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Wat vindt u belangrĳk in onze gemeente?  
Wat speelt er in uw wĳk? Vertel het 
ons bĳ de koffiebus.
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Burgemeester en wethouders  
nodigen u uit voor een kop koffie
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de koel-vriescombinaties zijn beschikbaar vanaf € 699.
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Tel.: +32 3 270 99 30 - info@schneiderconsumer.be
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Uitstel op 16 maart door harde wind
Schoonmaakactie SPIE 
nu aanstaande zaterdag
Aalsmeer - Geen best weer 
werd voorspeld voor zaterdag 16 
maart. Veel regen en harde wind 
was de voorspelling en dit deed 
het bestuur van de Pramenrace 
besluiten om de schoonmaakac-
tie op de Westeinderplassen uit 
te stellen. 

“De windkracht die voorspeld 
wordt vinden wij te hoog. De vei-
ligheid van de vrijwilligers staat 
bij ons voorop”, aldus SPIE en het 
blijkt een heel goed besluit. De 
wind was stormachtig en gaf ho-
ge golven op de Westeinderplas-
sen.

Uitstel betekent in deze geen af-
stel. Aanstaande zaterdag 23 
maart hoopt SPIE nu met vele 
vrijwilligers in pramen en bokken 
alsnog de Poel op te gaan om af-
val op de eilanden en in het wa-

ter op te ruimen. De vertrektijd 
en -locatie is hetzelfde gebleven. 
Verzamelen om 7.45 uur en ver-
trek om 8.00 uur bij Nieuwe Meer. 
En na afl oop staat voor alle deel-
nemers een warme kop erwten-
soep klaar! Meer weten of aan-
melden? Stuur dan een e-mail 
naar info@pramenrace.nl.

Schoonmaakactie Kudelstaart
Ook ‘op het land’ is aanstaande 
zaterdag 23 maart een opschoon-
actie. Deze wordt georganiseerd 
door Garby Aalsmeer in samen-
werking met AalsMeer Groen. 
Het plan is om gezamenlijk een 
deel van Kudelstaart te ont-
doen van zwerfafval. Verzame-
len om 10.00 uur bij café Op de 
Hoek aan de Kudelstaartseweg. 
De actie duurt tot rond 13.00 
uur. Meer info en opgave via 
garby.aalsmeer@gmail.com.

“Af en toe gedoe, maar we zijn gelukkig met elkaar”

Wim en Wil Jore-Spaargaren 
60 jaar getrouwd

Ook de schriftelijke gelukwens 
van de Koning en Koningin wordt 
getoond. Wim, geboren als Wil-
lem, en Wil, die 9 maanden in het 
jaar 1934 ter wereld kwam als Wil-
helmina Spaargaren, vinden het 
maar wat leuk al die aandacht. In 
het gezin werden twee kinderen 
geboren; Coby en Willem (roep-
naam Pim). Er kwamen vier klein-
kinderen. In de knusse huiska-
mer op de Uiterweg wordt, on-
der het genot van een kopje kof-
fi e met iets lekkers erbij, gezellig 
gekletst. 

Seringenkwekerij
Het stel ging na hun trouwen in 
1959 wonen op een ark bij Ot-
to, naast Topsvoort. “Daar heb-
ben we dertien jaar met veel ple-
zier gewoond. En toen moesten 
we om familieredenen verhui-
zen naar deze woning.” Aldus me-
vrouw Jore. “Ik moest in het be-
gin erg wennen.” Het huis, dat da-
teert uit 1912, staat voor de serin-
genkwekerij die de familie bezat. 
Wim en Wil hebben jarenlang sa-

mengewerkt. Wil: “Dan stonden 
we aan de inpaktafel het wereld-
nieuws door te nemen. Dat ging 
prima. Ik weet trouwens nog wat 
Wim in de beginjaren verdiende; 
dat was vijfenzeventig gulden in 
de week. Ik ontving net iets meer 
als basisschooljuf op de Rozen-
straatschool. Die school is er niet 
meer. Ik heb ook nog als inval-
juf op de Samen Een en in Rijsen-
hout, waar ik geboren ben, ge-
werkt.” Sinds haar zestigste jaar 
geeft mevrouw aan huis taalles 
aan buitenlandse mensen. “Dat 
doe ik hier aan de keukentafel, 
vier avonden in de week.” 

Op de fi ets naar het dorp
Alles gaat wat langzamer tegen-
woordig, maar de familie Jore 
is goed ter been en gezond. Er 
wordt nog gefi etst naar het dorp 
en er liggen twee boten naast 
het huis. Een Aalsmeerse Grun-
del, genaamd De Flierefl uiter, en 
een motorboot waar nog steeds 
mee op vakantie gegaan wordt. 
Meneer rijdt tegenwoordig in 

een 45km auto. “Ach ja, het zicht 
wordt wat slechter, maar verder 
gaat het nog prima hoor.” Ver-
zucht de vijfentachtigjarige. Wim 
doet aan amateurfotografi e. En-
kele prachtige bewijzen daar-
van hangen in de woning aan de 
wand.

Rondje Poel
Wat toch het geheim is van zo’n 
lang huwelijk wordt door meneer 
beantwoord als: “Waar vind ik een 
betere?” en mevrouw zegt: “In het 
begin denk je nog dat je elkaar 
kunt veranderen en er is natuur-
lijk af en toe wel eens wat gedoe 
geweest, maar we zijn gelukkig 
met elkaar.” 
Vijfenzestig jaar geleden ont-
moetten de toen negentienjari-
gen elkaar in zwembad De Blau-
we Beugel in Rijsenhout en hun 
zestigjarig huwelijksfeest wordt 
ook op hun vertrouwde Westein-
derplassen gevierd: “We gaan lek-
ker een rondje Poel varen op de 
Koningin Juliana rondvaartboot 
aanstaande zaterdag en daar 
hebben we zin in!” Ook namens 
De Nieuwe Meerbode: van harte 
gefeliciteerd met jullie Diaman-
ten huwelijk.
Door Miranda Gommans  

Geld uit bedrijf 
gestolen

Kudelstaart - In de avond of 
nacht van zondag 17 op maan-

dag 18 maart is ingebroken in 
een tuindersbedrijf aan de Mijns-
herenweg. Om binnen te ko-
men hebben de dieven een pin-
codeslot geforceerd. In het pand 
zijn meerdere ruimtes bezocht. 
Om het kantoor te kunnen be-

treden is een ruit ingegooid. Uit 
een bureaula is 100 tot 300 euro 
aan contant geld gestolen. De in-
braak heeft tussen vijf uur op zon-
dagmiddag en kwart over zeven 
op maandagmorgen plaatsge-
vonden.

Aalsmeer - Afgelopen woensdagmorgen 20 maart bracht Jeroen 
Nobel de familie Jore een bezoek, omdat het echtpaar zestig jaar 
in de echt was verenigd. Een boeket bloemen en een kopie van de 
trouwakte worden dankbaar aangenomen. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.450

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Gespreksgroepen 
mantelzorgers

Amstelland - Zorgt u voor ie-
mand met een chronische ziek-
te, dementie, parkinson of psy-
chische problemen?  Mantelzorg 
& Meer biedt iedere zes weken 
gerichte gespreksgroepen voor 
mantelzorgers. U vindt hier her-
kenning, erkenning, steun, tips, 
adviezen en u kunt uw ervarin-
gen delen met anderen in een 
soortgelijke situatie. Er zijn ge-
spreksgroepen voor mantelzor-
gers van chronisch zieken, voor 
partners en/of kinderen van ie-
mand met dementie, voor man-
telzorgers van iemand met Par-
kinson en voor mantelzorgers 
met iemand met psychische 
klachten. De bijeenkomsten wor-
den maandelijks gehouden in 
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Am-
stelveen en in Aalsmeer. 
In gebouw Irene in de Kanaal-
straat wordt op 21 mei van 19.30 
tot 21.00 uur een bijeenkomst ge-
houden voor partners en/of kin-
deren van iemand met dementie. 
Delen helpt, geven mantelzor-
gers aan. Kom langs en ervaar het 
zelf! Wel graag eerst even aan-
melden via www.mantelzorgen-
meer.nl (tevens voor meer infor-
matie over tijden en datums) of 
bel 020-3335353. 

Speciaal menu 
voor senioren

Kudelstaart - In wijkpunt Voor 
Elkaer in Kudelstaart worden op 
maandag, dinsdag en donderdag 
verse maaltijden bereid speciaal 
voor alle senioren in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Soms is of wordt 
het moeilijk om zelf een verant-
woorde maaltijd klaar te maken. 
Door goede voeding blijft u beter 
in conditie en samen eten is toch 
veel fijner dan alleen! De warme 
maaltijd wordt geserveerd tus-
sen 12.00 en 14.00 uur. Er is keu-
ze uit soep, vlees, dessert. Op 
woensdag- vrijdagmiddag wordt 
een dagmenu geserveerd. Voor 
inlichtingen kan gebeld worden 
met het Wijkpunt: 0297-820979.

Bijeenkomst bij 
Inner-Art

De Kwakel - Zondag 24 maart 
wordt er weer de eerste zondag-
ochtendbijeenkomst van dit jaar 
gehouden bij Inner-Art. Ieder die 
steun, voeding, ontmoeting, ver-
dieping zoekt en antwoorden op 
belangrijke levensvragen hoopt 
te vinden, is van harte welkom! 
Thema van deze ochtend is: het 
hart op de tong hebben. Je kunt 
van alles zeggen, impulsief, of je 
bent van binnenuit gedreven. 
Wanneer is dat zo en vanuit wel-
ke intentie en hoedanigheid heb 
je het hart op de tong. Wat be-
tekent dit en hoe herken je de 
waarheid van wat je spreekt. De 
bijeenkomst begint 10.00 uur en 
duurt tot 11.00 uur. Hierna is er 
de mogelijkheid om bij de koffie 
tot 12 uur na te praten en van ge-
dachten te wisselen. Inner-Art is 
gevestigd aan de Vuurlijn 36 in 
De Kwakel en telefonisch bereik-
baar via 0297-563753

Lunchconcert 
in ‘t Anker

Aalsmeer - Op zondagmiddag 
24 maart vindt een lunchconcert 
plaats. De OK-band treedt samen 
met de Kindernevendienstband 
op in ’t Anker achter de Ooster-
kerk. Iedere belangstellende is 
van harte welkom. De middag is 
van 12.00 tot circa 14.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site: www.oosterkerk-aalsmeer.nl.  
Adres is Oosteinderweg 273a.

Creatief bij de 
Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 27 
maart van 9.30 tot 11.30 uur is er 
inloop en ontmoeting, gezellig 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Ook quilten staat op 
het programma. Er kan ook mee-
gedaan worden met een ander 
handwerk. ’s Avonds wordt van-
af 19.30 uur een creatieve avond 
georganiseerd. Het thema is deze 
keer: Wat is je lievelingsdier? Be-
langstellenden zijn welkom bij de-
ze activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado, Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kerk-Inn in de 
Oosterkerk

Aalsmeer - Zondag 24 maart 
wordt in de Oosterkerk een Kerk-
Inn gehouden. Het thema is: Ge-
red?! Jona is in levensgevaar. Op-
geslokt door een grote vis hoopt 
hij op redding. Komt deze er op? 
Dominee Menno Zandbergen zal 
spreken en de muziek wordt ver-
zorgd door Mirjam op piano en 
Moniek op dwarsfluit. De dienst 
is van 10.00 tot 11.00 uur. Er is 
kinderoppas. De Oosterkerk is te 
vinden aan de Oosteinderweg 
273. Informatie: Betty Boor 0297 
321636.

 Zondag 24 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Hermen de 
Graaf. Oppas op aanvraag: op-
pas@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. P. v/d Woel uit Heiloo.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: H. van 
Noord.  Oost: Oosterkerk, Oos-
teinderweg 372. Zondag om 
10u. Dienst met ds. M.J. Zand-
bergen. Organist: Jan Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Stephan Ba-
rendse. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met studen-
te A. van Kranenburg uit Vee-
nendaal en om 16.30u. met 
drs. J. van Mulligen uit Lely-
stad, 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. Klein 
koor. Om 14u. en woensdag 
18u. Poolse diensten met An-
drzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zaterdag 18u. Ziekenzalving. 

Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

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

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

Zondag 10u. Dienst met ds R. 
v/d Weg uit Uithoorn.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. Cantors. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 25 maart 20u. met br. 
Frank Ouweneel in gebouw 
Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 

Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 2 
april met Peter Slagter. Teke-
nen in het Johannes Evangelie

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Training bij Participe Amstelland
Nieuw: ‘Ontspanning in 
Zicht’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Vaak hebben mensen 
veel op hun bord liggen. Werken, 
kinderen naar trainingen bren-
gen en ophalen, mantelzorgen 
voor ouders of buren, als vrijwilli-
ger een bijdrage geven aan de sa-
menleving. Je geest maakt over-
uren door continu malen over re-
laties en over alles wat nog moet, 
niet alleen overdag maar ook ’s 
nachts. Bijvoorbeeld door pro-
blemen op je werk, een ziek fami-
lielid of kind, financiën of relatie-
strubbelingen. Niet zo vreemd als 
mensen af en toe het overzicht 
kwijtraken. Belangrijk is het om 
vooral tijd voor jezelf te nemen 
maar hoe vaak schiet het er bij in?
Als je jezelf hierin herkent, dan 
bestaat de kans dat je overbelast 
raakt. De training Ontspanning 
in Zicht geeft inzichten en biedt 
houvast. Deze training die al eni-
ge tijd succesvol in Amstelveen 
draait is vanaf april ook te volgen 
in Aalsmeer. De training helpt in-
zichten te verkrijgen, (gedachten)
patronen te veranderen, bewust 
te worden van talenten en kwali-
teiten en deze te versterken. 
De training is gericht op het 
(terug)-krijgen van de ‘regie’ over 

het eigen leven en bestaat uit vier 
wekelijkse bijeenkomsten vol-
gens een terugkerend program-
ma. Hierdoor kunt u willekeurig 
welke week instromen. Na vier 
weken heeft u de hele training 
doorlopen. De training wordt 
kosteloos aangeboden door Par-
ticipe Amstelland. Aanmelden is 
niet nodig. Participe is gehuisvest 
in de Hadleystraat 55. De training 
start op 5 april en vindt elke vrij-
dag van 9.30 tot 11.30 uur plaats. 
Bel voor meer informatie 020 
5430430 of stuur een mail naar: 
team.aalsmeer@participe.nu.Mooie prestatie ondanks slechte weer

Succesvolle NL-doet dag 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - De deelnemers aan 
NL-doet bij kinderboerderij Boe-
renvreugd hebben afgelopen za-
terdag 16 maart weer veel werk 
verzet. Net als vorige jaren werk-
ten de leden van Lions Club 
Aalsmeer en medewerkers van 
Gamma Aalsmeer zij aan zij met 
de ‘eigen’ vrijwilligers van de kin-
derboerderij. Dit jaar kregen zij 
gezelschap van leden van de 
Ronde Tafel Westeinder. De vrij-
willigersactie van het Oranje-
fonds is voor Boerenvreugd elk 
jaar een hoogtepunt van ‘gezel-
ligheid en vlijt’. 
Zo werden hekken vervangen, 

looppaden vernieuwd, dakgo-
ten en daken schoongemaakt. Te-
vens werd de zandbak voorzien 
van nieuw zand. Het werken op 
Boerenvreugd verbroedert, on-
der het werk werden bestaan-
de relaties verstevigd en nieuwe 
vriendschappen aangegaan. Het 
bestuur en vrijwilligers van Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer 
zijn dankbaar voor en trots op het 
vele werk dat is gedaan, ondanks 
het mindere weer. “Dankzij de 
warmte en gezelligheid hebben 
we geen last gehad van het slech-
te weer”, aldus de medewerkers. 
“Graag weer tot volgend jaar.”

Het NL doet-team opperbeste stemming na afloop van de werkzaamhe-
den aan het hekwerk op de Kinderboerderij. Ondanks het bar slechte weer 
is een mooie prestatie verricht.

Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 30 
maart van 10.30 tot 12.30 uur 
wordt weer een voorjaars- en zo-
merkledingbeurs gehouden in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Tijdens de beurs worden tweede-
hands kinderkleding in de maten 
80 tot en met 176, tweedehands 
kinderspeelgoed, buitenspeel-
goed en verkleedkleding voor 
kinderen te koop aangeboden. 
De toegang tot de beurs is gratis.
Om alle verkopers en belangstel-
lenden zo goed mogelijk te infor-
meren  is er de website www.kin-

derkledingbeurskudelstaart.nl en 
een Facebookpagina ‘Kinderkle-
dingbeurs Kudelstaart’. De ver-
koopnummers zijn inmiddels ver-
geven, maar wie ook een keer kin-
derkleding of speelgoed wil laten 
verkopen en de opbrengst zelf in-
casseren kan kijken op de web-
site voor meer informatie. Toch 
nog vragen? Mail ze naar info@ 
kinderkledingbeurskudelstaart.nl 
en er volgt antwoord









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.

gelijkheid aan om op zaterdag 6 april, 5 oktober en 16 novem-
ber 2019 hun snoeiafval  gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals 
seringenhout -en kluiten, wordt echter niet geaccepteerd. Als 
de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze 
waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer terug. Voor 
meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot 
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter 
tel.nr. 020–5404911.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
-  Stommeerweg 65, 1431 ET, (Z19-015696), het realiseren 

van een erfafscheiding 
-  Aalsmeerderweg 497, 1432 ED, (Z19-015669), het aanleg-

gen van een tijdelijke bypass i.v.m. het renoveren en deels 
aanpassen van de N231 

-  Roerdomplaan 95, 1431 WH, (Z19-015531), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel van de woning 

-  Oosteinderweg 205 ws, 1432 AS, (Z19-014899), het aanleg-
gen van een nieuwe in-en uitrit aan de voortuin 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Zwanebloemweg 80, 1433 WE, (Z19-010682), het bouwen 

van een stenen schuur in de achtertuin. Verzonden: 14 
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:
-  Mendelstraat 28, 1431 KL, (Z19-000667), het plaatsen van 

een erker in de voorgevel van het woonhuis en het vervan-
gen van de houten vloer door een geïsoleerde betonvloer 
Verzonden: 18 maart 2019

- Naast Hornweg 319, Sectie B. nr. 9546 in Aalsmeer, (Z18-
018051), het bouwen van een vrijstaande rietgedekte villa 
en het aanleggen van een in- en uitrit met toegangspoort 
Verzonden: 14 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 
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:
-  Linnaeuslaan 64, 1431 JW, (Z19-011761), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning. 
Verzonden: 18 maart 2019

-  Van de Lakenblekerstraat tot Dreef, (Z18-020151), het uit-
voeren van werkzaamheden t.b.v. leidingaanleg stadsver-
warming. Verzonden: 15 maart 2019

- P.F. von Sieboldlaan 1W en 1X, 1431 KG, (Z18-018152), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van 
praktijkruimtes/kantoren in 2 wooneenheden Verzonden: 
15 maart 2019

Ingetrokken omgevingsvergunningen **
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer be-
kend dat zij omgevingsvergunningen ingevolge de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ingetrokken.
- Molenvlietweg 30, 1432 GW (8533093), de intrekking 

betreft de omgevingsvergunningen van 7 juli 1988 met 
kenmerk 87-62, d.d. 4 januari 1993 met kenmerk WM 93-
26 en d.d. 21 oktober 1996 met kenmerk 96-516868. De 
omgevingsvergunningen worden ingetrokken vanwege 
het sluiten van AWZI Aalsmeer (in 2018). De afvalwaterzui-
veringsinstallatie is vervangen door een afvalwatertrans-
portgemaal.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Hornweg 109, 1432 GE (Z19-012415), het slopen van een 

bijgebouw
- Middenweg 24, 1432 DE (Z19-012416), het slopen van een 

woning

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

Officiële Mededelingen
21 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

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:
- Aalsmeer Centrum (Z19-015301) Geraniummarkt + brade-

rie op 11 mei 2019, ontvangen 12 maart 2019

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
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.
- Ophelialaan (Z19-011260) Ophelia’s Paas Zaterdag op 20 

april 2019, verzonden 18 maart 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-013991) Westeinder-

paviljoen B.V., ontvangen 7 maart 2019

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-014918) Westeinder-

paviljoen B.V., ontvangen 7 maart 2019

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijdstraat 26A (Z19-015280) Modeshow op 6 april 2019, 

melding akkoord 19 maart 2019
- Chrysantenstraat 43 / Weteringstraat 27 (Z19-013103) Ko-

ningsdag op 27 april 2019, melding akkoord 19 maart 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE 
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

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.

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

Jonins V. 26-10-1981 11-03-2019
Karziņina D. 19-07-1996 11-03-2019
Ossowicka M.K. 15-07-1963 11-03-2019
Serazetdinova K. 15-03-1992 11-03-2019
Wasilkowska D.T. 24-03-1992 11-03-2019

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. 

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op de zaterdagen 6 april, 5 oktober en 16 november 2019 
vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de West-
einderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en 
op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer op 
de vertrouwde locaties:

09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om hen daarbij van dienst te zijn biedt de gemeente de mo-
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21 MAART

 Expositie bloemen en stille-
vens in Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open: donderdag t/m 
zondag van 14 tot 17u. T/m 28 
april.

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

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

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

22 MAART
 Expositie ‘Flowers in Asian Art’ 

in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg 1. Open vrij-
dag en zaterdag 10-17u. en 
zondag 11-17u.

 Literaire avond met boeken-
bal in Boekhuis, Zijdstraat van-
af 20u.

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

 Koppelkaartavond BV Horn-
meer in buurthuis Dreef, 20u.

 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, 20u.

23 MAART
 Schoonmaakactie SPIE op 

Westeinderplassen v/a 7.45u. 
bij Nieuwe Meer.

 Opschoonactie Garby en Aals 
Meer Groen in Kudelstaart. 
Om 10u. verzamelen bij café 
Op de Hoek.

 Actiedag Stichting Living Me-
mories met diverse activitei-
ten in sportcentrum De Water-
lelie, Dreef van 10 tot 18.30u.

 Vergadering Groei & Bloei bij 
Lathyrus kwekerij, Mijnshe-
renweg 41 vanaf 10u.

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

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

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

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

 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.

 Favofilm Cees Tas in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 
20.30u.

 Filmavond in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat, 21u.

 Arthur Ebeling Trio live in ca-
fé Joppe, Weteringstraat van-
af 21.30u.

24 MAART
 Vogelbeurs in hal De Baccara, 

Baccarastraat,10 tot 12.30u.<
 Metalmiddag met Wretch, 

Black Knight en Vexation in 
N201, Zwarteweg vanaf 15u.

 Concert The Griffins voor Hart 
4 Onderwijs Nepal in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat vanaf 
15.30u

  Duo Acoustic Mix in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u. 

25 MAART
  Expositie schildersgroep in 

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

  Inloopavond bestemmings-
plan Voorontwerp Uiterweg 
Plasoevers 2019 in gemeente-
huis van 19 tot 21u.

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

26 MAART
  OVAK tennistoernooi bij Rac-

ket Sport, Beethovenlaan van 
10 tot 12u.

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

 Pubkwis in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

27 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.

 Lezing over uilen in Zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 15u.

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

 Lezing schrijfster Nelleke 
Noordervliet in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20.15u. 
In kader Boekenweek. 

28 MAART
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Kaarten voor 55+ in Middel-
punt, Wilhelminastraat,13.30u.

 Bloemschikken in wijkcen-
trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis vanaf 20u.

30 MAART
 Verkoopdag op de Historische 

Tuin van 9 tot 16u. Ingang op 
Praamplein.

 Kledingbeurs in Dorpshuis Ku-
delstaart, 10.30 tot 12.30u.<

 Kleding- en speelgoedbeurs 
voor Because We Carry in De 
Binding, Zijdstraat van 10.30 
tot 15u.

  Koffiebus college B&W op Pol-
dermeesterplein, Oosteinde 
van 11 tot 13u.

 Tweede voorronde Popprijs 
Amstelland in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Livemuziek tijdens Bacchus 
da Musica in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.STAGE

MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Ukelele ‘Motion’
(concert) €50,-

Westerngitaar ‘Cort’ 
¾ (met hoes) €195,-

Gitaarkabel ‘Stagg’
(6 meter) €10,95

Marktkraam vol met
percussie-instrumenten

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Arthur Ebeling Trio live 
in café Joppe zaterdag
Aalsmeer - Nederlands best be-
waarde muzikale geheim, Arthur 
Ebeling, komt aanstaande zater-
dag 23 maart naar café Joppe. Ar-
thur Ebeling staat bekend als één 
van de meest authentieke, in-
drukwekkende, allround rhythm 
‘n blues gitaristen en singer-
songwriters van Nederland. Met 
verschillende speeltechnieken en 
een prachtige sound bespeelt hij 
zijn geliefde Gretsch-gitaar. De 
muziek van Arthur is een unieke, 

herkenbare, tijdloze verrassen-
de mix van aanstekelijke rhythm 
’n blues, rock ’n roll en country-
blues met een jazzy sausje. Ar-
thur wordt zaterdagavond bege-
leid door Chaja van der Heijden 
op drums en Inge Klinge op con-
trabas. 
Het optreden van het Arthur Ebe-
ling Trio begint rond half tien ‘s 
avonds en de toegang tot Joppe 
in de Weteringstraat is zoals altijd 
gratis!

Toneelvoorstellingen op 6, 12 en 13 april

Zaterdag voorverkoop 
voor ‘Sunshine Boys’
Kudelstaart - Met nog een paar 
weken te gaan tot de première 
van ‘De Sunshine Boys’ op zater-
dag 6 april nemen de spanningen 
heel voorzichtig toe bij de spelers 
en staf achter de schermen van 
Toneelvereniging Kudelstaart. 
Immers: alles moet tot in de punt-
jes geregeld zijn voordat het pu-
bliek getrakteerd kan worden op 
een heerlijke avond uit. 
Het stuk vertelt het verhaal van 
de twee oude komieken Willie 
en Oskar. Meer dan veertig jaar 
vormden zij succesvol duo, maar 
vanaf het moment dat Oskar van 
de een op de andere dag besloot 
dat hij er genoeg van had, heb-
ben ze elkaar niet meer gespro-
ken. Komt dat zien, komt dat zien! 
De feestelijke première staat ge-

pland voor zaterdag 6 april, dan 
ligt de rode loper uit. Maar ook 
vrijdag 12 april wordt gespeeld 
en de laatste voorstelling is op za-
terdag 13 april. 

Zaterdag voorverkoop
Kaarten à 12,50 euro per stuk zijn 
aanstaande zaterdag 23 maart 
tussen 11.00 en 13.00 uur te koop 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Er van uit gaande dat nog niet al-
le avonden daarna uitverkocht 
zijn, worden vanaf maandag 25 
maart tickets te koop aangebo-
den bij Gall&Gall in Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijd-
straat. Alvast een kijkje nemen 
kan op de website www.toneel-
verenigingkudelstaart of op de 
facebookpagina. 

Zondag met Amerikaanse ‘Wretch’
Drie metalbands in N201
Aalsmeer - De Amerikaanse po-
wermetal veteranen van ‘Wretch’ 
touren dit voorjaar door Euro-
pa en doen daarbij ook N201 aan 
voor een optreden. Dat is gewel-
dig natuurlijk, helemaal omdat 
lokale metalbands ‘Black Knight’ 
en’ Vexation’ ook van de partij zijn. 

Kan niet anders dan een mooi 
potje metal worden aanstaande 
zondagmiddag 24 maart. Muziek-
centrum N201 aan de Zwarteweg 
is open vanaf 15.00 uur. De eerste 
band rond 15.30 uur, dus kom op 
tijd om niets te missen! De entree 
is 7,50 euro.

Blues, soul, funk en rock and roll
Hits uit jaren zestig met 
Acoustic Mix in The Shack
Oude Meer - Acoustic Mix is een 
mix van twee bijzonder goeie gi-
taristen. Een mix van semi-akoes-
tische gitaren, banjo, bassdrum, 
mondharmonica en zang. Al eer-
der stonden deze mannen met 
heel veel succes op een bomvol 
terras van The Shack. Reden ge-
noeg dus om dit muzikale duo 
terug te vragen, deze keer staan 
ze binnen op het podium op zon-
dagmiddag 24 maart. Jos van 
Hooff en Remco Tammer spe-
len een mix van bekende pop, 
rock, reggae, blues en coun-
try uit de jaren zestig tot negen-
tig. Wie kent ze niet, de grote hits 
van: Doobie Brothers, Mink deVil-
le, The Stranglers, Shocking Blue, 

CSNY, Golden Earring en vele an-
deren. Kortom: Acoustic Mix is 
verrassend goed en laat de muzi-
kale tijden herleven!

