gedaan.

Oude struiken
Voor de natuur van onze Boven-
landen heeft zo’n storm wel weer 
zijn nut. Oude struiken en halfdo-
de bomen op de eilanden hoeven 
niet langer te treuren en probe-
ren om overeind te blijven staan. 
De wind maakt korte metten met 
ze, blaast ze als luciferhoutjes om. 
Stichting de Bovenlanden laat de-

VOGELS IN DE NATUUR

BOVENLANDEN

ze bomen de laatste jaren met 
rust op de beboste eilanden. Vroe-
ger werden de omgewaaide bo-
men opgeruimd, gelukkig mag de 
natuur nu zijn gang gaan. Schit-
terende mossen, insecten, vogels 
(zoals de specht en ijsvogel) ma-
ken dankbaar gebruik van deze 
vergane glorie. De flora en fauna 
wordt rijker en rijker. De vrijwilli-
gers zorgen dat de sloten rondom 
de natuureilanden goed bevaar-
baar blijven als de bomen hier in 
belanden. 

Tuinprieeltje
Grote stukken rietzudden slaan 
helaas vaak los en drijven een-
zaam de poel op. Menig keer bij 
het wakker worden na een nach-
telijke storm, wanen wij ons in een 
andere wereld als er opeens een 
rietbonk naast het slaapkamer-
raam ligt. Takken en drijfhout drij-
ven dan om ons huis. Ik vis de bij-
zondere stronken uit het water 
en kan er tijden van genieten als 
ze in de tuin zijn tentoongesteld. 
Er drijft er ook altijd veel huisraad 
rond. Dat is dan wel jammer. Plas-
tic schalen, flessen, kussens, stoe-
len, enz. Ooit dreef er een heel 
tuinprieeltje naast de ark. Het pri-
eel werd niet opgeëist en staat nu 
al weer jaren te pronken op een 
van de mooiste paradijsjes van de 
Westeinder. Als deze stormen ooit 
weer gaan liggen is het een avon-
tuur om met de sloep alle veran-
deringen op de Poel te gaan ont-
dekken. De zware windstoten 
zorgen er mede voor dat de na-
tuur zich weer van een heel ande-
re kant laat zien. Zo is iedere vaar-
tocht door onze mooie Bovenlan-
den nooit saai, maar zal altijd blij-
ven verrassen. Ach ja. Maart roert 
zijn staart… Reacties graag weer 
naar bob@bovenlanden.nl

Natuurvogels: Spreeuwen
Aalsmeer -  Soms lijkt het  boven 
de rietvelden op de Westeinder 
of het in brand staat. Grote zwar-
te wolken, die echter wat te veel 
bewegen om rook van een riet-
brand te zijn. Het zijn de Spreeu-
wen die elke avond verzamelen 
en met duizenden een goeie plek 
zoeken om te slapen. Als je er een 
poosje naar kijkt, kun je prachti-
ge silhouetten in de spreeuwen-
wolken zien.  Overdag zijn ze vaak 
afzonderlijk, of in kleine groep-
jes. Komende tijd gaan het meest 
paartjes worden. Maar nu zijn ze 
nog massaal in grote groepen 
te zien. Ook die groepen komen 
vaak weer tezamen bij elkaar om 
als een grote troep te gaan sla-
pen. Meest zijn dat de terugke-
rende trekkers, vanuit Spanje of 
Noord Afrika. Dat wil niet zeggen 
dat het persé trekvogels zijn, een 
groot deel blijft gewoon in hun 
eigen gebied.
De Spreeuw is een wat onderge-
waardeerde vogel. Wat close en 
vooral met wat zon er bij, zie je 

een van de mooiste vogels die we 
hier kennen. Iets kleiner dan onze 
merel, zo’n 19 tot 22 centimeter. 
Het heeft een mooi diep zwart lijf 
met wat bruinere vleugels. Voor-
al de borst, maar ook op kop en 
vleugels is dit bezet met witte 
V’tjes. In de zon geeft de zwarte 
kleur een prachtige reflectie naar 
paars met groen.
Het broed- en nestgedrag komt 
er weer aan, nu het voorjaar op 
komst is. Veelal worden boom-
holtes gebruikt, maar ook gaten 
in muren of op daken, en ook wel 
aanwezige nestkasten. Door de 
veranderingen in de landbouw is 
er in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw best wel een afname 
in hun bestand geweest. Door 
een beter flora en faunabeheer, 
minder zware bestrijdingsmid-
delen en nieuwe natuurgebie-
den, is de spreeuw weer aardig 
op zijn retour. Hierdoor kan hij 
goed aan voedsel komen, wat be-
staat uit insecten en ongewervel-
den. In de loop van het seizoen 
schakelt hij vooral over op vruch-
ten en bessen. Eigenlijk een om-
nivoor dus.
Luister straks als ze weer aan het 
broeden zijn eens naar hun ge-
zang. Vooral de man gaat er dan 
flink tegen aan. Op enige afstand 
van het nest, imiteert hij een ver-
scheidenheid aan zang, wat uit-
eenloopt tot het nabootsen 
van vogels, verkeer of bijvoor-
beeld boerderij- geluiden. Veel 
Spreeuw plezier gewenst.
Henk Vogelaar

Flower Art Museum zoekt 
enthousiaste vrijwilligers
Aalsmeer - In de zomer van 2018 
is in Aalsmeer het Flower Art Mu-
seum geopend. In het museum 
aan de Kudelstaartseweg staat 
de verbeelding van bloemen en 
planten in de hedendaagse kunst 
centraal. Het museum is vrijdag 
tot en met zondag open voor 
publiek en daarbuiten ook voor 
groepen. Elk kwartaal zijn er nieu-
we tentoonstellingen en ook wor-
den er regelmatig activiteiten ge-
organiseerd, zoals concerten, le-
zingen en workshops.
Door de groeiende belangstel-
ling is het Flower Art Museum op 
zoek naar twee of drie enthousi-
aste personen die het bezoekers-
team van vrijwillige gastvrouwen 
en -heren willen versterken. Het 
team bestaat momenteel uit cir-
ca tien dames en heren die onder 
andere bezoekers ontvangen en 

wegwijs maken in het museum, 
baliewerkzaamheden verrichten, 
de koffiecorner beheren en mee-
helpen met de voorbereiding van 
nieuwe tentoonstellingen. 
Als vrijwilliger van het Flower Art 
Museum draag je bij aan de ont-
wikkeling van een mooi, nieuw 
kunstmuseum op een bijzonde-
re locatie. Je ontmoet regelmatig 
kunstenaars, leert en hoort veel 
over kunst en werkt in een gezel-
lig team en een fijne omgeving. 
Het museum is op zoek naar en-
thousiaste mensen die bij voor-
keur één dagdeel per twee weken 
beschikbaar zijn gedurende de 
vaste openingsdagen. Heb je be-
langstelling? Neem dan contact 
op met Constantijn Hoffscholte, 
coördinator Flower Art Museum: 
info@flowerartmuseum.nl en 06-
26070202.

Bijzonder concert in de 
Dorpskerk Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 24 maart 
vindt het laatste concert van het 
seizoen plaats in de serie Dorps-
kerkconcerten in de Dorpskerk 
van Leimuiden. Het wordt een 
bijzonder concert, want voor het 
eerst in de geschiedenis van de-
ze concertserie laat de organi-
satie een vleugel plaatsen in de 
Dorpskerk. Op het grote instru-
ment zal pianiste Oksana Polman 
een voornamelijk romantisch re-
pertoire spelen. De tweede solis-
te is violiste Anne van Eck. Anders 
dan bij de voorgaande concerten 

zal het grootste deel van het con-
cert door beide musici gebracht 
zal worden. Zo spelen ze geza-
menlijk een sonate van Mozart de 
beroemde berceuse van Fauré, en 
Salut d’Amour van Elgar. Mis dit 
bijzondere concert niet. Het con-
cert begint om 13.00 uur, vanaf 
12.30 staat de koffie klaar.
Kaarten à 10 euro (voor kinde-
ren 5 euro) zijn te koop bij de 
Gemakswinkel in Leimuiden en 
aan de deur zolang de voorraad 
strekt. Meer informatie op www.
dorpskerkconcerten.nl. 
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Kaarten maken in Voor 
Elkaer Dinsdag 19 maart van 
14.30-16.30 uur. Kosten € 2,- 
Materialen zijn aanwezig. 

Multi media in wijkpunt 
‘‘Voor Elkaer’’ Kudelstaart
Woensdag 20 maart van          
09.30-11.30 uur. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 20 maart kunt u
genieten van o.a. een heldere 
kippensoep, stokbrood met 
kruidenboter, schouder-
karbonade, shaslicksaus,                                             
spruitjes, worteltjes, spekjes,
boerensalade, aardappelblok-
jes en aardbeien mousse met
slagroom naar keus voor 
€ 13,50. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 

Vrijdag 22 maart een 
heerlijk 3-gangendiner met 
o.a. een ham prei cocktail, 
toast met kruidenboter, 
lekkerbekje, cocktail-
saus, gemengde salade,                                                                  
winterpeen, gebakken aardap-
pelen en Griekse yoghurt met 
honing en walnoten met
slagroom naar keus voor 
€ 14,-. U bent van harte wel-
kom vanaf 17.00 uur. Reserve-
ren kan via tel. 0297820979.

Kleding verkoop in wijkpunt 
Voor Elkaer
Op donderdag 21 maart is er  
een kledingverkoop van de 
�rma H en A Mode. De ver-
koop is van 10.00-15.00 uur 
en is er smorgens rond 10.00 
uur een modeshow.
U bent van harte welkom.

Houdt u ook zo van wande-
len? Eén van onze bewoners 
gaat graag eens met u mee, 
want wat is er niet heerlijker 
dan even naar buitengaan en 
een frisse neus halen.
We zijn op zoek naar bege-
leiders bij het wandelen, 
zowel in groepsverband als 
individueel. Uw hulp wordt erg 
gewaardeerd. Wij hopen dat u 
leuke contacten kan 
opbouwen en  het vrijwilli-
gerswerk u voldoening geeft.
Kijk voor meer informatie op 
www.zorgcentrumaelsmeer.
nl/over-ons/vrijwilligerswerk.
Tanja Eichholtz
Vrijwilligerscoördinator
teichholtz@zorgcentrum-
aelsmeer.nl
Tel. 0297-326050

Kaarten maken in Voor 

Activiteiten overzicht

Inloop met hapje en drankje op 20 maart

Lunchlokaal De Drukker 
opent op 21 maart
Aalsmeer - Donderdag 21 maart, 
aan het begin van de lente, opent 
Lunchlokaal De Drukker haar 
deuren. Drijvende kracht achter 
dit nieuwe concept aan het ein-
de van de Oosteinderweg is Pim 
van Zwieten, eigenaar van de ge-
lijknamige drukkerij die overigens 
gewoon open blijft en waar men 
nog steeds terecht kan voor al-
lerhande drukwerk. “De drukkerij 
hebben mijn vader Jan en ik der-
tig jaar geleden samen opgericht.” 
Aldus de sympathieke nieuwbak-
ken horecaondernemer Pim. En 
verder: “Het idee om er iets naast 
te gaan doen speelt al een jaar 
of vijftien, maar nu was de tijd 
echt rijp en zijn we het offi  cieel 
gaan uitwerken. Samen met ‘mijn 
rechterhand’ Astrid Nap voor het 
schrijven van het businessplan en 
doen van marktonderzoek, Linda 
Biesot voor de keukeninrichting 
en menukaart en Paulien Pan-
nekoek die de volledige styling 
op zich heeft genomen. En dat 
is enorm goed gelukt! Het is een 
echte aanvulling op de drukke-
rij; die sfeer komt helemaal terug; 
beschilderde tafels met verschil-
lende lettertypes, foto’s van de 
drukkerij, gerelateerde accessoi-
res, een bijzondere doorkijk naar 
de werkende drukpersen. Echt, ik 
ben er zo blij mee.” 

Blikvanger
De opvallende blikvanger is de 
grote zwart-wit foto aan de wand 
waar ook vader Jan op staat en 
Pim als twintiger. De ruime keu-
ken is voorzien van alle luxe ap-
paratuur, taartvitrines en blin-
kende koffi  emachine (Pim heeft 
een Barista-cursus gevolgd van 
het merk Brandmeester en is in-
middels volleerd koffi  emaker).  
Via een trap naar beneden komt 
men bij het luxueuze sanitaire 
gedeelte. Hier is ook de spoelkeu-
ken en voorraadruimte te vinden. 
Pim: “De verbouwing is professio-
neel aangepakt. Mijn ex-schoon-
vader Joop heeft hier een grote 
rol in gespeeld. Daar ben ik hem 
dankbaar voor. Ik heb een vaste 
kok aangenomen; Jorien Visser. 
We gaan het lunchlokaal samen 
runnen. Daarbij gaan zowel mijn 
vriendin Nicole als mijn doch-
ter June en zoon Kick ons helpen 
wanneer nodig. We beginnen ge-

zamenlijk aan dit nieuwe avon-
tuur.”

Menukaart
Op de menukaart van Lunchlo-
kaal De Drukker zijn kwalitatief 
hoogstaande gerechten te vin-
den. Van een Hollands ontbijt tot 
stevige uitsmijters, soep, salades 
en vers belegde broodjes. Ook 
een kleine of uitgebreide borrel-
plank behoort tot de mogelijk-
heden aan het einde van de dag. 
Daar kan dan een biertje of een 
goed glas wijn bij worden geser-
veerd. En uiteraard is er koffi  e en 
thee met versgebakken taart. Er 
worden zoveel mogelijk biolo-
gische ingrediënten gebruikt en 
gewerkt met streekproducten. 
“Het is de bedoeling dat iedereen 
zich welkom voelt. Van sporters 
en wandelaars tot moeders met 
kinderen. Zelfs aan hondjes is 
gedacht; er is een speciale plank 
met een bakje voor water en een 
hondenkoekje. Daar kwam Pau-
lien dan weer mee. Die heeft zul-
ke gave ideeën.” Pim laat een 
plaid zien: “Kijk, ook dit heeft ze 
gemaakt. Voor als het terras open 
is en de gasten het eventueel 
koud krijgen.” De Drukker heeft 
een aantal parkeerplaatsen voor 
de deur, maar er kan tevens ge-
parkeerd worden langs de Oos-
teinderweg of gebruik gemaakt 
worden van de grote parkeerge-
legenheid bij het Amsterdamse 
Bos aan de overkant van de weg.

Opening en inloop
De openingstijden van Lunchlo-
kaal De Drukker zijn van dinsdag 
tot en met zondag van 09.00 tot 
18.00 uur. De knusse lunchzaak 
is te vinden aan de Oosteinder-
weg 591b te Aalsmeer. Telefoon-
nummer 020-2405585. De websi-
te www.lunchlokaaldedrukker.nl 
waar meer informatie op de vin-
den is, is gemaakt door Walter 
Schellingerhout. Zijn vrouw In-
grid van Heteren maakte de fo-
to’s. De Drukker is ook te volgen 
via Facebook. 
Op woensdag 20 maart van 18.00 
tot 20.00 uur is er een inloop en 
is iedereen van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen, het 
glas te heff en en kennis te maken 
met het enthousiaste team. 
Door Miranda Gommans  

Thema ‘De moeder de vrouw’
Boekenweek in Boekhuis Meest prestigieuze ondernemersprijs

Nominatie John Celie voor 
EY Entrepreneur of The Year 
Aalsmeer - John Celie is onlangs 
met Groenland B.V. genomineerd 
tot fi nalist voor de EY Entrepre-
neur Of The Year 2019 Nederland 
award! De EY Entrepreneur Of 
The Year award is de meest pres-
tigieuze ondernemersprijs ter 
wereld. Een titel waarbij vernieu-
wend ondernemerschap nadruk-
kelijk op een voetstuk wordt ge-
zet en ondernemers worden aan-
gemoedigd en ondersteund om 
het beste uit zichzelf, hun klanten 
en hun medewerkers te halen. 
Deze prijs wordt wereldwijd uit-
gereikt, in meer dan 60 landen.

John Celie, Directeur Groenland: 
“Ik ben enorm verrast door de-
ze nominatie, niets vermoedend 
kwam ik op kantoor en werd hier 
totaal door overvallen. We gaan 
uiteraard ons best doen om de 

Entrepreneur Of The Year 2019 
Nederland award in de wacht te 
slepen. Alleen al deze nominatie 
is de kroon op alles wat wij met 
Groenland B.V. hebben bereikt. 
Daarnaast is het een mooie kans 
om de sierteeltbranche nog beter 
op de kaart te zetten.” 
John Celie staat aan het roer van 
Groenland B.V., een holding die 
faciliteert in het succes van haar 
bedrijven: Celieplant, Bouquet-
net, Bloominess en Greenpac-
kers. Stuk voor stuk bedrijven die 
actief zijn in de sierteeltbranche. 
De ecologische manier van wer-
ken in de duurzaam gebouw-
de panden maakt Groenland 
B.V. koploper op het gebied van 
schoon produceren en groen on-
dernemen. Tevens staat naast de 
focus op het milieu de mens cen-
traal bij Groenland B.V.

Peter Janmaat (Celieplant/Bouquetnet), Ingrid Celie (Groenland), John 
Celie (Groenland), Marieke Kopinsky (EY) en Machiel Gosschalk (EY).

Aalsmeer - De 84ste editie van de 
Boekenweek vindt plaats van 23 
tot en met 31 maart. De Boeken-
week viert de Boekenweek met 
het thema ‘De moeder de vrouw’. 
Dit jaar krijgen alle boeken over 
moederschap bijzondere aan-
dacht. Iedereen heeft een moe-
der, hartverwarmend en zorg-
zaam, streng of afwezig. Fictie en 
non fi ctie brachten vele markan-
te moeders voort: via dochters 
en zonen die schrijven over hun 
moeder, moeders die schrijven 
over het moederschap.