Duran Duran
Zondag 31 maart gaan vijf top-
muzikanten terug naar de jaren 
tachtig en spelen alle grote hits 
van Duran Duran. Robin Verkaik 
heeft voor deze middag weer een 
uitgelezen gezelschap muzikan-
ten om zich heen verzameld! 
The Shack is op zondag 24 maart 
open vanaf 15.00 uur. Aanvang 
Acoustic Mix is om 16.00 uur. En-
tree: 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

avo-fil  van ees Tas 
over muziek en roots
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 23 maart kan weer nader 
kennis gemaakt worden met 
een Aalsmeerder via zijn favo-
riete film. De tweede ‘bekende 
Aalsmeerder’ die FavoCinema dit 
jaar uitnodigt is Cees Tas. Cees is 
met name bekend om zijn werk 
in het groen en zijn drumwerk 
in diverse Aalsmeerse bandjes. 
In de gemeente Alphen aan de 
Rijn is hij verantwoordelijk voor 
al het groen. Daarnaast verricht 
hij vanuit zijn eigen bedrijf Tas 
Land en Water vooral opdrachten 
voor Stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer, zoals de aanleg van 
nieuwe natuur en oeverbescher-
mingen in het bovenlandenge-
bied van de Westeinder en in het 
Oosteinde. Zijn tweede passie is 
muziek. Thuis werd er veel ge-

luisterd naar muziek, maar von-
den er ook huisconcerten plaats. 
Hij speelde in Rood en Hasty Mar-
riage en is nu drummer van Ten 
Beers After. In zijn favoriete film 
speelt de muziek dan ook een 
belangrijke rol. Het culturele ver-
schil tussen economische klas-
se en blank en donker Amerika is 
de subtext van deze film. In drie 
dagen wordt een mooie road trip 
gemaakt door de hardlands van 
het zuiden van de Verenigde Sta-
ten, die ook de problemen van 
corruptie, armoede onder blank 
en donkere mensen en rassen-
verdeling laten zien. De muziek 
illustreert het cultuurverschil en 
speelt een hoofdrol in de film. Za-
terdag 23 maart in de bovenzaal 
van De Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang 20.30 uur, entree: gratis.

De metalband ‘Black Knight’ uit Kudelstaart en Uithoorn.

Bloemen en stillevens 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 maart is in het Oude Raadhuis 
een nieuwe expositie geopend. Er 
zijn schilderijen van de Aalsmeer-
se kunstenares Afke Borgman te 
bewonderen en foto’s van Jeroen 
Luijt en Corry Zwart. Bloemen en 
stillevens sieren de wanden van 
de sfeervolle expositieruimte in 
de Dorpsstraat op.
Een stilleven is één van de oudste 
genres van de schilderkunst. Het 
genre is ouder dan het woord. In 

stillevens meestal bloemen, fruit, 
wild, vis, vogels, bestek, glas-
werk en porselein of aardewerk. 
Het heeft een tijdsbeeld. Boeiend 
wordt het als hedendaagse beel-
den gecombineerd kunnen wor-
den met de hedendaagse tech-
nieken.
Deze tentoonstelling is te zien tot 
en met 28 april iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur. De toegang is gratis.
Foto: www.kicksfotos.nl

T K en har er in 
finale Popprijs
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 maart heeft de eerste voor-
ronde plaats gevonden van de 
Popprijs Amstelland en dit bete-
kent dat de eerste finalisten be-
kend zijn. Tobacco Flavoured Kis-
ses blies de jury omver en Char-
ger wist het publiek te overtuigen 
dat zij een plaats in de finale ver-
dient. Volgende week zaterdag 

30 maart is de tweede voorron-
de. Switchboard, Photo Morga-
na, KY en Lief Dagboek gaan de-
ze avond strijden om een plekje 
in de finale. Ook deze avond gaan 
twee bands door naar de finale 
en deze is op 4 mei in P60 Amstel-
veen.  Eén band wordt gekozen 
door de jury en de andere fina-
list mag het publiek kiezen. Kom 
30 maart (weer) kijken, luisteren 
en aanmoedigen in N201 aan de 
Zwarteweg. Aanvang is 20.00 uur 
en de toegang is gratis.

Bigband-feestje 
op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Een bigband-feestje 
op de zondagmiddag 31 maart. 
De Fort Night Bigband uit De 
Ronde Venen komt naar de Nieu-
we Meer voor een swingend op-
treden. De achttien bandleden 
zijn gevorderde amateurs die 

met veel passie en enthousias-
me spelen. De bigband staat on-
der leiding van trombonist Frans 
Cornelissen en heeft vocale on-
dersteuning van zangeres Wendy 
Sneiders. Het repertoire varieert 
van swing, blues en jazz tot latin 
en pop. Jazz op de Nieuwe Meer 
zondagmiddag 31 maart begint 
om vier uur. Adres: Stommeer-
weg 2. Toegang: uw gift.
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Muzikale middag in Noorddamcentrum

Concert Concertina’s met 
het Meentkoor geslaagd
Bovenkerk - Zondagmiddag 17 
maart was het in het Noorddam-
centrum in Bovenkerk een ge-
zellige drukte. Het Meentkoor en 
het recreantenorkest van Con-
certina’s Accordeonorkesten, bei-
de onder leiding van dirigent El-
ly Meekel, gaven samen een voor-
jaarsconcert.  Het Meentkoor 
zong een zeer gevarieerd pro-
gramma van bekende, maar ook 
minder bekende liederen. ‘Sing 
with pleasure’ was het eerste lied 
en dat maakte het koor helemaal 
waar. Natuurlijk werd de liefde 
bezongen, musicals kwamen 
voorbij en een heel mooi num-
mer ‘The Moon’. Zelfs kwamen pa-
raplu’s te voorschijn bij het toe-
passelijke ‘Singin’ in the rain’. Ver-
volgens was er een tryout voor 
het Tinto Quintet, bestaande uit 
vijf enthousiaste accordeonisten. 

Zij speelden twee stukken die ze 
in mei dit jaar op het Internatio-
nal World Music Festival in Inn-
sbruck gaan uitvoeren. Een mo-
dern stuk ‘Lars Hollmers Musik’ 
en Tango nr.2 van S. Hippe. Voor 
de pauze sloten het Meentkoor 
en het Tinto Quintet samen het 
eerste deel af met ‘Forty Second 
Street’ en ‘Let us walk in Peace’. 
Na de pauze was het de beurt 
aan het recreantenorkest, dat 
ook werken liet horen van over 
heel de wereld. Van Gospel naar 
de Fjorden en van Playboy’s walk 
naar ein kleines Kompliment. De 
middag werd afgesloten met een 
gezamenlijk optreden van koor 
en orkest. Er kwam van alles voor-
bij: de Beatles, een Israeli’s volks-
wijsje en ze gingen Op de Step. 
Zo kwam een eind aan een zeer 
geslaagde muzikale middag.

“Jullie hebben mij weer even 17 laten zijn”

Spatzuivere klanken van 
jonge Jazz Birds
Aalsmeer - Wanneer er zondag 
17 maart zes gelukkige musi-
ci en zangers met een groot bos 
rozen op het podium staan van 
De Oude Veiling om een harte-
lijk applaus in ontvangst te ne-
men, stapt de nestor van het pu-
bliek op hen af. Hij bedankt hen 
persoonlijk met de woorden: “Jul-
lie hebben mij vanmiddag weer 
even zeventien laten zijn.” 
De Jazz Birds hebben allen het 
Conservatorium van Amster-
dam doorlopen en dat was aan 
hun geschoolde stemmen goed 
te horen. Spatzuiver vertolkten 
zij muziek uit de jaren twintig en 
dertig en ook de jaren vijftig tot 
zestig. Voor de ouderen van het 
Bob & Gon publiek waren het be-
kende liedjes uit de tijd dat zij 
nog onbezorgd jong waren. De 
zangeressen in vlammend rood 
en de zangers in smoking, de bas-
sist en gitarist waren wat informe-
ler gekleed, maar het geheel gaf 
de toch de indruk van vervlogen 
tijden. 
Leuk dat juist zulke jonge men-
sen kiezen voor deze muziek 
waar zij zichtbaar en hoorbaar 
zelf ook veel lol aan beleven. Na 
afloop verklaarden zij heerlijk ge-
zongen te hebben. “Het zag er zo 
mooi uit met al die rozen op ta-
fel en de brandende kaarsjes en 
het geluid was perfect.” Dat laat-
ste was de verdienste van Bas van 
Otterlo. Mooi om te zien was ook 
hoe Katelijne van Otterlo zat te 
stralen tijdens het optreden van 

de Jazz Birds. Het echtpaar kent 
de groep en op hun aanraden tra-
den zij op bij Bob & Gon. 

Tipje van de sluier
Vooraf aan de muzikale middag 
lichtten Bob & Gon alvast een tip-
je van de sluier op wat betreft het 
volgend seizoen. Na een goed 
gesprek met gastheer Bob heeft 
Karin Bloemen officieel toege-
zegd om naar De Oude Veiling 
te komen. En zij is niet de enige 
die weer voor een uitverkochte 
zaal gaat zorgen. Wie een abon-
nement neemt is echter verze-
kerd van een goede plek voor al-
le acht voorstelling. Het abonne-
ment levert nog meer voordelen 
op, want er wordt slechts voor ze-
ven voorstellingen betaald. 

Philippe Elan 
Dit seizoen treedt zondag 12 mei 
- moederdag -  de Franse zanger 
Philippe Elan op. Een rasartiest 
die regelmatig te horen is bij ver-
schillende radiostations. Extra de-
ze middag is een door Katelijne 
gemaakte compilatie van de op-
tredens van het afgelopen jaar. 
Zondag 14 april wachten de Bob 
& Gon aanhangers nog een ver-
rassend dubbel concert. Voor de 
pauze: Duo Donna e Mobile en na 
de pauze Harp-fluitduo Van Bach 
tot Bossa. Voor beide concerten 
zijn nog enkele kaarten te koop 
bij Wijnhandel Wittebol in de Op-
helialaan. 
Janna van Zon 

De Jazz Birds in De Oude Veiling. Foto: Thom Jansen

Zondagmiddag in Doopsgezinde kerk
on ert The ri fins voor 

Hart 4 Onderwijs Nepal
Aalsmeer - Zondagmiddag 24 
maart zullen ‘The Griffins’ een be-
nefietconcert geven in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat 55, 
waarbij de totale opbrengst ten 
goede zal komen aan de stichting 
Hart4OnderwijsNepal. De toe-
gang is 10 euro en kaarten zijn te 
koop aan de zaal. De deuren gaan 
open om 15.00 uur en het concert 
begint om half 4 en duurt onge-
veer vijf kwartier. The Griffins is 
een zeer getalenteerde zang-
groep, bestaande uit zes dames, 
onder leiding van Caroline van 
Bavel en op de vleugel begeleid 
door Rick Piepers. Twee van de 
zangeressen, Cynthia van Klinge-
ren en Priscilla Verwoert, komen 
uit Aalsmeer. Verder bestaat de 
groep uit Merel Schulte, Elise Ee-
renberg, Rosalie de Mol en Wen-
deline Alderlieste. Ze zingen een 
gevarieerd repertoire van ‘I will 
survive’ van Gloria Gaynor, tot ‘Bei 
mir bist du schön’ van The And-
rew Sisters en ‘Laat me’ van Ram-
ses Shaffy.

Verbetering onderwijs
De stichting Hart voor Onderwijs 
in Nepal richt zich op het werven 
van fondsen om schoolkinde-
ren in Nepal te voorzien van een 
‘scholarship’. Eén ‘scholarship’ be-
staat uit een goed gevulde rug-
zak ter waarde van omgerekend 
70 euro. Naast schoeisel, kle-
ding, boeken en schriften, bevat 
de rugzak al de benodigde ma-
terialen om de dagelijkse lessen 
te kunnen volgen, zoals pennen, 
stiften, passer en een rekenma-
chine. Maar behalve het moge-

lijk maken van een jaar onderwijs 
voor zoveel mogelijk kinderen, 
zet de stichting zich ook in voor 
de praktische ondersteuning, 
coaching en toerusting van loka-
le docenten ter verbetering van 
het onderwijs in Nepal en het te-
rugdringen van schooluitval. De 
stichting is opgericht door Pim 
Hattink en Petra Vosters, waar-
mee al een lange band bestaat 
vanuit Aalsmeer, met name van-
uit De Binding en de Doopsge-
zinde Gemeente. Sinds ruim een 
jaar zit Mark van Leeuwen, direc-
teur van de OBS Kudelstaart en 
verbonden met de Doopsgezin-
de Gemeente, in het bestuur van 
Hart voor Onderwijs Nepal. Mark 
zal tijdens het concert iets ver-
tellen over het werk van de stich-
ting.

Aalsmeerders naar Nepal
Iedereen is van harte uitgeno-
digd. Hoe meer mensen er ko-
men luisteren, hoe meer ‘scholar-
ships’ er in Nepal uitgedeeld kun-
nen worden. In mei zullen vier 
Aalsmeerders, Jeannette Heil, 
Priscilla Verwoert, Nico Eveleens 
en Hans van der Meer, samen met 
Pim Hattink en Petra Vosters, de 
scholarships persoonlijk gaan uit-
delen in Nepal. Zij kunnen er dus 
persoonlijk op toezien dat het 
geld 100% goed besteed wordt. 
The Griffins vraagt verdubbe-
ling van de opbrengst aan bij de 
O.S.A. Voor vragen en extra infor-
matie: Griffins4nepal@gmail.com 
Over de stichting Hart voor On-
derwijs Nepal: http://hart4onder-
wijsnepal.nl/ 

Elf chansons van Jacques Brel
Jubileumconcert Flora 
zaterdag in de Spil
Aalsmeer - Muziekvereniging 
Flora bestaat 120 jaar. Ter gele-
genheid van dit jubileum is er 
aanstaande zaterdag 23 maart 
een feestelijk concert met me-
dewerking van Micheline Van 
Hautem en special guest Jos Jan-
sen in De Spil te Kudelstaart. Het 
concert staat in het teken van 
Franse muziek en liedjes van 
Jacques Brel. Bezoekers kunnen 
luisteren naar elf van de mooi-
ste chansons van Brel. Een span-
nend avontuur voor de zangeres, 

alsmede voor haar begeleiders en 
met als speciale gast bastrombo-
nist Jos Jansen. Komt u ook luiste-
ren hoe Bruxelles brult met koper 
of Marieke glinstert met alleen 
saxofoons? De deuren van De 
Spil gaan om 19.30 uur open en 
het concert begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn te verkrijgen aan 
de zaal en kosten 12,50 euro per 
stuk. Voor kinderen tot 12 jaar 
is de entree 7,50 euro. De Spil is 
te vinden aan de Spilstraat 5, zij-
straat van de Bilderdammerweg.

Initiatief Aalsmeer over Hoop
Passiekunst rond Pasen 
in De Oude Veiling

kerk, maar ook buitenkerkelij-
ken. Coördinator Bernard Spar-
naaij: “Wij willen op deze wij-
ze nog meer benadrukken dat 
Aalsmeer over Hoop er is voor al-
le Aalsmeerders. Wij zijn ook heel 
benieuwd hoe buitenkerkelijken 
de kruisweg van Jezus gaan uit-
beelden.” Het volledige team, be-
staande uit Marjo van Leeuwen, 
Ellen Vollmuller, Astrid Piké, Arj-
en Vos, Ad Kamsteeg en Bernard 
Sparnaaij, heeft een aantal beeld-
houwers, schilders, dichters en 
een bloemenarrangeur aange-
dragen, evenals de aan de kruis-
weg gerelateerde tekst die door 
de kunstenaars wordt verbeeld. 
Deelnemende kunstenaars zijn: 
Chris van der Graft, Femke Kemp-
kes, Sander Jongkind, Marloes 
Joore, Engelien van der Weijden, 
Jan Millenaar, Monic Persoon en 
Reint Baarda en Carry Bijlo.

Vooraf kregen de kunstenaars de 
gelegenheid om de beschikba-
re ruimte te gaan bekijken. Bloe-
menarrangeur Marloes Joore was 
direct gelukkig met haar plek. “Ik 
werk zo graag met mooi licht.” 
Ook de ruimte voor de gedich-
tenwand viel in de smaak even-
als de plek waar de film - gemaakt 

Verbinding op de Radio 
Aalsmeer -  Esther Sparnaaij legt 
deze week verbinding met een 
dominee en een coach. Net als 
de radio verbinden zij op ieder 
hun eigen wijze mensen met el-
kaar. Later dit jaar vindt de Week 
van de Ontmoeting plaats. Esther 
Sparnaaij blikt hier graag vast op 
vooruit met dominee Mirjam Ver-
meij en Debbie Albers, coach, au-
teur en bestuurslid van Stichting 
Fedeli. Hoe deze dames naar ver-
binding zoeken en deze uiteinde-
lijk leggen, en hoe de Week van 
de Ontmoeting vorm krijgt in 
Aalsmeer wordt duidelijk in ‘Echt 
Esther’, donderdagavond vanaf 
19:00 uur. Vragen via esther@ra-
dioaalsmeer.nl.

‘Blikopener Radio’ 
Terug op de vertrouwde maan-
dag trapt ‘Blikopener Radio’ direct 
af met Michel van Hout. De eco-
nometrist zat ooit op het Alkwin 
in Uithoorn, maar is inmiddels, na 
een carrière bij KLM en Transavia, 
sinds een jaar Chief Information 
Officer (CIO) bij de Dutch Flower 
Group. Een man van de regio dus. 
Genoeg te bespreken over inno-
vatie in de luchtvaart en de bloe-
mensector!

‘Door de Mangel’ 
Als 247e gast in de talkshow 
‘Door de Mangel’ schoof Aad Hof-
land aan in de studio. Hij begon 
bij een Amerikaans optiekbedrijf 

en richtte daarna een eigen pro-
ductiebedrijf in brillenglazen op, 
dat hij later aan een groot Japans 
concern heeft verkocht. “Ameri-
kanen zijn korte termijn denkers, 
terwijl de Japanners meer op de 
Europeanen lijken en naar de lan-
ge termijn kijken”, vergeleek hij 
beide bedrijfsculturen met elkaar. 
Aad noemde zichzelf ongeduldig, 
rationeel, kritisch en behulpzaam. 
De Rotterdammer van geboor-
te is ook actief binnen ‘Buurtba-
kens’, een initiatief van de protes-
tantse kerk om elkaar te helpen. 
Ook Aad heeft een nieuwe gast 
uitgenodigd om op maandag 25 
maart naar de studio te komen. 
Cees Vrooland is van origine meu-
belmaker, maar heeft zich laten 
omscholen tot personeelsfunc-
tionaris bij een onderwijsinstel-
ling. Vragen voor Cees? Mail deze 
dan naar: info@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
de studio: 0297-325858.
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omge-
ving. De omroep is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Daar-
naast is Radio Aalsmeer te vinden 
op televisie met Tekst TV: kanaal 
12 van Caiway, of kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitter en 
Facebook.

ratis benefiet on ert on 
Amore voor Urbanus Kerk
Amstelland - Op zondag 31 
maart om 14.30 uur geeft man-
nenkoor Con Amore in samen-
werking met de warme bariton 
Ronald Willemsen en de prach-
tige mezzo sopraan Gerda van 
Eerde, onder pianobegeleiding 
van de virtuoze Oksana Polman, 
een benefietconcert in de Titus 
Brandsma Kerk, Westelijk Half-
rond 1 te Amstelveen. De middag 
zal in het teken staan van vrolijke 
liederen, voor bezoekers wordt 
het een feest der herkenning!  Ro-
nald en Gerda zingen zowel als 

solist, maar ook met begeleiding 
van het koor.  Oksana Polman zal 
met haar enthousiasme en pro-
fessionaliteit het concert op de 
vleugel begeleiden. Het belooft 
een heerlijke middag te wor-
den onder leiding van Theo van 
der Hoorn met als doel financië-
le steun te genereren voor de op-
bouw van de verbrande Urbanus 
Kerk van Bovenkerk. De toegang 
is gratis, een gift voor de weder-
opbouw van de Urbanus wordt 
zeer op prijs gesteld. Meer info: 
www.helponsuitdebrand.com.

Inschrijving voor Tiny 
Forest weer geopend
Regio - Vanaf 18 maart kunnen 
gemeenten in Noord-Holland 
zich bij IVN Natuureducatie aan-
melden voor het realiseren van 
drie Tiny Forests; inheemse mini-
bossen, zo groot als een tennis-
baan. Uit de aanmeldingen wor-
den dit voorjaar twaalf partner-
gemeenten gekozen waar de 
minibossen geplant gaan wor-
den samen met scholen, buurt-
bewoners en IVN. Vorig jaar wa-
ren er bijna vier keer zoveel aan-
meldingen als plekken. In Noord-
Holland zijn er, in samenwerking 
met gemeenten Zaanstad en Uit-
hoorn, Tiny Forests gerealiseerd 
in Zaandam, Assendelft en Uit-
hoorn. Gemeenten kunnen zich 
tot 26 april aanmelden. 
Een Tiny Forest is een dichtbe-
groeid, inheems bos van 200 vier-
kante meter. Dit bos is niet alleen 
een prettige plek voor vlinders, 
vogels, bijen en kleine zoogdie-
ren, maar ook voor mensen. Kin-
deren leren in het buitenlokaal 

over de Nederlandse natuur en 
buurtbewoners ontmoeten el-
kaar hier. De bossen stimuleren 
bovendien biodiversiteit en hel-
pen bij het klimaatbestendig ma-
ken van gemeenten.

Doelstellingen
Begin vorig jaar ontving IVN Na-
tuureducatie 1,85 miljoen euro 
van de Nationale Postcode Lo-
terij voor de aanleg van 100 Tiny 
Forests. In vier jaar tijd wil IVN de-
ze Tiny Forests in Nederland re-
aliseren samen met 24 partner-
gemeenten. Vorig jaar kwamen 
er 55 aanmeldingen binnen van 
gemeenten uit het hele land en 
ook dit jaar wordt veel animo ver-
wacht. 
Half mei worden uit alle aanmel-
dingen twaalf partnergemeenten 
geselecteerd die drie minibossen 
gaan aanleggen per gemeente. In 
november wordt het eerste Tiny 
Forest geplant, in november 2020 
de andere twee.

Aalsmeer - Op initiatief van 
Aalsmeer over Hoop zijn de ko-
mende Passie week Aalsmeer-
se kunstenaars, leerlingen van 
zes basisscholen en Aalsmeer-

se dichters betrokken bij het uit-
beelden van de Lijdensweg van 
Jezus. Dit keer niet alleen leden 
van de Dorpskerk, Oosterkerk, 
Lijnbaankerk, CAMA, LEG, Alpha-

door de leerlingen - wordt ge-
toond. De twee zalen worden zo 
ingericht dat er een overzichtelijk 
en verhalend beeld ontstaat. 

Jan Millenaar
Een creatief persoon, dat is Jan 
Millenaar! Als hovenier werkt hij 
voor de gemeente Aalsmeer. Hij 
had meteen een idee. “Ik pro-
beer de emotie aan de hand van 
de bijbeltekst in mijn werk te 
leggen. In de twee panelen van 
120 bij 60  en 60 bij 60 centime-
ter wordt het gedetailleerde met 
het landschappelijke - wat losser 
van toets - met elkaar verbonden. 

Ik heb gekozen voor gemengde 
technieken; olieverf en bordkrijt, 
waardoor ik het tijdelijke (bord-
krijt) en het houdbare (olieverf ) 
weergeef.” Jan levert ook een bij-
drage aan de gedichten wand.
Zaterdag 13 april wordt de ten-
toonstelling - die twee jaar gele-
den duizend bezoekers trok - in-
gericht en is tot en met tweede 
Paasdag te bezichtigen van 15.00  
tot 21.00 uur. De toegang is voor 
jong en oud gratis. Voor degenen 
die moeite hebben met trap lo-
pen. Er is een lift in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat.
Janna van Zon





Aalsmeer - Een grote verrassing 
voor Marjolein (37) uit Aalsmeer. 
Zij heeft in de trekking van de 
BankGiro Loterij een bedrag van 
10.000 euro gewonnen. Onlangs 
stond de Loterij bij Marjolein op 
de stoep om de cheque te over-
handigen. Haar partner Yle nam 
de cheque voor haar in ontvangst. 
Yle vertelt enthousiast: “Wow, wat 
heerlijk! Zoals je kunt zien moet er 
in de tuin nog heel wat gebeuren. 
Je kunt dus wel raden waar we dit 
bedrag voor gaan gebruiken.”  De 
BankGiro Loterij maakt iedere dag 
de winnaar van een prijs bekend. 
Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, 
elke week 100.000 euro en iedere 
maand wint een deelnemer van 
de loterij maar liefst 1 miljoen eu-
ro. De BankGiro Loterij is de cul-
tuurloterij van Nederland: niet al-
leen deelnemers winnen, ook tal 
van culturele organisaties zoals 
musea, molens en monumenten. 
Met de helft van ieder lot dragen 

de ruim 600.000 BankGiro Loterij-
deelnemers maandelijks bij aan 
cultuur in Nederland. Hierdoor 
kon de Loterij in 2019 ruim 79,4 
miljoen euro verdelen onder 77 
culturele organisaties.

Yle uit Aalsmeer neemt de cheque 
ter waarde van 10.000 euro voor 
zijn partner Marjolein in ontvangst.
Foto: Jurgen Jacob Lodder
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Instanties intensief betrokken
Alles is Taal: “Het moet 
van goed naar beter”
Aalsmeer - Opzwepende mu-
ziek en een prachtig voorgedra-
gen gedicht door Smita James. 
Zo begon vrijdag 15 maart de ‘Al-
les is Taal’ middag in de boven-
zaal van De Oude Veiling, georga-
niseerd door Taalhuis Amstelland, 
Wereldbuur, Vrijwilligerscentra-
le Amstelland, Stichting Lezen en 
Schrijven en de Bibliotheek. Uit-
genodigd waren vele sociale in-
stanties, werkgevers, taalcoaches, 
het Taalpunt en taalcafé. De be-
langstelling was behoorlijk en tij-
dens het verloop van de middag 
werd wel duidelijk hoe betrokken 
de instanties zijn en intensief zoe-
ken naar wegen om mensen die 
moeite hebben taal te bereiken. 
’Het moet van goed naar beter!’, 
was het motto.  

Eén op de acht inwoners 
Ruim vierduizend mensen in 
Aalsmeer hebben moeite met 
taal. Lydia de Jong van Stichting 
Lezen en Schrijven verdeelde de-
ze groep als volgt: De laaggelet-
terden, de anderstaligen en de 
analfabeten. Laten de lezers voor-
al niet denken dat het grootste 
percentage ligt bij de Medelan-
ders. Het kan bij wijze van spre-
ken ook uw in Aalsmeer geboren 
en getogen buurman of buur-
vrouw zijn. Matthijs den Hollan-
der en Frans Huissen spraken de 
middag aan elkaar en deden dat 
door middel van interviews. Bar-
bara Jongsma stelde de gastspre-
kers aan het publiek voor: Lydia 
de Jong, wethouder Wilma Alink, 
de schrijver en columnist Mano 
Bouzamour en Ab Spoor, voor-
malig laaggeletterde. Met een tij-
dens de dinsdagmarkt opgeno-
men film kwamen bewoners aan 
bod. Niet iedereen had de juiste 
cijfers paraat, maar men zat wel 
op één lijn met het gegeven dat 
taal veel te bieden heeft en een-
zaamheid voorkomt. Opmerkelijk 
was wel dat niemand een laagge-

letterde in zijn of haar omgeving 
kende. En dat is nu ook juist de 
moeilijkheid voor veel instanties 
want; Hoe bereik je de mensen? 
“Wij moeten deze mensen beter 
zien te vinden”, was dan ook de 
conclusie. Wethouder Alink be-
nadrukte nog maar weer eens dat 
iedere bewoner in Aalsmeer en 
Kudelstaart mee telt. “Als wij niet 
met elkaar kunnen spreken dan 
mis je wat. Laat iedereen zijn ei-
gen talenten uitoefenen en eigen 
gedachten goed kunnen venti-
leren.” Zij had het tweede boek - 
ooit van haar ouders gekregen - 
meegenomen: Pinkeltje. Haar va-
der las er iedere avond uit voor, 
totdat zij zelf kon lezen. Zij is dol 
op lezen en probeert - ondanks 
haar drukke bestaan - nog altijd 
iedere dag een uur te lezen.

Tolerante samenleving
”De moed hebben om te zeggen: 
Ik heb een taal probleem, kan jij 
mij helpen? Het is voor velen een 
brug te ver. Nog nooit heeft ie-
mand tegen mij gezegd: Ik kan 
niet lezen”, aldus de wethouder. 
‘Taal problemen brengt een gène 
met zich mee, een verlegenheid.” 
Frans Huissen constateerde dat 
Aalsmeer een samenleving heeft, 
die tolerant is ingericht. Daar 
zou toch ook uit moeten kun-
nen voorvloeien dat het helpen 
bij taalproblemen de gewoonste 
zaak van de wereld is. Een ener-
giek personeelslid van het be-
drijf Loogman vertelde dat Pool-
se werknemers vrijblijvend een 
taalcursus in werktijd wordt aan-
geboden. Het zou natuurlijk fan-
tastisch zijn wanneer dit geweldi-
ge initiatief navolging kreeg. 
Schrijver Mano Bouzamour leg-
de in heldere bewoording uit hoe 
zijn vader worstelde met het feit 
niet te kunnen praten met de le-
raar van zijn zoon. De smoes-
jes die Mano op school vertel-
de waren talrijk en fantasierijk. 

“Maar mij heeft de tweetalig-
heid juist heel rijk gemaakt.” Ma-
no was nieuwsgierig, betwijfelde 
veel dingen. Hij mocht van thuis 
degene zijn die hij wilde zijn als 
hij maar niet de vuile was buiten 
hing. Toen zijn eerste boek was 
uitgekomen ging hij er van uit dat 
hij binnen de Marokkaanse ge-
meenschap zou worden gezien 
als een rolmodel. Tot zijn teleur-
stelling werd hij eerder als een 
verrader gezien. Zijn eerste suc-
ces boek - ‘Ik word genoemd tus-
sen de grote namen W.F.Hermans 
en Hella Haasse’ - wordt verfilmd 
en gaat in oktober in de bioscoop 
Tuschinski in première. 

Bram en Pierre 
Dorpsdichter Bram Landzaat las 
een gedicht voor over de ge-
schiedenis van De Oude Veiling. 
Het is maar te hopen dat de vele 
Amstelveense aanwezigen heb-
ben begrepen dat De Oude Vei-
ling voor de Aalsmeerders zowel 
in het verleden als het heden een 
belangrijke functie heeft. Ook de 
column van Pierre Tuning was 
een mooie aanvulling op het the-
ma van deze middag. 

Taalpunt, taalcafé 
Totaal 22 verschillende nationa-
liteiten kent Aalsmeer. Een aan-
tal van hen zoekt zelf contact met 
het Taalpunt. Jan van Veen en 
Hélène Homan waren beide aan-
wezig om tijdens de workshop 
iets over hun ervaring te vertellen. 
Vooral veel uit het onderwijs ge-
relateerde aanwezigen toonden 
belangstelling. Kwamen ook met 
tips. Positief is dat het Taalpunt 
een duidelijke omhooggaande 
lijn ziet in de aanvraag. Ook voor 
het taalcafé - dat vrij toegankelijk 
is voor iedereen - stijgt de belang-
stelling. &nbsp;In Aalsmeer Oost 

wordt in basisschool de Mikado 
les gegeven aan bewoners. Een 
initiatief genomen vanuit de kerk, 
waar overigens iedereen die be-
ter Nederlands wil leren welkom 
is. “Mensen nemen elkaar mee. 
Dus ook hier groeit de belang-
stelling.” Helma Keesom vertelde 
over een paar geslaagde projec-
ten: ‘Bakkie doen’, waar mensen 
in Triade met elkaar taal beoefe-
nen. “De halve wereld komt hier 
bij elkaar.” In De Oude Veiling is er 
een Marokkaanse mannengroep 
opgericht waarvan men hoopt 
dat ook Aalsmeerders zich hierbij 
gaan voegen. In het Parochiehuis 
geeft een Syrische docente Arabi-
sche les. Ook Ab Spoor kwam met 
slimme eenvoudig uit te voeren 
ideeën om mensen met een taal-
achterstand te bereiken en te sti-
muleren.

Voorlezen een goed begin
Voorleesexpress verricht even-
eens zeer goed werk. Jonge kin-
deren worden door vrijwillige 
opa’s en oma’s maar ook door 
middelbare scholieren - voor wie 
het een stage opdracht is - voor-
gelezen. Het 20 weken durende 
traject gebeurt in overleg met de 
scholen en voldoet aan een be-
hoefte. Evenals bij alle andere ini-
tiatieven telt ook hier dat mond 
tot mond reclame het beste resul-
taat levert. 
De middag werd afgesloten met 
een compliment aan wethouder 
Alink die met haar belangstel-
ling respect afdwong bij de orga-
nisatie. Dat zij van begin tot eind 
aanwezig was werd als uitzonder-
lijk ervaren. “Voor mij geen opga-
ve, wij willen allemaal het beste 
voor alle inwoners”, was haar ant-
woord. 

Janna van Zon

Opbrengst voor Because We Carry
Kleding- en speelgoed-
beurs in Bindingzaal
Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de 
jaarlijkse kleding- en speelgoed-
beurs plaats in de Bindingzaal in 
de Zijdstraat. De opbrengst van 
de kledingbeurs is dit jaar be-
stemd voor Because We Carry. Op 
het eiland Lesbos verblijven sinds 
2105 vele vluchtelingen voor lan-
gere tijd. In vluchtelingenkamp 
Kara Tepe worden de meest 
kwetsbaren opgevangen, waar-
onder veel moeders met kinde-
ren en zwangere vrouwen. Stich-
ting Because We Carry zorgt in 
Kara Tepe voor het dagelijks ont-
bijt voor de circa 1000 bewoners. 
Daarnaast verzorgt zij tal van ac-
tiviteiten met kinderen, vrou-
wen en gezinnen. Met deze acti-
viteiten proberen de vrijwilligers 
van Because We Carry ook een 
glimlach, respect en wat hoop 
te brengen. Omdat BWC gelooft 
dat je zelf de verandering kunt 
zijn die je graag ziet in de wereld, 
gaan er via BWC wekelijks teams 
van vrijwilligers naar Lesbos om 
daar mensen op de vlucht te hel-
pen. Elk team zorgt voor een be-
drag van 8.000 euro. Dit geld is 
nodig om de bewoners van Kara 
Tepe een week lang van ontbijt te 
voorzien. De teams van vrijwilli-
gers zorgen voor hun eigen spon-
soring; elke gedoneerde euro 

komt zo rechtstreeks bij zijn doel 
terecht. Eind april 2019 zullen 
drie Aalsmeerse dames in team-
verband een week gaan helpen 
in Kara Tepe. Zij hopen met de 
opbrengst van de kledingbeurs 
een speciale wens van de stich-
ting te kunnen ondersteunen: de 
aankoop van een elektrische bak-
fiets (plus de transportkosten om 
de bakfiets naar Lesbos te vervoe-
ren). Vanwege de afstanden op 
het eiland en de vele ritten tussen 
Kara Tepe en het andere vluchte-
lingenkamp Moria, waar Becau-
se We Carry óók activiteiten ver-
zorgt en waar de nodige spullen 
voor vervoerd moeten worden, 
is de organisatie tot nu toe ge-
heel afhankelijk geweest van au-
to’s en brommers. Dit is vanuit mi-
lieu-oogpunt niet wenselijk. BWC 
heeft zich ten doel gesteld ook 
hier rekening mee te willen hou-
den in hun werkwijze. Daarom 
willen zij graag een aantal elek-
trische (bak)fietsen aanschaffen. 
Hoe mooi is het dan dat de op-
brengst van projecten als die van 
de kledingbeurs echt goed te-
recht komt. Kijk voor meer infor-
matie op: www.becausewecar-
ry.org. Bij de OSA (Ontwikkeling 
Samenwerking Aalsmeer) is een 
aanvraag ter verdubbeling van 
de opbrengst ingediend. 

Kl ssen bij s o tin  Ti o
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was de landelijke actie NL doet. 
Het Oranje Fonds en organiseert 
jaarlijks samen met duizenden 
vrijwilligers deze actie. Vrijwilli-
gerswerk wordt in de spotlights 
gezet en aan iedereen wordt ge-
vraagd om een dag de handen uit 
de mouwen te steken voor een 
vereniging of instelling. Ook bij 
Scouting Tiflo ging men aan de 
slag met vrijwilligers. Zo werden 
in het welpenhok de tegels opge-
hoogd en in het kabouterhok di-

verse schuur- en verf werkzaam-
heden verricht. Tussen de middag 
werd er een heerlijke lunch voor-
gezet. Tiflo is alle vrijwilligers bij-
zonder dankbaar dat zij wilden 
helpen, want zonder vrijwilligers 
red de scouting het niet. Niet al-
le klusjes konden deze dag uitge-
voerd worden, maar de scouting 
is dankzij NL doet weer een stukje 
dichterbij gekomen. Ook vrijwilli-
ger worden? Kijk op www.tiflo.nl 
of op de facebook site en insta-
gram van de scouting.

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 24 maart 
houdt Vogelvereniging Aalsmeer 
en omstreken weer een grote vo-
gelbeurs in hal de Baccara aan de 
Baccarastraat. De beurs is open 
van 10.00 tot 12.30 uur. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vo-
gels te kopen, te verkopen, te rui-
len of rond te kijken en vragen te 
stellen betreffende vogels, voed-
sel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor 

iedereen die komt kijken of ko-
pen en met het entreebewijs ma-
ken bezoekers kans op een leu-
ke attentie. Verkoop van uw ei-
gen vogels is gratis, zowel voor 
leden als bezoekers. Aanwezig 
zijn diverse soorten vogels, zo-
als tropische vogels, kanaries en 
kromsnavels. Ook zaden en zaad-
mengsels en vogelkooien wor-
den te koop aangeboden. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

Foto van oude bedrijfswagen
Wie kan meer vertellen?
Aalsmeer - Wie kan meer over de-
ze foto vertellen? De auto is van 
het Amerikaanse merk Dodge 
en is eigendom van of rijdt voor 
Bloemen Expresse. De tekst op 
de bedrijfswagen doet vermoe-
den dat er een vaste route van 
Aalsmeer via Den Haag naar Rot-
terdam werd gereden. Dat is al-
les wat de Zeister auteur/uitgever 
Willem Vermeulen kon achterha-
len toen hij de foto opnam in zijn 
onlangs verschenen boek ‘Rijden-
de Reclame’. In de krant van van 
vorige week werd aandacht aan 
deze uitgave geschonken, waar-
in honderden foto’s zijn opgeno-
men van bedrijfswagens die in de 
periode 1924 tot 1970 zijn gespo-
ten en van reclame voorzien door 
het Amstelveense bedrijf Fa. J. 

van der Zwaart & Zn. Diverse be-
drijven in Aalsmeer behoorden 
tot de klantenkring. Ook Bloemen 
Expresse. Daarmee is alle beken-
de informatie over de foto verteld 
en blijven er alleen nog vragen 
over. Zoals: wat was Bloemen Ex-
presse, reed de wagen een vaste 
dienst, wie is de man bij de auto 
en waar is de foto genomen? Wie 
helpt auteur/uitgever Willem Ver-
meulen aan de antwoorden? Ex-
tra informatie: Op het bord boven 
de winkel achter de Dodge staat 
de tekst ‘Westlandsche Groen-
ten en Fruit’. Reacties zijn zeer 
welkom naar: willem.uitgeverij@
gmail.com  Informatie over het 
boek ‘Rijdende Reclame’ is te vin-
den op www.uitgeverijwillemver-
meulen.nl

Hartstichting op zoek 
naar collectanten
Aalsmeer - Van 7 tot en met 13 
april vindt de jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting plaats. 
Om deze week tot een succes te 
maken, is de Hartstichting op 
zoek naar zoveel mogelijk col-
lectanten. Met het collectegeld 
werkt de Hartstichting aan con-
crete oplossingen om ieders hart 
zo gezond mogelijk te houden. 
In 55 jaar heeft de Hartstichting 
al veel bereikt, maar met het oog 
op het groeiend aantal patiënten 
is het noodzakelijk dat hart- en 

vaatziekten vroeger herkent en 
opgespoord worden én beter be-
handeld kunnen worden. Want ie-
dereen heeft recht op een gezond 
hart. Een hart waarmee je alles uit 
het leven haalt, dat je kracht geeft 
om te groeien, te leven en lief te 
hebben. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden als collectant 
bij Sandra Bos via sandra72bos@
gmail.com of bel 06-40088979. 
Aanmelden kan tevens via www.
hartstichting.nl/wordcollectant of 
bel met 070 - 3155695.

Opknapbeurt voor de tuin
Aalsmeerse wint 10.000,- 
in BankGiro Loterij
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www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Multi media in wijkpunt ‘‘Voor 
Elkaer’’ Kudelstaart
Woensdag 27 maart van 
09.30 - 11.30 uur. 

Lezing in Zorgcentrum
Woensdag 27 maart om 
15.00 uur is er een lezing over 
uilen in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer. De 
lezing gaat o.a. over de oehoe 
en de kerkuil. U zal kennis 
maken met deze prachtige 
mysterieuze vogels.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 27 maart kunt u
genieten van o.a. een gebon-
den kerriesoep, stokbrood 
met kruidenboter, gebraden 
kippenrollade, calvadossaus,                                                                                       
vergeten groenten mix,
witlofsalade, pommes cro-
quettes en een witte en bruine 
chocolade mousse met slag-
room naar keus voor 
€ 13,50. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 

Thema avond in Voor Elkaer
Vrijdag 29 maart is er een 
thema avond in restaurant van 
Voor Elkaer. Deze avond is er 
een Indische avond waarbij u 
kunt genieten van een heer-
lijke Indisch 3-gangendiner. 

Op het menu staat o.a. soto 
ajam geserveerd met kipspies-
je in ketjap saus en cassave 
kroepoek,kipsaté met satésaus 
rendang, babi pangang, 
Indonesische loempia,                                                                    
oriëntaalse garnalen met 
oosterse saus, gado gado,
 rijst, atjar, kroepoek en 
Bananen ijs met spekkoek, 
lychees en pisang ambon saus
en slagroom naar keus voor 
€ 17,50. U bent van harte wel-
kom vanaf 17.00 uur. Reserve-
ren kan via Tel. 0297820979.

Bloemschikken
Donderdag 28 maart kunt 
u bloemschikken in wijkpunt 
Voor Elkaer van 14.30 - 16.00 
uur. 

Optreden  ‘Musica’
Vrijdag 5 april komt 
Muziekgroep Nostalgie, 
bestaande uit vier instrumen-
talisten/vocalisten met een 
jarenlange podiumervaring in 
wijkpunt Voor Elkaer 
optreden. Entree € 2,50. 
Nobelhof 1, Kudelstaart. 
U bent om 14:30 uur van harte 
welkom. Let op ! het optreden 
is verplaatst van 12 april naar 
5 april.

Multi media in wijkpunt ‘‘Voor 

Activiteiten overzicht

Mogelijkheden voor korte behandeling

Presentatie over Cranio-
therapie zaterdag
Kudelstaart - Op zaterdag 23 
maart geeft Marlies Buck-Kreijm-
borg een presentatie over Cranio-
therapie en mogelijkheden tot 
een korte proefbehandeling.
Cranio is een professionele vorm 
van beweegzorg waarbij fysie-
ke als emotionele klachten li-
chaamsgericht worden behan-
deld. Cranio staat voor craniosa-
craaltherapie dat sinds de jaren 
tachtig door onder andere fysio-
therapeuten wordt toegepast. 
Op 23 maart openen craniothera-
peuten in Nederland hun deuren 
voor het grote publiek. Zo kun-
nen vragen gesteld worden over 
de behandeling en zelf worden 
ervaren wat cranio is.
Uitgangspunt bij cranio is dat het 
lichaam en de psyche onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn en 
elkaar wederzijds beïnvloeden. 
Lichamelijk en emotioneel trau-
ma kan zich in het bindweefsel 
vastzetten in de vorm van span-
ning. Veel mensen zijn zich hier-
van niet bewust, maar gaande-
weg kost het veel energie en kan 
het lichaam niet optimaal functi-
oneren.
Met zachte, manuele behande-
ling van de gespannen gebie-
den wordt het lichaam uitgeno-
digd om te ontspannen. Dit gaat 
soms samen met het loskomen 
van emoties die te maken kun-

nen hebben met een (oud)trau-
ma. De behandelmethode  is we-
tenschappelijk onderbouwd en 
past goed in de hedendaagse ge-
zondheidszorg.
Alles draait bij cranio om de the-
rapeutische aanraking. De thera-
peut kan met zachte technieken 
de gezonde beweeglijkheid van 
het bindweefsel rondom de ver-
schillende structuren optimalise-
ren en zo het lichaam helpen de 
natuurlijke balans te herstellen.
De presentatie begint zaterdag 
om 10.00 uur bij Marlies Buck-
Kreijmborg aan de Hoofdweg 
54 in Kudelstaart. Mede in ver-
band met het krijgen van een 
korte proefbehandeling worden 
belangstellenden verzocht zich 
van te voren aan te melden  via: 
mea@buckonline.nl of via: 06-
19488009.

Maandelijks bijeenkomst in bibliotheek

alk  Talk  ko fi epa e 
voor werkzoekenden
Amstelland - Maandelijks helpt 
de Bibliotheek mensen bij hun 
zoektocht naar een nieuwe baan. 
Elke keer staat de bijeenkomst in 
het teken van een ander onder-
werp dat mensen helpt bij hun 
zoektocht naar een nieuwe baan. 
Inspirerende mensen die op zoek 
zijn naar een baan ontmoeten el-
kaar bij deze Walk & Talk bijeen-
komsten. Zij helpen elkaar door 
ervaringen uit te wisselen.
Op donderdag 28 maart komt 
Marloes Beijer een inspirerend 
verhaal vertellen over ‘Onderne-
merschap en de kracht van ver-
andering’. Zij heeft haar eigen de-

tacheringsbureau People View. 
Een bureau voor ambitieuze 50+ 
professionals en bedrijven die uit-
dagende opdrachten of vaste ba-
nen hebben voor deze mensen.
Tijdens de koffi  epauze is er ruim 
de gelegenheid om met elkaar te 
netwerken en tips, contacten en 
ervaringen uit te wisselen. 

De bijeenkomsten vinden iedere 
laatste donderdag van de maand 
plaats van 10.30 tot 12.30 in Bibli-
otheek Amstelveen Stadsplein. 
Toegang en deelname gratis. 
Aanmelden via a.furnee@debibli-
otheekamstelland.nl. 

eel p bliek bij open 
dag Bosman Van Zaal
Aalsmeer - Een unieke moge-
lijkheid om te ervaren hoe tuin-
bouwvernieuwing plaatsvindt, 
gaf Bosman Van Zaal afgelopen 
zaterdag 16 maart tijdens de 
open dag in het nieuwe hoofd-
kantoor aan de Braziliëlaan 4. Er 
werden demonstraties gegeven 
en er was entertainment voor 
jong en oud.  
Na de fusie van Bosman en Frans 
van Zaal in 2014 en de ongelukki-
ge brand in het pand in De Kwa-
kel in mei 2017, zijn de plannen 
om iedereen onder één dak te 
vestigen op één hoofdkantoor in 
een stroomversnelling terechtge-
komen. In het voorjaar van 2018 

is Bosman Van Zaal in samenwer-
king met Habeon Architecten en 
Heembouw, gestart met de bouw 
van deze droom: een nieuw 
hoofdkantoor en fabriek. Op 10 
december 2018 zijn alle mede-
werkers verhuisd naar de nieu-
we vestiging, waar voor het eerst 
alle expertise en ruim 230 colle-
ga’s onder één dak zijn samenge-
bracht. 
Bij Bosman Van Zaal doen ze er al-
les aan om de vernieuwers in de 
tuinbouwsector te helpen inno-
veren. “Van visie tot oplossing, wij 
creëren tuinbouw”, aldus Bosman 
Van Zaal.
Foto: www.kicksfotos.nl

Luxe verwendag en -avond in Centrum
Karin Overmars winnares 

r  a  als eer
Aalsmeer - Vrijdagavond 15 
maart werd uit een enorme sta-
pel deelnameformulieren de 
winnaar getrokken van de Luxu-
ry Day Aalsmeer Centrum. Tij-
dens deze avond waren de deel-
nemende ondernemers bijna al-
lemaal aanwezig en werd het 
bij Institut Esthetique ingelever-
de deelnameformulier getrok-
ken van Karin Overmars door Roy 
Baarse van Autobedrijf J.C. Baar-
se. De winnares werd direct ge-
beld en was behoorlijk overdon-
derd, zij zal samen met haar part-
ner op vrijdagavond 29 en zater-
dag 30 maart de geheel verzorg-
de Luxury Day Aalsmeer Cen-
trum 2019 gaan meemaken. Tij-
dens deze luxe verwenavond en 
-dag worden Karin en haar part-
ner in de watten gelegd door al-
le 14 deelnemende ondernemers 
uit het Centrum. 
Bij Gentlemen’s Place en Siphra’s 
Studio krijgen ze een nieuwe 
trendy outfi t, bij Van der Schilden 
Lingerie mooi ondergoed (linge-
rie), de make-up/gezichtsverzor-
ging wordt verzorgd door Drogis-
terij Parfumerie van der Zwaard 
en Trendy Hair geeft de kapsels 
een frisse nieuwe look. Bij Ban-
ketbakkerij Tearoom Chocolaterie 
Müller wordt er heerlijk geluncht 
en Bar-Restaurant De Praam zorgt 
voor een compleet diner. Natuur-

lijk worden nog niet alle verras-
singen verklapt, maar wel dat er 
cadeaubonnen worden overhan-
digd door Sparnaaij Juweliers, 
EyeCare Ed Kriek Optiek en Insti-
tut Esthetique. Nieuw dit jaar is 
op vrijdagavond een overnach-
ting en ontbijt in hotel Het Wa-
pen van Aalsmeer, zodat er za-
terdag uitgerust en tijdig aan het 
tweede deel van de Luxury Day 
begonnen kan worden. Want het 
programma is net als vorig jaar 
weer vol met leuke verrassingen. 
Als klap op de vuurpijl wordt het 
verrassingsweekend nog aange-
vuld met een helikoptervlucht, 
hopelijk boven Aalsmeer, maar 
dat ligt aan de weersomstandig-
heden en de drukte op Schiphol. 
Autobedrijf J.C. Baarse zal de win-
naars de gehele dag in stijl ver-
voeren, Albert Heijn Praamplein 
Aalsmeer doet ook wat leuks en 
Foto de Boer maakt natuurlijk 
prachtige foto’s van de dag. Ook 
ontbreekt de champagne niet bij 
de start van dit feestelijke en luxe 
weekend. 
Hou de Facebookpagina van de 
Luxury Day Aalsmeer Centrum in 
de gaten voor meer nieuws over 
deze leuke actie. En uiteraard 
volgt er in april een verslag in de 
krant over deze gave verwendag. 
www.luxurydayaalsmeer.nl. 
Door Sabine Joore

Zaterdag 30 maart bij Meerlanden
Gratis MeerCompost 
voor scheiden GFT
Rijsenhout - Zaterdag 30 maart 
is de Landelijke Compostdag. Be-
woners van veertien gemeenten 
in de regio, waaronder Aalsmeer, 
kunnen dan weer gratis Meer-
Compost ophalen bij de milieu-
straat in Rijsenhout. Belangstel-
lenden kunnen die dag ook een 
rondleiding krijgen in de Groe-
ne Energiefabriek van Meerlan-
den in Rijsenhout en zien hoe de 
compost gemaakt wordt.
 
Goede kwaliteit
Met deze actie bedanken Meer-
landen en de gemeenten inwo-
ners voor hun inspanningen om 
GFT (groente, fruit en tuinafval én 
etensresten) te scheiden. Op deze 
manier kunnen zij kennis maken 
met één van de zes producten af-
komstig uit de Groene Energie-
fabriek waar het GFT wordt ver-
werkt: MeerCompost. GFT levert 
goede kwaliteit compost dat de 
bodem van (moes)tuinen energie 
geeft. Het is een natuurlijke bo-
demverbeteraar, die de groei van 
bloemen en planten op een mi-
lieuvriendelijke wijze stimuleert. 
Het zorgt daarnaast voor de wa-
terhuishouding en een natuurlij-
ke balans in de bodem. Een ge-

zonde bodem begint dus al thuis 
in de keuken, de tuin en op het 
balkon! Voor het ontvangen van 
gratis zakken MeerCompost tij-
dens de Landelijke Compost-
dag kan om een legitimatie wor-
den gevraagd. De zakken wor-
den uitgedeeld zolang de voor-
raad strekt.  

Rondleiding 
Naast het ophalen van compost 
kan het publiek op de Landelij-
ke Compostdag ook zelf zien hoe 
GFT in de Groene Energiefabriek 
in Rijsenhout 100% wordt gere-
cycled tot zes nuttige producten. 
Rondleiders van Meerlanden la-
ten geïnteresseerden in een half 
uur het hele proces van groen af-
val als grondstof voor groene pro-
ducten zien. De rondleidingen 
vinden doorlopend plaats van 
9.00 tot 14.00 uur bij Meerlanden 
aan de Aarbergerweg 41 in Rij-
senhout en zijn geschikt voor kin-
deren vanaf 7 jaar. De toegang is 
gratis. Bezoekers kunnen parke-
ren op het terrein. Geïnteresseer-
den kunnen zich opgeven via de 
website van Meerlanden: www.
meerlanden.nl/mijn-gemeente/
compostdag.

Op zaterdag 6 en zondag 7 april
42e Kom in de Kas vol 
wereldse wonderen
Aalsmeer -  De Nederlandse glas-
tuinbouw is werelds! Van oor-
sprong tot afzet, van import tot 
export, en van wereldse tradities 
tot wereldse gerechten. Tijdens 
Kom in de Kas op zaterdag 6 en 
zondag 7 april kan de consument 
kennis maken met deze verras-
sende wereld die achter het glas 
van de kas schuil gaat. In regio 
Aalsmeer nemen vijf bedrijven 
aan de Achterweg in De Kwakel 
deel. Van 10.00 tot 16.00 uur ope-
nen de tuinders hun deuren om 
de mensen te laten zien en te la-
ten ervaren wat voor moois er al-
lemaal groeit in de kassen.
 
Vijf gastvrije Tuinders
Thema van Kom in de Kas 2019 
is werelds. Enthousiaste glas-
tuinbouwondernemers laten dit 
weekend zien hoe zij dag in dag 
uit bezig zijn om kleurige bloe-
men en verrassende potplanten 
te kweken. Jong en oud kunnen 
hier wereldse ervaringen opdoen. 
Je kunt van alles vragen aan de 
kweker zelf. Hoe hij de producten 
kweekt, maar ook waar de pro-
ducten naar toe gaan en hoe ze 
worden gebruikt. Het is een zeer 
gevarieerd gebied van sierteelt-
producten met kwekers met o.a. 
bladbeginia, potrozen, snijhor-
tensia’s, varens en bromelia’s.
 
Meer te beleven
Behalve rondleidingen op de be-
drijven en ontdekken hoe alles 
groeit en bloeit, worden er ook 
andere interessante activiteiten 
georganiseerd. Groei en Bloei af-
deling Aalsmeer is aanwezig met 

een stand. Leraren van het Wel-
lant College zijn er om kinderen 
te vertellen over de opleidingen 
van de deze Tuinbouwschool en 
wat voor werk er allemaal te doen 
is in de tuinbouw Door middel 
van een arbeidsplein worden de 
locale vacatures getoond. Voor 
de kinderen is er een springkus-
sen en kunnen ze mee doen aan 
een speurtocht. Niet alleen de ac-
tiviteiten, maar ook de uitleg over 
de producten en hun groeiwijze 
zijn voor de kinderen zeker aan-
trekkelijk. Kom in de Kas is een ui-
tje voor het hele gezin, lekker in 
de buurt en helemaal gratis.
 
Natuurproducten
Kom in de Kas is het grootste pu-
blieksevenement van de Neder-
landse glastuinbouw en wordt in 
2019 voor de 42e keer georgani-
seerd. In Aalsmeer nemen vijf be-
drijven deel om te laten zien waar 
ze trots op zijn: mooie, verse, ge-
zonde en veilige natuurproduc-
ten. Ieder bedrijf heeft iets eigens 
te bieden en er worden bijzonde-
re activiteiten georganiseerd. De 
openingstijden zijn van 10.00 tot 
16.00 uur op zaterdag 6 en zon-
dag 7 april. Parkeren kan op het 
parkeerdak van Bloemenveiling 
Royal FloraHolland (Legmeerdijk 
313), vandaaruit rijden gratis pen-
delbussen naar de deelnemende 
bedrijven, maar het advies is om 
zoveel mogelijk op de fi ets te ko-
men. Kom in de Kas is gratis toe-
gankelijk. Volg Kom in de Kas ook 
via Facebook, Instagram en Twit-
ter. Voor meer informatie kijk op 
www.komindekas.nl

Kom in de Kas. Foto: Rolf van Koppen fotografi e.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Van 23 tot en met 31 maart
‘De moeder de vrouw’ 
thema Boekenweek
Regio - ‘De moeder de vrouw’ is 
het thema van de Boekenweek 
2019. De 84ste editie vindt plaats 
van 23 tot en met 31 maart. De 
Boekenweek viert het boek en 
in het bijzonder boeken over 
moederschap. Iedereen heeft 
een moeder, hartverwarmend 
en zorgzaam, streng of afwezig. 
Fictie en non fictie brachten ve-
le markante moeders voort: via 
dochters en zonen die schrijven 
over hun moeder, moeders die 
schrijven over het moederschap.

Literaire avond
Op vrijdag 22 maart, aan de voor-
avond van de Boekenweek, vindt 
in het Boekhuis de literaire avond 
plaats. Deze staat in het teken 
van de vrouw, met diverse voor-
drachten, een boekenquiz, hap-
jes en drankjes. De avond begint 
om 20.00 uur. 

Gratis met de trein 
Voor de Boekenweek 2019 
schreef Jan Siebelink het Boe-
kenweekgeschenk ‘Jas van belof-
te’, dat tijdens de Boekenweek bij 
besteding van ten minste 12,50 
euro aan Nederlandstalige boe-
ken door de boekhandel cadeau 
wordt gedaan. Op 31 maart, de 
laatste zondag van de Boeken-
week, kunnen reizigers traditie-
getrouw op het vertoon van het 

Boekenweekgeschenk gratis met 
de trein reizen.