Boekhuisbal
Op vrijdag 22 maart, aan de voor-
avond van de Boekenweek, vindt 
in het Boekhuis het Boekhuisbal 
plaats. Deze avond staat in het 
teken van de vrouw, met voor-
drachten van lokale schrijfsters, 
een boekenquiz, hapjes en drank-
jes. De avond begint om 20.00 
uur. Toegang is gratis, maar aan-

melden wordt op prijs gesteld en 
kan via info@boekhuisaalsmeer.
nl 

Lezing Nelleke Noordervliet 
In het kader van de Boekenweek 
geeft schrijfster Nelleke Noorder-
vliet een lezing in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat op woens-
dag 27 maart. Nelleke Noorder-
vliet behoort tot een van de gran-
de dames van de Nederlandse li-
teratuur. In haar werk weet ze al-
tijd weer een verbinding te leg-
gen tussen geschiedenis en fi ctie. 
Het Boekhuis is dan ook trots haar 
te mogen aankondigen voor de-
ze speciale boekenweeklezing. 
De avond, die aanvangt om 20.15 
uur, wordt georganiseerd door de 
Bibliotheek Amstelland in nauwe 
samenwerking met KCA en Boek-
huis Aalsmeer. Kaarten zijn te 
koop in het Boekhuis in de Zijd-
straat en online verkrijgbaar via 
www.debibliotheekamstelland.nl 

“Echt een aanwinst”
Touchscreen van Vrienden 
voor Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - De Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer 
is in het leven geroepen om voor 
de ouderen van Aalsmeer en Ku-
delstaart extra voorzieningen te 
realiseren, die niet kunnen wor-
den gefi nancierd uit de normale 
Zorgcentrum- en Thuiszorgbud-
getten. Het doel van de stichting 
is om ouderen ‘dagen met een 
gouden randje’ te bieden.
Onlangs hebben de Vrienden 
het Zorgcentrum verblijd met de 
aanschaf van een 75 inch Touch-
screen. Een touchscreen is een 

aanraakscherm dat net zo werkt 
als een tablet. Het grote voordeel 
van zo’n scherm is dat er geen 
aanwijsapparaat of toetsenbord 
meer nodig is. In de nieuwe huis-
kamer op de begane grond de-
monstreerde een activiteitenbe-
geleidster van het Zorgcentrum 
de mogelijkheden van de Tou-
chscreen aan het bestuur van de 
Vrienden. Omdat het scherm zo 
groot is, is het voor de bewoners 
goed te zien. Er worden bijvoor-
beeld fi lmpjes van vroeger op-
gezocht om met elkaar herinne-

Binnenkort meer over inschrijving
Aalsmeer Roest Niet 
weer van start
Aalsmeer - Zondag 2 juni vindt 
de twaalfde editie van Aalsmeer 
Roest Niet weer plaats. De win-
sterslaap is voorbij en dus gaat 
de nieuwe organisatie vol aan 
de slag met de voorbereidingen 
voor dit grote evenement. 
Allereerst willen het bestuur via 
deze weg Bob van der Laarse en 
Cor Zomer bedanken voor het 
neerzetten en organiseren van 
Aalsmeer Roest Niet de afgelo-
pen elf jaar. Zoals inmiddels ge-
wend wordt ook dit jaar weer een 
mooi evenement neergezet. Een 
geheel nieuwe route wordt uit-
gestippeld en ook na afl oop is er 
weer van alles te beleven rond-

om The Beach. Denk hierbij aan 
live muziek, een tentoonstelling 
over Aalsmeer Toen en natuur-
lijk de prijsuitreiking. Voor 2 ju-
ni zijn weer 200 startplekken be-
schikbaar en ook dit jaar hoopt 
de organisatie weer op een gro-
te opkomst. Klein attentiepuntje: 
De auto moet wel van vóór 1989 
zijn om mee te kunnen doen. De 
organisatie raadt deelnemers aan 
om de facebookpagina, websi-
te en mail in de gaten te houden, 
want daar ontvang je binnenkort 
meer informatie over het inschrij-
ven. De organisatie heeft er zin in 
en kijkt al uit naar 2 juni! 
Foto: www.kicksfotos.nl

Bierproeverij in Dijkhuis
Oude Meer - Ook dit jaar is er 
op vrijdag 15 maart weer de fa-
meuze bierproeverij bij buurt-
vereniging Het Dijkhuis. Wie her-
kent met blindproeven de mees-
te biertjes? Welk biertje is het lek-
kerst en wordt verkozen tot Dijk-
bier van het jaar? Het valt nog 
niet mee om alle verschillende 
soorten bier te herkennen, som-
mige proevers herkennen zelfs de 
0% biertjes niet. Aanvang 20.00 
uur Kosten 12,50  euro per per-
soon. Graag aanmelden via info@
hetdijkhuis.net

Meezingmiddag
Op zondagmiddag 17 maart uur 

gaat het dak van Het Dijkhuis er 
fi guurlijk af tijdens een  oergezel-
lige meezingmiddag. De band de 
Meezingers is een driemans-for-
matie die meer dan 150 nummers 
van bekende artiesten speelt en 
het publiek uitnodigt om gezellig 
mee te zingen met tante Leen, de 
Kast of André Hazes. Op alle tafels 
liggen boeken met titels en song-
teksten om uit te kiezen. De bit-
terballen ontbreken natuurlijk 
niet en ook toehoorders zijn wel-
kom. De bar is open vanaf 15.00 
uur, de band start om 16.00 uur 
en de toegang is gratis. Het Dijk-
huis is te vinden aan de Aalsmeer-
derdijk 77 in Oude Meer

ringen op te halen en tijdens het 
knutselen wordt de open haard 
aangezet. Ook is het scherm goed 
te gebruiken bij de geheugen-
training, die drie keer per week 
wordt gegeven en Andre Rieu op 
groot scherm kijken behoort ook 
tot de mogelijkheden. “Echt een 
aanwinst voor het Zorgcentrum”, 
aldus de activiteitenbegeleidster.
De Stichting kan haar doelstellin-
gen alleen bereiken met hulp van 
haar donateurs. Als u de Vrienden 
van Zorgcentrum Aelsmeer hier-
bij wilt steunen dan kan dit door 

u op te geven als donateur of be-
gunstiger. De donatie kan wor-
den gestort op rekeningnummer 
NL90 RABO 0300110421 t.n.v. 
Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer, onder vermelding 
van ´donateur´. De minimumbij-
drage voor het donateurschap is 
15 euro per jaar. Ook eenmalige 
giften zijn uiteraard welkom. Wilt 
u er dan bij vermelden dat het om 
een eenmalige gift gaat. Alle gel-
den die binnenkomen worden 
volledig besteed aan de ouderen 
van Aalsmeer. 
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Kudelstaart voor Kudelstaart
Goederen, maar vooral 
diensten voor veiling
Kudelstaart - Deze week zijn de 
laatste van de circa 4.000 huis-
aan-huis brieven met bijbeho-
rende bon over de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart in de 
lokale brievenbussen bezorgd. 
Kudelstaarters kunnen op de bon 
invullen op welke manier zij clubs 
en verenigingen willen onder-
steunen.
In de brief staat op welke manier 
inwoners van Kudelstaart een bij-
drage kunnen leveren. Dat kan 
door het aanbieden van een pro-
duct of vooral van een dienst. Het 
meest persoonlijke is natuurlijk 
het aanbieden van een dienst. 
Iemand kan bijvoorbeeld goed 
strijken en biedt aan om een was 
te strijken. Die dienst kan dan tij-
dens de veiling worden gekocht, 
waarmee uiteraard de opbrengst 
van de veiling wordt verhoogd. 
Bij aangeboden diensten wordt 
bovendien de wisselwerking tus-
sen dorpsgenoten onderling ver-

sterkt. Een cabriorit of een vaart 
per sloep, al dan niet vergezeld 
van een hapje en/of drankje is 
wel zo gezellig samen.
Inleveren van ingevulde bonnen 
kan in speciale bussen die deze 
week in het winkelcentrum Ku-
delstaart zijn geplaatst. Die staan 
bij Bakkerij Van Leeuwen, Slijte-
rij Gall & Gall en Supermarkt Al-
bert Heijn in Kudelstaart. Inleve-
ren kan daar tot en met 10 april.
De negentiende editie van de Ku-
delstaartse veiling heeft weer tot 
doel om als lokale samenleving 
de Kudelstaartse clubs en vereni-
gingen een financieel steuntje in 
de rug te geven. In de afgelopen 
achttien veilingen werd bij el-
kaar ruim 322.000 euro bijeenge-
bracht, die opbrengst werd ver-
deeld over zo’n veertig clubs. De 
veiling vindt plaats op zaterdag 
11 mei, de dag voor Moederdag 
en begint om 20.00 uur in Dorps-
huis Het Podium.

Informatie voor medewerkers Intertoys

Personeelsuitje naar UWV
Aalsmeer - Het werd een druk-
ke middag voor de medewerkers 
van het U.W.V. Heel veel winkels 
van speelgoedketen Intertoys in 
Nederland kondigden namelijk 
een personeelsuitje aan op vrij-
dag 8 maart. Een uitje met een 
bittere smaak, want het geza-
menlijke ‘feestje’ naar uitkerings-
instantie U.W.V. is om informatie 
te krijgen over mogelijke baan-
kansen en over uitkeringen. Zo’n 
twee weken geleden kregen de 
ruim 3.000 medewerkers van In-
tertoys te horen dat ze hun ont-
slag kregen, omdat de speel-
goedketen faillissement aange-
vraagd heeft. Er zijn momenteel 
nog onderhandelingen met in-
vesteerders en franchisers en 
daarom zijn alle medewerkers 
nog ‘gewoon’ aan het werk en krij-
gen ze deze maand hun loon via 
het U.W.V. Er is bij allen wel gro-
te onzekerheid over baanbehoud 
of niet en daarom organiseert het 
U.W.V. door heel het land infor-
matieve bijeenkomsten. Alle win-
kels, ook de Intertoys in de Zijd-
straat, waren vrijdag gesloten 
tussen 13.00 en 18.30 uur.

Doorstart
Dezelfde vrijdag werd ook be-
kend gemaakt dat Intertoys een 
doorstart gaat maken. Met het 
Portugese speelgoed gespecia-
liseerde Green Swan is een over-
eenkomst getekend op basis 
waarvan Green Swan een door-
start van Intertoys zal realiseren. 
Met deze doorstart wordt het be-
houd van een groot aantal speel-
goedwinkels in Nederland mo-
gelijk. Intertoys verdwijnt dus 
niet uit het straatbeeld en 1.000 
tot 1.500 werknemers behouden 
hun baan. 

Sluiting winkel in Aalsmeer
Echter 91 winkels gaan wel slui-
ten, uiterlijk per half mei. En één 
daarvan is (helaas) de Intertoys 
in de Zijdstraat in het Centrum 
van Aalsmeer. Gelijk de volgende 
dag is een aanvang gemaakt met 
de uitverkoop. Naast de winkel in 
Aalsmeer gaan ook de Intertoys-
zaken in Hoofddorp en Mijdrecht 
verdwijnen. Triest nieuws voor 
deze medewerkers, waarvan een 
groot aantal hier vele jaren met 
plezier gewerkt heeft.

TeamTimmerman en Dag van je Leven
Snoezelbus in Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 10 maart 
kwam de Snoezelbus naar 
Aalsmeer op verzoek van Stich-
ting Dag van je Leven. Deze Stich-
ting werd vorig jaar benaderd 
door TeamTimmerman. De le-
den van TeamTimmerman fietsen 
graag een rondje met elkaar op 
de racefiets en koppelen jaarlijks 
een goed doel aan hun activitei-
ten, zoals Koningsdag en Tour de 
Poel. In 2018 was Stichting Dag 
van je Leven het doel voor Team-
Timmerman.
Door een succesvolle verkoop op 
Koningsdag en weer een mooie 
editie van Tour de Poel bracht 
TeamTimmerman een bedrag van 
4.086,66 euro bijeen wat Stich-
ting Dag van je Leven graag wil-
de besteden aan de meest kwets-
bare groep gehandicapten van 
Stichting Ons Tweede Thuis. Deze 
mensen met een ernstige meer-
voudige beperking kunnen ei-
genlijk nooit naar de activiteiten 
van Stichting Dag van je Leven 
komen. Daarom werd er iets be-
dacht op locatie, de Snoezelbus. 
De Snoezelbus rijdt door heel Ne-
derland en biedt mensen de mo-
gelijkheid tot snoezelen. Snoeze-
len is een combinatie van snuffe-
len en doezelen. Door middel van 
onder andere kleuren en muziek 
worden zintuigen geprikkeld, 
wat een positief effect heeft op 
de stemming en gedrag. 
De leden van zowel TeamTimmer-

man als Stichting Dag van je Le-
ven werden uitgenodigd om zelf 
een kijkje te komen nemen bij de 
bus. Om 9.30 uur werden zij warm 
ontvangen bij Ons Tweede Thuis. 
De koffie stond klaar en er werd 
een heerlijke, door de bewoners 
zelfgebakken, appeltaart aange-
sneden. Na de koffie volgde een 
rondleiding door het gebouw 
waar de dagbesteding plaats-
vindt. 
Ondertussen kwam de Snoezel-
bus de Vuurdoornstraat al inge-
reden. Toen deze geïnstalleerd 
was mocht er een kijkje genomen 
worden voordat de bewoners er 
gebruik van gingen maken. Door 
de aangename sfeer in de bus en 
de regen tegen de ramen werd 
het erg verleidelijk zelf even van 
de snoezelruimte gebruik te ma-
ken. Maar het enthousiasme van 
de wachtende bewoners en hun 
begeleiders zorgden ervoor dat 
er snel plaats gemaakt werd. Wel 
wachtte er nog een kleine verras-
sing voor diegene die dit moge-
lijk gemaakt hadden. Uit handen 
van de bewoners kregen zij een 
potje vol snoephartjes met een 
bedankkaartje eraan. Zo vertrok-
ken zij weer met ‘een potje vol 
liefde’ huiswaarts. De druilerige 
zondag was opeens een stuk zon-
niger geworden. Kijk voor meer 
informatie over TeamTimmer-
man op de facebook pagina of op 
www.teamtimmerman.nl

Zin-Inn Doopsgezinde Gemeente
Lezing Judith van Gaalen 
‘Van Cure naar Care’
Aalsmeer - Judith van Gaalen 
geeft op dinsdag 19 maart 
de lezing ‘Van Cure naar Care’ 
bij de Doopgezinde Gemeen-
te Aalsmeer. De titel van de le-
zing heeft een dubbele beteke-
nis. Enerzijds loopt de carrière 
van kinderverpleegkundige Ju-
dith van Gaalen van de inten-
sive care neonatologie, de inten-
sive care kinderen naar zelfstan-
dig kinderverpleegkundige in de 

thuiszorg. De verplaatsing van 
zorg is in haar geval letterlijk van 
Cure naar Care, hoewel genezen 
nooit zonder zorg kan bestaan ui-
teraard. Anderzijds is er, door alle 
technologische ontwikkelingen 
in de zorg, veel meer mogelijk en 
zijn de overlevingskansen van zo-
wel prematuur geboren kinderen 
als kinderen met aangeboren af-
wijkingen enorm toegenomen. 
Het chronisch zieke kind kan 

veel eerder en veel langer thuis 
blijven wonen en de zorg wordt 
daar geleverd waar het nodig is 
en dat kan dus vaak ook gewoon 
thuis zijn. U wordt meegenomen, 
aan de hand van casuïstiek, erva-
ringsverhalen, foto’s en/of video’s 
langs de huidige mogelijkheden 
in de zorg voor het zieke kind en 
een aantal dilemma’s en keuzes 
waar ouders, kinderen, artsen en 
verpleegkundigen voor komen te 

staan in het ziekenhuis, op weg 
naar huis en eenmaal thuis.  Ju-
dith van Gaalen is een Aalsmeer-
se en haar lezing is onderdeel van 
het laten horen van bijzondere lo-
kale verhalen. Ze zal spreken om 
20.00 uur, vanaf 19.30 uur zijn de 
deuren open en staat de koffie en 
de thee klaar bij de Doopsgezin-
de Gemeente in de Zijdstraat 55. 
De toegang is gratis. Voor meer 
informatie kan een mail gestuurd 

worden naar zininn@dgaalsmeer.
nl. Deze lezing wordt georgani-
seerd door de Zin-Inn. De Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer 
biedt open ruimte voor ontmoe-
ting en gesprek. Het Zin-Inn pro-
gramma is samenbindend en vre-
destichtend en spitst zich toe op 
geloof, zingeving en maatschap-
pij. De Zin-Inn groeit vanuit een 
doopsgezinde visie op mens en 
wereld.

In Waterdrinker Green Trade Center
Dillewijn Zwapak opent 
shop-in-shop
Aalsmeer - Modern, sfeervol en 
vooral inspirerend, zo laat de 
shop-in-shop formule van Dille-
wijn Zwapak in het Green Trade 
Center van Waterdrinker zich 
het beste typeren. Met de ope-
ning van dit verkooppunt is met-
een het einde van de oude Dil-
lewijn Zwapak winkel op de Cul-
tra ingeluid. “Na een jaar proef-
draaien op het Green Trade Cen-
ter hebben we er bewust voor ge-
kozen om al onze verkoopactivi-
teiten rond de veiling in Aalsmeer 
op een plek te concentreren”, al-
dus Norbert Albers, Business Unit 
Manager Shops. “De locatie op de 
Cultra was erg gedateerd en bo-
vendien heeft Royal Flora Holland 
er ook andere plannen mee, dus 

de overstap naar het eigentijd-
se Green Trade Center van Water-
drinker is eigenlijk een logische. 
We hebben de afgelopen maan-
den veel tijd gestoken in de ont-
wikkeling van het winkelconcept, 
IT-structuur en verhuizing van 
het assortiment. Voor onze klan-
ten heeft niet alleen het interi-
eur een zeer herkenbare Dillewijn 
Zwapak uitstraling, ook de com-
plete verkoopstaf staat weer klaar 
voor advies.” In het GTC wordt 
naast het complete assortiment 
van verpakkingsoplossingen en 
bloemisterijartikelen, ook de on-
langs geïntroduceerde ‘Selected’ 
lijn verkocht. Dillewijn Zwapak 
hanteert in alle winkels én de 
webshop uniforme prijzen.

Tassenmaakster Ingrid Arets:
“Zaai is doorpakken en 
zichtbaar worden”
Aalsmeer - “Als kind knutselde ik 
heel graag en ik zag mij later wel 
naar de Kunstacademie of naar 
de toneelschool gaan. Mijn vader 
zag echter meer in een commer-
ciële opleiding en dat is het ook 
geworden. Ik heb een carrière als 
regio manager bij een uitzend or-
ganisatie achter de rug. Toen de 
kinderen kwamen ben ik full-time 
moeder geworden. Dat vond ik 
belangrijker maar dacht toch ook 
wel na een periode van thuis zit-
ten: ‘Had ik maar een vak geleerd’.  
Ik ben naailessen gaan nemen 
en die hebben er uiteindelijk ge-
leid tot wat ik nu doe: Tassen ma-
ken! Die tassen hebben ook weer 
voor een deel met mijn vader te 
maken. Hij reisde veel, kwam in 
Parijs, Milaan, Chicago. Hij had 
smaak, had oog voor mooie din-
gen. Wij gingen regelmatig naar 
Amsterdam - naar de Bijenkorf - 
waar wij dan steevast mooie tas-
sen gingen kijken. Dat was echt 
iets van ons samen. Hij heeft mij 
daarin onbewust gestimuleerd. 
Onze smaken kwamen overeen.” 

Art Centre Aalsmeer
Begin april 2018 kreeg het ‘twee-
de leven’ van Ingrid gestalte met 
Bagarets. Zij vond een eigen ate-
lier in het Art Centre Aalsmeer 
(voormalig Jovar) waar zij wordt 
omringd door andere kunste-
naars. “Ik zit nu in een omge-
ving die stimuleert. Ik houd van 
kunst en cultuur, het is zo inspi-
rerend! Met een aantal van hen 
zijn er mooie samenwerkings-
plannen voor de toekomst ge-
maakt. Ik heb meerdere profes-
sionele workshops in het tassen 
vak en -ambacht gevolgd om de 
verschillende technieken onder 
de knie te krijgen. Leer is voor mij 
het mooiste materiaal om mee te 

werken en het is duurzaam. Daar-
om ook zo fijn om met leer te wer-
ken. Het leer dat ik gebruik is ver-
antwoord milieu vriendelijk ge-
looid. Op verzoek van een vrien-
din ga ik nu ook mijn eerste work-
shops geven. Zij werd vijftig en 
kreeg het cadeau. Dat zie ik echt 
als een leuke uitdaging.”