Lezing Nelleke Noordervliet 
In het kader van de Boekenweek 
geeft schrijfster Nelleke Noorder-
vliet een lezing in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat.De schrijf-
ster neemt de aanwezigen op 27 
maart mee op een literaire reis 
door de tijd waarin ze verschillen-
de vrouwen belicht die voor haar 
als inspiratiebron dienden. Ze 
doet dit aan de hand van haar ro-
man ‘Altijd roomboter’ waarin ze 
schrijft over haar overgrootmoe-
der en wat er in haar lange leven 
allemaal veranderede in Neder-
land en voor vrouwen in het bij-
zonder. Nelleke Noordervliet be-
hoort tot een van de grande da-
mes van de Nederlandse litera-
tuur. Bibliotheek Amstelland is 
dan ook trots dat zij deze specia-
le boekenweeklezing wil verzor-
gen, die de bibliotheek in samen-
werking met KCA en Boekhuis 
Aalsmeer organiseert. Kaarten 
zijn te koop in de bibliotheek, bij 
het Boekhuis of online via www.
debibliotheekamstelland.nl. Le-
den betalen 10 euro en niet-le-
den 15 euro. 
De lezing is op woensdag 27 
maart in de Oude Veiling in de 
Marktstraat, begint om 20.15 uur 
en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Schrijfster Nelleke Noordervliet. Fotograaf: Ernie Enkelaar

Eerste prijs voor vijf 
stamboek koeien
Aalsmeer - Tijdens de stamboek-
vee tentoonstelling te Hulshorst 
zijn vijf stamboek koeien beloond 
met de eerste prijs in de catego-
rie stamboek jongvee. Dit stam-
boekvee is tot stand gekomen 

door inseminatie van het sperma 
van een stamboek kampioensstier 
van Roel de Smit en de stamboek 
koeien van Nico van der Schaft. De 
twee inwoners zijn beide zeer trots 
op hun zeldzaam mooie dieren.

Geheel links Roel de Smit en geheel rechts Nico van der Schaft..

Wind in de rug voor Coach 
Centrum Amstelland
Aalsmeer - Zaterdag 16 maart 
was het feest voor vier doortas-
tende energieke en onderne-
mende vrouwen. Samen starten 
zij het Coach Centrum Amstel-
land aan de Stationsweg 38d. Wat 
een statement en voorbeeld voor 
andere Aalsmeerse ondernemers. 
Met elkaar een mooie ruimte hu-
ren en zichtbaar aan het werk 
gaan! Jidske Steenwinkel, Belin-
da Buskermolen, Mercedes Shar-
rocks en Ingrid Claassen: vier coa-
ches die ieder op hun eigen spe-
cifieke gebied in een persoonlij-
ke warme sfeervolle ruimte hun 
cliënten gaan ontvangen en hen 
helpen met het beantwoorden 
van vragen en het oplossen van 
problemen.   

Verbinden van groot belang
De feestelijke en officiële ope-
ning werd verricht door wethou-
der Robert van Rijn. Hij hield het 
luchtig met een grap, maar ook 
met een stichtelijk woord zoals 
hij zelf aangaf. Als eerste prees 
hij de gekozen naam Coach Cen-
trum Amstelland. “Met deze 
naam overstijg je de dorpsgrens 
en kun je ook clientèle van bui-
ten Aalsmeer verwachten.” Voor 
de wethouder is Aalsmeer met 
2500 bedrijven een werelddorp.  
Hij prees de gepassioneerde ZZP’ 
ers, maar wees tevens op het feit 
dat je als ZZP ‘er ook eenzaam kan 
zijn. “Het is daarom ook zo waar-
devol om dit samenwerkingsver-
band  aan te gaan. Verbinden zie 
ik als een groot belang. Dat twee 

Zaailingen (Belinda Buskermo-
len en Jidske Steenbergen) al tij-
dens het coachtraject zo’n sprong 
maken, zegt iets over de kwalitei-
ten van Zaai dat ZZP’ers nog ster-
ker in het zadel helpt met de ge-
boden masterclasses, individuele 
coach begeleiding en de intervi-
sie avonden.” Woorden die Kirsten 
Verhoef (project organisator) 
deed blozen. “Vandaag is het een 
stormachtige dag, ik wens jullie 
veel wind in de rug!” En toen was 
het tijd voor een glas bubbels.

Groeien en bloeien
Namens de coaches sprak Belin-
da Buskermolen de vele aanwe-
zigen toe. “Wat wij gevieren wil-
len is groeien en bloeien en onze 
klanten gelukkig maken.” Er was 
een cadeau voor de wethouder 
en voor pandeigenaar Maurice 
van den Heuvel. “Voor een paar 
maanden geleden hadden wij 
niet kunnen denken dat wij van-
daag deze mooie plek officieel 
in gebruik kunnen nemen. Dit is 
mede te danken aan het vertrou-
wen dat Maurice in ons heeft.” De 
wethouder werd verzocht nog 
één handeling te verrichten en 
dat was buiten op de voorgevel 
van het pand vier representatie-
ve plexiglas borden onthullen 
waarop de namen en logo’s van 
de coaches fraai zijn afgebeeld. 
Voor alle aanwezigen was er bij 
afscheid een zakje bloemzaad - 
goed voor de bijen en vlinders - 
en een lekker luchtje. 
Janna van Zon

Bloemen- en plantenexport 
plust door stevige sprong
Aalsmeer - Na de gematigde 
start in januari is de bloemen- 
en plantenexport vanuit Neder-
land in februari met bijna 6% ge-
stegen. De cumulatieve waar-
de oversteeg nipt € 1 miljard. Dit 
blijkt uit de statistieken van Flo-
ridata. Oost-Europese bestem-
mingen, een goede Valentijns-
dag en het retailsegment trokken 
de markten omhoog. Zorgen blij-
ven over de twee grootste mark-
ten: nummer 1 Duitsland hapert 
en met Brexit voor de deur is de 
toekomst van nummer 2 Enge-
land ongewis. Wereldwijd blijft 
het vooruitzicht op groei gunstig 
meent de VGB. 

Grens overschreden
Bij de toename met 6% afgelo-
pen maand moet worden aange-
tekend, dat vorig jaar een daling 
werd geïncasseerd van 2% bij de 
start van een zeer koud voorjaar. 
In februari steeg de plantenwaar-
de met 13% en de bloemenwaar-
de met 3%, in vergelijking met 
vorig jaar. Voor het derde achter-
eenvolgende jaar overschreed de 

Nederlandse bloemen- en plan-
tenexport de grens van € 1 mil-
jard al na twee maanden. Tot en 
met februari is de voorsprong ten 
opzichte van 2018 op de planten-
omzet 7% (€ 359 miljoen) en op 
de bloemenomzet 2,5% (€ 725 
miljoen).

Retailsegment stijgt
Naast de weersomstandighe-
den in vooral Noordwest-Europa, 
goed voor 80% van de exportom-
zet van de top-10 landen, zijn de 
bloemengeefdagen een belang-
rijke factor. Die liggen met een la-
te Pasen beter verspreid dan vo-
rig jaar en dat is gunstig voor de 
afzet. Voor een belangrijke feest-
dag als Valentijnsdag op 14 fe-
bruari bleven topprijzen uit. Dat 
heeft als voordeel dat de vraag na 
Valentijnsdag beter op peil blijft. 
In het retailsegment was Valen-
tijnsdag dit jaar een topper, over 
het algemeen beter dan in voor-
gaande jaren. In het pot- en tuin-
plantensegment is de retailafzet 
volgens Floridata sterker geste-
gen dan bij de snijbloemen.

Groei& Bloei 
vergadert

Aalsmeer - Zaterdag 23 maart 
om 10.00 uur komen de leden 
en vrienden van Groei&Bloei 
bijeen in de Lathyrus kwekerij 
van Hoogeveen aan de Mijns-
herenweg 41 voor de jaarverga-
dering. Deze keer komen er drie 
nieuwe bestuursleden bij en na 
de vergadering krijgen de aan-
wezigen een rondleiding over 
de kwekerij. Hier wordt Lathy-
rus gekweekt ‘uit de grond’ en 
gaan er bloemen naar de vei-

ling van februari tot oktober. 
Aan geur zal het niet ontbreken. 
Wilt u weten waar Groei&Bloei 
voor staat? Belangstellenden 
zijn welkom.

502 Zonnepanelen bij Renault-Dacia dealer

Autobedrijf Nieuwendijk 
kiest de zonzijde
Aalsmeer - Maar liefst 502 zonne-
panelen zijn in gebruik genomen 
bij de vestiging van Autobedrijf 
Nieuwendijk in Aalsmeer.  Dankzij 
deze panelen kan het bedrijf op 
duurzame wijze energie produ-
ceren en voldoende stroom op-
wekken  om volledig zelfvoorzie-
nend te zijn.  
Directeur Kees Nieuwendijk: “An-
derhalf jaar geleden is het dak 
van onze vestiging in Hillegom 
volledig voorzien van zonnepa-
nelen.  We kunnen precies zien 
hoeveel zonnestroom er per dag 
wordt opgewekt. In de zomer is 
dat meer dan genoeg, in de win-
ter iets tekort, over het hele jaar 
genomen precies toereikend. 
Het is een rendabele investering 
gebleken die bijdraagt aan een 
schoner milieu. Vandaar dat we 
nu in Aalsmeer ook voor deze 
mogelijkheid hebben gekozen.”

De opgewekte zonnestroom zal 
onder meer  gebruikt worden om 
elektrische Renaults  op te laden. 
Renault loopt voorop in de ont-
wikkeling van elektrische auto’s 
en met name de Renault ZOE en 
Master vinden steeds meer aftrek. 
Nieuwendijk juicht deze transitie 
naar elektrisch rijden van harte 
toe. Om ondernemers te informe-
ren over alle aspecten van elek-
trisch rijden in en rond Amster-
dam wordt op 11 april in de ves-
tiging Amsterdam-West een Elec-
tric  Event georganiseerd.  Onder-
nemers zijn van harte uitgeno-
digd om hierbij aanwezig te zijn. 
In Aalsmeer kijkt Nieuwendijk 
ondertussen uit naar een zonnig 
voorjaar! 
Informatie over het Electric Event 
en een dronevideo van de zonne-
panelen zijn te vinden op de site 
van Autobedrijf Nieuwendijk.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
13 maart is de bij de Bloemenze-
gel-actie gewonnen Kia Picanto 
officieel overgedragen aan win-
naar Jan Brockhoff. De overhandi-
ging van de sleutels vond plaats 
bij Vaneman Auto’s aan de Witte-
weg in bijzijn van zijn vrouw en 
dochters en Mappy van de Bloe-
menzegelwinkeliers. Alvorens de 
auto de showroom uitgereden 
werd, kreeg Brockhoff eerst een 
uitgebreide kennismaking met 
alle knopjes en hendels van ver-
koper Dirk van der Wal en werd 
onder andere informatie gege-
ven over de garantieperiode (7 
jaar) en de onderhoudsbeurten. 
Al eerder was geregeld dat de Kia 
op naam kwam van Jan Brock-
hoff. Het kentekenbewijs had hij 
al in huis. 
De winnaar vertelde nog steeds 
onder de indruk te zijn van de ge-
wonnen prijzen. De feestavond 
in The Beach staat nog scherp in 

zijn geheugen. Twee grote prij-
zen, nog nooit aan één en de-
zelfde persoon uitgereikt. Brock-
hoff heeft namelijk niet alleen 
de hoofdprijs gewonnen, maar 
mocht ook de ‘poedelprijs’, 250 
euro aan waardebonnen van de 
Bloemenzegels, in ontvangst ne-
men. Hij was al gaan ‘shoppen’ in 
Aalsmeer, onder andere bij Gent-
lemen’s Place. 
Trots reed hij na de officiële over-
handiging weg in zijn nieuwe wit-
te Kia Picanto. Zijn vrouw volgde 
in haar eigen auto en ‘zijn’ mei-
den vertrokken op de brommer. 
Brockhoff blijft overigens bloe-
menzegels sparen, zo vertelde hij 
tot slot. Hij heeft gelijk en u/jou 
zou dit ook moeten (gaan) doen. 
De zegels worden gratis verstrekt 
bij besteding bij de Bloemenze-
gel-winkeliers, een vol boekje le-
vert 2 euro op en jaarlijks maken 
spaarders kans op mooie prijzen 
bij de eindejaarsactie.

Bloemenzegelwinkeliers en Vaneman
Kia o fi ieel over edra en 
aan winnaar Jan Brockhoff

Werkbezoek Adnan Tekin aan Rijsenhout

Woningen in plaats van 
kleinschalige tuinbouw
Rijsenhout - PvdA-lijsttrekker 
Adnan Tekin heeft vrijdag 15 
maart aan het eind van de mid-
dag een werkbezoek aan Rij-
senhout. Het dorp verloedert 
en vergrijst. Kleinschalige glas-
tuinbouw is niet meer van deze 
tijd. Het idee dat vervallen kas-
sen kunnen worden getransfor-
meerd tot grootschalige glastuin-
bouw is achterhaald. Verspreid 
door het dorp zijn er enkele tien-
tallen plekken waar prima wo-
ningbouw gepleegd kan worden, 
zo vindt Adnan Tekin. “Het is hard 
nodig voor de sociale cohesie in 
het dorp. Jongeren willen hier 
graag blijven wonen, maar kun-
nen niet aan een woning komen. 

Ouderen zouden best kleiner wil-
len gaan wonen, maar voor wo-
nen met zorg moeten zij het dorp 
uit. En hun sociale leven speelt 
zich hier af. Dus worden heel wat 
eengezinswoningen (vaak sociale 
huur) bewoond door 1 persoon.”

Waar heeft Rijsenhout de provin-
cie voor nodig? De grond waarop 
de vervallen kassen staan heeft 
een agrarische bestemming. Dus 
ziet de provincie dit als buiten-
gebied. En in buitengebied mag 
niet gebouwd worden. Veel van 
de gebieden en gebiedjes liggen 
midden in het dorp. “Aanpassing 
bestemmingsplan is gewenst”, zo 
meent Adnan Tekin.
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Collecteer mee voor Fonds 
Gehandicaptensport
Aalsmeer - Van 1 tot 6 april vindt 
de collecteweek van fonds Ge-
handicaptensport plaats. Voor de-
ze collecte is het fonds op zoek 
naar collectanten. Fonds Gehan-
dicaptensport zet zich in voor al-
le sporters met een zintuigelijke-
verstandelijke- en/of lichamelij-
ke handicap. In Nederland zijn er 
1,7 miljoen mensen met een han-
dicap die, om te kunnen sporten, 
extra ondersteuning nodig heb-
ben. Doel van de collecte is om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
om zo sport voor iedereen met 
een handicap mogelijk te maken. 

Veelal zijn kostbare aanpassingen 
aan sport- en spelmateriaal of de 
sportaccommodatie noodzake-
lijk en/of speciaal vervoer nodig. 
Daarom vraagt het fonds uw/jouw 
hulp tijdens de collecteweek in Ku-
delstaart. Je kunt zelf aangeven in 
welke straat en hoeveel uur je wilt 
lopen. Samen lopen met iemand 
maakt het altijd leuker en zorgt te-
vens voor de dagelijkse beweging. 
Interesse? Meld je aan bij: collecte-
coördinator fonds Gehandicapten-
sport te Kudelstaart, Ria Pieterse- 
Waaijman, telefoon 0297-322187 
of via email loekria@yahoo.nl 

Aalsmeer - Na een zorgvuldi-
ge studie door de woordvoer-
ders binnen de fractie van Ab-
soluut Aalsmeer over de wij-
ze van afvalverwerking zijn ze 
er uit. Alle nieuw te bouwen 
woonwijken moeten worden 
uitgevoerd met de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied 
van de afvalverwerking: een 
afval transport systeem door 
middel van buizen.
Het idee is simpel, er worden 
in de woonwijk vier buissyste-
men aangelegd, voor papier, 
voor gft, voor plastic en voor 
restafval. Deze worden direct 
door een soort grote stofzui-
ger naar een verzamelpunt ge-
zogen, waarna het afval verder 
naar de afvalverwerker wordt 
getransporteerd. 

Het idee van een OAT (on-
dergronds afval transport) is 
niet nieuw voor Nederland, 
het wordt elders al toegepast, 
maar voor Aalsmeer is het een 
nieuw idee. Een bijkomend 
voordeel van dit systeem is 
dat de woningen die op het 
systeem aangesloten worden, 
ook de hoogte in kunnen. Dus 
een woongebouw met een 
hoogte van 10 verdiepingen is 
haalbaar.
De fractie van Absoluut 
Aalsmeer zal dit idee in de 
eerstkomende presidiumver-
gadering op de agenda plaat-
sen om zo de andere fracties te 
informeren.

Fractie Absoluut Aalsmeer
info@dickkuin.nl

LEZERSPOST

Afvalverwerking nieuwe woonwijken

Waterfront: Laat de Gemeente 
beide benen op de grond houden!

Aalsmeer - Het Waterfront 
moet allure uitstralen en voor-
al groot worden. Ter meerde-
re eer en glorie van gemeen-
tebestuurders wordt nu toch 
misschien voor het droommo-
del gekozen. Het plus-model 
is al een mooi plan. Nu is een 
strand gepland dat niet zou 
misstaan aan de oevers van het 
IJsselmeer. Terwijl het strand 
zoals het er nu ligt volkomen 
voldoet aan de behoefte en 
recht doet aan de beschikba-
re ruimte. Op hele mooie da-
gen is het druk met de gevol-
gen van verkeersoverlast. Maar 
op mooie dagen is meer kans 
op overlast van blauwalg (dat 
een doorlaat niet zal tegen-
houden). Op mooie dagen ge-
ven veel mensen op zoek naar 
recreatie de voorkeur aan het 
schone zwembad met uitste-
kende voorzieningen dat op 
vijf minuten afstand ligt. En bo-
vendien met gemeentegeld zo 
goed onderhouden wordt. Op 
vijf minuten afstand is een park 
(in aanleg) met water en recre-
atiemogelijkheden. En boven-

dien parkeergelegenheid vol-
doende. 
Wie zorgt ervoor dat het strand 
schoon blijft? Dat verkeers-
overlast aandacht krijgt? Dat 
lawaaioverlast wordt inge-
perkt? Bij het strandje zoals het 
er nu ligt was het al meerma-
len een probleem. Het is groot 
genoeg zoals het nu is voor 
de dagen dat het gebruikt zal 
worden in de zomermaanden. 
Van september tot en met mei 
ligt het er met als bijkomend 
nadeel dat bij � inke wind het 
zand de Hornmeer in waait, zo-
als het nu ook al gebeurt. 
De website doet geloven dat 
het een zege is voor Aalsmeer. 
De projectontwikkelaar doet 
zijn werk en brengt het ge-
heel zo rooskleurig mogelijk 
in beeld. Voorgestelde aanpas-
singen aan de zuidoever van 
de Westeinder zijn goed, maar 
laat de Gemeente beide benen 
op de grond houden!

Truus van Muijden
Bewoner Hornmeer
vanmuijden@routard.nl

Jaarlijkse OVAK 
tennistoernooi

Aalsmeer - Op dinsdag 26 maart 
vindt het jaarlijkse OVAK Einde-
winterseizoen tennistoernooi 
weer plaats in de hal van Rac-
ket Sport Aalsmeer. Het toer-

Kaarten 55+ in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 28 
maart zijn 55+ers, die willen kaar-
ten of rummikuppen, welkom in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. De aanvang is 

Ouderensoos 
zoekt kaarters

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 staan jokeren en klaver-
jassen op het programma en de 
vaste groep kaarters hoopt weer 
eens nieuwe gezichten te mo-
gen verwelkomen. Op donderdag 
14 maart is het jokeren gewon-

Aalsmeers Bromfi ets Genootschap
Zaterdag inschrijven in 
Joppe voor monsterrit
Aalsmeer - Het is lente! Eindelijk! 
Na een paar maanden wat minder 
weer komt eindelijk het zonnetje 
door. De zoute pekel is overvloe-
dig van de weg gespoeld afgelo-
pen week, dus de oude transport-
middelen, de brommer of auto-
mobiel, kunnen uit de schuur en 
de paden, lanen en wegen weer 
betreden. Zo ook de oude brom-
mers. Met moderne vervoers-
middelen hebben de organisato-
ren van Aalsmeers Brom� ets Ge-
nootschap een eerste tocht uit-
gezet, een monsterrit. Een tocht 
van 130 kilometer welke op zon-
dag 14 april wordt gereden. De 
start van de Grand Prix van China 
is om 08.10, verwachte � nish om 
10.10 uur. Café Joppe, waar de 
start is op 14 april, gaat deze dag 
om 08:00 uur open! Om 10.15 uur 
gaan de deelnemers aan de mon-
sterrit echt vertrekken, het kan 
natuurlijk altijd een Aalsmeers 
Kwartiertje eerder of later zijn. 
Kom dus op tijd.
De monstertocht wordt afzien. 
De wegen zijn extra slecht de 
winter uitgekomen en wachten 
op groot onderhoud, de kuilen en 
provisorische afdichtingen doen 

er geen goed aan. Noch aan het 
materiaal noch aan den bips van 
de berijder. Maar de eindeloze 
vergezichten en de geur van de 
ouderwetse tweetakt doet alles 
vergeten. Mocht je nu in het bezit 
zijn van een minimaal 25 jaar ou-
de brommer en ondanks alle ont-
beringen toch mee willen doen 
met de monstertocht, kom je dan 
aanstaande zaterdag 23 maart in-
schrijven bij café Joppe. Om klok-
slag 17.00 uur start de inschrij-
ving. Vol is vol, kom op tijd. Dirk, 
Kim, Jan en Joost zitten klaar om 
je inschrij� ormulier in ontvangst 
te nemen. Het is echt een lood-
zware tocht. Zorg ervoor dat het 
materiaal picobello in orde is en 
je fris en fruitig aan de start ver-
schijnt. Na de inschrijving blijven 
hangen is een aanrader. Aanslui-
tend zal Athur Ebeling namelijk 
nog een prachtig moppie muziek 
maken met op verzoek een oud 
Hollands Bom� ets nummer! Dus, 
aanstaande zaterdag 23 maart 
om 17.00 uur inschrijven voor de 
Monstertocht, aansluitend Athur 
Ebeling in café Joppe in de Wete-
ringstraat. De tocht zelf is op zon-
dag 14 april.

Verdwaald tijdens de tocht van 2018...

nen door Jopie de Grauw met 299 
punten, op twee Riet Pothuizen 
met 581 punten en op drie Bets 
Teunen met 698 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Coby 
van Weerdenburg veruit de bes-
te met 5613 punten, Tini Buwal-
da werd met 5540 punten tweede 
en Greet de Jong met 5239 pun-
ten derde. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Coby Bouwmeester, met 
3531 punten. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Belangstelling? 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

Zaterdag in sportcentrum De Waterlelie

Actiedag voor Stichting 
Living Memories
Aalsmeer - De regio Aalsmeer 
komt op zaterdag 23 maart in ac-
tie om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor blijvende herinnerin-
gen aan kinderen die ernstig ziek 
zijn. Je bent van harte welkom 
om deze sportieve en bijzondere 
dag mee te beleven in Sportcen-
trum De Waterlelie aan de Dreef.

Spinnen voor het goede doel
Om 10.00 uur wordt het start-
schot gegeven voor de spinning-
actie Spinning for Memories. Zo’n 
veertig teams stappen op de � ets 
om zoveel mogelijk geld op te 
halen. De deelnemers houden 
de trappers zes uur draaiend on-
der leiding van professionele in-
structeurs. 

Programma:
10.00 uur: Startschot spinningma-
rathon
13.00 uur: Bootcampactie Etnel 
Sports
16.00 uur: Einde spinningmara-
thon
16.15 uur: Actie judoschool Ron 
van Raaphorst

16.30 uur:  Begin barbecue
17.00 uur: Optreden band Hol-
lands Diep
18.00 uur: Overhandiging cheque 
‘Dylan in actie’ en bekendmaking 
opbrengst actiedag
18.30 uur: Einde

Voor kinderen
Vanaf 15.00 uur zijn er verschil-
lende kinderactiviteiten in de 
sporthal. Zo kan er geknutseld 
worden en kunnen kinderen zich 
laten schminken. Ook lopen er cli-
niclowns rond. 

Radio-uitzending 
Van de hele actiedag wordt ver-
slag gedaan op de lokale om-
roepen Radio Aalsmeer, RTV Am-
stelveen, MeerRadio, RickFM, 
JammFM en Radio Tulipa. De-
ze zes zenders houden vanuit de 
studio van Radio Aalsmeer speci-
aal voor Stichting Living Memo-
ries een gezamenlijke marathon-
uitzending. Van 9.00 tot 19.00 uur 
zenden zij gelijktijdig hetzelfde 
programma uit. 

Blijvende herinnering
De gehele opbrengst van deze 
actiedag gaat naar Stichting Li-
ving Memories. Dit goede doel 
maakt video’s van kinderen die 
gaan overlijden aan een ziekte. 
Als blijvende herinnering voor 
hun ouders, broertjes en zusjes.

Kijk voor meer informatie op 
www.letsmakememories.nu. 
Meer informatie over het werk 
van de stichting is te vinden op 
www.stichtinglivingmemories.nl. 

Nieuw participatie-project voor mooiere en schonere gemeente

Wethouders: “Een aantrekkelijker 
Aalsmeer maken we samen”

Aalsmeer - De gemeente wil sa-
men met haar inwoners Aalsmeer 
mooier, groener, veiliger, schoner 
en duurzamer maken en daar-
voor is de gemeente op zoek naar 
goede ideeën. Voor dit project 

‘Aantrekkelijk Aalsmeer’ is een 
half miljoen euro beschikbaar. 
“In Aalsmeer kunnen we nog veel 
plekken verfraaien. Wij zijn een 
bloemendorp, maar vaak hoor ik: 
waar zijn de bloemen dan?”, aldus 

Iedereen kan zijn/haar ‘wensen’ laten horen. Via de website of via de in de 
supermarkten geplaatste ideeënbussen. 

wethouder Wilma Alink-Schelte-
ma. De wethouder van natuur, 
milieu en openbaar groen is er 
van overtuigd dat Aalsmeer er 
veel kleurrijker, vrolijker en uit-
bundiger uit kan zien en hoopt 
dat veel inwoners, ook kinderen, 
met ideeën komen om de open-
bare ruimte mooier en groener te 
maken. 
Robert van Rijn is wethouder 
openbare ruimte en hij hoopt 
met ideeën van inwoners een in-
haalslag te kunnen maken in het 
achterstallige groen en grijs on-
derhoud. Bij het project ‘Aantrek-
kelijk Aalsmeer’ gaat het om klei-
ne verbeteringen in de openba-
re ruimte, bijvoorbeeld een stoep 
opnieuw betegelen, een nieuw 
speeltoestel of een mijmerbank-
je plaatsen (grijs) en een buurt-
moestuin inrichten of een vlin-
dertuin aanleggen (groen). 

Spannend
“Het is een heel spannend pro-

ject”, zegt wethouder Van Rijn. 
“We weten niet wat de uitkom-
sten zullen zijn en welke ideeën 
op de website veel ‘likes’ zullen 
krijgen.” 
Op de website www.participatie.
aalsmeer.nl staat het project ‘Aan-
trekkelijk Aalsmeer’ en kunnen 
ideeën en wensen online door-
gegeven worden. Andere inwo-
ners kunne deze ideeën ‘liken’ als 
zij die goed vinden. Zo wordt di-
rect duidelijk of een idee popu-
lair is of niet. Ideeën op papier 
aanleveren is ook mogelijk. Hier-
voor zijn ideeënbussen neerge-
zet in de supermarkten van Al-
bert Heijn in het Centrum, Oost-
einde en Kudelstaart en de Jum-
bo in Zuid. “Zo krijgt iedereen de 
kans om mee te doen”, gaat Van 
Rijn verder. 

Inventariseren
“Eind april gaan we alle ideeën in-
ventariseren. Als we onze keuzes 
gemaakt hebben, gaan we snel 
starten. We willen al in het najaar 
beginnen.” 
De beide wethouders hopen 
veel ideeën te mogen ontvan-
gen. “Want, een aantrekkelijker 
Aalsmeer maken we samen”, be-
sluiten Wilma Alink en Robert van 
Rijn. Deelnemen aan dit partici-
patieproject kan tot 25 april.

nooi begint om 10.00 uur en zal 
om 12.00 uur afgelopen zijn. Zo-
als altijd zal het een feestelijk 
gebeuren zijn met dubbelspel 
tennis. Er is nog plaats om in te 
schrijven, het extra inschrijfgeld 
is 4,50 euro. Aanmelden kan in 
de zaal vanaf 9.00 uur ‘s morgens 
of (liefst eerder) telefonisch via 
06-10725638.

13.30 uur.  Het klaverjassen op 14 
maart is gewonnen door Anthonia 
van der Voort met 4392 punten, 
gevolgd door Jan van der Zwaard 
met 3399 punten en de poedel-
prijs is uitgereikt aan Ernie de 
Kooter. Bij het rummikup is de eer-
ste prijs behaald door Lycke Valen-
tijn met 125 punten en werd Bep 
Verhoef tweede met 339 punten..

Paling-bestand op peil houden
75.000 Glasaaltjes vrij 
gelaten in Westeinder
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
14 maart is beroepsvisser Theo 
Rekelhof uit Kudelstaart weer het 
water van de Westeinderplassen 
opgegaan. Niets bijzonders, want 
dit doet hij dagelijks, maar de re-
den was heel speciaal. Er werden 
geen netten uitgegooid om pa-
ling te vangen, maar er zijn liefst 
75.000 glasaaltjes vrij gelaten in 
de Poel. Een paar jaar duurt het 

voor de glasaaltjes op paling-
vangniveau zijn.  Natuurlijk zullen 
niet allen het overleven, maar ze-
ker is dat het palingbestand in de 
Westeinderplassen weer op peil is 
gebracht. 
Het uitzetten van de glasaaltjes 
werd bijgewoond door wethou-
der Robbert-Jan van Duijn en 
Kees van Oorde, voorzitter van 
visvereniging Vislust. 
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Machines weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 14 op vrijdag 15 maart is 
ingebroken in een bedrijf aan de 
Oosteinderweg. Om binnen te 
komen hebben de dieven met 
waarschijnlijk een koevoet de ga-
ragedeur open gebroken. Uit het 
bedrijf is een behoorlijke hoe-
veelheid gereedschap gestolen. 
Zo is er lasapparatuur weg, even-
als de inbrekers er vandoor zijn 
gegaan met zagen, schroeftollen, 
boor- en vreesmachines. De dief-
stal werd vrijdagmorgen even 
over half elf ontdekt. Meer infor-
matie over de inbraak? De politie 
hoort het graag via 0900-8844. 
Een onderzoek is in volle gang.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart 
is tussen kwart over twaalf en 
drie uur in de nacht een fiets ge-
stolen uit de Weteringstraat. De 
fiets is van het merk Cortina, ty-
pe U4, heeft een houten bak voor 
bij het stuur en is groen van kleur. 
Het serienummer eindigt op 509. 
Op maandag 19 maart is nog een 
fiets ongewenst van eigenaar ge-
wisseld. De Gazelle damesfiets 
was door de eigenaar gestald 
aan de Legmeerdijk, ter hoog-
te van nummer 181. De Gazelle 
Charmonie is beige van kleur en 
het registratienummer eindigt 
op 410. De fiets is gestolen tus-
sen half negen ‘s morgens en tien 
voor vijf in de middag.

Onwel door 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op vrijdag 15 maart 
rond kwart voor acht in de avond 
werden de hulpdiensten gealar-
meerd voor een onwel geworden 
persoon op een bedrijventerrein 
aan de Aalsmeerderweg. De poli-
tie en de ambulancedienst zijn ter 
plaatse gegaan. De onwel gewor-
den persoon bleek veel te veel 
gedronken te hebben. Hij is met 
alcoholvergiftiging per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd.

Enkelbreuk 18-jarige Fransman
Traumaheli bij Bloemhof 
na ongeval in sporthal 
Aalsmeer - Op vrijdag 15 maart 
om half zes in de middag zijn 
de hulpdiensten gesneld naar 
De Bloemhof aan de Hornweg 
voor een ongeval. In de sport-
hal was een 18-jarige jongeman 
uit Frankrijk lelijk ten val geko-
men en moest behandeld wor-

den voor een open enkelbreuk. 
De medewerkers van de ambu-
lancedienst kregen hulp van een 
arts uit de traumahelicopter. De 
gewonde is na de eerste hulp per 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. 
Foto: Yvonne van Doorn

Voorbereidingen inbraak woning
Onderzoek politie in en 
rond Rietgorsstraat
Aalsmeer - De politie onderzoekt 
een mogelijke voorbereiding tot 
woninginbraak in de Rietgors-
straat in de Hornmeer. Misschien 
heeft u iets gezien of gehoord 
en is uw informatie relevant voor 
het lopende onderzoek. Afge-
lopen donderdag 14 maart om-
streeks 14.00 uur is opnieuw een 
mogelijke voorbereiding tot in-
braak ontdekt bij de woning in 
de lage nummeringen in de Riet-
gorsstraat. De bewoners hebben 
al vier maal het bordje ‘welkom’ 
naast de voordeur omgekeerd 
aangetroffen. Ook zijn takjes bij/
in de deur aangetroffen. Het is 
dus mogelijk dat geprobeerd is 
te ontdekken hoelang de bewo-
ners van huis zijn. Het bordje is te 
zwaar om door de wind gedraaid 
te worden. Zijn dergelijke zaken 
u/jou ook opgevallen, verdachte 
personen in de buurt gezien? De 
politie hoort het graag via 0900-
8844.

Oplettende inwoners
De politie heeft bij haar onder-
zoek hulp van vele oren en ogen. 
Liefst 127 buren hebben zich aan-
gesloten bij Burgernet en de poli-
tie is al diverse malen gebeld over 
verdachte situaties en personen. 
Dankzij oplettendheid van inwo-

ners heeft de politie in Amstel-
veen afgelopen week acht per-
sonen aangehouden. Op de Am-
steldijk werden drie Chilenen be-
trapt door een bewoner, die di-
rect alarm sloeg. De mannen 
gooiden tijdens een vlucht een 
rugzak weg. Hier bleek inbrekers-
gereedschap in te zitten. Er is di-
rect een dwangsom opgelegd. En 
dankzij alertheid van een inwo-
ner konden twee jongens in de 
kraag gevat worden, die een wo-
ninginbraak aan het plegen wa-
ren. Een van hen stond op de uit-
kijk, de ander bevond zich in het 
huis. Op zaterdag 16 maart om 
twee uur in de nacht heeft de po-
litie verder in Amstelveen een au-
to ter controle laten stoppen. In 
de wagen drie bekende inbrekers 
uit Den Haag, twee mannen van 
26 en 21 jaar en een vrouw van 21 
jaar. In de auto werd gereedschap 
aangetroffen en een grote hoe-
veelheid valse biljetten van 20 
euro. Ook in Nieuw-Vennep heeft 
de politie drie inbrekers op heter-
daad weten te betrappen in een 
woning dankzij een melding van 
een inwoner. De drie bij de poli-
tie bekende inbrekers, twee man-
nen van 25 jaar uit Amsterdam en 
een 35-jarige Alphenaar, zijn in de 
boeien geslagen.

“Aalsmeer heeft geweldig goed getraind team”

Ambulancedienst blij met 
doorstart reanimatieteam
Aalsmeer - De werkgroep Re-
animatie Aalsmeer Kudelstaart 
heeft de vrijwilligers, die actief 
zijn bij de reanimaties in de ge-
meente, bijgepraat in de kazer-
ne van brandweer Aalsmeer. In 
een besloten bijeenkomst pre-
senteerden zij afgelopen vrij-
dag 15 maart hun plannen van 
de doorstart van het reanimatie-
team. Als eerste werden de aan-
wezigen welkom geheten door 
Rik Jonkman van Brandweer 
Aalsmeer. Hij onderstreepte het 
belang van samenwerking bij 
een reanimatie en maakte met-
een van de gelegenheid ge-
bruik om nieuwe brandweerlie-
den te werven. Namens de werk-
groep gaf woordvoerder Peter 

van den Nouland een presenta-
tie. De groep kreeg uitleg over 
het ontstaan van Werkgroep Re-
animatie Aalsmeer Kudelstaart. 
“Alles moet in het teken staan 
van de reanimatiepatiënt om 
zijn of haar overlevingskansen 
zo hoog mogelijk te maken.” Al-
dus van den Nouland. “Dat is de 
rode draad in het geheel. Om dit 
te kunnen waarborgen is het van 
belang dat er in elke woonwijk 
24/7 een AED beschikbaar is en 
dat er een goede samenwerking 
is met de andere hulpdiensten.” 

Belang van reanimeren
Vervolgens was Ed Bleijenberg 
aan het woord. Ed is beleids-
medewerker van de Ambulan-

cedienst. Hij benadrukte tevens 
dat de samenwerking met het 
reanimatieteam belangrijk is: 
“Het team is altijd snel ter plaat-
se en blijft ook reanimeren, sa-
men met de brandweer, als het 
ambulancepersoneel aan het 
werk is met de patiënt. Aalsmeer 
heeft een geweldig goed ge-
traind team!” Ook het oefenen 
met de ambulancemedewerkers 
elk jaar is voor de vrijwilligers 
leerzaam. Al met al een geslaag-
de bijeenkomst. Met dank aan 
de brandweer voor hun gast-
vrijheid. Wilt u meer weten over 
de werkgroep of meedoen met 
het reanimatieteam? Stuur dan 
een email naar info@reanimatie-
aalsmeerkudelstaart.nl

Opslagruimte voor stratenmakers
Invalideparkeerplaats op 
Plein niet te gebruiken
Aalsmeer - Om de doorstroming 
van het verkeer te verbeteren is 
vorige week een gedeelte van 
het Raadhuisplein opnieuw in-
gericht en bestraat. Het belang-
rijkste doel was om de doorgang 
voor het bloemenwinkeltje Mon-
fleuriqe te verbeteren en verbre-
den. De twee parkeerplaatsen die 

dat heeft gekost zijn terug te vin-
den in de steeg naar de Action 
achter het hotel.
Ondernemers aan het Raadhuis-
plein klaagden al weken over de 
nieuwe rijrichtingen en de door-
stroming. Wat wel opvalt is dat 
het nu al vijf dagen duurt dat één 
van de twee invalidenparkeer-

Volgende week donderdag Raad
Raamwerk Oost en Nota 
Wegen in commissies
Aalsmeer - In de vergadering van 
de commissie Ruimte en Econo-
mie van dinsdag 12 maart is on-
der andere gesproken over het 
Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer 
Oost. De commissie heeft zich 
uitgesproken over kaders voor 
mogelijke ruimtelijke ontwikke-
ling van de gebieden Oosteinde-
driehoek, Schinkeldijkje en Horn-
wegdriehoek. Vanuit enkele frac-
ties werden er aandachtspunten 
meegegeven voor de ruimtelijke 
invulling van het gebied. Aange-
zien er verschillende ideeën zijn, 
wordt er nog verder over gespro-
ken in de raadsvergadering van 
donderdag 28 maart aanstaande. 

Betaalbare woonruimte
Ook de doelgroepenverordening 
Aalsmeer kwam aan de orde. In 
het doel van de Doelgroepenver-
ordening kon de commissie zich 
vinden. De verordening heeft im-
mers als doel om te stimuleren en 
te borgen dat betaalbare woon-
ruimte in Aalsmeer gerealiseerd 
en in stand gehouden wordt. Ook 
met de inhoud waren de fracties 

het in hoofdlijnen eens. De raad 
neemt een besluit over dit onder-
werp in de raadsvergadering van 
28 maart. Over het doel en de in-
houd van de Leegstandverorde-
ning Aalsmeer 2019 was de com-
missie het eens en zal hierover 
een besluit worden genomen in 
de raadsvergadering. 

Buslijnen
Over de haltevoorziening Royal 
FloraHolland aan de Legmeerdijk 
(N231) gaven de fracties aan zich 
te kunnen vinden in het voorstel 
voor de aanleg van de halte aan 
de Legmeerdijk. Evenwel vragen 
ze aandacht voor de afstemming 
met de buslijnen die straks gaan 
rijden over de Burgemeester Kas-
teleinweg. De raad zal hierover 
een besluit nemen in de raadsver-
gadering van maart. 
Onderhoud wegen
Afgelopen donderdagavond 14 
maart besprak ook de commissie 
Maatschappij en Bestuur een aan-
tal voorstellen voor de raadsver-
gadering van 28 maart. De avond 
begon met de afronding van de 

Een nieuw halte gaat gerealiseerd worden aan de Legmeerdijk bij Flora-
Holland. De bus zal dan niet meer rijden over het veilingterrein. 

agenda van de commissie Ruim-
te en economie met de behan-
deling van de Nota Wegen 2019-
2022. De algemene indruk van de 
bespreking van dit voorstel is dat 
de commissie zich realiseert dat 
er een intensivering nodig is om 
achterstanden in het onderhoud 
van de wegen in te lopen. Samen 
met het reguliere onderhoud en 
uitbreiding van het areaal vergt 
dit verhoging van het huidige 
wegenbudget van 2 miljoen eu-
ro tot 4 miljoen euro per jaar. Dit 
onderwerp wordt verder bespro-
ken in de raadsvergadering van 
28 maart.

Veiligheidsplan
Vervolgens werd gesproken over 
het Integraal veiligheidsplan 
2019-2022. In het integrale veilig-
heidsplan neemt de gemeente op 
wat er extra gedaan moet worden 
om Aalsmeer veilig te houden. In 
het algemeen was de commis-
sie positief over het veiligheids-
plan. Een aantal commissieleden 
pleitte er voor om het thema hui-
selijk geweld als prioriteit toe te 
voegen aan het plan. Daarnaast 
kwam in de bespreking naar vo-
ren dat de commissieleden het 
onderwerp veiligheid vaker wil-
len bespreken. Ook dit agenda-
punt gaat door als bespreekpunt 
naar de raadsvergadering van 
donderdag 28 maart. Deze is, net 
als de commissies, openbaar. Be-
langstellenden mogen plaatsne-
men op de publieke tribune in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
De raadsvergadering begint om 
20.00 uur. Thuis luisteren kan via 
livestream via de site van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl. 

plaatsen op het Raadhuisplein 
niet is te gebruiken doordat de 
stratenmakers de parkeerplaats 
als opslag gebruiken. Dat had 
echt anders gekund. De eigena-
resse van Monfleurique heeft ver-
schillende keren geprobeerd te 
bellen met de gemeente om de 
parkeerplaats vrij te krijgen. Dat 
heeft nog niet tot het gewenst 
contact geleid. 
Ondertussen is parkeren voor ge-
handicapten er nog niet moge-
lijk. Ook afgelopen maandag 18 
maart nog niet, maar gelukkig 
was dinsdag wel actie onderno-
men en was de invalideparkeer-
plaats weer vrij voor gebruik.

Afscheid burgemeester
Receptie voor 
Jeroen Nobel

Aalsmeer - Op donderdag 11 
april  neemt Jeroen Nobel, sinds 
18 mei 2015 waarnemend burge-
meester van Aalsmeer, afscheid 
van de gemeente Aalsmeer. Het 
gemeentebestuur organiseert 
een receptie voor Jeroen Nobel 
op donderdag 11 april van 19.30 
tot 22.00 uur in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis, Raadhuis-
plein.  

Voedselbank Aalsmeer
Indien u een cadeau wilt ge-
ven, stelt Jeroen het op prijs als 
u een bijdrage wilt doen aan de 
Voedselbank Aalsmeer. Een bij-
drage overmaken via NL52RA-
BO0180539787, ten name van 
Voedselbank Aalsmeer, onder 
vermelding ‘afscheid burgemees-
ter J. Nobel’. Een donatie kan ook  
tijdens de receptie in een bus ge-
deponeerd worden.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Flink ‘gesloopt’ voor renovatie en modernisering

Eerste paal voor nieuwe 
voorkant Dorpshuis 
Kudelstaart - Het Dorpshuis ziet 
er momenteel behoorlijk ‘ge-
sloopt’ uit. Het verouderde cen-
trum wordt grondig gerenoveerd, 
gemoderniseerd en multifunctio-
neler gemaakt. Eind vorig jaar is 
de ingrijpende verbouwing van 
start gegaan. Als eerste is de ach-
terzijde aangepakt en nu is dus 
de voorkant met de entree aan de 
beurt om opgeknapt te worden. 

Vorige week dinsdag hebben Ep-
po Buskermolen (bouwcommis-
sie) en Joost Wagemakers (di-
recteur Stichting Leefomgeving 
Schiphol) de slopershamer ter 
hand genomen en de bouwme-
dewerkers zijn daarna flink aan 
de slag gegaan. 

Eerste paal
Een week de tijd kregen ze voor 

Wethouder Robbert-Jan van Duijn zet hei-installatie in gang.

Het Dorpshuis ziet er behoorlijk ‘gesloopt’ uit. Foto: www.kicksfotos.nl

Enorm enthousiasme
Ook wethouder Robbert-Jan van 
Duijn is blij met de renovatie van 
het centrale fundament voor Ku-
delstaart. “En ik ben zeer trots, 
want ik ben opgegroeid in Ku-
delstaart en kwam vaak in het 
Dorpshuis. Iedere zondag ging ik 
er als kind naar de kerk en vier er 
ieder jaar Carnaval. Het is een huis 
voor de Kudelstaartse gemeen-
schap. Er zijn veel gesprekken ge-
weest over dit project en steeds 
was er weer dat enorme enthou-
siasme van alle vrijwilligers die 
hierbij betrokken waren en ook 
van de SLS die dit mogelijk heeft 
gemaakt. Ik kon niet anders dan 
hier voor 100% achter staan.” 

Verbetering kwaliteit
Directeur Joost Wagemaker van 
de SLS legt uit waarom zij dit pro-
ject hebben omarmd. “Vorige 
week mocht ik de sloophamer in 
de hand nemen en een week la-
ter gaat de eerste paal voor de 
vernieuwde entree er alweer in.  
We vinden het mooi dat we kun-
nen bijdragen aan de kwaliteits-
impuls van dit dorpshuis, waar 
veel Kudelstaarters gebruik van 
maken. De Stichting, die wordt 
gefinancierd door het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, 
Provincie Noord-Holland en uiter-
aard Schiphol, is ervan overtuigd 
dat dit project, in een gebied 
waar sprake is van geluidshinder 
door vliegtuigen, een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan de ver-
betering van de kwaliteit van de 
leefomgeving in Kudelstaart”.
De wethouder en de SLS-mensen 
mochten op de knop drukken om 
de hei-installatie in gang te zet-
ten. Sommigen stonden met de 
handen op de oren, een koptele-
foon op of met pluggen naar het 
spektakel te kijken. Toen de eer-
ste houten paal de grond in was 
gegaan ging het ceremonieel 
moment nog even door. 

Oktober opening
Nadat de nieuwe entree gerea-
liseerd is, gaan de parkeerplaat-
sen opgeknapt worden. In okto-
ber zal het gerenoveerde Dorps-
huis ‘t Podium haar deuren of-
ficieel openen. Het functionele 
centrum in spé is overigens niet 
dicht. De meeste activiteiten vin-
den ‘gewoon’ doorgang. Zo wordt 
er donderdagmiddag vanaf 13.30 
uur gekaart door ouderen en zijn 
aanstaande vrijdag 22 maart dar-
ters welkom voor een gezellig 
avondje Poel’s Eye. Inschrijven 
kan tot 20.00 uur.

sloopwerkzaamheden, want af-
gelopen dinsdag 19 maart is met 
een officieel en feestelijk mo-
ment de eerste paal van de nieu-
we voorkant de grond ingesla-
gen. Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn had de eer om dit samen 
met Alexander Smal en Joost Wa-
gemakers van Stichting Leefom-
geving Schiphol (SLS) te doen.
Veel geïnteresseerde Kudelstaar-
ters waren hier getuige van. Na-
mens het bestuur van het Dorps-
huis sprak Jan Hoogenbosch als 
eerste de toehoorders toe. Hij be-
dankte de betrokkenen. “We zijn 
vanuit Kudelstaart al jaren bezig 
met dit plan en zijn daarom dan 
ook zeer blij dat de SLS ons hier-
in steunt met een mooie subsidie. 
Maar we zijn ook dankbaar met 
de hulp van onder andere de om-
wonenden, gemeente, Stichting 
Supporting Kudelstaart, Stichting 
Kudelstaart voor Kudelstaart, de 
aannemer en onderaannemers 
en zeker ook met architect Ri-
chard Pannekoek die belangeloos 
het ontwerp heeft getekend en 
uitgewerkt. Tijd voor een nieuw 
begin met een hopelijk glorieu-
ze toekomst voor het Dorpshuis.”

Maandag in het gemeentehuis
Inloop over ‘Uiterweg-
Plasoevers 2019’
Aalsmeer - De gemeente organi-
seert op maandag 25 maart een 
inloopavond over het vooront-
werp bestemmingsplan ‘Uiter-
weg-Plasoevers 2019’ in het ge-
meentehuis van 19.00 tot onge-
veer 21.00 uur. Tijdens de avond 
kan kennis genomen worden van 
het plan en kunnen vragen ge-
steld worden. Het gebied van het 
voorontwerp bestemmingsplan 
beslaat de gronden aan weerszij-
de van de Uiterweg, de Westein-
derplassen inclusief de eilanden 
en de oevers langs de Stommeer-
weg, Kudelstaartseweg en Heren-
weg. Het plan is een actualisatie 
van het voorheen geldende plan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en 
legt bestaande bestemmingen 
vast. Het geeft nauwelijks ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen. 

Uitzonderingen
Hierop zijn drie uitzonderingen. 
Ontwikkelingen in dit vooront-
werpbestemmingsplan omvat-
ten: Uiterweg 59-63; dooront-
wikkeling van een jachthaven 
met vier recreatiewoningen; Ui-
terweg 419; vervangende nieuw-
bouw van de horecavoorziening 
en herinrichting van het jacht-
haventerrein en Fort Kudelstaart, 

Kudelstaartseweg 96; ontwikke-
ling van de locatie als zeilfort met 
jachthaven en verschillende ho-
recafuncties zoals restaurant, ho-
tel en conferentieruimten. 

Inspraak 
Het voorontwerp bestemmings-
plan Uiterweg-Plasoevers 2019 
ligt nog tot en met 18 april ter 
inzage in het gemeentehuis 
Aalsmeer of bij de Balie Bouwen 
van het raadhuis Amstelveen en 
is digitaal te raadplegen via ht-
tp://0358.ropubliceer.nl. Het col-
lege van B&W wil graag de me-
ning en adviezen vernemen van 
belangstellenden alvorens het 
bestemmingsplan voor besluit-
vorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Na de terinzage-
legging worden de reacties ver-
werkt en beantwoord in een Nota 
van Beantwoording. Dan neemt 
het college een besluit over 
eventuele wijzigingsvoorstellen 
en wordt het ontwerp bestem-
mingsplan opgesteld. Op het 
ontwerp bestemmingsplan kun-
nen vervolgens zienswijzen wor-
den ingediend. Na verwerking 
van de zienswijzen neemt de ge-
meenteraad een besluit over het 
bestemmingsplan.

Start werkzaamheden aan 
Bosrandweg/Legmeerdijk
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland is gestart met de onder-
houdswerkzaamheden aan de 
N231 (Bosrandweg en Legmeer-
dijk) om de doorstroming en de 
verkeersveiligheid te verbete-
ren. De werkzaamheden vinden 
plaats tussen de Bosrandbrug tot 
en met de rotonde Japanlaan en 
de Meerlandenweg. Het verkeer 
wordt middels borden omgeleid.

Publieksinformatiepunt
Langs de Bosrandweg staat ter 
hoogte van de parkeerplaats bij 

het Schinkelbos een publieksin-
formatiepunt. Dit informatiepunt 
is volledig biobased ingericht. Dit 
betekent dat het van natuurlijke 
materialen is gemaakt. Het is elke 
donderdag geopend van 12.30 
tot 16.30 uur. Met vragen over de 
werkzaamheden kunnen wegge-
bruikers en omwonenden con-
tact opnemen met het Service-
punt van de provincie via 0800-
0200 600 (gratis) of per mail: ser-
vicepunt@noord-holland.nl of 
kijk op www.noord-holland.nl/
n231. 

Afscheid secretaresse Cobi Dekker
Jaarvergadering OVAK 
vlot verlopen
Aalsmeer - Op woensdagmid-
dag 13 maart heeft de Ouderen 
Vereniging Aalsmeer Kudelstaart 
(OVAK) haar jaarvergadering ge-
houden in het Dorpshuis. In ver-
band met de verbouwing was het 
voor alle bezoekers even kruip 
door sluip door om binnen te ko-
men. Het bestuur was opnieuw 
blij met de grote opkomst om-
dat de leden daarmee hun be-
trokkenheid bij de OVAK tonen. 
De OVAK wil zich blijven inzetten 
voor haar ongeveer 2000 leden. 
De vereniging heeft een punctu-
eel en actief bestuur en wordt bij-
gestaan door tientallen vrijwilli-
gers, die op tal van momenten 
hun beste beentje voorzetten. 
Het is een goede gewoonte ge-
worden om tijdens de jaarverga-
dering stil te staan bij het feit dat 
een aantal leden ontvallen zijn. In 
het kalenderjaar 2018 heeft men 
afscheid moeten nemen van 96 
leden. Het jaar daarvoor waren 
dat 67 leden. In een moment van 
stilte werden de ontvallen leden 
herdacht. Na het agendapunt, 
ingekomen post, werd het ver-
slag van de laatste jaarvergade-
ring voorgelezen door Cobi Dek-
ker. Daarna werd het financiële 
verslag toegelicht door penning-
meester Hans Splinter. Plezierig 
is het om weer te kunnen mel-
den dat de contributie ook voor 
2020 voor een echtpaar 25 eu-
ro blijft en voor een alleengaan-
de 15 euro. Aftredend bestuurslid 

Henny Frank heeft zich gelukkig 
ook weer herkiesbaar gesteld en 
kreeg een warm applaus. Vervol-
gens stelde het bestuur voor om 
een nieuw bestuurslid te benoe-
men, die reeds actief is in de acti-
viteiten- en fietscommissie en dit 
is Ria Pieterse. Met applaus werd 
zij verwelkomd en nam plaats op 
het podium. Afscheid is genomen 
van Cobi Dekker. Zij heeft de af-
gelopen 10 jaar als secretaresse 
veel werk verricht en is blij dat er 
nu een opvolgster is gevonden. 
Zij heeft dit altijd met veel plezier 
gedaan. Voorzitter Iman bedank-
te haar voor alle betrokkenheid 
bij de OVAK met een prachtige 
bos bloemen, een schilderij van 
de watertoren en een cadeau-
bon. Er waren nog een paar vra-
gen voor de rondvraag en na de-
ze beantwoord te hebben, werd 
de vergadering afgesloten en is 
met elkaar nog een drankje ge-
nuttigd. 

“Onderzoek schetst vertekend beeld”
Lange wachtlijsten sociale 
huurwoningen in provincie  
Regio - Het is moeilijk om op kor-
te termijn in aanmerking te ko-
men voor een sociale huurwo-
ning binnen de Provincie Noord-
Holland. Het nijpende tekort van 
betaalbare woningen speelt veel 
gemeenten parten. Daarnaast 
worden er te weinig betaalbare 
woningen gebouwd. Uit een re-
cent onderzoek van RTL Nieuws 
blijkt dat er lange wachtlijsten 
zijn en dat er letterlijk tig jaren 
overheen gaan voordat een wo-
ningzoekende, na inschrijving, in 
aanmerking komt voor zo’n wo-
ning. Schokkend en onaccepta-

bel, achten sommige politieke 
partijen. De PVV vindt zelfs dat de 
Provincie de woningmarkt onder-
uithaalt en diende hierover schrif-
telijke vragen in bij de Gedepu-
teerde Staten van de Provincie. 
Veel wethouders uit de gemeen-
ten luiden tevens de noodklok.
De conclusies uit het onderzoek 
van RTL Nieuws liegen er niet 
om. Wachttijden van meer dan 15 
en 20 jaar voor een woning. RTL 
Nieuws stelde een top 10 van ge-
meenten in Noord-Holland sa-
men met de langste wachttijden: 
1) Wormer: 29,4 jaar; 2) Hoofd- 2 Personen gewond bij 

schietpartij in Westwijk
Amstelveen - Op de Grote Wie-
len in Westwijk is vanmiddag, za-
terdag 16 maart, een schietpartij 

geweest. Twee personen zijn be-
schoten en volgens getuigen ge-
bruikten de daders automatische 

dorp: 23,8 jaar; 3) Amstelveen: 
21,8 jaar; 4) Diemen: 21,3 jaar; 5) 
Assendelft: 19,6 jaar; 6) Nieuw 
Vennep: 19,1 jaar; 7) Uithoorn: 
18,8 jaar; 8) Aalsmeer: 17,8 jaar;  
2019  17 9) Purmerend: 17,3 jaar 
en 10) Koog aan de Zaan: 16,8 
jaar.  
Uit een berekening van de Pro-
vincie blijkt dat Noord-Holland 
Noord 23.000 woningen moet 
bouwen in 2040, maar de ge-
meenten in deze regio willen ech-
ter een stap verder gaan. Niet al-
leen zijn hun woningbouwplan-
nen goed voor in totaal 29.500 
woningen, maar zij willen ook 
40.000 extra woningen bouwen. 
Hard nodig, zeggen de wethou-
ders aangezien de woningmarkt 
aan alle kanten klem zit. De Pro-
vincie wil echter dat gemeenten 
zich vooral richten op nu bou-
wen en niet op plannen voor la-
ter. De PVV maakt zich grote zor-
gen over de opstelling van de pro-
vincie, omdat er een enorm wo-
ningtekort geldt in de gehele pro-
vincie. Als bijvoorbeeld gekeken 
wordt naar de gemiddelde wacht-
tijd voor een sociale huurwoning, 
dan scoort Noord-Holland, zoals 
RTL Nieuws belichtte,  slecht.  De 
Provincie geeft echter aan graag 
te willen meedenken aan de voor-
kant over kansrijke plannen, zo-
dat die versneld gerealiseerd kun-
nen worden. In een enkel geval 
kunnen plannen geen doorgang 
vinden vanwege afwegingen die 
worden gemaakt op basis van de 
door PS vastgestelde Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV). De 
Provincie acht overigens dat door 
het onderzoek van RTL Nieuws 
een vertekend beeld wordt ge-
schetst. Zij stelt dat veel woning-

zoekenden in de regio Amster-
dam een extra inschrijfduur heb-
ben op grond van een overgangs-
regeling. Dit betreft alle gemeen-
ten die zijn genoemd in het on-
derzoek. Tot enkele jaren gele-
den werden woningen toegewe-
zen op basis van twee criteria: in-
schrijfduur voor starters en woon-
duur voor doorstromers. Bij de af-
schaffing van woonduur werd de-
ze volledig omgezet in inschrijf-
duur. Bij veel doorstromers is de 
inschrijfduur dus eigenlijk de 
woonduur: de periode vanaf het 
moment dat ze in hun huidige 
woning wonen. Hun ‘zuivere’ in-
schrijfduur bij verhuring is in wer-
kelijkheid doorgaans (veel) korter. 
Bart Jonker

wapens. De man en de vrouw zijn 
licht gewond geraakt en zijn na 
eerste hulp van medewerkers van 
de ambulance naar het zieken-
huis vervoerd.
De verdachten zijn gevlucht. De 
twee daders worden door de po-
litie gezocht. Een politiehelikop-
ter zoekt mee. Een gedeelte van 
de straat is afgezet. Er wordt ver-
moed dat er explosieven ach-
ter gelaten zijn. Een grootschalig 
buurtonderzoek is in volle gang.
De schietpartij lijkt te gaan om 
een afrekening in het crimine-
le circuit. De gewonde man (55) 
is van Turkse komaf en is een be-
kende van de politie. Hij wordt 
verdacht van cocaïnehandel en 
witwassen. De andere gewonde 
is zijn dochter (17). De man is in 
zijn been geschoten. Zijn doch-
ter is geraakt in haar voet. Er zijn 
geen explosieven aangetroffen.
Foto: VTF
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Regels, verkeersquiz en vr-brillen
‘Week van het Verkeer’ 
op basisschool Triade
Aalsmeer - De ‘Week van het Ver-
keer’ is in het leven geroepen 
om leerlingen, ouders en scho-
len verkeersbewust(er) te ma-
ken. Iedere dag wordt deelgeno-
men aan het verkeer en is iemand 
soms onderdeel van gevaarlijke 
verkeerssituaties: verkeersedu-
catie is daarmee letterlijk van le-
vensbelang. Deze week is op ba-
sisschool Triade met name veel 
aandacht besteed aan de ver-
keersregels, waar in de groepen 
rekening is gehouden met waar 
de focus nodig is. 
Zo hebben de groepen 3 en 4 
zich verdiept in zebrapaden en de 
regels hierbij. In de groepen 5 en 
6 zijn de verkeersregels herhaald 
in de klassen en is middels een 
verkeersquiz gekeken of de leer-
lingen weten wat de borden be-

tekenen als zij met de fiets of te 
voet deelnemen aan de verkeers-
situaties. 
Groep 7 heeft een les gehad met 
VR-brillen: door middel van een 
app en een virtual reality bril wer-
den de kinderen in verschillen-
de situaties geplaatst: en wat nu? 
Deze extra dimensie qua bele-
ving maakte het voor kinderen 
heel echt, zonder dat zij zelf in 
de gevaarlijke situatie zaten. In 
groep 8 was het dode hoek pro-
ject, waarbij werd geleerd wat 
de chauffeur van een vrachtwa-
gen wel en niet kan zien en wat 
kinderen zelf kunnen doen om 
goed zichtbaar te blijven. Een 
mooie toevoeging was ‘Wheelie 
Pop’, waarbij het smartphonege-
bruik in het verkeer kritisch beke-
ken werd.