Nieuwe inzichten
ZAAI heeft mij ‘out of the box’ le-
ren denken. Kijk dat verkopen lukt 
mij best, dat was tenslotte mijn 
vak. Maar je eigen ontwerp en 
product verkopen is iets heel an-
ders. Daarin heeft Zaai mij nieuwe 
inzichten gegeven. Zo zag ik ope-
ningen in de cirkel waarin ik zat. 
Ik heb geleerd zichtbaar te wor-
den en door te pakken. Boven-
dien geeft het werken en over-
leggen met andere Zaai-deelne-
mers zoveel meer dan één en één 
is twee.” Het verlangde  succes 
begint zich ook al af te tekenen. 
Twee tassen van Ingrid zijn te zien 
in de - nog uit te komen – korte 
film ‘Konijn’. “Het was zo leuk om 
daar aan te kunnen meewerken.” 
Een ander succes is dat een stu-
dent van de fotovakschool de tas-
sen van Ingrid heeft gekozen als 
project om te fotograferen. “Het 
komt op je pad maar ik heb wel 
zelf de voorzet moeten geven. En 
dat bedoel ik met doorpakken. 
Alert de kansen aangrijpen, daar 
ben ik mij een stuk bewuster van 
geworden.” Voor meer informatie: 
Kirsten Verhoef (project organisa-
tor) telefoon 0297-366182 of per 
mail kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon

Thomas 
wederom op 

één bij Sjoelclub 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op donderdag 
7 maart was de twaalfde sjoe-
lavond van Sjoelclub Rijsenhout. 
Er zijn nog maar drie avonden te 
gaan tot het einde van seizoen 
2018-2019. Met een score van 
1897 staat Thomas van Brakel de-
ze avond wederom op nummer 
één in de Hoofdklasse. De twee-
de plek is voor Corry Balder met 
1772 punten. Rien Ravensbergen 
sluit dit rijtje af met 1740 pun-
ten. Er is erg goed gegooid door 
de top drie van de A-klasse. Riet 
Schijf gaat op kop met 1727 pun-
ten, gevolgd door Gert Lanser die 

Geen uitschieters 
tijdens 

kaartavond 
FC Aalsmeer

Aalsmeer- Zonder de zieke or-
ganisator Jos is er afgelopen vrij-
dag 8 maart ‘gewoon’ gekaart bij 
FC Aalsmeer en het waren toch 
weer Hennie Spaargaren en Wim 
Ruts die de eerste plaats opeisten. 
Na een stroef eerste potje waren 
de tweede en derde van zo’n ka-
liber dat ze toch uiteindelijk met 
een kleine voorsprong op de eer-
ste plaats eindigden met 5319 
punten. Nog vier avonden te gaan 
voor competitie. De vraag is dan 
ook: hoe gaat men met die druk 
om en hebben Hennie en Wim te 

1708 punten wist te behalen. El-
ly Lanser is derde geworden met 
1689 punten. De top drie van de 
B-klasse zit heel erg dicht bij el-
kaar. Plonie Verdel is op de eerste 
plek geëindigd met 1490 punten. 
De tweede plek wordt ingenomen 
door Brigitte Hoogeboom met 
1481 punten en met 1465 punten 
staat Willem Romijn op de derde 
plaats. In de C-klasse neemt Ber-
tus Baas met 1602 punten een gro-
te voorsprong op Simone Groen 
die met 1470 punten de twee-
de plaats inneemt. Henny van der 
Neut wordt deze avond derde met 
1448 punten. Belangstellenden 
zijn van harte welkom op één van 
de sjoelavonden. Op donderdag 
21 maart wordt weer gesjoeld in 
Dorpshuis De Reede. De avond be-
gint om 19.30 uur en duurt onge-
veer tot 22.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op de website van de 
dorpsraad: www.rijsenhout.info.

vroeg hun ambities ‘lees’ kaarten 
op tafel gelegd? Het weekend is er 
druk gespeculeerd en de mening 
van de kenners is dat de twee te 
vroeg zijn gaan pieken. Op twee 
zijn Wim Braam en Geert Bruine 
de Bruin geëindigd met 5307 pun-
ten en plaats drie was voor Berry 
en Peter Springintveld met 5248 
punten. De poedelprijs was voor 
Jan Damen en Gerie van de Dool 
met 3579 punten. Ook bij het har-
tenjagen, een felle strijd tussen 
Han Hogervorst en Bets Rom-
kema, waarbij Bets met 2 punten 
minder (167) bekroond werd met 
de eerste plaats. Han Hogervorst 
werd tweede met 169 punten en 
Marcel Schijf derde met 194 pun-
ten. De poedelprijs was voor Vik-
tor Hogervorst met 282 punten. 
De volgende kaartavond is vrijdag 
22 maart. Aanvang 20.15 uur, aan-
wezig 20.00 uur.  





Carnaval tijdens de Juniorrace
Thema van Pramenrace 
is: ‘Winter Wonderland’
Aalsmeer - De thema’s van de Ju-
niorrace en de Pramenrace zijn 
vrijdagavond 8 maart bekend ge-
maakt in The Beach. De belang-
stelling voor deze ‘voorpret’ Pra-
menrace-avond was groot. De tri-
bune in de veilingzaal was tot op 
de laatste plaats bezet. Een gro-
te groep heeft de presentatie met 
filmpjes zelfs staande moeten bij-
wonen. Aanwezig was overigens 
de nieuwe burgemeester van 
Aalsmeer. Gido Oude Kotte zat 
ergens tussen de menigte. Mis-
schien wel opgevallen, de enige 
man in colbert… Heel benieuwd 
hoe hij en zijn echtgenote deze 
sfeervolle bijeenkomst hebben 
ervaren.
Er was luid applaus van het pu-
bliek na de filmpjes als ‘warmma-
kers’. Bij de bekendmaking van 
het thema van de Juniorrace wer-
den allemaal beelden van carna-
val getoond en het verbaasde 
daarom nagenoeg niemand dat 
dit ook het thema werd. Inder-
daad: Carnaval.
Ook bij de introductie van het 
filmpje voor de ‘grote’ Pramen-
race werd al snel duidelijk dat het 
met winter te maken zou heb-
ben. De aanwezigen kregen win-
terse taferelen te zien van skiërs, 
Aalsmeer in de sneeuw, koek en 
zopie en een stel schaatsen kwam 
in beeld. Het thema: Winter Won-

derland. Ja, daar kunnen de deel-
nemers aan de Pramenrace vast 
wel wat mee. Schaatsen, skiën, af-
ter-feestjes, etc. Voor de minder 
creatieve deelnemers bood het 
SPIE-bestuur sneeuwmutsen aan 
voor een leuk prijsje.
Al met al een heel gezellige 
avond, waar duidelijk te merken 
was dat al weer uitgekeken wordt 
naar deze typische Aalsmeer-
se evenementen. De Juniorrace 
vindt plaats op 29 juni en de Pra-
menrace op 14 september. Alvast 
noteren in de agenda’s! Inschrij-
ven voor de Juniorrace kan bin-
nenkort via de website www.pra-
menrace.nl en voor de Pramen-
race nadat de tocht der tochten 
voor kinderen heeft plaatsgevon-
den.

Schoonmaakactie
Tijdens de bekendmaking deed 
het SPIE-bestuur nog een oproep. 
Aanstaande zaterdag 16 maart 
vindt de jaarlijkse schoonmaak-
actie op de Westeinderplassen 
plaats. SPIE hoopt met vele vrij-
willigers de Poel op te kunnen 
gaan om zwerfvuil op te ruimen. 
Meehelpen kan door een mail te 
sturen naar info@pramenrace.
nl. Verzamelen vanaf 7.45 uur bij 
Nieuwe Meer, vertrek om 8 uur ‘s 
morgens.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Marieke van Duijn en Hermen de Graaf uit Kudelstaart

“Provincie is dichterbij 
dan bewoners denken”
Aalsmeer - Er staan weer ver-
kiezingen voor de deur: woens-
dag 20 maart Provinciale Staten 
én Waterschappen. Marieke van 
Duijn en Hermen de Graaf, allebei 
uit Kudelstaart, zijn nu nog Sta-
tenleden in Noord-Holland. Geen 
enkele Noord-Hollandse ge-
meente was van 2015 tot 2019 zo 
goed vertegenwoordigd in Pro-
vinciale Staten. Wat hebben zij 
gerealiseerd? Waarom stopt Ma-
rieke als Statenlid en waarom wil 
Hermen doorgaan? In dit tweege-
sprek geven zij antwoorden.
Marieke: “Dat was inderdaad wel 
grappig. Niet veel van de 55 Sta-
tenleden van Noord-Holland wis-
ten waar Kudelstaart lag. Dat heb-
ben wij wel veranderd, maar dat 
was niet de belangrijkste reden 
om me kandidaat te stellen voor 
de PvdA Noord-Holland. Ik wil 
graag bijdragen aan een gezon-
dere leefomgeving en meer aan-
dacht voor duurzame mobiliteit. 
En ik ben begonnen met een vier-
daagse fietstocht door de provin-
cie, om de provincie, het fietsrou-
tenetwerk en veel inwoners (die 
meefietsten) beter te leren ken-
nen.”
Hermen: “Wat Provinciale Staten 
doen? Een van de meest tastbare 
zaken zijn de provinciale wegen 
en de fietspaden, die iedereen 
gebruikt. Gelukkig doen we veel 
meer: natuurbehoud, ruimtelij-
ke ordening, cultureel erfgoed, 
leefbaarheid, de energietransitie, 

noem maar op. Je kunt de Staten 
vergelijken met de gemeente-
raad of met de Tweede Kamer. En 
Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie met het College van Burge-
meesters en Wethouders of de re-
gering. En net als de gemeente-
raad controleren wij als Provincia-
le Staten de Gedeputeerden, stel-
len kaders en keuren de begro-
ting goed. Of niet, al heb ik dat 
nog niet meegemaakt, haha.”

Groen en fietsbeleid
Marieke: “Het Statenlidmaatschap 
doen wij naast een gewone baan 
en er is -net als bij de gemeente-
raad- altijd veel te doen. We wor-
den veel uitgenodigd voor werk-
bezoeken om te zien hoe alles in 
de praktijk gaat. Er zijn regelma-
tig bewonersbijeenkomsten om 
te horen hoe de mensen het be-
leven. En daarnaast zijn er nog 
heel wat vergaderingen van en 
voor de provincie zelf. Het is dus 
best pittig, maar ik vind het mooi 
dat je zoveel mensen en organi-
saties spreekt en door samenwer-
king met verschillende partijen 
ook echt bij kan dragen aan doe-
len waar je in gelooft. En in mijn 
geval is dat: een duurzamere en 
groene leefomgeving en meer 
prioriteit voor fietsbeleid!”
Hermen: “Qua beleid heeft Ma-
rieke de afgelopen Statenperio-
de absoluut de fiets bovenaan op 
de agenda gekregen. Daar heeft 
ze zich enorm voor ingezet. In het 

Kudelstaarters Hermen de Graaf en Marieke van Duijn bij de interruptiemicrofoons in Provinciale Staten Noord-
Holland. Commissaris der Koning Arthur van Dijk maakte de foto.

treflecterend asfalt te gebruiken 
in de toekomst. Dat is niet alleen 
veel Veiliger en duurzamer, maar 
scheelt ook extra verlichting.”
Hermen: “Mobiliteit was inder-
daad mijn terrein als woordvoer-
der voor het CDA. We hebben 
mooie dingen bereikt. Concreet 
komt er door Aalsmeer, na de om-
legging van de N201, een nieuwe 
hoogwaardige buslijn van Schip-
hol-Zuid naar Uithoorn. De R-net 
buslijnen 357 en 358 vanaf Ku-
delstaart naar Amstelveen wor-
den verbeterd, al duurt dat nog 
2 jaar, met een snellere route en 
een extra halte bij Royal FloraHol-
land. En eindelijk wordt de OLV, 
de Ongestoord Logistieke Ver-
binding van de veiling naar de 
N201 gerealiseerd. Dat zijn alle-
maal plannen die al lang bestaan 
en als Statenlid moet je doorlo-
pend de vinger aan de pols hou-
den over de realisatie. Maar ik zit 
niet voor Aalsmeer in Provincia-
le Staten, maar voor het CDA. De 
bereikbaarheid van Den Helder 
in de kop van Noord-Holland en 
de Duinpolderweg op de grens 
met Zuid-Holland zijn net zo be-
langrijk. En dat geldt ook voor de 
Westfrisiaweg tussen Alkmaar en 
Enkhuizen, of eigenlijk Alkmaar-
Zwolle, en de Nieuwe Zeesluis in 
IJmuiden. De grootste ter wereld.”

Lokaal en regionaal
Marieke: “Nu moet ik zeggen dat 
Hermen wel altijd ook goed de 
gang van zaken rond Aalsmeer 
en Kudelstaart in de gaten hield. 
Hij stelde bijvoorbeeld kritische 
vragen over de bewegwijzering 
bij de N201 en heeft zelfs de hele 
commissie van Mobiliteitswoord-
voerders uitgenodigd om te ko-
men kijken bij de nieuwe N201, 
zodat er een voorbeeld van ge-
nomen kon worden voor andere 
projecten. Natuurlijk zet je je als 
Statenlid in voor de hele provin-
cie, maar het is zeker ook belang-
rijk om iemand te hebben die de 
lokale en regionale uitdagingen 
kent.’”

Nog veel te doen
Hermen: “Er is nog veel te doen 
in onze mooie provincie en daar-
om wil ik graag nog een periode. 
Als CDA’er wil ik me sterk maken 
voor woningbouw, bereikbaar-
heid en leefbaarheid. En met het 
CDA wil ik ook een verbinder zijn 
tussen de provincie, bewoners en 
bedrijven. We hadden en hebben 
een fantastisch team en we willen 
meer betekenen voor onze inwo-
ners. Stemadvies lijkt me overbo-
dig.”
Marieke: “Ik stop na de verkiezin-
gen met de Staten, omdat ik het 
niet voldoende kan combineren 
met mijn werk en de andere din-
gen die ik op dit moment onder-
neem. En als ik iets doe dan wil ik 
er ook 100% voor gaan en dat red 
ik nu gewoon niet. Ik werk als lob-
byist voor natuur- en landschaps-
organisaties en daarnaast ben ik 
steeds actiever als ademcoach: 
mensen en kinderen meenemen 
de natuur in, in binnen- en bui-
tenland en door ademcoaching 
leren beter naar je lichaam te luis-
teren en meer. Heel bijzonder om 
te doen en ook werk ik graag met 
mensen. Het provinciale beleid 
blijf ik natuurlijk ook volgen en ik 
denk dat ik het zo nu en dan ook 
niet kan laten me er een beet-
je mee te bemoeien. En datzelf-
de geldt voor Aalsmeerse en Ku-
delstaartse ontwikkelingen. Je 
bent een Kudelstaarter of je bent 
het niet en ik ben er groots mee!”

Gesprek nu eerst over hinderbeperking

Wethouder: ‘Groeistop 
geldt ook voor Schiphol’
Aalsmeer - Een meerderheid in 
de Tweede Kamer wil een groei-
stop voor de luchthavens in Rot-
terdam en Eindhoven. Omwo-
nenden ervaren al te veel overlast 
waardoor er geen draagvlak voor 
groei bestaat. 

Argumenten
“Deze argumenten gelden net zo 
voor Schiphol”, aldus wethouder 
Schiphol Robbert-Jan van Duijn 
van de gemeente Aalsmeer. “Ik 
ga er daarom vanuit dat de Twee-
de Kamer ten aanzien van Schip-
hol dezelfde afweging maakt. Het 
gesprek moet nu eerst gaan over 
hinderbeperking als je de omwo-
nenden serieus neemt.”

Overlast
In delen van Aalsmeer is allang 
geen sprake meer van balans met 
de omgeving. Het stiller worden 
van vliegtuigen weegt niet op te-

gen de flinke toename van het 
aantal vluchten de afgelopen ja-
ren. Tegenwoordig gaat het vlieg-
verkeer, tegen de prognoses in, 
de hele dag door. Het is nooit 
meer stil. Op sommige plekken 
komt elke dertig seconden een 
vliegtuig over, soms zelfs 500 op 
één dag. Dat doet wat met men-
sen. Verdere groei zou op dit mo-
ment volledig voorbij gaan aan 
de belangen van omwonenden 
bij wie de grens van wat draaglijk 
en leefbaar is, al lang is bereikt. Er 
moeten nu eerst weer momenten 
van rust terugkomen. 

Regio
Ook de bestuurders in de regio 
Schiphol willen eerst concrete 
maatregelen om de al bestaande 
overlast voor omwonenden van 
Schiphol te verminderen voordat 
er verder gesproken kan worden 
over groei.

Diverse klusjes in de gemeente
Handen uit de mouwen dit 
weekend voor NL Doet
Aalsmeer - Vrijdag 15 en zater-
dag 16 maart zijn weer de ac-
tiedagen voor NL Doet. Ook in 
Aalsmeer kunnen de handen uit 
de mouwen gestoken worden 
voor verschillende klussen. In de 
Hortensialaan bij de ouderen-
voorziening worden vrijwilligers 
gevraagd om de bewoners een 
gezellige dag te bezorgen. Even 
lekker naar buiten voor een wan-
deling of een fietstocht en daar-

na gezamenlijk pannenkoeken 
bakken en eten. De klus is op vrij-
dag van 9.30 tot 13.30 uur. Ook 
kan op vrijdag een handje ge-
holpen worden bij de Historische 
Tuin. Het wandelpad dwars door 
de tuin heeft een nieuwe laag 
houtsnippers nodig. Deze activi-
teit is van 9.30 tot 16.00 uur. On-
der de kerk aan de Stommeer-
weg 13 moet de tegelvloer in één 
van de ruimtes opnieuw aange-

Heren 3 zorgt bijna voor handbalstunt
Greenpark Heren 1 door 

naar al e finale K
Aalsmeer - Afgelopen dins-
dag 12 maart was de kwartfi-
nale van de NK beker, de Ne-
derlandse handbalcompetitie. 
Liefst twee teams van Green-
park Aalsmeer wisten dit re-
sultaat te behalen. Heren 3, 
bestaande uit tophandballers 
op leeftijd, moest het opne-
men tegen het eerste van Vo-
lendam. “Het team bestaat uit 
mannen van dik veertig, wel 
allemaal prof geweest”, vertelt 
voorzitter Mike van der Laarse. 
“Geweldig dat dit team dit re-
sultaat heeft bereikt en nog bij-
na wist te stunten ook. De wed-
strijd ging gelijk op, Aalsmeer 
kwam zelfs op voorsprong, 
maar verloor uiteindelijk met 
30-25. Maar, topprestatie.” 
In Houten nam Heren 1 van 
Greenpark het op tegen Hou-
ten. “Een drama van een wed-
strijd”, vervolgt Van der Laarse. 
“Eerst een ruime voorsprong 
van 6-12, maar Houten kwam 

iedere keer weer dichterbij. 
Aalsmeer heeft uiteindelijk ge-
wonnen met 29-26, maar een 
beste wedstrijd was het dus 
niet. Voorzitter Van der Laarse 
woonde de wedstrijd in Hou-
ten bij, terwijl andere bestuurs-
leden op de banken zaten in 
Volendam om Greenpark 3 aan 
te moedigen. 
Voor Heren 3 stopt door dit 
verlies nu het NK, maar Heren 
1 gaat door naar de halve fina-
le met Volendam en OCI Lions, 
dat dinsdag van Hurry Up wis-
te te winnen. Woensdag vond 
de bekerwedstrijd Quintus te-
gen E&O plaats en één van de 
twee is door naar de finale. Bij 
het ter perse gaan van de krant 
was dit treffen nog niet ge-
speeld. Een voorkeur voor de 
vierde kandidaat in de halve fi-
nale heeft Mike van der Laar-
se wel al: “Ik hoop Quintus en 
dat we de wedstrijd thuis mo-
gen spelen.”

begin van onze Statenperiode in 
2015 kwam de fiets nauwelijks 
voor in het beeld dat de gedepu-
teerde Verkeer en Vervoer had. 
En Marieke heeft ervoor gezorgd 
dat de fiets als vervoermiddel een 
veel betere plaats heeft gekregen 
en gaat krijgen in de toekomst 
van Noord-Holland. We werden 
er af en toe ook wel een beetje 
horendol van, maar de resultaten 
mogen er zijn. De komende jaren 
gaat Noord-Holland € 24 miljoen 
investeren in fietspaden en -voor-
zieningen, er is een uitstekend 
perspectief neergezet.”

Mobiliteit
Marieke: “Ja, het is geweldig dat 
de fiets nu veel serieuzer wordt 
meegenomen in het beleid. Nu 
gaat het de komende jaren om 
de uitwerking: bijvoorbeeld bij 
het F-net, wat de fietsvariant van 
het snelle en betrouwbare bus-
netwerk R-net zou moeten wor-
den. Een provincie en gemeen-
tegrensoverschrijdend fietsnet-
werk, waarop je veilig kan door-
fietsen, zonder steeds te hoeven 
stoppen of naar de weg hoeft 
te zoeken. Een gezamenlijk net-
werk, zonder dat het uitmaakt 
of de fietsroute over gemeen-
te- of provinciegrond loopt. En 
ook dat steeds meer verkeers-
lichten worden uitgerust met de-
tectie, waardoor je als fietser niet 
steeds hoeft af te stappen om op 
een knopje te drukken. Want dat 
is eigenlijk al lang niet meer van 
deze tijd. Gelukkig komt ook dat 
er op steeds meer plekken, in Ku-
delstaart bij het winkelcentrum 
is dat al lang geleden geregeld, 
maar dat is dankzij de gemeente!
En ook Hermen heeft veel bete-
kend voor mobiliteit in de pro-
vincie, hij kwam bijvoorbeeld 
met het idee om rotondes bloem-
rijker en groener in te richten, 
goed voor natuur en verkeer. En 
het was ook leuk om samen op 
te trekken, bijvoorbeeld als het 
gaat om verkeersveiligheid voor 
de oudere fietser en voor scholie-
ren. Of om de mogelijkheden te 
verkennen om duurzaam en lich-

legd, geëgaliseerd en aangevuld 
worden. Ook wacht enig repara-
tie- en schilderwerk en worden 
handige klussers gevraagd om de 
buitenlampen op te hangen. De-
ze NL Doet-actie is op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het is zaterdag ook klusdag op 
kinderboerderij Boerenvreugd in 

de Hornmeer van 9.00 tot 15.30 
uur en wie deze zomer wil genie-
ten van een schone Westeinder-
plassen kan zaterdag met SPIE de 
Poel op voor de jaarlijkse schoon-
maakactie. Verzamelen om 7.45 
uur bij Nieuwe Meer. Kijk voor 
meer informatie op www.nldoet.
nl/aalsmeer.





IDEEËN 

BUS

Gemeente Aalsmeer wil samen met haar inwoners Aalsmeer mooier, 
groener, veiliger, schoner en duurzamer maken. Daarom is de 
gemeente op zoek naar goede ideeën. Bĳvoorbeeld een mĳmerbankje 
bĳ het water, een nieuw speeltoestel of een bloemenzee in plaats van 
een oud plantsoentje. Heeft u een goed idee? Plaats het dan op 
www.participatie.aalsmeer.nl. en zorg ervoor dat anderen uw idee 
liken. Voor alle ideeën gezamenlĳk is een half miljoen euro beschikbaar. 
Kom dus met ideeën. Hoe meer hoe beter! Het kan tot 25 april. 

Lever uw idee aan vanaf de bank...
Veel inwoners willen gráág ideeën aanleveren om bĳvoorbeeld de omgeving te verbeteren. Maar dan wel het liefst thuis vanaf 
de comfortabele bank. En niet door weer naar een bĳeenkomst te moeten. Vanaf vandaag kan dat in Aalsmeer. De gemeente 
Aalsmeer start met het online participatietool Citizenlab. Op de website participatie.aalsmeer.nl staat vanaf vandaag het 
project, Aantrekkelĳk Aalsmeer. U kunt daarvoor ideeën aanleveren via uw telefoon, tablet of pc. Andere Aalsmeerders kunnen 
uw ideeën ‘liken’, als zĳ die goed vinden. Zo wordt direct duidelĳk hoe populair uw idee is! 

Liever op papier?
Levert u uw idee liever aan op papier? Dat kan! Op vier plekken in Aalsmeer staan ideeënbussen: 
bĳ Albert Heĳn aan het Praamplein, Albert Heĳn aan het Poldermeesterplein, Albert Heĳn in 
Kudelstaart en Jumbo in de Ophelialaan! Ook vindt u daar de formulieren, die u kunt invullen. 

We gaan een inhaalslag 
maken en nieuwe ideeën 
uitvoeren
“Als college willen we investeren in een groene, schone, 
en veilige omgeving. Op dit moment is er sprake van een 
achterstand in zowel het grĳs als het groen onderhoud en 
dat is zonde. We willen een inhaalslag maken en ruimte 
geven aan nieuwe ideeën. We hebben hiervoor een 
budget van een half miljoen euro beschikbaar. Dat 
betekent dat we veel kleine verbeteringen kunnen 
uitvoeren, die gezamenlĳk Aalsmeer een mooier aange-
zicht kunnen geven. Daarbĳ kun je denken – als het om 
grĳs onderhoud gaat - aan het repareren van trottoirs, het 
aanleggen van een zebrapad of mooie verlichting. Geen 
nieuwe rotonde, want dan is het geld in één klap op. 

We hechten als college veel waarde aan participatie. We 
willen deze verbeterslag daarom samen met de raad en 
inwoners maken. Dat maakt het project Aantrekkelĳk 
Aalsmeer heel spannend. We weten niet wat de uitkom-
sten zullen zĳn en welke ideeën op de website veel ‘likes’ 
zullen krĳgen. Dat laatste is wel een belangrĳk, maar 
geen doorslaggevend argument, want mensen mogen 
hun ideeën ook op papier inleveren. Zo krĳgt iedereen de 
kans om mee te doen. Na 25 april gaan we alle ideeën 
inventariseren. Als we besluiten om een idee niet uit te 
voeren, zullen we uitleggen waarom niet. Het kan 
bĳvoorbeeld zo zĳn dat herstelwerkzaamheden al in het 
reguliere onderhoudspakket zĳn opgenomen. Als we onze 
keuze hebben gemaakt, gaan we snel starten. We willen al 
in het najaar beginnen, dus mensen zien direct resultaat! 
Deze manier van werken is voor Aalsmeer helemaal 
nieuw, we zĳn heel benieuwd. We moeten als gemeente 
een beetje de regie loslaten. En ook van het idee af dat 
wĳ als gemeente wel weten wat ’t beste is. Ik ben ervan 
overtuigd dat de inwoners van Aalsmeer zelf heel kunnen 
goed aangeven wat er kan worden verbeterd in hun eigen 
omgeving. We kĳken daarom met spanning uit naar alle 
ideeën!”

Robert van Rijn, 
wethouder Openbare ruimte

Tegels eruit, groen erin! 
“In mĳn portefeuille als wethouder heb ik de onderwerpen duurzaamheid, natuur & milieu, groen en (zwerf-)afval. Allemaal onderwerpen die met 
elkaar te maken hebben. En die steeds belangrĳker worden. Ik merk dat veel mensen graag  willen werken aan een beter milieu, duurzaamheid en 
klimaatverandering. Dat kan heel goed samen met het aantrekkelĳker maken van de openbare ruimte. Om een voorbeeld te geven: je kunt gewone 
parkeerplaatsen vervangen door groene parkeerplaatsen met veel gras en bomen. Zo krĳg je een mooiere omgeving, zorg je voor meer groen en 
werk je tegelĳkertĳd aan klimaatadaptie. Ook in Aalsmeer kunnen we nog veel plekken verfraaien. We zĳn een bloemendorp, maar vaak hoor ik: 
waar zĳn die bloemen dan? Aalsmeer kan er veel kleurrĳker, vrolĳker en uitbundiger uitzien. Kortom, grĳs eruit en groen erin! En als we dan kiezen 
voor plantenbakken, dan kiezen we natuurlĳk voor duurzame materialen. 

Aalsmeer is een geweldige gemeente, waar het goed wonen en werken is. Maar we hebben ook uitdagingen voor de toekomst, die ik graag samen 
met inwoners, ondernemers en organisaties wil oppakken. Ik hecht veel waarde aan hun meningen, ideeën en initiatieven. Ik hoop dat in dit project 
‘Aantrekkelĳk Aalsmeer’ veel mensen met ideeën komen om de openbare ruimte mooier, schoner, groener en duurzamer maken. 
Ik wil daarbĳ vooral ook kinderen oproepen om met ideeën te komen. Zĳ spelen veel buiten en zien wellicht beter wat er mist 
dan wĳ. En zĳ maken zich ook zorgen over de klimaatverandering. Dus: lever je idee in! We bekĳken alle ideeën heel serieus! 
Ik hoop dat dit project mensen inspireert om anders naar hun eigen leefomgeving  te kĳken. Dat mensen de 
buitenruimte zien als het verlengde van hun tuin en andersom. Want een Aantrekkelĳk Aalsmeer maken we samen!”

Wilma Alink-Scheltema, wethouder Openbaar groen

Spelregels 
Bĳ het project Aantrekkelĳk Aalsmeer gaat het om 
kleine verbeteringen in de openbare ruimte, van 
zowel het grĳs (straatmeubilair, stoepen en wegen) 
als groen onderhoud. Bĳ kleine verbeteringen van het 
grĳs onderhoud kunt u bĳvoorbeeld denken aan: een 
stoep opnieuw betegelen,  een nieuw speeltoestel 
of een bankje plaatsen rondom een oude boom. 
Voorbeelden van groene ideeën kunnen zĳn: een 
buurtmoestuin inrichten, een insectenhotel in het 
park of de aanleg van een vlindertuin of tiny forest. 

Waar moet uw idee aan voldoen?
Uw idee moet de kwaliteit van de leefomgeving 
verbeteren, mag niet te groot of te duur zĳn, moet 
goed uitvoerbaar zĳn en iedereen moet ervan 
kunnen genieten. Het is daarnaast een plus als 
de buurt uw idee steunt. Dus laat uw buren uw 
idee ‘liken’!

IDEEËN OM AALSMEER 
AANTREKKELĲKER 
TE MAKEN!

GEZOCHT 
INSECTEN
HOTEL

Lever uw idee aan via: participatie.aalsmeer.nl

voor ideeën 
Geld

https://participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/
https://participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/
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Fiets gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 
9 maart is tussen 21.20 en 
01.00 uur een fiets gesto-
len vanuit de Distelvlinder-
straat. Het betreft een da-
mesfiets transport van het 
merk Vogue, zwart van kleur 
en het registratienummer 
eindigt op 967. Opvallend 
detail is de letter ‘p’ op het 
frame.

Botsing tussen 
 fiet er

Aalsmeer - Op vrijdag 8 
maart rond acht uur in de 
avond zijn op de Zwart-
weg nabij de Lakenbleker-
straat twee fietsers op el-
kaar gebotst. Mogelijk reed 
een van de twee op de ver-
keerde weghelft. De fietsers 
kwamen beiden te val. Een 
van hen, een 17-jarige inwo-
ner, raakte gewond en is ver-
voerd naar het ziekenhuis 
voor tandheelkundige hulp. 
De andere fietser, een 30-ja-
rige man zonder vestigings-
adres, kwam met de schrik 
vrij. De fietsen van de ‘bot-
sers’ hebben flinke schade 
opgelopen.

in er 
e r ken na 
aanri in

Kudelstaart - Op de Mast-
weg heeft, nabij de Bilder-
dammerweg, op dinsdag 5 
maart rond half acht in de 
avond een aanrijding plaats 
gevonden. Een automobilist 
uit Kudelstaart heeft waar-
schijnlijk een voetganger 
over het hoofd gezien. De 
70-jarige uit Kudelstaart be-
landde op de motorkap van 
de auto en viel vervolgens 
op het wegdek. De man is 
voor controle per ambulan-
ce naar het ziekenhuis ver-
voerd. Hier bleek hij een ge-
broken vinger te hebben en 
de 70-jarige heeft behoor-
lijk wat blauwe plekken op-
gelopen.

aar 
ieken i  na 
artklac ten

Aalsmeer - Op woensdag 
6 maart om half acht in de 
avond werden de hulpdien-
sten gealarmeerd voor een 
reanimatie bij een mane-
ge aan de Mr. Jac. Takkade. 
Een 50-jarige vrouw uit Am-
stelveen was tijdens het ver-
zorgen van een paard on-
wel geworden. Ze bleek last 
te hebben van hartritme-
stoornissen. Door omstan-
ders is direct eerste hulp 
verleend en de ambulance-
dienst en de politie werden 
gevraagd met spoed te ko-
men. De vrouw is ter contro-
le naar het ziekenhuis ver-
voerd.

Wethouder Van Duijn slaat dinsdag eerste paal!

l p r i e D rp i  
K el taart e tart
Kudelstaart - Dinsdag 12 maart 
zijn de sloopwerkzaamheden 
begonnen van de voorzijde 
van Dorpshuis ’t Podium in Ku-
delstaart. Onder belangstelling 
van een groep Kudelstaarters 
heeft Joost Wagemakers, direc-
teur van Stichting Leefomgeving 
Schiphol, met een symbolische 
klap met de sloophamer de sloop 
in gang gezet. Hij werd daarbij 
geassisteerd door Eppo Busker-
molen, namens de bouwcommis-
sie van het Dorpshuis. 
Stichting Dorpshuis Kudelstaart 
heeft een subsidie aangevraagd 
bij Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS) om het verouder-
de pand grondig te renoveren, 
moderniseren en multifunctione-
ler te maken. Een lang gekoester-
de wens van veel Kudelstaarters. 

Laagdrempelig
De SLS heeft tot doel het verbe-

teren van de leefomgeving in 
de schipholregio en wordt gefi-
nancierd door Het Rijk, Provincie 
Noord-Holland en Schiphol.
“De SLS heeft het project om-
armd en heeft een subsidie van 
ruim 8 ton beschikbaar gesteld 
voor deze renovatie”, legt Wa-
genmakers uit. “Wij zijn van me-
ning dat met het steunen van het 
project in Kudelstaart een plek 
ontstaat waar inwoners van Ku-
delstaart, al dan niet verenigd in 
sociaal maatschappelijke of cul-
turele verenigingen, op een laag-
drempelige manier gebruik van 
kunnen maken.” 

Renovatie
De ingrijpende renovatie is eind 
vorig jaar al van start gegaan, 
waarbij de achterzijde als eerste 
werd aangepakt. Nu zijn de voor-
zijde en de entree aan de beurt 
en ook de parkeerplaatsen wor-

den opgeknapt. Hierbij wordt ge-
tracht de gebruikers van het ge-
bouw zo min mogelijk last te la-
ten ondervinden.

Eerste paal
De sloopwerkzaamheden zul-
len ongeveer een week duren. 
Op dinsdagochtend 19 maart om 
10.00 uur zal wethouder Robbert-
Jan van Duijn, samen met een af-
gevaardigde van SLS, de eerste 
paal slaan voor de renovatie. Be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd om bij dit heuglijke 
feit aanwezig te zijn. 
Op 5 oktober zal het gerenoveer-
de Dorpshuis ’t Podium haar deu-
ren weer openen. In de tussentijd 
zullen alle activiteiten zoveel als 
mogelijk doorgang vinden. Ku-
delstaart kan uitkijken naar een 
mooi en functioneel gebouw dat 
het ‘sociaal fundament’ aan de 
Westeinder zal blijven.

Eppo Buskermolen (bouwcommissie Dorpshuis) samen met Joost Wagemakers (SLS) aan de slag met de sloop-
hamer.

CD  eer w nin en 
r alle el r epen

Aalsmeer - CDA Aalsmeer en Ku-
delstaart is een groot voorstan-
der van meer woningen voor ál-
le doelgroepen. “Daar kan de pro-
vincie wellicht bij helpen”, aldus 
voorzitter Jan Dreschler bij de 
plaatsing van het makelaarsbord. 
“Het CDA wil  zo spoedig mogelijk 
woningen’bij de woningbouwlo-
catie bij het voormalige voetbal-
terrein aan de Zwarteweg.” Deze 
actie maakt deel uit van de ver-
kiezingscampagne voor Provinci-
ale Staten en Waterschappen op 
20 maart. “Het CDA Noord-Hol-
land heeft wonen als hét belang-
rijkste thema voor de nieuwe Sta-
tenperiode bovenaan gezet”, al-
dus CDA-kandidaat Hermen de 
Graaf. “Het speelt in alle regio’s 
en zeker ook in Aalsmeer en de 
buurgemeenten. Daarom voeren 
we deze actie.”

Goede stap gezet
“Op het voormalige voetbalter-
rein aan de Zwarteweg komen 
woningen voor jongeren, senio-
ren en eenpersoonshuishoudin-
gen. Dat is een goede stap en een 
compliment waard. We bepleiten 
nu snelle realisatie. En doorpak-
ken op andere potentiële loca-
ties. In samenhang met meer so-
ciale woningen, zoals in ‘het Rode 
Dorp’, aan de Spoorlaan, Nieuw 
Oosteinde 2 en Kudelstaart”, licht 
fractievoorzitter Dirk van Wille-
gen toe. 

Het CDA Aalsmeer en Kudelstaart 
werkt verder aan plannen, waar-
bij in samenwerking met de wo-
ningbouwvereniging verouder-
de woonwijken, die niet zijn te 
verduurzamen, worden vervan-
gen door nieuwe complexen. Met 
seniorenwoningen op de bega-
ne grond en daarboven apparte-
menten voor starters, inclusief fi-
nanciering via coöperaties. 

‘Aanjaagteam’
Kandidaat Statenlid De Graaf, 
sinds 2015 regionaal vertegen-
woordiger in Provinciale Staten, 
zei bij de campagne-actie dat het 
CDA Noord-Holland een ‘aanjaag-
team’ wil instellen. “Zo’n aanjaag-
team kan de problemen, die pro-
vinciaal ook spelen, aanpakken. 
En laten we vooral ook méér wo-
ningen gaan bouwen. Geen maxi-
mum aantallen, zoals in het huidi-
ge beleid, maar minimum aantal-
len per regio. We steunen als CDA 
ook de bouw van tijdelijke wonin-
gen, net als die van tiny houses.” 
De verkiezingen voor Provincia-
le Staten worden gehouden op 
20 maart. Tegelijk worden de wa-
terschappen gekozen. “We willen 
veilig wonen in onze mooie, wa-
terrijke omgeving. Onze verte-
genwoordigers in de Provincie en 
de waterschappen werken daar-
in samen en wij spreken hen daar 
ook op aan”, aldus Dreschler en 
Van Willegen tot slot.

Met het plaatsen van het verkiezingsbord ‘Het CDA wil hier z.s.m. wonin-
gen’ vragen CDA’ers  aandacht voor de provinciale en waterschapsverkie-
zingen op 20 maart. 

Provinciale Staten en Waterschappen
wee keer te en p 

w en a   aart
Aalsmeer - Twee keer stemmen 
mogen inwoners volgende week 
woensdag 20 maart. De gemeen-
te heeft stempassen gestuurd 
naar iedereen van 18 jaar en ou-
der voor de verkiezing van de le-
den van de Provinciale Staten en 
voor de verkiezing van de leden 
van het algemeen bestuur van 
de Waterschappen (of Rijnland of 
Amstel, Gooi en Vecht). Er kan in 

elk gewenst stemlokaal ‘gekleurd’ 
worden van 07.30 tot 21.00 uur. 
Op de stempassen worden wel 
de stemlokalen in de buurt ge-
noemd. 
Vergeet vooral niet om naast de 
persoonlijke stempassen een 
(geldig) identiteitsbewijs mee 
te nemen. Zonder rijbewijs, pas-
poort of id-kaart kan er niet ge-
stemd worden!

College op bezoek bij Direct Current
e erlan  i  pr e t in 

r eli k tr
Aalsmeer - Direct Current is een 
innovatief bedrijf met een spe-
cialisme in gelijkstroom. Zij be-
schikken over meer dan 30 jaar 
kennis en ervaring op dit gebied. 
Het college van burgemeester en 
wethouders bracht een bezoek.
Het college is regelmatig te gast 
bij bedrijven en organisaties in 
Aalsmeer om deze te leren ken-
nen. Direct Current is ervan over-
tuigd dat slimme netten op ge-
lijkspanning de basis is voor een 
duurzame energietransitie. 
“We moeten van het gas af en 
tegelijk ligt er een behoorlijke 
vraag naar meer elektriciteit. Ons 
huidige netwerk kan dit niet aan. 