Vanaf 5 april om de week op vrijdag
Nieuw: Bandbrouwerij 
voor kids in N201
Aalsmeer - In samenwerking 
met stichting De Binding organi-
seert N201 een nieuw project: Al-
le jonge popsterren in spé van 8 
tot 13 jaar zijn welkom om mee te 
doen met De Bandbrouwerij voor 
kids! Onder begeleiding van een 
bandcoach kun je in een bandje 
leren spelen en veel nieuwe din-
gen leren. De Bandbrouwerij be-
staat al sinds 2015 en heeft heel 
wat nieuwe bandjes en vooral 
ook veel nieuwe vriendschappen 
en veel lol teweeg gebracht. Het 
is niet meer weg te denken uit 
het muzikale circuit in de regio 
en om het nog een extra dimen-
sie te geven is besloten om ook 
jongere kinderen te laten aan-
haken. De afgelopen jaren heb-
ben zich regelmatig jonge muzi-
kanten gemeld bij De Bandbrou-
werij en op speelniveau lukt het 
vaak best goed, maar de mees-
te deelnemers zijn tussen de 16 
en 25 jaar en dan is het lastig om 
aansluiting te vinden als je 10 
of 12 jaar bent. Dat leeftijdsver-
schil is te groot en voor de mees-
ten werkt dat niet; met leeftijdge-
noten is het natuurlijk veel leu-
ker. De bandcoaching is in han-
den van Gina en Jeroen Heijne 
uit Kudelstaart. Gina studeert dit 

jaar af aan de muziek-opleiding 
van PACT in Amsterdam en is zelf 
vaak op het podium en in oefen-
ruimtes te vinden. Jeroen Heijne 
is Orthopedagoog, groot mu-
ziekliefhebber en heeft in diver-
se bands gespeeld. Zij hebben er 
allebei heel veel zin in om met al 
het jong talent wat Aalsmeer rijk 
is aan de slag te gaan en leuke be-
kende hits te gaan spelen. Voor-
waarde om mee te kunnen doen 
is wel dat je een beetje muziek-
les hebt gehad. Speelniveau is 
echter niet belangrijk, dus twij-
fel niet of je goed genoeg bent, 
want Gina en Jeroen zullen zor-
gen dat iedereen mee kan doen 
die een beetje zijn best doet. Je 
hoeft alleen je eigen instrument 
mee te nemen, want alles is ver-
der aanwezig. De Bandbrouwe-
rij voor kids is in de oefenruim-
tes van N201 aan de Zwarteweg 
om de week op vrijdagavond 
van 19.00 tot 21.00 vanaf 5 april. 
Meer informatie is te vinden op 
de facebookpagina van De Band-
brouwerij. Aanstaande vrijdag 22 
maart is weer de tweewekelijkse 
Bandbrouwerij voor de wat ou-
dere muzikanten vanaf 15 jaar in 
N201 vanaf 20.00 uur. Niet-muzi-
kanten zijn ook welkom. 

Prima alternatief op de stakingsdag
Gastlessen door ouders 
op de Jozefschool
Aalsmeer - Een prima alterna-
tief hadden de leerkrachten van 
de Jozefschool bedacht voor hun 
leerlingen. De juffen en mees-
ters gingen staken afgelopen vrij-
dag 15 maart en zij werden ver-
vangen door diverse ouders, die 
verschillende activiteiten organi-
seerden en gastlessen verzorg-
den. In de groep 1-2 is les gege-
ven over plantjes, kwam de scou-

ting langs en mocht onder ande-
re in de tas van een echte dokter 
gekeken worden. 
Bij de oudere groepen stap-
te een politieagent de klas bin-
nen, kwam de tandarts langs, is 
gesport en heerlijk geknutseld 
en getekend. De leerlingen heb-
ben een geweldige dag gehad en 
heel wat opgestoken over beroe-
pen!

Actie leerlingen groep 8 Samen Een
Plastic vissen op de Poel
Aalsmeer - De leerlingen van 
groep 8 van obs Samen Een zijn 
maandag 18 maart in de boten 
gestapt van de Westeinder Rond-
vaart. Met eigenaar Henk van 
Leeuwen en schipper Jop Kluis 
trokken de 45 jongens en meiden 
er op uit om plastic uit de Poel te 
gaan vissen. 
Gewapend met schepnetjes, net-
ten en grijpertjes is er ruim an-
derhalf uur gevist. Er is behoor-

lijk veel plastic, papier en ander 
afval uit het water gehaald door 
de leerlingen. 
Met het idee om plastic te gaan 
vissen had de Samen Een groep 
vorig jaar een prijs gewonnen 
en nu is dus daad bij woord ge-
voegd. Een geweldige actie van 
de jongens en meiden. Bedankt 
namens alle gebruikers van de 
Westeinderplassen!
Foto: Westeinder Rondvaart

Nationale Boomfeestdag 2019
Kinderen aan de slag voor 
een groener Aalsmeer!
Aalsmeer - Leerlingen van ba-
sisschool Triade hebben woens-
dag 13 maart bomen, struiken en 
sneeuwklokjes geplant. Zij deden 
dit, samen met wethouder Wilma 
Alink, in het kader van de Natio-
nale Boomfeestdag 2019. 

Onder de indruk
De feestelijke dag begon met een 
bijzondere mini musical. Een idee 
van de leerlingen van groep 5/6 
zelf. Vervolgens vertrokken de 
kinderen, met hun juf, ouders en 
de wethouder die ochtend naar 
het Hornmeerpark. Warm aan-
gekleed en met regenlaarzen 
aan, want het weer was onstui-
mig. Tijdens de wandeling naar 
het Hornmeerpark vertelde eco-
loog Jean Dorrestein, wat bomen 
betekenen voor andere planten, 
dieren en mensen. Daarna wer-
den de handen uit de mouwen 
gestoken. 
Ook de wethouder hielp een 
handje mee. Zij was onder de in-
druk van het enthousiasme en de 
betrokkenheid van de leerlingen: 

“De kinderen hebben een sterk 
natuurbesef. Ze vinden het be-
langrijk dat we er zuinig mee om-
gaan. Ook weten zij heel goed 
wat schadelijk is voor de natuur 
en het milieu. Daar ben ik niet al-
leen heel blij mee, maar ook ont-
zettend trots op. Het was een ge-
weldige ochtend”, aldus Alink.

Kruidentuin cadeau
Als dank voor hun inzet kregen 
de kinderen na afloop van de 
wethouder een mini-kas en krui-
den cadeau. Hiermee kunnen zij 
zelf thuis een eigen kruidentuin 
kweken. 
Astrid van der Lans, leerkracht 
groep 5/6: “Het was een hele leu-
ke leerzame ochtend. De leerlin-
gen zaten met vieze schoenen, 
maar een ervaring rijker, heerlijk 
in de klas bij te komen en te ge-
nieten van hun presentje.”
De Nationale Boomfeestdag 2019 
in Aalsmeer werd mede mogelijk 
gemaakt door aannemingsbedrijf 
Jos Scholman, die de renovatie 
van het Hornmeerpark realiseert.

Poppenkast bij ‘t Roefje
Rijsenhout - Poppenkastvoorstel-
ling ‘de Fruitboom’ van poppen-
theater Zelen was bij peuterop-
vang ‘t Roe�e in Rijsenhout. Een leu-
ke voorstelling en passend bij het 

thema ‘eten en drinken’. Tijdens de 
voorstelling was ook het bananen-
lied te horen. De peuters hebben 
genoten en hopen dat het poppen-
theater nog een keer op visite komt! 

Voor iedereen vanaf 4 jaar
Vrolijke voorstelling ‘Vos 
en Haas’ in Poppentheater
Amstelveen - Uit de keuken van 
Vos komen de heerlijkste geu-
ren. Hij is een verrassing aan het 
koken voor zijn vrienden. Als Vos 
even weg is gooit Haas een blikje 
eten in de pan. Dat pikt Vos niet! 
Hij wil geen eten uit blik, hij kookt 
alleen maar met verse ingrediën-
ten! En zo gaat het gekibbel tus-
sen de twee nog even door, want 
hun smaken lopen behoorlijk uit-
een. Tot ze een topplan beden-
ken: ze maken een heerlijke ge-
zonde taart en alle kinderen in 
de zaal helpen mee! Een vrolij-
ke voorstelling met veel humor 
en opzwepende muziek, waarin 
de meest onverwachte persona-
ges opduiken en waarmee zowel 
kinderen als de ouders zich prima 
zullen vermaken. Gebaseerd op 
de korte verhalen van Sylvia Van-
den Heede met de illustraties van 
Thé Tjong-Khing. Voor iedereen 

vanaf 4 jaar. Te zien in het Amstel-
veens Poppentheater op zondag 
24 maart om 14.30 uur. Toegangs-
prijs is 9 euro. Reserveren kan via 
020-6450439; info@amstelveens-
poppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl

Vos en Haas in het Amstelveens 
Poppentheater. Foto: Moon Saris

Voor groepen 6, 7 en 8 basisscholen
Antoniusschool winnaar 
badmintontoernooi
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 16 maart heeft het jaarlijkse 
badminton scholentoernooi weer 
plaatsgevonden in de Proosdij-
hal. Enkele weken ervoor organi-
seerde de Kudelstaartse badmin-
tonvereniging Volant ’90 badmin-
tonles tijdens de gymnastiekles-
sen voor de groepen 6, 7 en 8 van 
alle basisscholen in Kudelstaart 
en de Jozefschool uit Aalsmeer. 
Daarin werden de leerlingen ge-
leerd hoe een racket moet wor-
den vastgehouden en oefenden 
ze de basistechniek en de spelele-
menten. Ook werden de belang-
rijkste spelregels doorgenomen. 
Ruim 540 kinderen in de leeftijds-
groep van 10 tot en met 12 jaar 
hebben aan deze badminton-
lessen meegedaan. Via de scho-
len konden de leerlingen zich als 
team met vier spelers aanmel-
den en op twee dinsdagavonden 
voorafgaand aan het toernooi 
meetrainen met de jeugdgroep 
van Volant ‘90. In totaal hebben 
17 teams met totaal 70 kinderen 

meegedaan. Van groep 8 hadden 
zich drie teams opgegeven en 
werd dit aangevuld met een team 
jonge Volant ‘90 jeugdleden.
Vanuit groep 7 deden zes teams 
mee en vanuit groep 6 hadden 
zicht zeven teams opgegeven. De 
teams werden verdeeld over drie 
poules, één met teams uit groep 
7 en 8, één met teams uit groep 
6 en 7 en één groep met alleen 
teams uit groep 6.
Er werd de hele middag door al-
le deelnemers met veel inzet ge-
streden om de overwinning, en 
na een finaleronde voor groep 
6 en voor groep 7 kon de uitslag 
bekend gemaakt worden. Maar 
niet voordat de beroemde afval-
race als afsluiting werd gespeeld.
De overwinning bij groep 8 ging 
naar team 8A ‘de Musketiers’ van 
de Antoniusschool. Dit team 
werd hiermee voor de derde keer 
op rij de winnaar. Twee jaar gele-
den wonnen ze in groep 6, vorig 
jaar in groep 7 en nu dus in groep 
8. Een prima prestatie. Bij groep 7 

De Musketiers van de Antonius hebben voor de derde keer op rij het bad-
mintontoernooi voor scholen gewonnen.

moest er een finalewedstrijd ge-
speeld worden tussen Antonius-
school team 7B ‘de Badboys’ te-
gen de OBS team 7. Door een be-
tere score over twee wedstrijden 
werd hierin het team van de An-
toniusschool de winnaar. Ook bij 
groep 6 moest er een finalewed-
strijd gespeeld worden en wel 
tussen Antoniusschool team 6D 

‘Super Power’ tegen de Graankor-
rel team 6. En ook hier werd door 
een betere score over twee wed-
strijden het team van de Antoni-
usschool de winnaar. Om half vijf 
was het toernooi afgelopen en 
vertrokken alle deelnemers moe-
gestreden naar huis.
Kijk voor de complete uitslag en 
foto’s op www.volant90.nl.
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Atletiek AV Aalsmeer
Goede prestaties jeugd 
bij finale re io ross
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 maart was de finale van de re-
giocross van dit seizoen. Een flink 
aantal AVA-junioren en pupillen 
hadden zich hiervoor geplaatst, 
door in de drie regiocrossen bo-
venaan te eindigen. Het weer was 
onstuimig, maar dat weerhield de 
atleten niet om naar Warmenhui-
zen te gaan, waar de finale plaats-
vond.
Gregory ’t Hoen mocht begin-
nen en eindigde als 17e bij de 
A-junioren. Daarna was het de 
beurt aan Milan Biesheuvel met 
een 23e plaats bij de B-junioren. 
Bij de meisjes B-junioren had-
den Lotte en Sietske afgemeld, 
waardoor Julia Hoekstra alleen 
moest optreden. Zij liep moedig 
naar een 25e plaats. Bij de meis-
jes C-junioren had AV Aalsmeer 
twee deelnemers. Gwen Alewijn-
se liep naar een knappe 6e plaats 
en Tara Ozinga verraste met een 
8e plaats. De jongens C-junioren 
waren zelfs met drie man. Finn 
werd sterk 9e, Daniel Winkels 32e 
en Zeger Haspels werd 58e in het 
grote en sterke deelnemersveld.

Mette Smithuis had zich ge-
plaatst bij de meisjes D2-junioren 
en werk mooi 28e. Bij de jongens 
D-junioren konden de gebroe-
ders Alewijnse aan de bak. Colin 
werd 23e bij de D2 en Justin 20e 
bij de D1. Bij de pupillen waren 
we dit jaar iets minder vertegen-
woordigd qua aantal. Silvan Oud 
werd 54e bij de jongens A1-pupil-
len. Kaat de Vries verraste uitein-
delijk iedereen door knap 10e te 
worden bij haar eerste crosssei-
zoen ooit bij de mini-pupillen. Al 
met al een mooie afsluiting van 
het crossseizoen. 

Totaal 144 medailles om te verdelen
hoolatletiekda  op 

aterda   april
Aalsmeer - Voor alle leerlingen 
van de basisscholen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart vind op zaterdag 6 
april weer de jaarlijkse schoolat-
letiekdag plaats. De inschrijving 
is geopend en ook dit jaar hoopt 
de organisatie weer op veel deel-
nemers. Op deze sportieve dag 
wordt er weer naar hartenlust 
gesprint, gelopen, gesprongen 
en gegooid. Deelnemen is be-
langrijker dan winnen, maar zo-
als altijd zijn er ook nu ‘gewoon’ 
144 medailles te verdelen! So-
wieso is er voor iedere deelne-
mer een mooie prestatiekaart. En 
ook dit jaar zal de meest succes-
volle school beloond worden met 

een mooie beker. Vindt u het leuk 
om eens te komen kijken naar ‘de 
moeder aller sporten’, twijfel dan 
niet en kom zaterdag 6 april naar 
de atletiekbaan aan de Sportlaan. 
U kunt dan vast en zeker genieten 
van de sportiviteit, het enthousi-
asme en talent van de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse jeugd !

Het programma begint om 10.00 
uur met de drie oudste groepen 
van de basisschool en vanaf 13.00 
uur zijn de groepen drie, vier en 
vijf aan de beurt. Zo tussen 16.30 
en 17.00 uur zal de dag afgeslo-
ten worden met de laatste prijs-
uitreikingen.

Jeugdschaken
k ka pioen bij 

Aalsmeer - Met nog zes ronden 
te gaan is Luuk Valkering weer en 
met grote overmacht kampioen 
geworden van de AAS Jeugd-
competitie. Luuk won in een goe-
de partij van Luuk B. Wit lokte de 
verzwakking g6 uit en bezette de 
zwarte diagonaal met zijn dame, 
ondekbaar mat was het gevolg.
Christiaan kreeg een zware aan-
val van Marien over zich heen, 
Marien miste zelfs mat in 2 en 
kwam er daarna niet meer door-
heen. Christiaan had nog een vrij-
pion die naar dame promoveerde 
en daarmee werd Marien mat ge-
zet. Broer Robert stond ook heel 
goed tegen Konrad, maar kon 
ook de winst niet vinden. Ook 
hier kantelde de partij en wist 
Konrad te winnen. Daarmee is 
de strijd om de derde plaats erg 
spannend geworden, want Luuk 
B., Marien en Konrad hebben al-

len 11,5 punt en daar vlak achter 
volgt Bryan met 10,5 punt. Bryan 
won van nieuwkomer Storm. Met 
Storm doen er nu 25 jeugdspelers 
mee aan de spannende en gezel-
lige jeugdcompetitie van AAS, de 
sterkste schaakvereniging in de 
verre omgeving. De enige remi-
se van de avond was die tussen 
Rune en Simon, die er niet tevre-
den mee was. De achterstand op 
broer Konrad werd nu 2 punten.
Twee van de drie AAS dames wa-
ren aanwezig en beiden wonnen 
met zwart. Merel hakte Kevin in 
de pan en Victoria won van Maks.
Tenslotte won Niek van Kai en 
Rink won van Sem. Kijk voor uit-
slagen en standen op www.aas.
leisb.nl
Stand na ronde 21: 1 Luuk V 20 
punten, 2. Christiaan met 13 pun-
ten en 3. Luuk B met 11,5 punten.
Door Ben de Leur

Jeugdhandbal
ekkensl iter K   speelt 
elijk te en koploper 

Kudelstaart - Na een periode 
met wat weinig wedstrijden trad 
RKDES D1 afgelopen zondag aan 
in de Proosdijhal. De eerste van 
de laatste twee wedstrijden van 
het binnenseizoen. En RKDES, 
de hekkensluiter van de compe-
titie, was gebrand op een mooie 
uitslag. Alle spelers waren pre-
sent. Dat was ook nodig want de 
tegenstander waren de dames 
van VOC, de nummer één van de 
competitie. Eerst maar even de 
feiten. De ruststand was 8-8 en 
de eindstand 12-12. RKDES pakte 
deze middag een punt. Tegen de 
verwachtingen in. Maar dik ver-
diend. 
De eerste 10 minuten van de wed-
strijd leken hier echter niet op te 
wijzen. Na twee en een halve mi-
nuut aanvallen lag de eerste er-
in. Vóór VOC. Jammer, maar goed, 
niets om je nog druk om te ma-
ken. Maar al snel stond het thuis-
team met 5-1 achter. Het zou een 
moeilijke middag worden. Dacht 
men. Maar toen gebeurde er iets. 
Iets speciaals. RKDES rechtte de 
rug, en ging de strijd aan. En hoe!
Martijn, onbetwist de aanvalslei-
der van de Kudelstaartse formatie 
ging voorop in de strijd. Linksom. 
Rechtsom. Door het midden. Met 
counters. Of als laatste schakel in 
het samenspel. De held ging door 
en door. De eerste helft had VOC 
simpel gezegd geen antwoord op 
Martijn. In de tweede helft wer-
den twee verdedigers op hem 
gezet, en probeerden ze hem uit 
de wedstrijd te worstelen. Maar 
het deed hem weinig. En de rest 
van de Kudelstaartse reuzendo-
ders? Die gingen er ook helemaal 
voor. Wat te denken van bijvoor-
beeld Lucas. De doelman van de 
eerste helft, gooide in de twee-
de helft twee ballen in het net en 
had daarmee een belangrijk aan-

deel in de eindstand. Mees buf-
felde de hele wedstrijd van ach-
ter naar voor en weer terug. Met 
slimme interventies de aanval-
len onschadelijk makend. Tristan 
bleef vanaf de linkerflank het 
doel van de tegenstanders besto-
ken. Onophoudelijk. Nico, aan de 
rechterflank, speelde een van zijn 
beste wedstrijden van het sei-
zoen. Luuk hield als doelman zijn 
team met zijn katachtige reflexen 
op de been. En waar hij zich soms 
verslagen achtte, brachten lat 
en paal redding. Het geluk was 
soms aan zijn zijde, maar een 
goede doelman dwingt geluk af. 
Matthijs vocht op het midden-
veld een heuse veldslag uit met 
de nummer vier van VOC. Lente 
bleef de gehele wedstrijd verde-
digen als een beer. Justin, de bal-
vaste spelverdeler, ging er trou-
wens ook helemaal voor. En inval-
coach Kick liet ook van zich ho-
ren. RKDES liet zich niet meer ver-
rassen. De actie van de wedstrijd 
komt op naam van Ben. Klemge-
zet hij het overzicht en zag in zijn 
ooghoeken dat Justin helemaal 
voor stond. Zo vrij als een vo-
gel. Strak en hard wierp Ben hem 
recht in de armen van Justin. De 
bal werd met gevoel hoog in de 
hoek geplaatst, maar de boom-
lange keeper van VOC kon hem 
nog net met de vingertoppen uit 
het doel werken. Ook al ging het 
schot jammerlijk net over, het sa-
menspel was exemplarisch. Voor 
elke bal werd gevochten. Dit is 
een team. Een fractie voor het 
eindsignaal maakte Lucas de ver-
lossende gelijkmaker: 12-12. Een 
gelijkspel dat voelt als een over-
winning, getuige ook de yel van 
de thuisspelende ploeg: ‘Yel Yel 
Yel, RKDES wint wel!’ Komen-
de week speelt RKDES de laatste 
wedstrijd in de zaal. 

SV Omnia 2000
Twaal  edailles voor 
tra polinesprin ers
Aalsmeer - Vijf gouden, vijf zil-
veren en twee bronzen medail-
les. Dat was de prima opbrengst 
van de derde plaatsingswedstrijd 
voor de trampolinespringers 
van SV Omnia 2000. Op 9 maart 
sprongen de springers uit de 3e 
en 4e divisie zowel individueel als 
synchroon.
Bij Individueel waren er mooie 
eerste plaatsen voor Eva Sop-
pe, Finn Kweekel, Quinte Im-
mink, Nicky Schijveschuurder en 
Duncan Lemstra. Bing Blom en 
Katelijne van der Avoird behaal-
den een knappe tweede positie 
in hun klasse, net als Bo Breur-
ken. Hannah Serné en Lucinda de 

Graaff konden een bronzen me-
daille mee naar huis nemen.
Ook bij het synchroonsprin-
gen gingen er duo’s met medail-
les naar huis. Katelijne van der 
Avoird en Merel van Wilgenburgh 
sprongen zich naar een mooie 
tweede plek, net als Muriel Cop-
pens en Bo Breurken. 

Thuiswedstrijd
Op zaterdag 30 maart sprin-
gen deze springers van SV Om-
nia 2000 een thuiswedstrijd in 
de Proosdijhal in Kudelstaart. De 
wedstrijd start om 13.25 uur en 
supporters zijn van harte wel-
kom. 

Eerste plaats voor Finn Kweekel van SV Omnia 2000.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
o d voor No l Tan en 
ilver voor o  odder

Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart 
werd de halve finale van de Regio 
Noord-Holland georganiseerd in 
Sporthal Beverwijk. Van SV Om-
nia 2000 hadden zich 22 turnsters 
voor deze wedstrijd geplaatst via 
de rayonwedstrijden. Dus al een 
hele eer om aan deze halve fina-
le mee te mogen doen. In de ca-
tegorie instap-D2 mochten er 
acht Omnia-turnsters mee doen. 
Een record. Helaas kon Jacky van 
Leeuwen niet mee doen wegens 
een blessure. Frederique Esseni-
us werd 27e en Noortje Verbeek 
22e. Ellis Mulder behaalde de 
2e plaats bij de Brug met 14.100 
punten en in het eindklassement 
werd ze 15e. Fien Bax eindig-
de op de 14e en Anne Meijn op 
de 12e plaats. Roxanne Vermeu-
len had haar sprong in korte tijd 
zo verbeterd dat ze zelfs daarop 
de 3e plaats scoorde met 14.050 
punten. In het eindklassement 
behaalde ze de 8e plaats met 
53.450 punten. De beste presta-
tie in deze categorie werd gele-
verd door Zoë Lodder. Zij turn-
de een constante wedstrijd met 
14 punten voor de sprong en 
14 punten voor de Brug. Zij be-
haalde in totaal de 2e plaats met 
een score van 54.500 punten en 
daarmee de zilveren medaille. 
In de categorie Pupil 1-D1 turn-
den Britt Lisierse en Fenne Vogel. 
Fenne eindigde op de 17e plaats 
met 51.150 punten en Britt werd 
12e met 52.100 punten. In de ca-
tegorie Pupil 1-D2 turnde No-
el Tan een hele goede wedstrijd. 
Op de Vloer behaalde ze de 3e 
plaats met 14.050 punten; bij de 
Brug werd ze 1e met 14.133 pun-
ten. Balk was haar laatste toe-
stel. Dat is altijd lastig en daarbij 
kwam ook nog het feit dat ze als 
allerlaatste turnster aan de beurt 
was. Ze bleef echter heel kalm en 
behaalde hier de 4e plaats met 
13.450 punten. De Sprong kan 
nog iets worden verbeterd, want 
daar behaalde ze de 19e plaats. In 
het eindklassement kwam ze met 
het eindresultaat van 55.433 pun-
ten op de eerste plaats. Na goud 
in het rayon nu goud in de hal-
ve finale van de Regio Noord-Hol-
land. En dat terwijl Noël dit sei-
zoen haar debuut maakte bij het 
Wedstrijdturnen. In de categorie 
Pupil 2-D1 turnden drie Omnia-

turnsters:  Alicia den Ouden, Ran-
ya Hnassay en Noortje Verbeek. 
Alicia was als reserve de wed-
strijd binnen gekomen, dus was 
het voor haar al leuk om mee te 
mogen doen. Zij behaalde de 25e 
plaats. Ranya behaalde met haar 
mooie vloeroefening de 3e plaats 
en in het eindklassement werd ze 
17e met 48.500 punten. Noa Ver-
beek eindigde op de 13e plaats 
met 49.225 punten. In de catego-
rie Pupil 2-D2 turnden vier Om-
nia-turnsters: Jente Tolsma, Ali-
sa Kockelkorn, May Burke en Jen-
te Spaargaren. Jente Tolsma ein-
digde met 44.983 punten op de 
24e plaats, Alisa werd 4e op de 
Brug en in totaal behaalde ze met 
47.542 de 18e plaats. May wist 
met 49.692 punten de 11e plaats 
te scoren. Jente Spaargaren be-
haalde de 2e plaats op de Sprong 
en eindigde in het eindklasse-
ment met 50.192 punten op de 
8e plaats. In de categorie Jeugd 
1-D1 was Omnia vertegenwoor-
digd met 2 turnsters van de 4 die 
zich geplaatst hadden (helaas 
waren Nada Hnassay en Dieuwer-
tje Gerritsma ziek). Roosmarijn de 
Rond da Silva Futre eindigde met 
45.050 op de 21e plaats en Sanne 
Klein werd 14e met 47.200 pun-
ten. De turnsters, die zich in de-
ze wedstrijd bij de beste 14 wis-
ten te plaatsen, mogen deelne-
men aan de Regiofinale, die op 
6 april gehouden zal worden in 
Amsterdam. De trainsters Mari-
et Tas en Anneke Nap mogen te-
vreden terugkijken op deze halve 
finale, waarbij tien turnsters zich 
hebben geplaatst voor de Regio-
finale. Interesse gekregen voor 
turnen? Kom (recreatief ) turnen 
bij SV Omnia 2000. Kijk voor meer 
informatie en het lesrooster op 
www.svomnia.nl.