Gelijkstroom kan in de energie-
transitie een grote rol gaan spe-
len. Nederland loopt in de ont-
wikkeling hiervan voorop.” Aldus 
Harry Stokman van Direct Cur-
rent. 
“De productie van duurzame 
elektriciteit is steeds vaker geba-
seerd op gelijkstroomtechnolo-
gie. Ook is het grootste deel van 
onze Huishoudelijke apparaten 
gebaseerd op gelijkstroom. De 
bestaande netten zijn alleen ge-
schikt voor wisselstroom. Daar-
door moet wisselstroom omge-
zet worden naar gelijkstroom. Dat 
leidt tot energieverliezen. Een ge-
lijkstroomnet speelt in op de toe-

College van B&W bij Direct Current. Van links naar rechts: Frans Rom-
kema, Harry Stokman, Wilma Alink, Robert van Rijn, Jeroen Nobel en Rob-
bert-Jan van Duijn.

name van het gebruik van duur-
zame energie. Dit net kan kosten-
besparend werken omdat er min-
der energie verloren gaat.”
“Direct Current ziet toekomst 
in energie uit zonnepanelen en 
wind. Als we dit slim organiseren 
samen met het huidige elektrici-
teitsnetwerk kunnen we Neder-
land toekomstbestendig maken 
met een stabiel netwerk. Hier-
voor is het wel van belang dat we 
meer gaan kijken naar een ge-

bieds- of wijkgerichte aanpak”, al-
dus wethouder Wilma Alink. “Wij 
van het college van B&W zijn erg 
geïnteresseerd in de visie van dit 
bedrijf. Duurzaamheid is belang-
rijk, de activiteiten van dit bedrijf 
voegen hier een extra dimen-
sie aan toe. Daarom willen wij als 
gemeente openstaan voor de-
ze ontwikkelingen voor bijvoor-
beeld nieuwbouwprojecten”, be-
sluit de wethouder van duur-
zaamheid.

Genoeg te verzamelen voor iedereen!
p c nactie Gar  en 
eerGr en in K el taart

Aalsmeer  - Helaas zijn er nog te 
veel mensen die achteloos hun 
afval op straat laten vallen, wat 
door de wind aan het zwerven 
slaat. Met een beetje mazzel blijft 
het in struiken hangen, waar het 
weer uitgevist kan worden, maar 
in weilanden veroorzaakt het al 
meer gevaar doordat dieren hier-
van eten. En dikwijls waait het 
zwerfafval het water in, daar be-
gint de ellende pas echt! Het gaat 
met de stroming mee, sloten en 
rivieren door, naar de oceaan 
waar het in de magen van vogels 
en vissen belandt en zo in onze 
voedselketen terecht komt! 

Sigaretten en kauwgom
Een sigarettenpeuk is ook zo’n 
ding, waarvan men maar denkt 
dat het geen kwaad kan om het 
op de grond te gooien, of be-
ter nog in de put, dan zie je er 
ook niks meer van. Maar niets is 
minder waar! In die peuken zit-
ten giftige stoffen die het grond-

water vervuilen en in de put gaat 
het via het riool ook de wateren 
in. Bovendien zijn er veel dieren 
(vooral jonge dieren die nog van 
alles moeten leren) die zo’n peuk 
als een stukje brood ofzo zien en 
stikken er vervolgens in. Dit geldt 
ook voor kauwgom! Bovendien 
zijn deze twee ‘kleintjes’ (met gro-
te vervuilfactor) bijzonder lastig 
om op te ruimen, dus graag maar 
meteen in de daarvoor bedoel-
de afvalbak. Hoeveel moeite kan 
het zijn? 
Garby Aalsmeer organiseert in sa-
menwerking met AalsMeerGroen 
daarom weer een opschoonac-
tie en dit keer is op zaterdag 23 
maart Kudelstaart aan de beurt. 
Het plan is om gezamenlijk een 
deel van de wijk te ontdoen van 
zwerfafval en sinds de Carnaval 
ligt er meer dan genoeg voor ie-
dereen! Verzamelen om 10.00 uur 
bij Café op de Hoek met koffie 
en thee, gesponsord door dit Ca-
fé voor alle deelnemers. Daarna 

worden knijpers, vuilniszakken, 
handschoenen en veiligheidshes-
jes uitgedeeld. De route zal gaan 
over de Kudelstaartseweg, via 
de Madame Curiestraat naar de 
Mijnsherenweg en via het winkel-
centrum weer terug naar het Café 
alwaar rond 13.00 uur de deelne-
mers een heerlijk geurende war-
me kop tomatensoep te wach-
ten staat. Mocht u die dag niet 
kunnen of in uw eigen buurt wil-
len opruimen? Hiervoor zijn knij-
pers gratis verkrijgbaar via garby.
aalsmeer@gmail.com of via face-
book. Graag aanmelden vóór 22 
maart in verband met hoeveel-
heid materiaal/soep.
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Zwemcompetitie 
aar an finale cean  
iter ate e laa

Aalsmeer - In het weekend van 
9 en 10 maart mochten drie top-
pers van de Oceanus zwemploeg 
in actie komen bij de jaargang fi-
nales 2019. De beste 18 zwem-
mers van Nederland komen hier 
aan de start op de diverse afstan-
den. Voor Oceanus kwamen za-
terdag Luca Boorsma en Stijn 
Kleijn in actie en het werd een 
middag die niet snel vergeten 
zal worden. Luca kwam als eer-
ste in actie bij de 50 meter vrije 
slag waar hij als tweede van Ne-
derland geplaatst stond. Na een 
uitermate spannende finish za-
gen de aanwezigen niet alleen 
zijn tijd veranderen in een top tijd 
van 34,02, maar verscheen ook 
de zilveren medaille achter zijn 
naam. Een mooi begin van deze 
dag. Zijn tweede afstand was de 
100 meter schoolslag waar hij als 
derde geplaatst stond. In de se-
rie ervoor werd al superhard ge-
zwommen, dus er moest echt wel 
een flinke schep bovenop wilde 
het podium in zicht komen. En 
dat schepje kon Luca er bovenop 
gooien en hoe! Hij zwom de con-
currentie compleet het bad uit en 
finishte in 1.35,44, een persoon-
lijk record van 6 seconde en dan 
mag je zeggen: “Ik ben de snelste 
van Nederland op de 100 meter 
schoolslag.” Stijn was de laatste 
die aan de beurt kwam. Hij stond 
als 18e geplaatst bij de 100 vlin-
der en nadat hij de race volgens 

planning had gezwommen wist 
hij uiteindelijk als 13e te finishen 
in een prachtige tijd van 1.26,88 
ook een persoonlijk record voor 
hem. Zondag was het de beurt 
aan Lente Achterberg om de 
ploeg te versterken. Ook Luca 
was wederom van de partij. Lente 
wist bij de 100 meter schoolslag 
een persoonlijk record te zwem-
men in 1.40,10. Helaas liep ze bij 
de 100 wissel een diskwalificatie 
op doordat ze te vroeg van het 
startblok vertrok. Luca had ook 
nog twee afstanden op het me-
nu, de 50 vlinder die wederom 
een podiumplek opleverde. Deze 
afstand was goed voor brons. Bij 
de 100 rugslag was de koek echt 
op. Luca heeft hem volbracht, 
maar meer zat er niet in. Wat een 
weekend en wat een fenomena-
le resultaten hebben Luca, Stijn 
en Lente neergezet. Deze kan de 
boeken in als uitermate geslaagd!

‘Week voor de gezonde jeugd’
p rt  en pelclinic  p 
a i c l ria e

Aalsmeer - In het kader van het 
thema ‘voeding en gezondheid’ 
en de ‘week voor de gezonde 
jeugd’ is er deze periode veel sa-
menwerking tussen Team Sport-
service Aalsmeer en IKC Triade. 
Zo is in de bovenbouw een work-
shop gedaan over de inhoud 
van pakjes drinken die de leer-
lingen mee naar school nemen 
en is een ‘Pimp Je Water’ project, 
om kraanwater aantrekkelijker te 
maken, opgezet. Leuk was het 
ook op maandag 11 maart, toen 
de meesters Bas en Dennis van 
Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) langs kwamen om met de 
groepen 4, 5 en 6 een sport- en 
spelclinic te doen. Lekker in be-
weging, leuke spelletjes en socia-
le interactie stonden tijdens deze 
les centraal: 
“Het doel van onze clinics is de 

kinderen kennis te laten maken 
met spellen die wij doen tijdens 
de instuif en vooral om drie kwar-
tier lekker in beweging te zijn met 
elkaar! Niet ieder kind is genoeg 
in beweging of beoefent een 
sport”, zegt Bas Gort van JOGG. 
“Dat is ook de reden dat wij on-
ze instuif gestart zijn. Lekker ac-
tief bezig zijn met andere leef-
tijdsgenoten.”

Heel Triade Bakt
Actief bezig zijn en gezond eten 
is iets wat ook de komende we-
ken nog centraal staat bij basis-
school Triade. Als afsluiting is 
er eind maart ‘Heel Triade Bakt’, 
waarbij leerlingen gezonde hap-
jes maken voor hun ouders, die 
gelijk kunnen kijken en luisteren 
naar alles wat de kinderen ge-
leerd hebben bij de atelierlessen.

Uitreiking door JOGG bij consult
er te nack e r 

ari en in al eer
Aalsmeer - Op vrijdag 8 maart 
heeft JOGG Aalsmeer het eerste 
snackboxje voor 3,9-jarigen uit-
gereikt bij het consultatiebureau. 
Het snackboxje is een extra sti-
mulans voor ouders om kinde-
ren meer groente te laten eten, 
bijvoorbeeld ook als ze op 4-ja-
rige leeftijd naar de basisschool 
gaan. Het snackboxje is een initia-
tief van de samenwerkende part-
ners van JOGG Aalsmeer. Met de 
campagne ‘Groente, zet je tanden 
erin’ vragen partners van Jonge-
ren op Gezond Gewicht (JOGG) in 
de gemeente Aalsmeer aandacht 
van ouders en verzorgers om 
hun kinderen meer groente te 
laten eten. Groente eten is goed 
voor de gezondheid van kinde-
ren. Door middel van het snack-
boxje is het ook makkelijk voor 
kinderen om snackgroente mee 
naar school te nemen. Naast het 
snackboxje ontvangen de kinde-
ren ook een kleurplaat met het 
thema ‘Groente, zet je tanden er-
in’ en een JOGG-bidon om het 
drinken van water te stimuleren.

In de gemeente Aalsmeer werken 
JOGG-partners Stichting Zorg en 
Zekerheid, Levarht, Albert Heijn, 
GGD Amsterdam en Team Sport-
service Aalsmeer samen om de 
jeugd gezonder te krijgen. Hier-
bij focussen de initiatiefnemers 
op de omgeving van het kind. Op 
wat thuis de norm is als het gaat 
om eten, drinken en een gezon-
de leefstijl: of ze genoeg bewe-
gen; wat ze zien in de media en of 
er iets gezonds te vinden is in de 
lokale sportkantine en de kantine 
op school.

Vrijdag en zaterdag weer klussen
l 1  aar D et p e 

kin er er eri
Aalsmeer - Stichting Kinder-
boerderij Aalsmeer (SKBA) viert 
dit jaar dat het 10 jaar geleden is 
dat Boerenvreugd voor het eerst 
mee deed aan NLDoet. Inmid-
dels heeft de vrijwilligersactie, 
vanaf 2009 georganiseerd door 
het Oranje Fonds, vaste voet aan 
de grond gekregen in heel Ne-
derland. Stichtingen, verenigin-
gen en andere samenwerkings-
verbanden nodigen jaarlijks ie-
dereen uit om samen de handen 
uit de mouwen te steken. Dat kan 
gaan om het samen organiseren 
van een activiteit, bijvoorbeeld 
voor ouderen of mensen met een 
beperking, of het verbeteren of 
onderhouden van terreinen of 
gebouwen. 

Vinden van verbinding
Het doel is het vinden van verbin-
ding tussen organisaties en in-
dividuen op vrijwillige basis. Er 
zijn veel mensen in Nederland 
die al vrijwilligerswerk doen. NL-
Doet is een laagdrempelige mo-
gelijkheid om (voor het eerst) 
kennis te maken met andere 
clubs en zo een bijdrage te leve-
ren aan het maatschappelijk wel-
zijn. Bij kinderboerderij Boeren-
vreugd is het organiseren van NL-
Doet inmiddels een jaarlijks te-
rugkerend evenement. Ieder jaar 
melden zich nieuwe deelnemers 
voor de klussen in en om de boer-
derij. Gelukkig komen bekende 
gezichten ook graag jaarlijks te-
rug. Medewerkers van Gamma 
Aalsmeer en de leden van de Li-
ons Aalsmeer zijn al vele jaren 
‘vaste’ partner tijdens NLDoet. Zij 
hebben de afgelopen jaren ge-
zorgd dat de speeltuinbodem ge-

schikt is en blijft voor de spelen-
de kinderen, het binnenhekwerk 
vernieuwd en veel aan het straat-
werk gedaan. Ook is het nodi-
ge schilderwerk uitgevoerd door 
de mannen en vrouwen. Natuur-
lijk zorgen de vrijwilligers van SK-
BA ervoor dat de gewaardeerde 
gastvrijwilligers in de watten wor-
den gelegd. 

Meerdere klussen
NLDoet vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. 
Meerdere klussen worden aan-
gepakt op de boerderij. De zand-
bak, het hekwerk en de bestra-
ting heeft weer alle aandacht, 
maar er zijn ook andere schilder- 
en schoonmaakklussen. Ook dit 
jaar zijn de Lions, de Gamma en 
bovendien mensen van De Ron-
de Tafel aanwezig om te helpen. 
Daarmee is het aantal benodigde 
vrijwilligers voldoende. 

(Jong) talent
De vrijwilligers van Boerenvreugd 
zijn er trots op dat zij al 26 jaar zelf 
aan het stuur staan van de Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer. 
Dankzij de ‘hands-on’-mentaliteit 
van het bestuur en de vrijwilligers 
kon de boerderij en de overige 
gebouwen en terreinen worden 
opgebouwd en ziet het er van-
daag de dag nog altijd verzorgd 
en modern uit. 
Om het ook in de toekomst zo te 
houden, is de stichting voortdu-
rend op zoek naar (jong) talent. 
Er zijn verschillende vrijwilligers-
functies en -rollen vacant. Meer 
informatie via een pb op face-
book of via vrijwilligers@boeren-
vreugd.nl.

Toernooi voor de bovenbouw
Da en p Graank rrel
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag stond de bovenbouw van 
basisschool De Graankorrel in 
het teken van dammen. Nadat 
de voorrondes in de klas had-
den plaatsgevonden werden alle 
leerlingen in damgroep 1, 2, 3 of 
4 geplaatst. Er werd de hele mid-

dag serieus gespeeld. Uit iedere 
damgroep kwam uiteindelijk een 
winnaar. 
De vier winnaars werden verrast 
met een medaille en een klein 
presentje. Een leuke en leerzame 
dag waarin ‘het plezier van mee-
doen’ voorop stond.

p rtie e c ten  r 
leerlin en De aterlelie
Aalsmeer - Woensdag 27 febru-
ari beleefden alle leerlingen van 
de Waterlelie (school voor speci-
aal onderwijs in de Cruquius) een 
sportieve ochtend bij The Beac;h. 
De sportdag werd georganiseerd 
door Thomas Steinhart, student 
Sport, Management en Onderne-
men op de HvA en broer van Fre-
derique, één van de leerlingen 
van de Waterlelie. Voor deze spe-
ciale gelegenheid had The Beach 
haar velden kosteloos beschik-
baar gesteld. Rond negen uur ar-
riveerden honderdtwintig leer-
lingen met twee grote bussen bij 
The Beach en voor vele kinderen 
was het de eerste kennismaking 
met deze grote zandbak. Er wa-
ren tal van spel-activiteiten geor-
ganiseerd volledig afgestemd op 
de verschillende niveaus van de 
kinderen. De spellen werden be-
geleid door een tiental vrijwilli-
gers. 
Zichtbaar genoten de kinderen 
van alle activiteiten, sommige 
van hen deden zeer actief mee 
en voor een ander was alleen het 
zand al genoeg om een fantasti-
sche ochtend te beleven! Tussen-

door werden de kinderen voor-
zien van limonade en koekjes, en 
vermaakten ze zich met spelle-
tjes zoals tikkertje, jager bal, lijn 
bal, Siamees voetbal en uiteraard 
beachvolleybal. Sporten maakt 
hongerig en na afloop werden al-
le kinderen dan ook getrakteerd 
op patat! Nadat de patatjes op 
waren gingen alle kinderen rond 
half 12 weer richting de bus om 
thuis te vertellen over deze heer-
lijke sportochtend! 

Van links naar rechts: Thomas en 
Frederique Steinhart, Annemiek 
van Riessen en Arthur Wingelaar.

 

Opbrengst voor Let’s Make Memories
Dan en r e  el 

i  Dance r Ki
Aalsmeer - Gaat jouw kind altijd 
dansend door de huiskamer? Dan 
is dit echt iets voor hem of haar. 
Tijdens Dance for Kids bij Fitness 
Aalsmeer op zaterdag 23 maart 
draait het om gezelligheid en sa-
men bewegen op muziek. De les-
sen zijn afgestemd op de leeftijd 
van het kind. Per groep is plaats 
voor twintig kinderen. Er zijn les-
sen voor kinderen van 2 tot 12 
jaar. Dance for Kids is een onder-
deel van de actiedag Let’s Make 
Memories. Deelname kost 3,50 eu-
ro. Dit bedrag wordt gedoneerd 
aan Stichting Living Memories. Dit 
goede doel maakt videoportretten 
van kinderen die gaan overlijden 
aan een ziekte. Als blijvende herin-
neringen voor hun ouders, broer-

tjes en zusjes. Voor de lestijden 
per leeftijd kun je terecht op www.
letsmakememories.nu. De dans-
lessen zijn bij Fitness Aalsmeer aan 
de Beethovenlaan 114. Aanmel-
den kan door een mailtje te sturen 
naar desireevschaik@gmail.com.

Handboogschieten
Car en erl w tien e p 

ekerka pi en c ap
Aalsmeer - Zaterdag 9 maart 
heeft Carmen Terlouw van HBV 
Target deelgenomen aan een Be-
kerwedstrijd handboogschieten 
in Ulvenhout in Noord-Brabant). 
In de voorronden wist Carmen, 
die supergeconcentreerd stond 
te schieten, met 30 pijlen een sco-
re van 248 (een ruime 8 per pijl) 
te bewerkstelligen. Dit is echt uit-
zonderlijk goed voor iemand die 
pas 16 jaar is en pas 2 jaar onder 
de boog staat! De vervolgronden 
werden met de geplaatste tien 
schutters verschoten en Carmen 
verloor haar set met 5-3. Het re-
sulteerde uiteindelijk in een 10e 
plaats. 
Voor Carmen, die enorm groeit in 
haar sport, was dit een zeer nut-
tige ervaring. Carmen, haar trai-

ner Marco Jongkind en de mee-
gereisde famillie konden nage-
nieten van een mooie dag met 
een prachtige ambiance in Ul-
venhout Meer weten over hand-
boogsport? Kijk dan op www.
hbvtarget.nl



stalen deur, is mogelijk in iedere ruimte. Al deze 
deuren zijn uit te breiden met glazen panelen 
aan weerszijden van de deur, in mat- of in 
helderglas. Een zweefdeur zorgt ook 
in andere ruimtes voor een industriële sfeer 
en is te verkrijgen met spiegelglas. Qua hand-
grepen kan je kiezen voor strak design met 
beugelgrepen of ga voor minimaal en laat je 
stalen deur ontwerpen zonder handgreep.  