Negende plaats voor Boris van Omnia
Nederlands s es bij e 

als eer lower p
Aalsmeer - De 23ste editie van 
de Flower Cup, het internationale 
trampolinetoernooi, heeft afge-
lopen zaterdag 16 maart plaats-
gevonden in De Bloemhof. Ruim 
400 deelnemers uit totaal 17 lan-
den schitterden op de trampoli-
nes in de sporthal. 
Overdag vonden diverse wed-
strijden plaats en in de avond 
mocht publiek op de tribune 
plaatsnemen voor de finales. Bij 
de volwassenen heren en da-
mes waren er gouden medailles 
voor Nederland, resp. voor Rik-

kert Veldhuizen en Daniëlle Bo-
gaards. Beste springers van SV 
Omnia waren Boris Claus (9) en 
Quinta Baijens (32). In de catego-
rieën jeugd zijn de meeste eerste 
plaatsen behaald door springers 
uit Engeland en Duitsland. Bij de 
boys 15-16 jaar een Italiaans suc-
ces en bij de girls 13-14 jaar was 
de hoogste eer voor een Griekse. 
Overige resultaten van springers 
van SV Omnia: Casper Dokter 
(19), Reginta Omta (37), Lucinda 
De Graaff (53) en Marlies Kok (65). 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 23 MAART:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - B.O.L.  1 14.30 u
F.C.A. 2 - B.O.L.  2 11.45 u
Pancratius 2 - F.C.A. 3 13.15 u
F.C.A. 4 - Amstelveen. 5 14.30 u
F.C.A. 6 - VVA/Spartaan 7 14.30 u
V.V.C. 35+2  - F.C.A.35+1 15.00 u
F.C.A. 45+1 - S.C.W. 45+1 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - V.E.W. 1 14.30 u
R.C.H. 2 - S.C.W. 3 12.00 u 
S.C.W. 4 – V.V.C.  3 14.30 u
IJmuiden 6 - S.C.W. 5 14.30 u 

R.C.H. 35+1 - S.C.W 35+1 14.45 u
S.C.W. 45 +1 - S.C.W. 45+1 14.30 u

ZONDAG 24 MAART:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 3 – Pancratius  6 11.30 u
F.C.A. 4 - Badh.dorp  3 14.00 u
F.C.A. 5 - D.S.O.V 5 11.30 u
R.K.D.E.S.
Voorschoten 1 - RKDES 1 14.00 u 
S.J.C 3 - R.K.D.E.S 2 10.30 u 
Geinburgia 2 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 - WV-H.E.D.W. 5 12.00 u
Pancratius 9 - R.K.D.E.S. 5 15.00 u

Gelijk spel tegen ESCO in Den Haag
FC Aalsmeer zondag 
doet zichzelf tekort
Aalsmeer - Wederom een ver-
re uitwedstrijdvoor de zondag 
tak van FC Aalsmeer, 126 kilo-
meter stond er weer op de teller 
voor deze wedstrijd achterin Den 
Haag. Een mooi complex bij de 
vereniging GSC ESDO, twee gras-
velden (afgekeurd) en één kunst-
grasveld en daar moest op ge-
voetbald worden, een oud kunst-
grasveld zoals twee jaar geleden 
FC Aalsmeer ook had. Pim Does-
wijk op doel (roeleren) met Bart 
Koopstra, Joery v/d Schraaff nog 
geblesseerd en daarvoor in de 
plaats Robin Kruijsman. Zoals 
overal een harde wind over het 
veld en dat maakte bij voorbaat 
echt goed voetbal niet mogelijk, 
bal laag over de grond was het 
credo van Marco Bragonje  aan 
zijn team. De beginfase was ze-
ker voor de FC, kansen kwamen 
er al gauw voor Pawel Kocon en 
Jeroen Ezink na prima aangeven 
van Robin Kruijsman, maar kee-
per Jacobs stond letterlijk en fi-
guurlijk zijn mannetje. Een ty-
pe Piet Schrijvers groot en breed 
en een sta in de weg, hoge bal-
len waren een makkelijke prooi  
voor hem. De combinaties liepen 
goed  en veelal werd de zijkanten 
gezocht om van daaruit de voor-
zetten te geven, zo ook weer met 
Alexander Goes die na een pri-
ma aanval via Remi Pasternak  bij-
na de 0-1 kon intikken, maar he-
laas bal werd tot corner verwerkt. 
De wedstrijd was zeker het aan-
kijken waard en verdiende eigen-
lijk ook doelpunten, maar de ver-
dediging van FC Aalsmeer en ES-
DO gaven nog weinig weg. In 
de 40e minuut de eerste echte 
kans voor ESDO na een goed lo-
pende aanval, maar de bal werd 
naast geschoten. Twee minu-

ten later was het raak. Pawel Ko-
con speelde zijn man prima uit en 
schuin voor het doel en met een 
lage schuiver liet hij keeper Ja-
cobs kansloos: 0-1, een prima op-
steker voor het team. Nog geen 
2 minuten later was het echt alle 
pech van de wereld. Bij een schot 
op doel was de bal via Nick Sluis 
onbereikbaar voor Pim Doeswijk 
en verdween net onder de lat, 
een domper en zeker niet terecht 
1-1. De tweede helft in de begin-
fase was niet best Twee keer een 
corner weggeven was niet nodig 
en vooral met die wind tegen kan 
dat rare taferelen opleveren voor 
het doel. De Aalsmeer supporters 
keken er toch wel een beetje be-
nauwd naar, want weer een pech 
doelpunt kon en mocht niet ge-
beuren, daarvoor stond er teveel 
op het spel. Daarna was het echt 
FC Aalsmeer wat de klok sloeg, le-
gio kansen voor de gehele voor-
hoede, schoten uit de tweede lijn 
van Sten Piet (gaat zich steeds 
meer gelden), kansen voor Je-
roen Ezink (schuin alleen op kee-
per af ) en net naast van Pawel Ko-
con en Remi Pasternack. Twintig 
minuten voor tijd Bewar Kasim 
erin voor Robin Kruijsman, meer 
power naar voren gericht maar 
het lukte niet. Lichte blessure 
voor Remi Pasternack en A-ju-
nior Daan Stoffels aan de rech-
terkant erin, het mocht allemaal 
niet baten. Voor de wedstrijd te-
kende de spelers en supporters 
allemaal voor een punt en na de 
wedstrijd heerste toch het cha-
grijn, dat Aalsmeer punten had 
laten liggen. De voetballers mo-
gen weer lekker twee weken uit-
rusten van de bond en dus speelt 
FCA op zondag 7 april tegen HDV 
weer een thuiswedstrijd. 

Zaalcompetitie korfbal
VZOD FIQAS 3 kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 16 maart stond de Proosdij-
hal op zijn kop: het derde senio-
renteam van korfbalvereniging 
VZOD FIQAS is kampioen gewor-
den in de zaalcompetitie. Waar 
het vlaggenschip van VZOD wei-
nig in te brengen heeft in de 
competitie dit seizoen, laat het 
derde team zien dat passie, inzet 
en enthousiasme tot een mooi re-
sultaat kunnen leiden.
In een rechtstreeks duel met hun 
belagers, de nummer twee van 
de competitie, TOP Solar, trok 
VZOD aan het langste eind. Na 
een voortvarende start, leek het 
team de druk niet aan te kunnen 
en kwam op een 2-6 achterstand. 
Maar de ervaren routiniers wis-
ten zich te herpakken en kwamen 
weer langszij om de rust met een 
voorsprong van 10-7 in te gaan.
In de tweede helft was het dui-
delijk wie de touwtjes in handen 
had: VZOD nam de leiding en 

bouwde de voorsprong uit naar 
een eindstand van 19-9. Het zelf-
vertrouwen groeide en de spe-
lers begonnen zelfs wat show ele-
menten in te brengen wat het en-
thousiaste publiek zeer kon waar-
deren. Na het laatste fluitsig-
naal kreeg het team een staan-
de ovatie van de toeschouwers 
die in groten getale aanwezig wa-
ren. Daarna was het tijd voor een 
feestje in het sportcafé van De 
Proosdijhal, waar het tot in de la-
te uurtjes zeer gezellig was. 
Er volgen nog een paar wed-
strijden in de zaalcompetitie en 
in april start de veldcompetitie 
weer.
Ook daar gaat dit team, een men-
geling van ervaren veteranen en 
enthousiaste jongere korfballers, 
uiteraard weer voor het hoog-
ste doel. Zo bewijst dit team van 
VZOD dat attractief korfbal niet 
alleen op het hoogste niveau ge-
speeld wordt!

V.l.n.r. 1e rij: Jessica Verheul-Zijerveld, Marcel van Soest, Paul te Riele, Kees 
van Pelt en Rob Roy. 2e rij: Bart Verheul, Shewa Bernsen, Joyce van der 
Vaart, Maaike Heil, Dorien Rinkel en Bea Venema.

ZABO ronde 13 
in Bloemhof

Aalsmeer - Zaterdagavond 23 
maart wordt de ZABO compe-
titie voortgezet met een nieu-
we speelronde en er wordt dit-
maal gezaalvoetbald in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. 
Voor dit seizoen staan er bij de 
ZABO nog zes wedstrijdavonden 
op de speelkalender: éen ronde 
in maart, twee in april en drie in 
de maand mei. Het programma 
van speelronde 13 ziet er als volgt 
uit: om 18.35 uur begint Amsec 
Piller tegen LEMO. Om 19.20 uur 
is de aftrap bij HFC Haarlem te-

Voetbalwedstrijd in en tegen Huizen
Verdiende overwinning 
voor FCA zaterdag
Aalsmeer - Voor de circa 200 voet-
balliefhebbers die de storm trot-
seerden heeft FC Aalsmeer (zater-
dag) uit in Huizen een verdiende 
overwinning geboekt. En wat nog 
het meeste telde: de drie pun-
ten. Daar ook onderin werd ge-
wonnen blijft men in ieder ge-
val contact houden met de mid-
denmoot. Met dit weer was van 
goed voetbal geen sprake. Ballen 
die zo maar terugwaaiden en pas-
ses die een dubbele snelheid kre-
gen. Het gebeurde allemaal en 
Aalsmeer had hier het beste ant-
woord op. Behoudens Jermaih 
Veldman op de goal voor Nick 
van der Wiel stond dezelfde ba-
sis in het veld als de week ervoor 
tegen Abcoude. SV Huizen start-
te ook behoudend met een 4-4-2 
opstelling. Maar hun spitsen Oli-
vier Blauw en Hidde van der Veldt 
werden door Eder Medina Delga-
do  en Sergae Kogeldans aan ban-
den gelegd. Het middenveld van 
de FC won het op karakter en in-
zet van S.V. Huizen. Daan Vane-
man, Junior Tiller, Berry Kramer en 
Solomon Pinas hielden Huizen op 
hun eigen helft vast. Calvin Koster 
en Jordy de Groot waren plaag-
geesten voor de Huizense achter-
hoede. De eerste kans was voor 
Aalsmeer in de 10e minuut. Een 
voorzet van Jordy de Groot werd 
nog beroerd door Calvin Koster, 
maar de bal ging door de wind 
net naast. Voetballend ging het 
gelijk op, hoofdzakelijk op de mid-
denlijn. In de 15e minuut was het 
raak. Een voorzet van Calvin Kos-
ter werd verlegd door Junior Til-
ler op Jordy de Groot die het ver-
volgens knap afmaakte: 0-1. Voet-
ballend zag het er allemaal niet zo 
leuk uit. Als je de capriolen van de 
bal zag door de wind had je daar 
alle begrip voor. Een goede doe-
laktie van Jermaih Veldman in de 
26e minuut waarbij hij zich bles-
seerde. Het duurde enige minu-
ten, maar hij kon de wedstrijd 

vervolgen. Scheidsrechter Danny 
Korbee had de wedstrijd strak in 
handen en tot aan de rust gebeur-
de aan beide zijden niets noe-
menswaardig. Wie zou verwach-
ten dat Huizen met zijwind mee 
Aalsmeer in de tweede helft on-
der druk zou zetten kwam bedro-
gen uit. Het Huizer publiek liet dan 
ook soms luidkeels hun ongenoe-
gen horen. Maar Aalsmeer liet zich 
niet van de wijs brengen. Alleen in 
de 52e minuut was het even span-
nend voor het Aalsmeer doel. Een 
vrije trap van René Troost werd 
door Burak Sitil corner gekopt. 
Vervolgens redde Jeremaih Veld-
man door de bal uit de kruising te 
boksen. Wissel 61e minuut: Mar-
tin Campbell voor Jordy de Groot. 
Ook de leeggespeelde Junior Tiller 
werd gewisseld voor Sander Aznar 
Matinez. Trainer Arnold Klein van 
Huizen bracht twee aanvallers in 
het veld, maar het leverde weinig 
meer  op dan een paar voorzetten 
die een prooi waren voor Burak Si-
til en Eder Delgado. Verder kwa-
men zij niet. Ook een derde aan-
valler erbij leverde geen schot-
kracht op bij Huizen. Integendeel, 
een counter van Aalsmeer liep als 
een trein. Een pass van Daan Vane-
man op Berry Kramer die vervol-
gens de bal breed legde op Cal-
vin Koster die met de punt van 
zijn schoen de 0-2 in het doel de-
poneerde en de buit was binnen. 
Wissel 89e minuut: Gilliano Eijken 
voor Calvin Koster. De broodnodi-
ge drie punten waren binnen. Ko-
mende zaterdag 23 maart speelt 
FC Aalsmeer (zaterdag) thuis aan 
de Beethovenlaan tegen B.O.L. 
uit Broek op Langedijk. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

FC Aalsmeer zondag reisde af naar 
Den Haag om het op te nemen te-
gen GSC Esdo. De teams hielden 
elkaar in evenwicht. Eindstand: 
1-1.

Aan kop in de competitie
Voetbal: RKDES wint in de 
slotseconde van Blijdorp
Kudelstaart – 94 Minuten ston-
den er al op de klok toen Indy van 
Koert nog mocht aanleggen voor 
een penalty en tot blijdschap van 
de Kudelstaarters faalde hij niet 
en won RKDES overigens dik ver-
diend met 2-1 van Blijdorp en 
pakt daarmee de koppositie in 
de 3e klasse hoog. RKDES mis-
te doelman Tommy Blokzijl, die 
op de training geblesseerd is ge-
raakt. Good-old Wilbert Klijmij 
verdedigde dus het doel en hij 
bleef ongeslagen deze compe-
titie. Ook Jeroen Bakker maakte 
zijn debuut in de basis opstelling.
Wederom een harde strakke wind 
stond iets schuin over het veld, 
zodat het spelen van een potje 
voetbal behoorlijk te leiden had. 
De eerste helft moesten de Ku-
delstaarters tegen de wind op 
boksen wat toch lastig bleek te 
zijn, maar na zes minuten was er 
toch de eerste serieuze kans voor 
de Afas/Nieuwendijk brigade. De 
voorzet van links kwam net niet 
bij de aanstormende Mano van 
Veen. Ondanks het lichte veld-
overwicht was het toch Blijdorp 
die scoorde. Wat klungelig ver-
dedigen van RKDES bracht een 
aanvaller alleen voor keeper Wil-
bert Klijmij en hij faalde niet: 0-1 
voor de gasten. Vlak voor rust 
kreeg de zwart/rode brigade een 
grote kans. Het was Elias Elhadji 
die de bal voor de goal draaide, 
maar Roy Endhoven kopte naast. 
Een minuut later gevolgd door 
een enorme kans voor de spits 
van Blijdorp. Na een mooie aan-
val over rechts kwam de bal voor, 
maar zijn schot ging rakelings 
voorlangs. De tweede helft kwam 
Robin van der Steeg in het veld 
voor de licht geblesseerde Gijs 
Lentjes en vlak erna kwam ook 
Maarten van Putten in het veld 
voor Rick Verkuijl. De plaatselijke 
FC deed wat het kon om Blijdorp 
onder druk te zetten, maar veel 
verder als rand zestien kwamen 
de Kudelstaarters niet echt, moet 
gezegd dat Blijdorp ook over een 
behoorlijke solide verdediging 
beschikt. Met een boom van kee-
per die alles tot dus ver moei-
teloos uit de lucht plukte, met 
als hoogtepunt dat hij een strak 
schot van Indy van Koert fraai 

tot corner wist te tikken. De ve-
le vrije trappen die RKDES kreeg 
brachten eigenlijk geen gevaar. 
Het dichts bij was de vrije trap 
van Maarten van Putten die ra-
kelings overzeilde. Het geloof tot 
een goed resultaat ebde geleide-
lijk weg. RKDES kwam er gewoon 
niet doorheen en de vele corners 
die Kudelstaart kreeg brachten 
ook al geen gevaar, tot de 84 mi-
nuut. De zoveelste corner ditmaal 
van rechts kwam hoog bij de eer-
ste paal waar de keeper de bal zo 
kon vangen en dat deed hij ook, 
maar alsof het leer kookte lied de 
keeper de bal gelijk weer los en 
het was Robin van der Steeg die 
vanaf één meter binnen kon tik-
ken: 1-1. Blijdschap bij de spe-
lers en aanhang. Maar zat er nog 
meer in? In ieder geval de spelers 
vonden van wel, want deze mee-
valler had weer vertrouwen gege-
ven en RKDES zocht met man en 
macht de overwinning.
Vlak voor tijd een bijna niet te 
missen kans voor Indy van Koert. 
Hij kon een prachtige voorzet van 
Maarten van Putten vrij binnen 
tikken, maar hij miste tot ontzet-
ting van iedereen de bal. Mano 
van Veen pegelde in blessure tijd 
nog rakelings over de lat en het 
leek op een draw af te stevenen. 
Maar ver in blessure tijd werd de 
bal voor de zoveelste keer in de 
zestien gegooid waar Robin van 
de Steeg binnen leek te schieten 
maar een verdediger van Blijdorp 
hield met zijn arm de bal uit 
het doel. Dus de goed leidende 
scheidsrechter gaf een terechte 
penalty. Indy van Koert nam ach-
ter de bal plaats en schoot de bal 
hard in de touwen (2-1) en zo de 
drie punten in de tas. Er werd nog 
afgetrapt, maar dat was alles en 
de Kudelstaarters hadden een fel 
bevochte maar verdiende over-
winning binnen.
RKDES nestelt zich nu aan de kop 
in de competitie. Blijdschap alom 
bij spelers en begeleiding en na-
tuurlijk bij de supporters. Zondag 
24 maart uit tegen Voorschoten 
en dat zal zeker weer niet mak-
kelijk worden, maar RKDES gaat 
er voor.
Eppo
Foto: www.kicksfotos.nl

gen Green Fingers Uitzendbu-
reau. Om 20.05 uur komt koplo-
per Polonia Aalsmeer in actie te-
gen International Smokers Team. 
Om 20.50 uur speelt Joga Bonito 
tegen Street Football Team en om 
21.35 uur tenslotte is er als afslui-
ter Football Fanatics tegen Woei. 
Iedereen is van harte welkom en 
de toegang is gratis bij de ZABO.
Stand vooraf:
Polonia Aalsmeer 12-31, Foot-
ball Fanatics 12-28, Green Fin-
gers Uitzendbureau 12-24, Joga 
Bonito 12-20, Amsec Piller 12-20,  
HFC Haarlem 12-16, International 
Smokers Team 12-15, LEMO 12-
12, Street Football Team 12-10, 
Woei 12-0. Meer info op de web-
site: www.zaboaalsmeer.nl

Donkere wolken boven 
schakers AAS 1

Rudolph lang een pion voor, maar 
in ultieme tijdnood kwam Johan-
nes niet verder en moest in remi-
se berustten. De eer werd gered 
door Simon Groot. Simon stond 
de gehele partij beter, maar de 
vraag was of hij remise door eeu-
wig schaak kon vermijden. Geluk-
kig wilde zijn tegenstander meer 
en trapte meteen in een tussen-
zet van Simon en kon opgeven.
Aldert-Jan Keessen kwam ook 
moeizaam uit de opening en 
in de complicaties speelde zijn 

jeugdige tegenstander bijzon-
der sterk. Een dame eindspel 
met twee vrijpionnen voor wit op 
de damevleugel werd door Koi 
Pham zeer bekwaam naar winst 
gevoerd. 
Een ontluisterende 2.5-5.5 neder-
laag was de uitslag en hierdoor 
staat AAS nu op de voorlaatste 
plaats. Er degraderen twee teams 
uit 2B. AAS moet de volgende 
ronde tegen Amersfoort uit en 
zijn matchpunten hard nodig.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 maart heeft AAS 1 een pijnlij-
ke nederlaag geleden tegen het 
aloude VAS. Waar de Azen op een 
noodzakelijke overwinning hoop-
ten, was de kansloze nederlaag 
een harde klap. De meeste Azen 
kwamen slechter uit de opening, 
nu komt dit vaker voor, maar deze 
keer werd het op de meeste bor-
den minder en minder. 
Op zich begon de wedstrijd niet 
slecht, Ad van den Berg scoor-
de een +remise tegen de sterkste 
VAS-speler Hendriks. Maar daarna 
verloor Paul Schrama tegen good 
old Pim Ghijssen, de oud meester-

klasse speler liet zien het spel nog 
goed te beheersen. Henk Noord-
hoek leek onder de voet gelopen 
te worden, maar zijn tegenstan-
der speelde niet de sterkste voor-
zetting en Henk wist het eindspel 
remise te houden. Mark Trimp of-
ferde een kwaliteit, maar had wei-
nig compensatie. In een poging 
tot complicatie liep Mark in een 
naar mat-net en moest opgeven. 
De Azen verloren alle moed toen 
Jeffrey op bord 1 ten onder ging. 
Na een succesvol Tatasteel en 
Noteboomtoernooi, zit er in de 
bondscompetitie helaas de klad 
erin. Op bord 2 stond Johannes 

Glow in the Dark 
bij Volant’90

Kudelstaart - Op zaterdag 6 
april organiseert Badmintonver-
eniging Volant ’90 een bijzon-
der evenement in de Proosdij-
hal: Glow in the Dark Badmin-
ton. Zin om mee te doen? Sport-
kleding en zaalschoenen meene-
men is voldoende, want voor rac-

kets en shuttles wordt gezorgd. 
Er zijn geen kosten aan het mee-
doen verbonden.
Het evenement begint om 14.30 
uur voor jeugdleden van Volant 
’90 en hun familie en vrienden. 
Om 16.00 uur geïnteresseerden 
van Kudelstaart en Aalsmeer het 
veld op. En om 17.00 uur is het de 
beurt aan seniorenleden van Vo-
lant ’90 met familie en vrienden.
Kijk voor meer informatie op: 
www.volant90.nl





Aalsmeer - Donderdag 14 maart 
is een datum die in het geheugen 
van Thijs Brozius (B-Klasse) zal 
blijven. Op die dag gooide hij zijn 
eerste 152. Ook evenaarde hij zijn 
persoonlijk record op tien bakken 
(1344) en ging het twintig bak-
ken record eraan. Dat staat nu op 
2639. Patrick Haring en Cock Tuk-
ker gooiden eveneens een 152, 
maar deze toppers spelen al jaren 
in de Hoofdklasse.

Uitslagen per Klasse:
Hoofdklasse: 1. Patrick Haring, 2. 
Petra Houweling en 3. Albert Ge-
leijn. A-Klasse: 1. Theo van Le-
ijden, 2. Elisa de Jong-Houweling 
en 3. Jacob van ‘t Hof. B-Klasse: 1. 
Thijs Brozius, 2. Pim van der Meer 
en 3. Kees Verbruggen. C-Klasse: 
1. Mahjan Yari, 2. Pieter de Liefde 
en 3. Jan Geleijn Dzn.
Met nog drie competitiewedstrij-
den te gaan, is het nog best span-
nend in de meeste klassen. In de 
hoofdklasse gaat Petra Houwe-
ling aan kop met 264 punten. De 
A-klasse wordt aangevoerd door 
Mariëtte van der Vlugt met 194 
punten. In de B-klasse staat Thijs 
Brozius met 233 punten op één 
en de C-klasse lijkt Mahjan Yari te 
gaan winnen met nu 234 punten. 

NK Koppelsjoelen
Afgelopen zaterdag 16 maart 
heeft in Middelburg het NK Kop-
pelsjoelen plaatsgevonden. De 
nieuwe Nederlands kampioenen 
zijn Dick Eijlers en Siem Oosten-

brink geworden. Zij kenden een 
slechte start van het toernooi 
(1222), maar met twee mooie se-
ries (1391 en 1404) erna, kwamen 
zij op een gemiddelde van 133,90. 
Dit was genoeg om Ronald Pol-
man en Tim van Sommeren hun 
titel af te pakken. Met 133,37 ein-
digden zij op plaats twee, ruim 
voor Jan Drent en Pieter Euver-
man (130,70). Tim van Tiem was 
de enige deelnemer van Sjoel-
club Aalsmeer en eindigde met 
zijn vader Leo op plaats zes met 
een gemiddelde van 125,13.
De volgende competitieavond is 
op donderdag 28 maart en begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Kijk voor meer uitsla-
gen en informatie op de websi-
te van Sjoelclub Aalsmeer: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Leo en Tim van Tiem, zesde bij het 
NK Koppelsjoelen in Middelburg.
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Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 25 
maart houdt Allen Weerbaar weer 
een kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De 
deur staat uitnodigend open van-
af 19.30 uur voor inschrijving, kof-
fie en thee en het kaarten begint 
om 20.00 uur. De inleg is voor ie-
dere speler 1,50 euro per avond. 
De laatste avond was er veel 
storm en regen, maar toch was 
het buurthuis weer goed gevuld. 
Er konden mooie prijzen uitge-
deeld worden aan de vijf hoogst 
geëindigden. De eerste plaats 
was voor Lida de Nooij met 6008 
punten, op twee Ton Könst met 
5935 punten en de derde plaats 
was voor Emmy Schuit met 5177 
punten. De marsenprijs ging de-
ze keer naar Wijntje Heijink (3x) 
en de troostprijs was voor Maar-
ten van de Vaart met 3328 pnt. Bij 
het jokerenwon Jopie de Vries en 
laatste werd Lilian Klaassen.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Kees van Pelt wint finale 
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen darts-
avond van de Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart werd 
gewonnen door regerend kam-
pioen Erik Jan Geelkerken, hij ver-
sloeg in de finale de huidige kop-
loper Martin Bax. Martin had ech-
ter wel, net als Rene Verhoeven, 
de hoogste uitgooi van de avond 
met een gezamenlijke waarde 
van 204. Het tweede niveau werd 
gewonnen door Ilona van Emden, 
hier was Raymond van de Weiden 
de verliezende finalist. In het der-
de niveau was Kees van Pelt aan 
het stunten geslagen, hij won 
knap achtereenvolgens van sub-
toppers als Anno Knol, Huib Goot-
jes en Rene van Veen. Zodoende 
wist hij zijn allereerste finale bij 
de Poel’s Eye tegelijk in winst om 
te zetten, een uitstekende pres-
tatie. Rick Fransen was ondertus-
sen verdwaald in het vierde ni-
veau, die hij echter wel, ten kos-
te van Anno, op zijn naam wist te 
zetten. De volgende speelavond 
brengt de beslissing in de vierde 
periode. Tibor Hogervorst en Mar-
tin gaan gezamenlijk aan kop, zij 
worden achtervolgd door Tim van 
de Poel, net als in de algemene 
stand. Los van de prestige van de 
periodetitel kunnen Tibor en Tim 
de bonuspunten dus goed ge-
bruiken. Ilona, Sander ter Schure, 
Ronald Baars en Rene Verhoeven 
kunnen zich echter ook nog men-
gen in de strijd om de periodeti-
tel, dat belooft dus nog spannend 
te worden. Toch zijn de speel-
avonden dartstoernooitjes op 

zich, het motto van de Poel’s Eye 
is niet voor niets; zoveel als moge-
lijk darten, op zoveel als mogelijk 
het eigen niveau. Iedereen speelt 
door elkaar, maar dankzij het vier 
niveau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. Mor-
gen, vrijdag 22 maart, is de vol-
gende speelavond in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Hopelijk zijn 
er weer nieuwe gezichten. Elke 
darter kan namelijk zonder opga-
ve 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, deelname 
kost 4 euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informa-
tie te vinden.

Kees van Pelt boekte knap een rijtje 
overwinningen bij Poel’s Eye.

Wielrennen Amstelland 
Enzo Leijnse eerste bij 
regiokampioenschap

Rijn was daarin de winnaar, ter-
wijl Maaike Coljé de snelste Da-
mes was voor Amstelrenster Tes-
sa Zandberg. 
De komende weken staan er veel 
nationale en internationale wed-
strijden op het programma. Van-
af begin april wordt er ook weer 
elke dinsdag en donderdagavond 
gekoerst aan de Startbaan.

Koploper Het Y nog geen kampioen
Glorieuze overwinning 
waterpolo Dames 1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 maart speelden alle Oceanus 
waterpolo teams thuis in zwem-
bad De Waterlelie. Dames 1 be-
haalde een glorieuze overwin-
ning op koploper Het Y uit Am-
sterdam. Bij winst zou Het Y kam-
pioen zijn geworden, maar dat lie-
ten de Aalsmeerse dames niet ge-
beuren. Met nog vier wedstrijden 
te spelen heeft Oceanus nu nog 
6 punten achterstand op Het Y. 
Tot en met de derde periode ging 
de wedstrijd helemaal gelijk op 
en was de stand 6-6. Daarna liep 
Het Y heel snel uit tot 6-9, waar-
door de winst ver weg leek. In de 
laatste periode walsten de dames 
met maar liefst 8 doelpunten ech-
ter volledig over de tegenstander 
heen en werd de overwinning als-
nog binnen gehaald. De Oceanus 
doelpunten kwamen van Fabien-
ne Vork (4), Noëlla Hond (3) Noor-
tje van der Meer, Sofie van der Ven 
en Marieke Spitteler (allen 2) en 
Niké van Duijkeren.