Op maat

Maximale lichtinval

Handgreep naar keuze

Eigen glas keuze

Vloeren
Raamdecoratie
Gordijnen
Kasten op maat
Verf & behang
Stalen deuren
Interieuradvies

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

Wij bestaan
20 jaar! 
En dat vieren wij graag 
samen met jou en met diverse 
mooie acties en prijzen!

Zaterdag 16 maart 
  Interieuradviesdag

Zaterdag 23 maart
  Jubileumkorting op kasten op
  maat en industriële puien

Zaterdag 30 maart
  Interieuradviesdag

Een stoer element in je kamer 
creëer je al snel met stalen deuren. 
Alle industriële stalen deuren van 
Bruynzeel maken wij op maat, in de 
stijl die jij wenst. De stalen deuren, 
ook wel taatsdeuren genoemd, 
hebben een verfi nd metalen frame in 
een matte grafi et warte afwerking  
Samen met de riante glazen ruiten, die 
zorgen voor maximale lichtinval, is er 
een balans met het zware materiaal. 

Soorten
Is je ruimte beperkt, dan is een praktische 
schuifdeur ideaal. Wil je graag een opvallende 
deur, die eruit springt qua design? Dan is 
de o   ci le taatsdeur echt iets voor jou. e 
‘gewone’ binnendeur vervangen voor een 

stalen deuren

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL



Pvc-vloeren

Laminaat

Marmoleum

Vinyl-Novilon

Eikenvloeren

pvc vloeren:
de trend van dit 
moment

Keramo

Tapijt

Karpetten

Beton ciré

Marmoleum
Marmoleumvloeren zijn behoorlijk populair 
en zeker favoriet bij binnenhuisarchitecten 
en stylisten. Het strakke dessin, dat lijkt op 
gietvloeren, is stijlvol én zeer gemakkelijk in 
onderhoud. Marmoleumvloeren zijn gemaakt 
van 100% natuurlijke materialen en creëren 
een prettige leefomgeving. Marmoleum is de 
merknaam van linoleum vloeren van Forbo.

Vinyl-Novilon
Vinylvloeren, of Novilonvloeren, zijn duurza-
me, comfortabele vloeren die naast mooi ook 
kwalitatief zeer goed zijn. Novilonvloeren 
worden omschreven als verend vinyl. Het is 
een veerkrachtige, soepele vloer die heel 
eenvoudig te onderhouden is. Een duurzame 
vloer die verkrijgbaar is in verschillende dessins 
en kleuren.

een warmere vloer, zoals tapijt. Met 
een marmoleumvloer zet je het milieu 
op nummer 1 en bij laminaat heb je 
weer ontzettend veel keuze in kleur 
en dessins. Een echt authentieke 
vloer krijg je met een eiken- of 
een keramovloer, maar voor een 
strak afgewerkte vloer met eigen 
‘handtekening’ is een beton cirévloer 
jouw keuze. Bij Woninginrichting-
Aanhuis.nl kan je terecht voor elke 
vloer die je wenst. 

vloeren voor 
iedere kamer
in je woning

vloeren
De basis van je complete 
woninginrichting is toch wel de vloer. 
Voor iedere situatie, alle smaken en 
wisselende voorkeuren hebben wij 
dan ook een passende vloer. Als je 
op zoek bent naar een duurzame 
en onderhoudsvrije vloer, dan is 
een pvc- vloer geschikt. Voor in de 
slaapkamer heb je misschien liever 

Pvc-vloeren
Groot voordeel van onze pvc-vloeren is dat ze 
onderhoudsvriendelijk, hard en slijtvast zijn. 
Zo heb je nog jarenlang plezier van je vloer. 
De dessins en kleuren zijn de laatste tijd niet 
meer van echt hout of steen te onderscheiden. 
En met de nieuwste technieken, zoals register 
embossing, voel je ook nog de structuur. Pvc-
vloeren zijn zeer geschikt in combinatie met 
vloerverwarming.

Laminaat
Met een laminaatvloer kan je een lange tijd 
genieten van de natuurlijke uitstraling van 
de vloer. Laminaat is goed te onderhouden, 
sterk en niet te onderscheiden van echt hout, 
tegels, beton of marmer. Wij leveren de merken 
Quickstep, Berry Alloc en de Aanhuis collectie.
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Eiken vloeren
Een mooie, sterke, slijtvaste houten vloer. Wij 
leveren deze parketvloeren van de merken 
Bruynzeel, Combiwood en onze eigen Aanhuis-
collectie. Echte houten vloeren die zeker tegen 
een stootje kunnen. Uiteraard kan je ook bij ons 
terecht voor het schuren van parket en houten 
vloeren, zowel gelakte als geoliede vloeren.

Keramo

Keramo bestaat grotendeels uit natuurlijke materia-

len. De toplaag is extra hard door een wood powder 

behandeling. De planken zijn breed, wat de vloer 

een ro uust uiterlijk eeft  en eschikt maakt voor 

alle soorten gebruik. Met recht een stoere vloer!

Keramo bestaat grotendeels uit natuurlijke materia-

len. De toplaag is extra hard door een wood powder 

Tapijt
Zachte vloeren geven een behaaglijk warm 
gevoel aan de voeten, maar zorgen ook voor 
een mooie rustige sfeer en een goede akoestiek 
in huis. Er is veel keuze in tapijt, karpetten en 
traplopers. Zowel qua kleur, maat en uitvoering 
(luspool, gesneden pool, materiaal etc.). 
Geschikt voor woon- en slaapkamers en trappen.

Echt
hout

voor een 
sfeervolle 

uitstraling

Karpetten
en vloerkleed eeft  e tra sfeer, aankledin  

en warmte in je kamer. Een kleed zorgt voor 
de  nishin  touch en hiermee cre er je een 
samenhangend geheel met je meubels. Onze 
vloerkleden zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, 
verschillende diktes en in vele dessins. 

Laat je vloer 
leggen door onze 

vakmensen voor 
perfect resultaat

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

DEZE MAAND
Op alle visgraat vloeren 
(hout, PVC of laminaat)
elke 10e M2 GRATIS! 



een speciale dag voor kasten en indus-
triële deuren met leuke actieprijzen. Er 
volgen nog meer speciale dagen met 
onder andere shutters en zonwering, dus 
het is slim om onze social media in de 
gaten te houden. Wat voor veel mensen 
interessant is: alle visgraatvloeren, zowel 
in parket, pvc als laminaat, worden tegen 
speciale prijzen aangeboden.”

Gratis naar Oostenrijk in de 
herfstvakantie
Naast de acties is er nog een goede re-
den om binnenkort naar Parket Plaza te 
gaan: onder alle klanten die in maart of 
april iets kopen, wordt een gratis verblijf 
van een week in een 6-persoons vakan-
tiehuis in Oostenrijk verloot.

Dé vloerenspecialist van de omgeving 
Voordat Jacco zelf ging ondernemen, 
werkte hij 10 jaar bij Woodpecker. Daar 
leerde hij alle facetten van het vloeren-
vak kennen. Met al deze kennis op zak 
opende hij in 1999 zijn eigen zaak. “Toen 
ik 20 jaar geleden met Parket Plaza be-
gon was het vanaf dag één een gekken-
huis, er was duidelijk veel ehoeft e aan 
een vloerenspeciaalzaak. We zijn inmid-
dels een complete woninginrichter, maar 

20 jaar
PARKET PLAZA

Parket Plaza, het bedrijf van Jacco en 
Karin Broere, begon in 1999 als parket-
zaak maar groeide uit tot een complete 
woninginrichter. Ook voor gordijnen, 
behang, traprenovatie, deuren, kasten op 
maat, zonwering, raamdecoratie en alle 
mogelijke vloeren kun je er terecht. 

Parket Plaza is aangesloten bij de lande-
lijke succesformule Woninginrichting-
Aanhuis.nl, dat onder andere samenwerkt 
met het tv-programma vtwonen ‘Weer 
Verliefd op je Huis’. Hierin zorgen de 
stylisten van vtwonen ervoor dat stellen 
met verschillende smaken weer helemaal 
gelukkig zijn met hun inrichting. Alles wat 
wordt gebruikt bij de metamorfoses is 
verkrijgbaar bij Parket Plaza!  

Speciale prijzen voor vloeren in visgraat
Jacco en Karin hebben samen met Jacco’s 
broer Chris van alles bedacht om het 
20-jarig bestaan te vieren: “Zaterdag 
16 en 30 maart staan in het teken van 
interieurstyling,” vertelt Karin. “Je kunt 
een persoonlijk interieuradvies krijgen 
van één van onze ontwerpers. Aan de 
hand van moodboards kijken we wat de 
beste keuzes zijn voor een mooie, har-
monieuze inrichting. En op 23 maart is er 

lijven wat vloeren etreft  d  s ecialist 
in de omgeving. We werken de vloeren 
zelf af. De klant kiest de houtsoort, de 
kleur, de breedte en de dikte van de 
planken en kan vervolgens aangeven 
hoe de afwerking wordt: geborsteld, met 
handgemaakte vellingkanten, met een 
verouderde look, in de olie, beits, lak of 
was, noem maar op.”

Alles in één hand
“Vroeger kocht een klant een vloer en 
dan zag je ‘m 15 jaar niet terug,” vervolgt 
Chris. “Nu we een allround woninginrich-
ter zijn, hebben we veel vaste klanten. Als 
een klus goed verloopt, komt men terug 
voor meer, dat is leuk! We zijn met een 
klein team en doen erg veel zelf. Daarbij 
werken we met een vaste club zelfstan-
digen, die we goed kennen, die betrouw-
baar zijn en die goed werk leveren. Wij 

lijven altijd het aans reek unt, het lijft  
in één hand. Steeds meer klanten geven 
ons zelfs een complete opdracht. Niet 
alleen voor vloeren, behang en gordij-
nen, maar ook voor het stucwerk en het 
schilderwerk. Wij regelen dan álles, dat 
doen wij als service. Omdat wij door onze 
ervarin  heel e   ci nt kunnen lannen, 
kan dat weken tijd schelen. e klant eeft  
ons de sleutel, hij heeft  n aans reek
punt en is volledig ontzorgd.”

Houten vloer met vloerverwarming
Jacco en Karin zijn altijd op zoek naar 
vernieuwing. Een paar jaar geleden von-
den e in ostenrijk het merk ultifl or, 
dat een spectaculair nieuw product had. 
Jacco: “Veel mensen denken nog steeds 
dat een houten vloer en vloerverwarming 
niet goed samengaan, maar dat is niet 
waar. ultifl or roduceert vloeren met 
een reductiewaarde van maar 0,058 m2 
K/W. Dat betekent dat de vloerverwar-
ming makkelijk kan fungeren als hoofd-
verwarming. Storende convectorputten 
of lelijke radiatoren zijn niet meer nodig. 

e ultifl or vloeren komen in oneindi  
veel variaties in houtsoort en kleur, maar 
men kan ook een onbehandelde vloer 
kopen die we in onze oliestraat afwerken 
in de gewenste kleur. En dan met brede 
plank, smalle plank, of in visgraat gelegd, 
net wat men wil.”

“Wij waren de eersten die op een goede 
manier vloerverwarming met houten 
vloeren konden combineren. Daar zijn 
we uniek in. En we hebben een geweldig 
nieuw product: een klassieke visgraat 
houten vloer in groot patroon van 14 bij 
70, die voldoet aan de laatste richtlijnen 
voor CO2-neutrale bouw. De vloer werkt 
met de huidige cv-techniek, maar met 
een kleine aanpassing is hij ook geschikt 
voor warmtepomptechnologie. Een 
prachtige en toekomstbestendige vloer, 
waar we veel van verwachten!” 

20 jaar
PARKET PLAZA

lijven wat vloeren etreft  d  s ecialist Bij Parket Plaza in Mijdrecht is het dit jaar feest! De woninginrichter 
viert het 20-jarig bestaan met leuke acties. Zo wordt het wel heel 
aantrekkelijk om ‘weer verliefd op je huis’ te worden. Ook wordt 
er een spectaculaire prijs verloot: als je in maart of april een 
aankoop doet, maak je kans op een gratis verblijf van een week in 
een prachtig vakantiehuis in Oostenrijk! Tekst: Eveline Steenaart

hand van moodboards kijken we wat de 
beste keuzes zijn voor een mooie, har-
monieuze inrichting. En op 23 maart is er 
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Onze adviseurs meten je ramen en deuren 
exact op om de goede maat jaloezieën bij je te 
monteren. Af te werken met diverse ladderbanden 
en bedieningsopties. 

Rolgordijnen, multishades en Silhouettes® 
Rolgordijnen, multishades en Silhouettes® hebben 
één ding gemeen, ze rollen voor je ramen en zijn 
te bedienen met een ketting, koord of elektrisch. 
Rolgordijnen zijn gemaakt van één stuk stof, met 
natuurlijk keuze in vele kleuren en transparanties. 
Multishades zijn gemaakt van een dubbele laag 
stof, een verduisterende en een transparante, die 
over elkaar heen vallen. Zo kies je zelf hoeveel 
lichtinval en privacy je in huis wilt. 

et ilhouettes  van u afl e  he  je altijd 
e  lterd licht door de twee trans arante anen. 

Binnen in de banen zit een verduisterende laag 
die je kunt kantelen, zo speel je zelf met het licht.  

Vouwgordijnen; voor landelijke, romantische en 

moderne interieurs
Bij vouwgordijnen zorgen de baleinen in de stof 
ervoor dat het gordijn zich horizontaal ‘opvouwt’. 
Een stijlvolle vorm van raamdecoratie, passend in 
ieder interieur. Vouwgordijnen geven een warme 
sfeer in je huis, door de vaak dikkere stof. Al zijn 
vouwgordijnen ook te verkrijgen in transparante 
opties, meer geschikt voor moderne interieurs. 

Spelen met 
licht door het 
kantelen van je 
jaloezieën

V O O R  I E D E R  R A A M  D É  O P L O S S I N G

Duettes

Plissés

Jaloezieën

Rolgordijnen

Lamellen

Multishades

Vouwgordijnen

Silhouettes®

Powerview®

Vlinderjaloezieën

V O O R  I E D E R  R A A M  D É  O P L O S S I N GV O O R  I E D E R  R A A M  D É  O P L O S S I N G

raamdecoratie
In je gehele woning is goede 
raamdecoratie of raambekleding een 
pré. Of je nu de zon wilt weren, het 
donker wilt maken, je huis iets meer 
wilt isoleren, meer sfeer in je kamer 
wilt toevoegen of meer privacy wil,  
raamdecoratie is de oplossing. 
n allerlei kleuren, verschillende sto  en 

met wisselende lichtregulering en 
van diverse merken als u afl e  en 
onze eigen Aanhuis-collectie. Zelfs 
de bediening van je raamdecoratie 
kan je aanpassen naar jouw wens. 
Met koord, ketting of elektrisch voor 
compleet gemak.

Wij komen bij je thuis om de kozijnen 
op te meten, zodat wij je gekozen 
raamdecoratie exact op maat bestellen. 
Deze komen wij later monteren zodat jij 
gegarandeerd bent van echt maatwerk 
voor je ramen.

DEZE MAAND
25% korting
op rolgordijnen, 
vouwgordijnen en 
multishades uit de 
Aanhuis-collectie!
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Waan je in Zuid-Europa met shutters 
voor je ramen. De shutters van hoge 
kwaliteit van het merk Blend®, zijn 
luiken met verstelbare lamellen, die 
geplaatst zijn aan de binnenkant van 
de ramen of deuren. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren, diverse breedtes  
hout en in alle formaten op maat te 
maken. Met shutters tover je iedere 
ruimte in huis om tot een luxe en 
bijzonder sfeervolle plek. Met shutters 
heb je namelijk niet zomaar zonwering, 
je hebt zonwering met klasse. 

Variaties 
Shutters zijn verkrijgbaar in 6 verschillende 
opties. Zo hebben wij de standaard shutters 
met een pen en gat-verbinding. Wil je graag 

verschillende kleuren, diverse breedtes  

bijzonder sfeervolle plek. Met shutters 
heb je namelijk niet zomaar zonwering, 

shutters
de shutters aan de kant schuiven? Kies dan 
voor shutters met het vouwrail ysteem, of juist 
het schuifrailsysteem. Ook hebben wij shutters 
geschikt voor dakramen en voor draai-kiepramen. 
Zelfs voor ramen in afwijkende vormen hebben 
wij eschikte shutters in on e s ecials collectie.

Onze shutters zijn verkrijgbaar in de houtsoorten 

Basswood & Ashwood. Ashwood is een prachtige 

hardhout soort met zichtbare nerfstructuur. 

Verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren. Bediening 

kan met een tiltstok of met verborgen bediening.

Basisadvies

Als het gaat om kort advies kan je 

bij ons terrecht voor basisinteri-

euradvies. In 45 minuten zal onze 

stylist je meenemen in een wereld 

vol verschillende stijlen om er op 

die manier achter te komen wat bij 

je past. Wil je daarbij ook alles we-

ten over de producten? Dan staat 

onze interieurcoach voor je klaar. 

Zoek je persoonlijk, uitgebreid en 

professioneel interieuradvies? 

Dat kan ook! Je krijgt een op maat 

Ben je net verhuisd naar een bestaande 
of nieuwbouwwoning? Ga je verbouwen 
of ben je veranderd van stijl? Kan je 
wel hulp gebruiken als het gaat om het 
gehele interieur? Dan kan je zeker bij 
Woninginrichting-Aanhuis.nl terecht. 
Of het nu een kort basisadvies is óf een 
complete metamorfose van je woning, 
inclusief uitvoering en afstyling; wij 
kunnen het en helpen je graag. 

interieuradvies

service 
Wij werken met eigen vakbekwame 

experts op het gebied van stof-

feren, monteren, vloeren leggen, 

schilderen en behangen die uit-

gebreide kennis hebben van de 

producten. Zo ben jij gegarandeerd 

van professionele en kwalitatieve 

afwerking in jouw huis.  

CBW-erkend

Service staat bij ons hoog in het 

vaandel. Wij werken samen met 

de beste merken en de daarbij 

horende productgarantie. 

Onze winkels zijn CBW-erkend 

en hanteren algemene voorwaar-

den die jou als consument extra 

goed beschermen. Bij ons ben je gegarandeerd van puur 
vakmanschap voor woninginrichting. 
Het advies in de winkel, de kwaliteit 
van de producten en de montage bij jou 
thuis zijn allemaal van hoog niveau. Je 
kunt met ons je hele woning inrichten, 
compleet van boven naar beneden. 

gemaakt plan van aanpak van meer-

dere ruimtes in je woning, waarbij 

je samen met de stylist stap voor 

stap steeds dichterbij jouw perfect 

ingerichte woning komt. Zo maken 

wij een schets van je woonkamer en 

maken we samen een moodboard 

met de kleuren, materialen en pro-

ducten die het best bij je persoon-

lijke smaak passen. Alles bepaald? 

Dan maken we een 3D-tekening om 

je een goed beeld van het resultaat 

te geven.

Kom op zaterdag 16 of 30 maart
naar onze InterieurAdviesDag!
schrijf je in op de site: https://www.woninginrichting-aanhuis.nl/

interieuradvies/basis-interieuradvies/2019-03-30/1198
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kasten op maat 

Schuifdeurkast
De meeste schuifdeurkasten kennen we als 
kledingkast. Om ruimte te besparen kan je dan 
het beste gaan voor schuifdeuren, dan heb je 
in krappe ruimtes geen last van openslaande 
deuren. Een mooie schuifdeurkast is de ideale 
uitkomst als je naast je kleding je spullen, van 
spelletjes tot administratiemappen, netjes wilt 
opbergen.