Degradatie Heren 1
In tegenstelling tot de dames 
gaat het Heren 1 dit seizoen min-

der goed af. Na de nederlaag af-
gelopen weekend zijn de heren, 
na drie seizoenen in de 2e klas-
se, helaas gedegradeerd naar 
de 3e klasse. Er werd dit week-
end gespeeld tegen de nummer 
vijf, DZT ’62 uit Deurne. Het ver-
schil op de ranglijst werd in het 
water snel duidelijk en een stunt 
zat er geen moment in. De wed-
strijd ging uiteindelijk met 12-5 
verloren. De doelpunten werden 
gemaakt door Richard van den 
Burgt, Kevin Melman (beide 2) en 
Dennis Reijnders.

Overige uitslagen:
Heren 4 – WZ&PC 2: 3-6
Dames 2 – WZ&PC 1: 6-6
Jongens onder 19 – Watervlo: 4-10
Heren 3 – ZV De Zaan 5: 5-5
Heren 2 – Polar Bears 4: 11-13

Waterpolojeugd
Oceanus is op zoek naar nieu-
we waterpolojeugd! Kinderen en 
jongeren (tot en met 13 jaar) kun-
nen een aantal keer gratis komen 
meetrainen op donderdag van 
18.00 tot 18.45 in zwembad De 
Waterlelie aan de Dreef.

Speelavond voor 
leden IJsclub

Aalsmeer - Aanstaande vrij-
dag 22 maart, houdt IJsclub 
Aalsmeer-Oost weer de jaarlijk-
se speelavond voor haar leden in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247. De zaal gaat om 19.30 open 
voor inschrijving en de aanvang is 
om 20.00 uur. Net als voorgaande 
jaren 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.

Paul wint met 
gelijke cijfers

Aalsmeer - De 5000 grens was 
zeer in trek afgelopen vrijdag-
avond 15 maart bij Buurtvereni-
ging Hornmeer. Een zeer grote 
opkomst gaf aan dat het met het 
klaverjassen wel goed zit. En pro-
beer het maar voor elkaar te krij-
gen om eerste te worden met een 
eindstand van vier gelijke cijfers. 
Met een score van 5555 was het 
Paul Schouten die dit kunststuk-

Leo en Tim 6e op NK Koppelsjoelen
Persoonlijk record voor 
Thijs bij Sjoelclub

Ook bij laatste 4 in BeNe League
Greenpark treft Lions in 
halve finale NK beker
Aalsmeer - De loting voor de hal-
ve finale van het NK handbal be-
kertoernooi heeft plaats gevon-
den afgelopen woensdag 13 
maart. Greenpark Aalsmeer wist 
zich bij de beste vier te plaat-
sen door winst op Houten (29-
26). Voorzitter Mike van der Laar-
se van Greenpark Aalsmeer liet in 
een reactie na deze wedstrijd we-
ten graag Quintus als tegenstan-
der te willen en hij hoopte dat de 
wedstrijd thuis gespeeld mocht 
worden. Beide wensen komen 
niet uit. Greenpark Aalsmeer gaat 
het in de halve finale opnemen 
tegen Limburg Lions.

Naar Sittard
De Lions hebben de laatste vier 
wedstrijden tegen landskampi-
oen Aalsmeer weliswaar verloren, 
maar beide ploegen zijn aan el-
kaar gewaagd. Bovendien wordt 
het een thuiswedstrijd voor de 
Limburgers. Er wordt gehand-
bald in de Stadssporthal in Sittard 
in de tweede week van april. De 
winnaar plaatst zich voor de fina-
le, die op Hemelvaartsdag in Al-
mere gespeeld gaat worden.

Volendam en Quintus
De derde kandidaat in deze hal-
ve finale is Volendam, dat afge-
lopen dinsdag 12 maart met 30-
25 wist te winnen van het derde 
team van Greenpark Aalsmeer. 
Voor Volendam was het een dag 
langer wachten wie de tegen-
stander zou worden. Donder-
dag 14 maart was het erop of er-
onder voor Quintus of E&O 2. 
Dit tweede team uit Emmen kon 
net als het derde van Greenpark 
Aalsmeer niet voor een stunt zor-
gen en verloor in Kwintsheul ‘dik’ 
van Quintus met 34-21. Het door 
Van der Laarse ‘gewenste’ Quintus 
wordt dus de tegenstander van 
Volendam. In Sittard kan Green-
park overigens rekenen op veel 
support uit Aalsmeer. Mogelijk 
gaan er bussen ingezet worden 
om alle handbalfans op de tribu-
ne in Limburg te krijgen. Flinke 
aanmoediging van supporters uit 

‘eigen dorp’ geeft veelal dat extra 
beetje spirit.

BeNe League handbalkraker
Alle steun kon Greenpark 
Aalsmeer ook afgelopen zater-
dag 17 maart gebruiken. Een be-
langrijke wedstrijd stond op het 
programma. In de BeNe League 
wordt gespeeld om een plaatsje 
bij de beste vier en tegenstander 
was Herpertz Bevo. Het was super 
spannend, maar het is de man-
nen van Greenpark Aalsmeer ge-
lukt om zich ook te plaatsen voor 
de final four in de BeNe League. 
In Panningen wisten de hand-
ballers concurrent Bevo op gelij-
ke hoogte te houden en dit gelijk 
spel (rust 11-11, eindstand 24-24) 
is genoeg voor deze plaats bij de 
beste vier in de Belgische Neder-
landse handbalcompetitie.
De finales gaan gespeeld worden 
op 30 en 31 maart in Antwerpen 
en deze gaan tussen Greenpark 
Aalsmeer, OCI Lions en de Belgi-
sche ploegen Visé en Boccholt.
Doelpunten zijn gemaakt door 
Vaidas (5), Robin, Rob en Tim (elk 
4), Remco en Quinten (elk 2) en 
Nils, Samir en Erik (elk 1).

Trainer en coach
En nog meer goed nieuws voor 
Greenpark Aalsmeer. Trainer en 
coach Bert Bouwer heeft afgelo-
pen week voor twee jaar bijge-
tekend. Hij gaat opnieuw geas-
sisteerd worden door voormalig 
topspeler Wai Wong, die ook de 
A- en B-jeugd onder zijn hoede 
heeft. Volgens zowel Bouwer als 
Greenpark-voorzitter Mike van 
der Laarse is er voldoende basis 
voor beide partijen om op dezelf-
de voet door te gaan.

Dames 3 kampioen!
Niet alleen de heren van Green-
park Aalsmeer hebben feest ge-
vierd. Ook ging de champagne 
open bij Dames 3. De meiden zijn 
voor het derde jaar op rij kampi-
oen geworden in hun klasse. Het 
bestuur heeft deze kanjers be-
loond met een bos bloemen. 

Greenpark-voorzitter Mike van der Laarse. “Gevochten als tijgers. Belo-
ning Final 4. Supertrots.”

Op maandag- en donderdagavond
Train je fit bij hardloop-
school Body Company
Aalsmeer - Vanaf 1 april star-
ten de hardlooplessen van Bo-
dy Company weer in het Amster-
damse bos op de maandag- en 
donderdagavond. Er wordt les 
gegeven aan échte beginnende, 
maar ook aan gevorderde hard-
lopers die grensverleggend wil-
len trainen in een groep. Trainer 
Josette Fransen heeft jarenlange 
ervaring als professioneel trainer. 
Ontdek hoe leuk het is te sporten 
in een groep met een professio-
nele trainer voor een betaalbare 
prijs. Meer informatie is te vinden 
op www.bodycompany.nl  Meld 
je aan voor een gratis proefles. 
Iedere les is anders, maar bestaat 
onder andere uit de volgende on-
derdelen: warming up, coördina-
tie-oefeningen, loopscholing, co-
re-stability oefeningen, kracht-
oefeningen, conditietraining en 
cool down. Het doel van de trai-
ningen is om op een gezonde en 
succesvolle manier fitter en ster-
ker te worden. De lessen worden 
op een speelse manier aangebo-
den waarbij je wel flink aan het 
werk wordt gezet. 
Josette: ”Ik zorg dat iedereen 
kan meedoen op zijn eigen ni-
veau in de groep. Het gaat niet 
om de prestatie, maar wel om de 
inzet en om te ervaren hoe fijn 
het is om buiten te bewegen en 
met een trots en tevreden gevoel 
weer naar huis te gaan.”

Renate volgt al bijna 2 jaar weke-
lijks de trainingen van Body Com-
pany: ”De hardlooplessen geven 
mij meer vertrouwen in mijn li-
chaam en meer energie! Door 
de gedoseerde manier van trai-
nen kan ik alles meedoen, wat 
mij weer zelfvertrouwen geeft en 
dat doet me erg goed. Ik ben in 
de beginnersgroep begonnen en 
na enige tijd doorgestroomd naar 
de gevorderdengroep. Inmiddels 
heb ik vorig jaar de Dam tot Dam-
loop meegedaan. Josette legt 
veel uit en dat is prettig. Ik voel 
me erg voldaan na een training!” 
Hardloopschool Body Compa-
ny traint het hele jaar door. Je 
kunt lid worden voor 22 euro per 
maand (1 les per week) of 35 eu-
ro per maand (2 lessen per week). 

Josette Fransen van 
Body Company.

Amstelveen - Het Regiokampi-
oenschap van Amstelland 2019 
kende zondag sterkbezette en 
goedgevulde wedstrijden op het 
eigen parcours aan de Startbaan 
in Amstelveen. WTC De Amstel 
opende daarmee haar wedstrijd-
seizoen. Thuisrijder Enzo Leijn-
se onderstreepte zijn klasse met 
een eclatante zege. Een mooie af-
sluiting van de wielerdag op het 
altijd zware rondje van de Peter 
Postbaan. 
Wielertalent Leijnse liet zijn klas-
se opnieuw zien. Na een paar po-
gingen was het al heel snel Leijn-
se die met Owen Geleijn, Jorne Vi-
deler en de sterke Brian Burggraaf 
er vandoor ging. Het peloton was 
intussen in drie stevige groe-
pen gebroken met in alle groe-
pen de nodige Amstelrenners. De 
vier pakten snel een ronde voor-

sprong en opnieuw gingen Leijn-
se, Videler en Geleijn in de aanval 
en kregen ze nu de jonge Wes-
sel Mouris en de ervaren Jeroen 
Breewel mee. In de finale gingen 
Enzo en Owen er nog eens van-
door en in de laatste twee ronden 
reed Enzo ook nog eens weg bij 
Owen. Enzo Leijnse dus winnaar, 
Owen Geleijn tweede en Jorne Vi-
deler derde. Brian Burggraaf was 
de winnaar van de Sportklasse. 
De dag begon met de Jeugd en 
daar waren de winnaars Amstel-
renner Max Baars (8/9 jaar), Bo-
dhi Klein (10/11 jaar), Jayms Lu-
nenborg met Michiel Mouris als 
3e (12/13 jaar) en Joeri Schaper 
(14 jaar) met de sterke Julian Ver-
gouw als tweede en Viego Tijssen 
als vierde. Bij de Nieuwelingen en 
de Dames ook een  mooie groep. 
Youp de Vos uit Alphen aan den 

je voor elkaar kreeg. Op twee Ria 
Muller met 5379 punten enop 
drie is Paolo Molia geëindigd met 
5171 punten. De poedelprijs was 
voor Ben Johannessen met 3714 
punten.

Koppelkaarten vrijdag
Komende vrijdag 22 maart is er 
weer koppelkaarten bij BV Horn-
meer. Iedereen is van harte wel-
kom in het buurthuis aan de Dreef 
1. Voor een kaartpartner kan ge-
zorgd worden. Aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving.
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Stichting Meer Armslag en Oceanus
Jaarlijkse zwemwedstrijd 
om Lenie v/d Meer bokaal
Aalsmeer - Op zondag 7 april or-
ganiseert Stichting Meer Armslag 
in samenwerking met Zwemver-
eniging Oceanus voor de vijfde 
keer haar jaarlijkse zwemwed-
strijd om de Lenie van der Meer 
bokaal.
Lenie van de Meer was de initia-
tiefneemster voor het oprichten 
van Stichting Meer Armslag. Deze 
stichting zet zich in voor de finan-
ciële ondersteuning van zwem-
mers met een beperking.
De locatie voor deze wedstrijd is 
Zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef 7 en de wedstrijd begint 
om 14.30 uur. De wedstrijd is bij-
zonder, omdat valide zwemmers 
en zwemmers met een beperking 
door het toepassen van een re-
kensysteem zich sportief met el-
kaar kunnen meten, waardoor er 
spannende wedstrijden ontstaan. 

Naast de zes zwemmers die Stich-
ting Meer Armslag financieel on-
dersteunt, hebben ook diverse 
zwemverenigingen uit de regio 
zich ingeschreven. Het belooft 
weer een spannende wedstrijd 
te worden. Wilt u de zwemmers 
komen aanmoedigen? U/jij bent 
van harte welkom.

Nu snelste handbiker ter wereld!
Jetze Plat verbreekt 
werelduurrecord
Aalsmeer - Handbiker Jetze Plat 
heeft op de wielerbaan in Sport-
paleis Alkmaar het werelduurre-
cord verbroken. In precies één uur 
tijd legde de zevenvoudig wereld-
kampioen een afstand van 44.749 
meter af. Daarmee verbeterde hij 
het oude record van landgenoot 
Geert Schipper ruim 2,5 kilome-
ter. Schipper had het record pre-
cies elf maanden terug op 42.165 
kilometer gezet. Plat gaf voor de 
start van zijn recordpoging aan 
in elk geval de traditionele mara-
thonafstand (42.195 meter) bin-
nen een uur af te willen leggen. Al 
in het eerste halfuur werd duide-
lijk dat hem dat – zonder onvoor-
ziene pech – ging lukken. Bij het fi-
nishschot na 60 minuten passeer-
de de Noord-Hollander net de lijn 
voor zijn 179e ronde. Na een paar 
minuten maakte Plats geëmotio-
neerde coach Guido Vroemen de 
officiële afstand bekend: 44.749 
meter.

Goede dag
“Het ging geweldig”, blikte Plat te-
rug. “Ik heb er alles uitgehaald, be-
ter dan dit kon het niet gaan. Ik 

ging weg op een schema dat tot 
44 kilometer moest leiden. Op een 
goede dag zou het meer kunnen 
worden, op een slechte iets min-
der. Het was een hele goede dag. 
Onderweg ben ik niet heel erg be-
zig geweest met of ik voor of ach-
ter lag op het schema. Mijn coach 
Guido gaf aan dat het goed ging. 
En zo voelde het ook. Een afstand 
van bijna 45 kilometer is echt ge-
weldig.”

Kick-off Tokio 2020
Voor Plat was zijn werelduurre-
cordpoging de kick-off voor zijn 
voorbereiding op de Paralympi-
sche Spelen van volgend jaar in 
Tokio. Plat wil daar zijn paralym-
pische titel in de paratriatlon gaan 
verdedigen en mikt ook op succes 
bij het handbiken. “Ik had al we-
reldtitels, was al de sterkste hand-
biker ter wereld. En nu heb ik ook 
een wereldrecord; ben ik de snel-
ste handbiker. Dat is echt wel iets 
anders, geeft een heel ander ge-
voel. Zo gaaf. Mijn kwalificatiejaar 
voor Tokio 2020 gaat nu beginnen 
en het vuurtje is bij mij vandaag 
écht aangestoken.”

Steun vanuit Aalsmeer
Jetze werd in zijn aanval op het 
uurrecord gesteund door het 
Fonds Gehandicaptensport, de 
Nederlandse Loterij en de Mike 
Multi Foundation, die zich in zet 
voor sporten voor minder-validen 
in Aalsmeer en de regio. Voorzitter 
Mike van der Laarse was naar Alk-
maar afgereisd om Jetze Plat aan 
te moedigen samen met Meerbo-
de-fotograaf Kick Spaargaren.
Foto: www.kicksfotos.nl

Winnaars Arie, Ton en Sonja
Handicaptoernooi bij 
Midgetgolfclub
Aalsmeer - Zaterdag 16 maart 
werd voor de 35e maal het Handi-
captoernooi gespeeld bij Midget-
golfclub Aalsmeer. Bij aanvang 
van het toernooi werd 1 minuut 
stilte gehouden voor het overlij-
den van Jan Paarlberg. Jan was 
één van de oudste leden van de 
club en heeft zeer veel betekend 
voor de Aalsmeerse midgetgolf-
club.
Bij het handicaptoernooi is het de 
bedoeling om onder je gemiddel-
de, behaalt in de laatste compe-
titie serie, te spelen. Onder barre 
omstandigheden werden de vier 

rondes gespeeld. Het toernooi 
liep behoorlijk uit doordat door 
de windvlagen de bal niet altijd 
op zijn plek bleef liggen. Het ge-
duld werd op de proef gesteld en 
de concentratie is dan ook moei-
lijk vast te houden. 
Toch wisten drie van de twin-
tig deelnemers onder hun ge-
middelde te spelen en dat waren 
dan ook direct de prijswinnaars. 
Op één Arie van Weldam met 10 
holeslagen onder zijn gemiddel-
de, op twee Ton Silvius met -5 en 
derde Sonja Kluver met 4 holesla-
gen onder het gemiddelde.

Van links naar rechts: Sonja Kluver, Arie van Weldam en Ton Silvius.

Zilver en brons voor paracycling duo
Imke en Larissa winnen 
twee medailles op WK!
Kudelstaart - De Kudelstaartse 
piloot Imke Brommer heeft met 
Larissa Klaassen een zilveren en 
een bronzen medaille behaald op 
het wereldkampioenschap para-
cycling in Apeldoorn afgelopen 
weekend! 
Op zaterdag werd het paralym-
pische onderdeel de kilometer 
tijdrit op de tandem verreden. 
Op dit onderdeel ligt de focus bij 
het tandem duo wat nog geen 
jaar samen fietst. In januari heb-
ben ze samen voor het eerst een 
wereldbekerwedstrijd gereden 
en werd er een tijd op de klok-
ken gebracht van 1.08.340. Twee 
maanden later op het WK werd 
hun snelste tijd aangescherpt tot 
1.06.545 in de zevende rit van de 
18 ritten die gereden moesten 
worden. De favorieten moesten 
in de laatste ritten rijden, maar 
alleen het Britse duo Thornhill 
en Scot kon onder de tijd van de 
Nederlandse dames komen. Een 
mooie zilveren medaille was dus 
het resultaat.
Op de zondag stond het sprint-
toernooi (200 meter) op het pro-

gramma. Met een kwalificatie-
tijd van 11.020 seconden (65 km/
uur) bereikten ze een tweede 
plek. Hierna volgde de kwartfina-
le tegen de Chinezen. Alle twee 
de heats werden gewonnen met 
ruim verschil en hiermee was de 
halve finale bereikt. 
In de halve eindstrijd moest te-
gen de Australiërs gereden wor-
den voor een finaleplaats. De Aus-
sies hadden in de kwalificatie een 
derde tijd neergezet, maar bleken 
in de twee heats over meer wed-
strijdervaring te beschikken. Zo-
doende werd de finale niet ge-
haald en moest er tegen de Bel-
gische dames gestreden worden 
om het brons. Het Belgische duo 
is ook een zeer ervaren duo en 
in de beide heats werd door hen 
ook tactisch gereden. Toch kon-
den Imke en Larissa in twee heats 
de bronzen plak veilig stellen.

Een zeer succesvol weekend voor 
de Nederlandse dames op hun 
route naar de Paralympische Spe-
len in Tokio waar ze voor goud 
gaan op de kilometer tijdrit!

Hoogste score voor Wil 
en Mijnie bij Onder Ons
Aalsmeer - Slechts 34 paren wa-
ren aanwezig op de speelavond 
van Bridgeclub Onder Ons op 13 
maart, maar de strijd was er niet 
minder om. De huidige kampioe-
nen zullen er toch nog flink aan 
moeten trekken om hun titel te 
prolongeren.
In de A-lijn werd maar liefst ne-
gen keer klein slem uitgeboden. 
Drie keer gebeurde dat, maar een 
keer aan de zes tafels en werd dat 
ook gemaakt zodat de tegenspe-
lers met een zaalnul werden ge-
confronteerd. Drie keer werd het 
niet gemaakt en bleek het dus te 
opportunistisch te zijn geweest.
In de B-lijn bood maar één paar 
drie Sans Atout op spel 1 en maak-

te dat. Op spel 10 werd ook drie 
Sans Atout geboden, maar dat 
ging gedoubleerd. De uitslag in 
de A-lijn: 1e Jaap en Henk Noord-
hoek met 58.75%, 2e Christa Leu-
ven en Rita Ritzen met 56.25% en 
3e Agneet van der Goot en Wil 
Jongkind met 54.17%. In de B-lijn: 
1e Ans van Wees en Gerrit van Lu-
ling met 60.42%, 2e Bep Heijtel 
en Anita Martens met 58.13% en 
3e Pim van der Zwaard en Evelyn 
Bakker met 57.29%. In de C-lijn: 
1e Wil Groot en Mijnie van Leeu-
wen met 64.58% (de hoogste sco-
re van de avond), 2e Mien Koren-
winder en Angela Korenromp 
met 59.90% en 3e Edwin Geleijn 
en Donne Lek met 58.85%

Biljartvereniging Aalsmeer
Team Wim Besselse uit 
top 3 in competitie
Aalsmeer - Het C1 Team van Wim 
Besselse en zijn team genoten 
begon de Competitie 2018//2019 
moeizaam. Maar gaande weg 
ging het beter, scoorde het team 
regelmatig punten en klom lang-
zaam op van plaats 13 naar de 2e 
plaats. Het Aalsmeerse C1 team 
en het team van BV De Plas zou-
den aan elkaar gewaagd  moeten 
zijn; beide teams moeten  387 ca-
ramboles maken. Het Aalsmeerse 
team bleef steken op 260 caram-
boles en De Plas ging met 36 pun-
ten de volle winst naar huis. Team 
Aalsmeer verloor alle 3 de partij-
en en bleef steken op 18 punten.  
Nu  zit het team in de hoek waar 
een reeks fikse nederlagen elkaar 
in rap tempo opvolgde en is afge-
zakt naar de 5e plaats. Met nog 
vier wedstrijden te gaan waarvan 
twee thuis wedstrijden en twee 

uit, wordt het nog moeilijk om 
de 3e plaats  te bereiken; om als-
nog de nacompetitie te kunnen 
spelen. Het verschil met nummer 
drie is 29 punten.
Het team van Henk v/d Sluis en 
het team van Hans Spaargaren 
de twee Aalsmeer teams speel-
den tegen elkaar in de C2 com-
petitie. Gezien de plaatsen op 
de ranglist van de teams,  3e en 
18e plaats, zou je haast moeten 
denken dat een het een gelopen 
koers zou zijn voor het team van 
Hans Spaargaren, maar dat pak-
te anders uit. Het was het team 
van Henk dat twee overwinnin-
gen en één verlies partij noteer-
de en Team Spaargaren één over-
winning en twee verliespartijen  
en zo  remise  bereikten en bei-
den genoegen moesten nemen 
met 26 punten.

Val houdt Nils Eekhoff uit koers
Renner Owen Geleijn start 
wielerseizoen prijsbelust
Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn is het seizoen sterk be-
gonnen met drie top tien-klasse-
ringen: zevende, vierde en twee-
de. De vierde prijs incasseerde de 
tweedejaars junior uit Rijsenhout 
afgelopen zaterdag in Oud-Vos-
semeer. Hij bevond zich in gezel-
schap van vijf andere renners, die 
achter de solerende winnaar Hi-
dde van Veenendaal om de ove-
rige ereplaatsen sprintten. In het 
zondag op de Peter Postbaan in 
Amstelveen gehouden kampi-
oenschap van Amstelland werd 
Geleijn tweede na een aanval-
lend gereden race. In de slotfase 
moest hij alleen het hoofd buigen 
voor zijn WTC De Amstel-clubge-
noot Enzo Leijnse. Een week eer-
der was Geleijn in Schijndel als 
zevende over de streep geko-
men, een dikke minuut na win-
naar Lars Boven. Door de storm 
in het buitengebied van het Bra-
bantse dorp lag het rennersveld 
er in stukken en brokken uit el-
kaar. Owen’s broer Tristan, dit 

jaar debuterend in de catego-
rie junioren, finishte zaterdag in 
Oud-Vossemeer als 25ste en zon-
dag in Amstelveen als achtste. 
Aalsmeerder Edwin Comman-
deur pakte op het wielercircuit 
bij Sloten in de categorie 40-plus 
de achtste prijs in het kampioen-
schap van Amsterdam.

Hersenschudding
Voor Nils Eekhoff uit Rijsenhout 
moet het seizoen nog beginnen. 
De semiprof van opleidingsploeg 
Sunweb kwam half januari tij-
dens een trainingsrit ten val. Een 
hersenschudding en twee breuk-
jes bij een oogkas was de scha-
de. Na twee weken rust zat Nils 
alweer in het zadel, maar vervol-
gens kreeg hij in februari te kam-
pen met een stevige griep. De af-
gelopen week heeft hij in de heu-
vels bij het Spaanse Girona zijn 
trainingsachterstand goeddeels 
kunnen wegwerken en hoopt 
binnenkort weer plaats nemen in 
het peloton.

Iedere dinsdag voor iedereen vanaf 16 jaar
Vincent Beukman winnaar 
dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - Op het laatste mo-
ment bleek er toch gedart te kun-
nen worden  op dinsdagavond 12 
maart. Snel werden de contacten 
gelegd en er kwamen voldoende 
deelnemers om met twee poules 
te kunnen beginnen. In de eerste 
poule wist Henk van der Stroom 
te winnen van Peter Bakker. Ger-
ben de Vries won al zijn partij-
en en werd eerste in deze poule. 
In de andere poule wist Kees de 
Lange nog wel met 2-1 te winnen 
van Vincent, maar dat kon niet 
verhinderen dat Vincent als eer-
ste eindigde in deze poule. Vin-
cent had mooie uitgooien van 80 
en 114. Kees de Lange en Ben van 
Dam moesten in een beslissende 
leg nog uitvechten wie tweede 

zou worden in de poule. Dat werd 
Kees. In de eerste halve kruisfina-
le versloeg Gerben Kees met 2-0. 
De andere halve kruisfinale wist 
Vincent te winnen. Kees de Lange 
eindigde nog wel op een uitein-
delijke mooie derde plaats. Vin-
cent had in de finale geen gena-
de met Gerben de Vries en won 
met 2-0. Een knappe prestatie. 
Het snel uitgooien van een par-
tij bleek wederom de sleutel tot 
succes.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom 
om te komen kijken of zo een 
dartavond iets voor haar of hem 
is. Op de dinsdagavond in buurt-
huis ‘t Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55. Aanvang 20.00 
uur. Entree 2,50 euro.

Team Plasmeijer, dat ook speelt 
in de zelfde poule van de C2, 
speelde de uitwedstrijd tegen 
BV De Heul in Alphen a/d Rijn.  
Joop Houtman speelde een van 
zijn betere partijen tegen Dirk 
v/d Louw en pakte  zijn 12 pun-
ten in 22 beurten. Jan Plasmeijer 

kwam 4 caramboles te kort en liet 
9 punten noteren. Arnold Heuzen 
mocht 8 punten bij tellen van zijn 
verliespartij tegen Peter Sondorp;  
De eindstand scheelt maar 1 punt 
in het voor deel van De Heul (30) 
en Aalsmeer (29).
Piet Maarsen

Open dag TV Kudelstaart
Kudelstaart - Of je nu al een tijd-
je speelt, net begonnen bent of 
juist wilt starten: tennis is een uit-
dagende verenigingssport voor 
alle leeftijden en alle niveaus! 
Daarnaast is tennis gezond, ont-
spannend en je kunt het spelen 
wanneer het jou uitkomt. Op za-
terdag 23 maart organiseert Ten-
nis Vereniging Kudelstaart een 
open dag. De perfecte kans om 
de liefde voor tennis te delen met 
vrienden, familie, collega’s en 
kennissen, of juist om kennis te 
maken met deze leuke sport. Van-
af 11.00 uur is iedereen van har-

te welkom aan de Bilderdammer-
weg 123 om een balletje te slaan. 
Dus zeg het voort en neem zoveel 
mogelijk mensen mee. Er is deze 
dag alles te doen en te zien: vrij 
tennissen, clinics, ballenkanon, 
demonstratiewedstrijden en elk 
uur rondje baan. Ook aan de klei-
ne kinderen is gedacht, voor hen 
staat er een springkussen klaar.
Kijk voor meer informatie op 
www.tvkudelstaart.nl. Aanmel-
den is niet verplicht, maar wordt 
op prijs gesteld en kan via ten-
nis@tvkudelstaart.nl. De open 
dag duurt tot 15.00 uur.

Bert wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

dagavond  vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart Op 13 maart is het kla-
verjassen gewonnen door Bert 
van der Jagt met 5210 punten, 
Bert Kluinhaar werd tweede met 
5073 punten en Ben Bon derde 
met 5042 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Loes Ver-
steeg met 4115 punten