Draaideurkast
Een draaideurkast is in principe gewoon een 

kast met deuren die je naar rechts of links kan 

opendraaien. Met een draaideurkast krijg je 

een praktische ruimte om je kleding of spullen 

op te bergen, die er ook nog fraai uitziet. 

Kleur, vorm, grootte, frame en handgrepen zijn 

volledig naar jouw wens uitgevoerd. Zelfs voor 

schuine wanden zijn draaideurkasten geschikt.

Voldoende kastruimte zorgt voor een 
opgeruimd en sfeervol huis. Of het 
nu om de slaapkamer, woonkamer of 
hal gaat; voor elk vertrek hebben wij 
de juiste kast. En met onze kasten 
op maat is het zelfs mogelijk om een 
opbergruimte te creëren op een plek 
waarvan jij denkt dat het onmogelijk is.

Kleding, 
speelgoed of tv: 
berg ‘t op in een 

kast op maat

Inloopkast
De droom van iedere interieurliefhebber: 
de inloopkast. Een inloopkast biedt een zee 
aan opbergruimte voor bijvoorbeeld kleding, 
accessoires en schoenen. Zelf kan je je inrich-
ting bepalen zoals legplanken, ophanggedeel-
tes, rekken voor je schoenen of schuifl ades 
en manden.

Tv-wandmeubel 
De televisie is vaak niet het mooiste object in de 
woonkamer, maar vrijwel iedereen heeft  er een. 
Tel daar alle randapparatuur bij op en je hebt een 
mooi rommeltje kabels. Dat kan natuurlijk anders. 

Wij maken tv-wandmeubels op maat waarin je tv 
perfect is verwerkt. Daarnaast is er voldoende 
opbergruimte. Ideaal toch?

Naast de schuifdeur-, inloop- en wandkasten 

maken we ook wasmachine- en ensuitekasten 

op maat. Met ons 3D-tekenprogramma maak je 
samen met Woninginrichting-Aanhuis.nl jouw 
droomkast op maat.

Inloopkast Tv-wandmeubel 

Kom zaterdag 23 maart 
naar onze Kasten-Op-Maat-Dag!
deze dag 20% jubileumkorting!
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WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL

gegarandeerd
vakmanschap

www

Bezoek onze website: 
www.woninginrichting-aanhuis.nl 

onze Pinterestpagina:
nl.pinterest.com/aanhuis/ 

kijk op Instagram: 
woninginrichting.aanhuis.nl

of ga naar onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/parketplaza

Constructieweg 96c

3641  SP  Mijdrecht

T 0297 254225

www.parketplaza.nl

W I N D O W  FA S H I O N

een greep uit onze merken

AANHUIS  LABEL

Al plannen gemaakt voor de herfstvakantie? Zin in een week wandelen, fi etsen, 

barbecueën, frisse lucht inademen en helemaal bijkomen in een luxe vakantiehuis? 

Doe dan in maart of april een aankoop bij Parket Plaza en wie weet ben jij de gelukkige 

die straks met een glas wijn in de hand uitkijkt over de Lienzer Dolomieten! 

Parket Plaza verloot een gratis verblijf van een week in een vakantiehuis voor 

4 tot 6 personen in Oost-Tirol in Oostenrijk. Het gaat om de herfstvakantie van 

19 tot en met 26 oktober. De luxe vakantiewoning is voorzien van 4 slaapkamers, 

2 badkamers, een sauna, fl atscreen televisie, wifi , een vaatwasser, een balkon en 

een tuin met terras en barbecue. Beddengoed, keuken- en handdoeken liggen voor 

je klaar, voor de schoonmaak wordt gezorgd en de hond mag ook gezellig mee. 

Servus, we zien je gauw bij Parket Plaza! 

Al plannen gemaakt voor de herfstvakantie? Zin in een week wandelen, fi etsen, 

GRATIS NAAR 
OOSTENRIJK IN DE 

HERFSTVAKANTIE 

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT





30 14 maart 2019

Voetbal winnaarspoule
RKDES krijgt te weinig 
tegen IJsselmonde
Kudelstaart - RKDES heeft zijn 
tweede wedstrijd van de win-
naarspoule slechts 1 punt over-
gehouden aan de wedstrijd te-
gen IJsselmonde. Bij RKDES ont-
braken diverse vaste waardes, zo-
als Arnaud van Leeuwen, Maar-
ten van Putten Gijs Lentjes en In-
dy van Koert. Zodat Elias Elha-
dji, Rick Verkuijl en Jimmy Baars 
in de basis mochten starten. Op 
deze stormachtige zondag was 
het moeilijk voetballen. De wind 
stond in de lengte van het veld, 
dus het was voor de Kudelstaar-
ters de eerste helft tegen de wind 
in buffelen. Ondanks de vele ab-
senties begon het team best leuk 
aan deze wedstrijd, maar de gas-
ten uit Rotterdam lieten zich ook 
niet onbetuigd, zodat er een ge-
lijk opgaande wedstrijd afspeelde 
voor het niet al te veel aanwezi-
ge publiek. IJsselmonde kwam na 
een kwartier op voorsprong. RK-
DES keeper Tommy Blokzijl stond 
te ver voor zijn goal en dat was 
door een middenvelder van IJs-
selmonde gezien. Hij schoot de 
bal gedragen door de wind van-
af 40 meter over de keeper heen: 
0-1 voor de Rotterdammers. 
De Afas/Nieuwendijk probeer-
de met verzorgt voetbal de aan-
val te zoeken en bijna had Mano 
van Veen succes. Hij kwam over 
rechts goed door, maar zijn inzet 
ging voor langs. De grootste kans 
kreeg Rick Verkuijl, na aangeven 
van Jimmy Baars knalde hij de bal 
van dichtbij op de keeper. Rust-
stand: 0-1. De tweede helft be-
gon met Indy van Koert op de lin-
kervleugel, dus Jimmy Baars bleef 

in de kleedkamer achter. De rood/
zwarte brigade begon uiterst ge-
dreven aan de tweede helft en 
zette IJsselmonde gelijk onder 
druk. Daan Duizendstra kwam 
over rechts goed door en bracht 
de bal bij Rick Verkuijl, maar zijn 
inzet werd fraai gekeerd door de 
keeper. RKDES was nu duidelijk 
de bovenliggende partij en kreeg 
verschillende kansen om op ge-
lijke hoogte te komen. Een vrije 
trap van Elias Elhadji kwam op 
de paal, een pegel van Lennart 
Kok ging voor langs en tot twee 
keer aan toe wist de keeper van 
IJsselmonde een inzet van Indy 
van Koert te pareren. Twee scho-
ten van de altijd zwoegende Roy 
Endhoven gingen over, maar ein-
delijk was het toch een keer raak. 
Wederom een vrije trap van Eli-
as Elhadji werd hoog voor de pot 
gegooid en ditmaal was het, vol-
gens neef Ben althans, Robin van 
de Steeg die de dik verdiende 1-1 
binnen kopte. De Kudelstaarters 
wilden nog graag maar je zag de 
krachten wegvloeien. Roy Endho-
ven was met een prachtige om-
haal nog dichtbij om de drie pun-
ten in Kudelstaart te houden, 
maar zijn omhaal ging jammer 
genoeg over. Na ruim 90 minuten 
tegen de elementen van de na-
tuur in boksen blies de uitstekend 
fluitende scheidsrechter Lochten-
berg af en bleef het 1-1. Zeker ge-
zien de tweede helft heeft RKDES 
met dit gelijke spel tekort gekre-
gen. Komende zondag 17 maart 
weer thuis aan de Wim Kandreef 
dan tegen Blijdorp.
Eppo

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Hans Dolk wint dartavond
Aalsmeer - Dinsdagavond 5 
maart was de avond van de voet-
balwedstrijd Ajax tegen Real Ma-
drid, Het werd een historische 
avond. Misschien mede daardoor 
was er slechts een handvol dar-
ters in ‘t Middelpunt aanwezig. 
Wel is het voordeel dan dat ieder-
een tegen elkaar uit kan komen en 
zelfs best of three 701 kan spelen. 
Hans Dolk wist een leg af te snoe-
pen van Peter en er kwam even la-
ter zelfs een overwinning op Henk 
van der Stroom. De grootste ver-
rassing was echter de 2-1 zege 
van Henk op Ben van Dam. Kees 
de Lange wist ook al van Ben te 
winnen en behaalde zo een mooie 
tweede plaats op deze avond. Ben 
werd nog wel derde, maar nor-
maal gesproken wordt hij toch wel 
iets sterker geacht. Daaruit blijkt 
dat de uitslagen moeilijk te voor-

spellen zijn, net als bij het voetbal. 
Aankomende talenten zijn nog 
steeds van harte welkom in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. Iedere dinsdagavond 
staat hier darten op het program-
ma. Aanvang 20.00 uur. Minimum-
leeftijd is 16 jaar. De kosten per 
avond zijn 2,50 euro.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 16 MAART:
F.C.AALSMEER
Huizen 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Huizen 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
F.C.A. 3 - Kon.H.F.C. 3 14.30 u
VVA/Spartaan 6 - F.C.A. 4 15.00 u
Arsenal 10 - F.C.A. 6 13.00 u
F.C.A.35+1 – A’veen 35+ 14.30 u
Muiden/Weesp - FCA 45+ 12.00 u
Vrouwen
K.D.O. V1 - F.C.A. V1 13.30 u
F.C.A. V2 – United V1 14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
C.S.W. V2 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
SCW. 
IJmuiden 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Argon 4 - S.C.W. 2 15.00 u

S.C.W. 4 – O.D.I.N.’59 6 14.30 u
S.C.W. 5 - IJmuiden 4 14.30 u
SCW 35+1 – Schoten 35+ 14.30 u
Diemen 45+1 - SCW 45+ 15.30 u

ZONDAG 17 MAART:
F.C.AALSMEER
G.S.C. E.S.D.O. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
GeuzenM’meer 6 - FCA 3 12.00 u
D.O.V.O.’58 2 - F.C.A. 4 12.00 u 
Hillegom 10 - F.C.A. 5 11.00 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Blijdorp 1 14.00 u
RKDES 2 - Voorschoten 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – R.A.P. 3 12.00 u
D.I.O.S. 3 - R.K.D.E.S. 4 14.30 u
R.K.D.E.S. 5 – F.I.T. 7 12.00 u

FC Aalsmeer speelde afgelopen zaterdag 9 maart thuis tegen FC Breuke-
len. De voetbalwedstrijd in de regen pakte goed uit voor Aalsmeer: 1-0 
winst. Komende zaterdag 16 maart wacht een uitwedstrijd in Huizen. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Winst Bets en 
An bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart van 13.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag 7 maart 
is het jokeren gewonnen door 
Bets Teunen met 179 punten, 
op twee Riet Pothuizen met 590 
punten en Trudy Knol werd derde 
met 701 punten. Bij het klaverjas-
sen was deze week An Uiterwaal 
veruit de beste met 5236 punten. 
Jan Weij eindigde met 4981 pun-
ten op twee en Coby van Weer-
denburg werd met 4976 punten 
derde. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Rudolf met 3702 pun-
ten. Wie komt de kaartclub ver-
sterken met jokeren of klaverjas-
sen? Nieuwe leden zijn van har-
te welkom! Kom gerust kijken en 
kaart eens een keertje mee! Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothui-
zen, telefoon: 0297-340776.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 6 
maart werd Ria v/d Laan eerste met 
6152 punten, Gerda Raadschelders 
werd tweede met 5321 punten, Jan 
Raadschelders en Ben Bon werden 
gedeeld derde met 5179 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Gerard Presser met 3503 punten.

Aad wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 20 
maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door 
Aad Baas met 5733 punten, ge-
volgd door Ria Pieterse met 5345 
punten, Leo Ton met 5046 punten 
en Els Vergeer met 5037 punten.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 15 
maart is het weer individueel 
kaarten in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. 

Speelavond bij 
IJsclub Oost

Aalsmeer - Volgende week vrij-
dag 22 maart houdt IJsclub 
Aalsmeer-Oost weer de jaarlijk-
se speelavond voor haar leden in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. De zaal gaat om 19.30 open 
voor inschrijving, koffie en thee. 
Het kaarten start vervolgens om 
20.00 uur. Net als voorgaande ja-
ren kan er weer worden geko-
zen tussen klaverjassen, hartenja-
gen en sjoelen. Ook zijn er weer 
mooie prijzen te winnen met de 
gebruikelijke verloting na afloop.

Voetbal 3e klasse
Debuut Daan Stoffels bij 
FCA zondag selectie
Aalsmeer - Vanwege een smal-
le selectie had trainer Marco 
Bragonje van de zondag tak de 
jeugdspeler Daan Stoffels ge-
vraagd mee te spelen en hij viel 
heel erg goed in. Begrijpelijk dat 
Bragonje blij was met deze keuze. 
FCA Zondag speelde de tweede 
wedstrijd voor behoud in de 3e 
klasse tegen SVH uit Den Haag. 
Het werd een boeiend duel dat 
de FC zeker in de tweede helft op 
slot had kunnen en moeten gooi-
en. Zonder de geblesseerde Joeri 
v.d Schraaff ( enkelblessure). Met 
Pim Binkhorst als target man liet 
de FC Aalsmeer zien wat ze wil-
de, wederom drie punten pak-
ken voor het behoud in de 3e 
klasse. In de 3e minuut was het 
Sten Piet die een prima bal gaf 
aan Jeroen Ezink en diens voor-
zet was op maat aan Remi Pas-
ternack en dat betekende 1-0 en 
een geweldige opsteker voor de 
FC. Het spel golfde op en neer, 
met een harde wind schuin over 
het veld kwamen er kansen voor 
zowel Aalsmeer als voor SVH. 
Nog geen 2 minuten later had Pa-
wel Kocon na een prima voorzet 
van Remi Pasternack de 2-0 op 
zijn schoen, maar helaas net over. 
In de 40e minuut Pim Binkhorst 
met blessure van het veld en uit 
JO 19-1 was het Daan Stoffels die 
Pim kwam vervangen. Vlak voor 
rust werd de bal te makkelijk ver-
speeld op het middenveld en na 
een prima voorzet, was het Jas-
ser El Atmani die de gelijkmaker 
kon inkoppen en Bart Koopmans 
geen schijn van kans gaf: 1-1. De 
laatste 10 minuten was echt een 
mindere periode van Aalsmeer 
en met een doelpunt werd dit 
dan ook genadeloos afgestraft. 
De tweede helft was het SVH die 
probeerde om een voorsprong te 
forceren, maar de achterhoede 
maakte een zeer betrouwbare in-

druk. Aalsmeer nam weer het ini-
tiatief met het op de maat gege-
ven bal van Sten Piet op Jeroen 
Ezink, diens inzet ging echter ra-
kelings langs de verkeerde kant 
van de paal. Bij Aalsmeer ging 
men elkaar steeds beter vinden 
en het middenveld met onder an-
dere Alexander Goes en Sten Piet 
(speelde een prima wedstrijd) 
wisten de voorhoede spelers ze-
ker goed te vinden. In de 60e min 
was het weer Sten Piet die Jeroen 
Ezink prima wist te bereiken en 
die haalde zeer doeltreffend uit 
en dat betekende 2-1, een heer-
lijk doelpunt. Toch gaf SVH het 
niet op en probeerde met snel-
le uitvallen gevaarlijk te worden. 
Aalsmeer had geluk dat bij één 
van die aanvallen de bal net naast 
werd geschoten. In deze wed-
strijd werd er door SVH veel ge-
praat, maar gemeen was het niet 
en dan was er altijd nog scheids-
rechter Gerrit Hulters, die hande-
lend optrad en een prima wed-
strijd floot. Kansen waren er ach-
tereen voor Sten Piet met een pri-
ma schot en twee keer een kop-
bal van Daan Stoffels die beide 
keren net over kopte. Remi Pas-
ternak en Jeroen Ezink kregen 
ook nog prima kansen, maar he-
laas gingen de ballen er ook niet 
in. Veel kansen gehad in de twee-
de helft en daar had Aalsmeer 
er een paar van moeten benut-
ten. Pluspunt was het meespe-
len van Daan Stoffels en in de vo-
rige wedstrijd twee andere spe-
lers van JO19-1. Zo kunnen deze 
jongens proeven wat het is om in 
een eerste elftal te spelen en dat 
er best wat voor komt kijken voor 
dit niveau! 
Komende zondag 17 maart 
wacht Aalsmeer een uitwedstrijd 
tegen ESDO in Den Haag. Daar-
na heeft de zondag selectie twee 
weken rust.!

Het koppelkaarten op vrijdag 8 
maart is gewonnen door Corrie 
Durieux en Tonny Favie met 5632 
punten, gevolgd door Plony de 
Langen en Martha Zeldenthuis 
met 5430 punten en Ben Blom 
en Bert van der Jagt met 5381 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Carla van Nieuwkerk 
en Corrie Balder met 3590 pun-
ten.

Jos en Sophie Molenaar doen weer mee!

“Bij 4-5 mei estafetteloop 
gaat het om het symbool”
Aalsmeer - Het is de vierde keer 
dat Jos Molenaar meeloopt met 
de Stichting 4-5 mei estafette-
loop. Voor Sophie Molenaar de 
tweede keer. Vader Jos is een fer-
vent loper, dochter Sophie brengt 
drie keer per week een bezoek 
aan de sportschool, maar is niet 
een uitgesproken hardloopster. 
Voor hen beide betekent de 4-5 
mei loop meer dan alleen maar 
lopen. Het is de symboliek, on-
derlinge saamhorigheid, gewel-
dige sfeer, de fantastische verzor-
ging, maar ook het afzien tijdens 
het lopen in het donker over pa-
den waar je geen hand voor ogen 
ziet. “Tijdens het traject kom je 
ook een paar behoorlijke kuiten-
bijters tegen”, vertelt Jos. Voor-
af aan de estafetteloop valt er 
zoveel te regelen dat er van sla-
pen weinig komt. De deelnemers 
zijn in de weer vanaf een paar 
uur voor de herdenking tot na 
de lunch de volgende dag.  Maar 
wanneer de brandende fakkel sa-
men met alle lopers en fietsers na 
een tocht van 90 kilometer weer 
in Aalsmeer aankomt en wordt 
toegejuicht door de aanwezigen, 
dan is dat best emotioneel. “Het 
geeft een goed gevoel dat je iets 
met elkaar hebt gepresteerd.” 

Fakkel als brandend symbool
“Het is een proces dat begint bij 
de herdenking om acht uur. Na 
de twee minuten stilte gaan wij - 
na een gezamenlijk maaltijd - per 
bus naar Wageningen. Daar ko-
men alle lopers van de verschil-
lende Nederlandse gemeenten 
bij elkaar. De nummers worden 
opgehaald en vervolgens wordt 
ieder team door de burgemees-
ter van Wageningen toegespro-
ken. Het is mooi dat hij voor ie-
dere gemeente een persoon-
lijk woord heeft. Vervolgens het 
plechtige moment dat voor Hotel 
de Wereld (het startpunt) de fak-
kel wordt ontstoken. Deze blijft 
tot na de afloop van bevrijdings-
dag branden. De fakkels die mee 
gaan naar het eindpunt - de eigen 
gemeente - worden aangestoken 
via de ‘hoofd-fakkel’ en naar de 
fietsers gebracht die bij de terug-
tocht de lopers begeleiden en er 
voor zorgen dat de fakkel - nu in 
een windlicht - blijft branden. Het 
brandende symbool zorgt tijdens 
het lopen voor licht. Nog best een 

opgave voor de fietsers, want zij 
kunnen niet eens even lekker 
doortrappen om warm te wor-
den, zij moeten het tempo van de 
lopers aanhouden. Wat ons zelf 
betreft: wij zijn regelmatig toe 
aan een schoon T-shirt.”

Aardedonker
“Na zo’n 30 kilometer wordt de 
Utrechtse Heuvelrug bereikt en 
hebben de groepen zich inmid-
dels opgesplitst in de richting van 
de eigen gemeente. Dan loop je 
als duo samen met de fietser in 
een stikdonker en stil bos.” On-
dertussen heeft de bus een vei-
lige parkeerplek gevonden en 
maken de volgende lopers zich 
klaar om de estafette voort te zet-
ten. De lopers komen ongeveer 
zes keer in actie. Ieder loopt een 
zelf te bepalen aantal kilometers. 
Voor Jos en Sophie is dat 3 kilo-
meter per keer dus in totaal lo-
pen zij 18 kilometer. “Als je echt 
voor het rennen gaat dan zijn er 
leukere tochten te bedenken”, 
vindt Sophie. “Juist dat estafet-
telopen is best zwaar, je moet je 
toch steeds weer in de loopstand 
zien te krijgen.” Vader Jos vult aan: 
“Bij de 4-5 mei loop toch gaat het 
om het symbool. Voor ons is de 
oorlog de geschiedenis van onze 
(groot)ouders en (over)grootou-
ders. Maar tijdens het lopen reali-
seer ik mij terdege dat Nederland 
werd bevrijd door wildvreem-
de mensen die hun leven waag-
den, waardoor wij nu al zoveel 
jaar zonder oorlog kunnen leven 
en wij blij moeten zijn wat er na 
de oorlog weer is opgebouwd. 
Dat wij in een mooi land wonen. 
Laten wij dat met elkaar in stand 
houden.”Kijk voor meer informa-
tie op de website van de Stich-
ting 4-5 mei estafetteloop
Janna van Zon 

Goede opkomst vrienden- 
en vriendinnendag RKDES
Kudelstaart - Woensdag 6 maart 
was het vrienden- en vriendin-
nendag bij RKDES handbal. Het 
regende en dan zie je meteen 
weer de voordelen van een zaal-
sport in de winter. Er waren veel 
kinderen op deze dag afgeko-
men. Een aantal stond er met 
een gespannen gezichtje langs 
de kant bij. Maar dat duurde niet 
lang. De meiden van de F zijn blij 
dat er vrienden en vriendinnen 
meegekomen zijn en nemen ze al 
snel aan de hand mee de zaal is. 
Nadat heel kort verteld wordt wat 
er op het programma staat,wordt 
eerst met de trainer een leuke 
warming-up gedaan. Ondanks 
dat het voor veel kinderen nieuw 
is, doet iedereen al snel mee. 
Daarna wordt de zaal in drie de-
len verdeeld en kan iedereen ken-

nis maken met handbal. Er wordt 
een partijtje gespeeld, geoefend 
met gooien op een grote bal en 
er is een hindernisbaan met een 
bal er in. Halverwege de training 
mag iedereen een glas limonade 
drinken en de tweede helft gaat 
iedereen weer snel aan de gang, 
want het is veel te leuk. Als het 
17.00 uur is en de training stopt, 
is de teleurstelling groot dat het 
nu al afgelopen is. Proeft dit naar 
meer en wil je ook kennis maken 
met handbal? De F-jeugd (groep 
3/4/5) traint op woensdag van 
16.00 tot 17.00 uur, de E-jeugd 
(groep 6/7) van 17.30 tot 18.30 
uur en de D-jeugd (groep 8/mid-
delbare) van 17.00 tot 18.00 uur. 
Je mag altijd een paar keer mee 
trainen om te kijken of je echt 
leuk vindt. Tot in de Proosdijhal!
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Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Erik Jan wint bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartsavond 
van de Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Na een af-
wezigheid van twee speelavon-
den kwam huidig en tweevou-
dig kampioen Erik Jan Geelker-
ken weer orde op zaken stellen. 
Hoewel de huidige koploper Mar-
tin Bax wel erg dichtbij kwam (hij 
nam in de finale een 3 – 1 voor-
sprong), won Erik Jan voor de der-
de keer dit seizoen. Dit was het 
meest van iedereen, en hij had 
hier ook maar slechts zes avon-
den voor nodig. De speelavon-
den waren dit seizoen tot nu toe 
lastig te voorspellen, maar liefst 
drie darters wonnen twee speel-
avonden (Tibor Hogervorst, Tim 
van de Poel en Marco Cornelis-
se), en twee darters triomfeer-
den één maal (John Guldemond 
en Moreno Blom). Hoewel Martin 
Bax vooralsnog in dit rijtje ont-
breekt staat hij wel aan kop in de 
stand, mede dankzij de bonus-
punten voor de hoogste uitgooi 
van de afgelopen avond. Overi-
gens deelde hij deze eer met Re-
ne Verhoeven ook 102 uitgooide. 
Martin kon deze punten ook weer 
goed gebruiken met het oog op 
de periode kampioenschap. De 

volgende speelavond brengt na-
melijk alweer de beslissing in de 
vierde periode, Tibor en Martin 
staan momenteel met evenveel 
punten bovenaan. Raymond van 
de Weiden won dit seizoen al vier 
finales (tweede, derde of vierde 
niveau) en bereikte ook nu weer 
knap de finale van het tweede ni-
veau. Ilona van Emden won ech-
ter deze finale, een prima presta-
tie. Dit was echter geenszins ver-
assend, al was haar laatste ge-
wonnen finale alweer vier sei-
zoenen geleden. Er waren nóg 
twee niveaus, waarover volgende 
week meer. 
Volgende week vrijdag 22 maart 
is de volgende speelavond van 
de Poel’s Eye. Hopelijk zijn er 
weer enkele nieuwe gezichten. 
Elke darter kan zonder opgave 
vooraf meedoen, de Poel’s Eye is 
laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op www.poel-
seye.nl nog meer informatie.

In het midden de winnaars Ilona en Erik Jan naast Martin en Raymond.

Afscheid drie handbalsters
Handbal: Verlies Dames 1 
en winst Heren Greenpark
Aalsmeer - Dames 1 van Green-
park Aalsmeer handbal speelde 
afgelopen zaterdag 9 maart een 
thuiswedstrijd tegen E&O en He-
ren 1 nam het uit op in de BeNe 
League tegen Tongeren.
De handbaldames van E&O wa-
ren net even te sterk voor het 
Aalsmeerse team. De rust werd 
ingegaan met 9-14 en ondanks 
dat in de tweede helft een tand-
je werd bijgezet, wist Aalsmeer 
niet tot winst te komen. Eind-
stand: 20-27. Het was de laatste 
wedstrijd voor een drietal hand-
balsters. Na 16 jaar vertrekt Jytte 
Groeneveld bij de dames selectie 
en ook Nadie en Roxanne stop-
pen met tophandbal. Uiteraard 
zijn de drie in het zonnetje gezet.

BeNe League
Heren 1 was in Tongeren om het 
op te nemen tegen deze ‘concur-
rent’ in de BeNe League. In deze 
Belgische Nederlandse competi-

tie is het bijzonder spannend. Bo-
cholt en Visé gaan weliswaar fier 
aan de leiding op respectievelijk 
plaats één en twee, maar Green-
park Aalsmeer en OCI Lions vol-
gen op de voet.

Stapje dichterbij
De heren van Greenpark 
Aalsmeer zijn weer een stap-
je dichterbij. Van Tongeren is ge-
wonnen met 41-35. Vrolijk naar 
huis om daar vervolgens te horen 
dat ook (grote concurrent) OCI 
Lions winst heeft geboekt. Aan-
staande zaterdag 16 maart speelt 
Greenpark Aalsmeer opnieuw uit. 
Herpertz Bevo, de nummer vijf, is 
dan de tegenstander. Een belang-
rijke wedstrijd dus!
Doelpunten voor Aalsmeer zijn 
gemaakt door Tim (10), Quinten 
(6), Samir en Vaidas (5), Erik (4), 
Robin en Rob (3), Remco (2) en 
Marco, Jim en Marwin (1).
Foto: www.kicksfotos.nl

Negen spelers naar NK in Barneveld
Sjoelster Petra Houweling 
kampioene afdeling west
Aalsmeer - Zaterdag 9 maart is 
de derde en laatste selectiewed-
strijd in Heemskerk voor regio 
West gesjoeld. 72 Sjoelers stre-
den dit keer om de winst in di-
verse klassen. Hierna kon ook 
bepaald worden wie er in welke 
klasse afgevaardigd worden naar 
het NK in Barneveld op 20 april. 
De beste vier resultaten telden 
mee voor de einduitslag. Bij de 
dames werd Petra Houweling van 
Sjoelclub Aalsmeer afgetekend 
kampioene van afdeling West. 
Haar voorsprong op de nummer 
twee, Betty Jacobs, bedroeg ruim 
3 punten. Bij de heren werd Jan 
Drent (Sjoelclub Zaanstad) afde-
lingskampioen met een gemid-
delde van 142,33. Martin van den 
Heuvel, die deze zaterdag wel 
de dagzege pakte, werd num-
mer twee, ook op bijna 3 pun-
ten achterstand. Petra is voor het 
vierde jaar op rij afdelingskampi-
oen geworden. In de hoofdklas-
se heren B ging de hoogste eer 
naar Leo van Tiem en in klasse C 
was Hans van Leeuwen de beste 
sjoeler met een gemiddelde van 
liefst 137. In klasse D werd Elisa 
de Jong-Houweling tweede en 
Kees Verbruggen winst met een 
vierde plaats de eer van Sjoel-
club Aalsmeer hoog te houden in 
klasse E. In klasse F verraste Mar-
ja Springin’t Veld vriend en vijand 
met het hoge gemiddelde van 
124,15 en in klasse G eiste Mirjam 
van den Berg de eerste plaats op.

Petra Houweling, Albert Geleijn, 
Tim van Tiem, Hans van Leeuwen, 
Kees Kuypers, Kees Verbruggen, 
Marja Springin’tVeld, Thijs Brozi-
us en Mirjam van den Berg heb-
ben zich rechtstreeks geplaatst 
voor het hoofdtoernooi van het 
Nederlands Kampioenschap In-
dividueel in Barneveld. Theo van 
Leijden had zich ook geplaatst, 
maar is op deze datum verhin-
derd. Op basis van de landelijke 
ranking kunnen er nog mensen 
geplaatst worden. 
Vrijdag 8 maart is er nog in Rijsen-
hout gesjoeld door diverse clubs 
uit de regio. Sjoelclub Beinsdorp 
won met een gemiddelde van 
120,66. Sjoelclub Aalsmeer werd 
tweede (119,41) en Sjoelclub 
Nieuw-Vennep derde (117,42). De 
organiserende sjoelclub uit Rij-
senhout bezette de vijfde plaats 
(105,16).

NK Koppelsjoelen
Komende zaterdag 16 maart 
vindt in Middelburg het NK Kop-
pelsjoelen plaats. Tim van Tiem 
is de enige deelnemer namens 
Sjoelclub Aalsmeer. Samen met 
zijn vader Leo gaat hij een gooi 
doen naar de Nederlandse titel in 
de A-Klasse.
De volgende competitieavond is 
op donderdag 14 maart en be-
gint om 20 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Kijk voor uitslagen 
en informatie op: www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. 

Marja Springin’t Veld 
eerste in F-Klasse.

Afdelingskampioene Petra 
Houweling eerste in Dames A.

Bridgen in buurthuis Hornmeer
Hoogste score voor Mien 
en Angela bij ‘Onder Ons’
Aalsmeer - bij Bridgeclub Onder 
Ons is de laatste ronde van 6 zit-
tingen van start gegaan. Er vielen 
zoals bijna gebruikelijk weer en-
kele opmerkelijke spellen te no-
teren.
In de A-lijn werd op spel 16 
slechts twee keer 6 Sans Atout 
geboden en op spel 24 werd 6 
Harten maar een keer uitgebo-
den en ook nog met een over-
slag gemaakt! Op de combitafel 
werd maar twee keer 6 Harten +1 
gemaakt. In de B-lijn viel spel 17 
op, want daar werd 4 Ruiten ge-
doubleerd 4 down gespeeld voor 
een score van –800. Eveneens op-
vallend was dat op spel 21 slechts 
één keer 6 Sans Atout geboden 
en gemaakt werd. In de C-lijn 
werd op spel 6 maar één keer 6 
Schoppen geboden en gemaakt. 
Op spel 23 werd 4 Schoppen 
gedoubleerd. De doubleerder 
kwam echter van de koude ker-
mis thuis, want het werd met een 

overslag gemaakt! Score +990. 
De uitslag in de A-lijn : 1. Riet-
je van der Zwaard en Joke Hen-
drikse met 57.60%, 2. Gonny van 
der Zwaard en Jaap Geleijn met 
56.77% en 3. Lucas Rombouts 
en Gert Wentzel met 55.21%. In 
de B-lijn: 1. Oege de Jong en Jan 
Eveleens met 60.00%, 2. Anneke 
en Andre Lanser met 58.33% en 
3. Dirma en Toon Koningen met 
56.98%. In de C-lijn viel de hoog-
ste score van de avond te note-
ren, namelijk 68.75% en die werd 
gehaald door Angela Korenromp 
en Mien Korenwinder. Op de 
tweede plaats, op eerbiedige af-
stand met 59.58%, eindigden Ans 
Heemskerk en Ria Marchand met 
toch een mooie score van 59.58% 
terwijl de derde plaats voor Corry 
Olsthoorn en Heleen de Jong was 
met 57.08%. Op 20 maart is er 
geen bridgen in verband met het 
feit dat het buurthuis als stemlo-
catie wordt gebruikt.

Handbalcompetitie
Kwalificatie DC1 Greenpark 
Aalsmeer voor NK
Aalsmeer - De handbalsters van 
Green Park Aalsmeer DC1 heb-
ben zich afgelopen weekend of-
ficieel gekwalificeerd voor het 
toernooi om het Nederlands 
Kampioenschap op 13 april wat 
gespeeld zal worden in de thuis-
haven De Bloemhof. 

Het zat er al langer aan te komen, 
maar door een 35-14 overwin-
ning tegen ZAP werd het officieel 
bekrachtigd. Het toernooi om het 
NK zal worden gespeeld in toer-
nooivorm met deelname van de 
beste teams uit de regio’s West, 
Oost en Zuid. Loting zal plaatsvin-
den na de laatste competitiewed-
strijd half maart. De meiden van 
trainer Herman Schaap en Coach 
Marcel Wilkes doen het hele sei-
zoen al mee om de punten in de 
Jeugddivisie West. Met nog twee 

wedstrijden te gaan kan het sei-
zoen eigenlijk al niet meer stuk, 
maar er staan nog mooie evene-
menten op het programma. Op 
13 april dus het toernooi om het 
NK, een week later het eigen Jac 
Stammes toernooi en in juni naar 
Verl in Duitsland. En dat ze mee 
gaan doen om de punten staat 
als een paal boven water.

Sportvereniging SV Omnia 2000
Promotie voor twirlster 
Kirsten Koster
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
begon het nieuwe wedstrijdsei-
zoen voor de twirlsters van SV 
Omnia 2000. Op zaterdag 9 maart 
hebben Mayke Dobbe en Rianne 
Kempenaar deelgenomen aan de 
twirlwedstrijd in Marknesse. Bei-
de twirlsters kwamen uit in de 
nieuwe leeftijdscategorie juni-
or. Bij het onderdeel 1-baton be-
haalde Mayke een mooie eerste 
plaats en plaatsingspunten voor 
het NK. Rianne viel net buiten 
de prijzen en werd vierde. Met 
het onderdeel 2-baton in de ju-
nior intermediate categorie ein-
digde Mayke op een mooie twee-
de plaats. Mayke liet ook voor de 
eerste keer haar nieuwe dance 
routine zien en scoorde hiermee 
genoeg punten voor de eerste 
plaats. 
Op zondag 10 maart stond een 
verplichte wedstrijd voor de EK-
equipe op de agenda. Kirsten 
Koster, Mireille Bosman en Seli-
na kok reisden af naar Pijnacker. 
Kirsten mag mee naar het EK in 
Italië met het onderdeel 2-baton. 
Hier is zij reserve in de preteen ca-
tegorie. Mireille komt uit bij de ju-
nioren en mag naar het EK met 
de onderdelen: 1-baton, 2-baton, 
Super X-strut en is reserve met 
het onderdeel duo-twirling sa-
men met Selina. Selina gaat deel-
nemen aan het EK voor senioren 
met 2-baton. Verder staan Mireille 
en Selina nog in de twirling teams 
en dance teams (junioren en se-
nioren). 
Het was een hele volle wedstrijd-
dag met bijna 200 optredens. De 
EK-equipe liet alle onderdelen 
op een eigen lane zien. Tijdens 
de optredens werden zij geju-
reerd en de coaches werden van 
feedback voorzien tijdens de op-
tredens van een extra jurylid. Dit 

leverde veel complimenten en 
werkpunten op voor de komen-
de weken. Op de andere twee la-
nes was een reguliere wedstrijd 
bezig. Kirsten showde haar oefe-
ningen met 1-baton en dance. Ze 
behaalde maar liefst 81.1 punten 
bij 1-baton en promoveerde naar 
de junior advance categorie. Een 
hele knappe prestatie. Met dance 
werd ze eerste met 78,9 punten. 
Mireille liet haar dance zien in de 
junior advance categorie, waar-
mee zij de hoogste score behaal-
de (87,3 punten), goed voor de 
eerste plaats. Selina kwam uit in 
de senior advance klasse en werd 
derde met 1-baton met 85,2 pun-
ten en derde met dance met 85,6 
punten. Ook in Pijnacker zijn er 
weer veel NK plaatsingspunten 
gehaald. Kortom, een goede start 
van het wedstrijdseizoen voor de 
twirlsters van Omnia.
Enthousiast geworden na het le-
zen van dit wedstrijdverslag? 
Kom dan eens langs voor een 
proefles Twirlen. Meer informatie 
op www.svomnia.nl.

Jeugdcompetitie schaken bij AAS
Weer winst voor Luuk na 
een moeilijk eindspel
Aalsmeer - En weer sloeg Luuk 
een aanval af tijdens de jeugd-
competitie van schaakvereniging 
AAS. Dit keer tegen het jonge ta-
lend Konrad Rudolph. 
Een spannende partij was het, 
waarbij Luuk een pion won, maar 
het was een moeilijk eindspel. 
Luuk gaf zijn vrijpion op de da-
mevleugel op om de laatste stuk-
ken te ruilen en holde naar de ko-
ningsvleugel achtervolgd door 
Konrad. Waar de meeste lera-
ren dachten dat het remise was, 
had Luuk beter gerekend en pro-
moveerde met zijn laatste pion 
naar dame. Konrad had even een 
moeilijk moment, maar gaf daar-
na sportief op. Het tweede drama 
was de broederstrijd tussen Ro-
bert en Marien. Dit was duidelijk 
een prestige duel. En onder toe-
ziend oog van jongste zus wist 
Marien de overwinning binnen te 

halen. Luuk B. verdiende een ge-
makkelijk punt, omdat Christiaan 
ongemeld afwezig was (ziek).
Luuk en Marien staan nu op een 
half punt van Christiaan en Kon-
rad is eveneens nog steeds in 
de race. Ook lager op de lad-
der waren er interessante partij-
en. Sem stond een toren en een 
pion voor, maar hoe win je dat 
als beginnend Stap 1? Lang wer-
den er rondjes van 30 blank ge-
draaid over het bord, zonder re-
sultaat. Werd er soms ergens op-
gemerkt dat promoveren met de 
pion een goed idee was?! De tijd 
om naar huis te gaan begon te 
dringen tenslotte. In ieder geval 
promoveerde Sem naar dame en 
gaf mat en was, met het publiek, 
erg blij! Kijk voor de volledige uit-
slag, stand en meer informatie op 
www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur






