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A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

Monteur
gezocht

1 uurtje verzet

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

OPEN DAG

Leuke (familie) activiteiten
Hapje/drankje

ZONDAG 31 MAART
TC

QUI VI

VE

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl

IT

10.00  16.00 UUR

Met 25% korting op 2019 contributie

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Technisch
identiek!

Gert de Jong Automobielen
OOK VOOR UW

PEUGEOT

ZIT U GOED BIJ
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Lakenblekerstraat 33
Tel.HARTELUST
0297 369 369

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst

Nieuwste trends in bloemdesign bij twee musea

Flora’s Finest thema zesde
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt de zesde editie
van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement vindt dit
jaar plaats bij twee musea: tuinbouwmuseum de Historische Tuin
en het nieuwe Flower Art Museum. Onder het thema ‘Flora’s Finest’ worden de nieuwste trends in bloemdesign voor het voetlicht gebracht.
Aalsmeer Flower Festival is een
cultureel dagje uit tussen de bloemen. Tijdens het evenement laten
bloemdesigners fantastische creaties zien met verse snijbloemen
en planten. De levendige kleuren,
de inventieve presentaties en de
combinatie met natuur, kunst en
muziek zorgen voor een vrolijke
dag uit voor jong en oud.
Verrassende arrangementen
Dit jaar staat het festival in het teken van trends in bloemdesign.
De tijd is aangebroken om oude patronen los te laten en nieuwe plannen te maken. Bestaande voorwerpen worden op een

50% KORTING

Diverse locaties
De locaties van het festival hebben alles te maken met bloemen.

op de montage van onderdelen
in combinatie met een
onderhoudsbeurt A €42.50

Zwarteweg 21 Aalsmeer

nieuwe manier gebruikt. Intussen speelt technologie een steeds
grotere rol in ons leven. Dat is aan
de ene kant praktisch en tegelijkertijd werkt het een zekere afstandelijkheid in de hand. Deze
elementen van de huidige tijdgeest hebben een direct effect
op hoe we ons huis en onszelf
aankleden. Tijdens Aalsmeer Flower Festival laten bloemsierkunstenaars zien hoe dit zich vertaalt
in de stijltrends van dit moment.
Met duizenden bloemen in verrassende arrangementen worden
bezoekers ondergedompeld in de
nieuwste trends in bloemdesign.
Hoofdarrangeurs van het festival zijn Elize Eveleens en Marloes
Joore.

De Historische Tuin is het tuinbouwmuseum van Aalsmeer. Hier
staan kassen met prachtige oude
bloemsoorten, een mini-veilingzaal, akkers met bijzondere planten en bomen en nog veel meer.
De andere locatie is het vorig jaar
geopende Flower Art Museum,
het eerste museum ter wereld dat
geheel in het teken staat van hedendaagse kunst geïnspireerd op
bloemen. Tijdens het festival worden de kunstwerken in het museum gecombineerd met fraaie
bloemsierkunst. Op beide locaties zijn diverse activiteiten, zoals live muziek, veilsessies en activiteiten voor kinderen. Aalsmeer
Flower Festival is 15 en 16 juni van
11.00 tot 17.00 uur. Tickets kosten
7,50 euro in de voorverkoop (10
euro aan de deur) en zijn het hele weekend geldig. Voor kinderen
tot en met 14 jaar is de entree gratis. Een vaartochtje over de Westeinderplassen tussen de locaties
is inbegrepen, evenals het gebruik van de pendelbus. Kijk voor
meer informatie op de website:
www.aalsmeerflowerfestival.nl.
Foto: Anton Temme
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Het beste personeel op de juiste plek
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www.antennagroep.nl

Antenna weet hoe het werkt!

Kaartverkoop
start 1 april
op feestweek.nl
SNOLLEBOLLEKES

Burgemeester en wethouders
nodigen u uit voor een kop koffie
30 maart van 11.00 - 13.00 uur
Poldermeesterplein

Afscheidsreceptie van waarnemend burgemeester
Jeroen Nobel op donderdag 11 april 2019
van 19.30 tot 22.00 uur.
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

INSTALLATIE GIDO OUDE KOTTE
ALS BURGEMEESTER VAN AALSMEER

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Receptie om kennis te maken met Gido Oude Kotte als
burgemeester van Aalsmeer op dinsdag 16 april 2019
vanaf 21.15 uur, aansluitend op de raadsvergadering.
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Wat vindt u belangrĳk in onze gemeente?
Wat speelt er in uw wĳk? Vertel het
ons bĳ de koﬃebus.
30 maart van 11.00 -13.00 uur
Poldermeesterplein 12

02
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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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 31 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Dirk-Jan Horjus.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. met ds.
J.H. Bonhof en 16.30u. met ds.
N.C. Smits. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Yko van der
Goot. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl. Collecte
voor Veertigdagentijd project.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. P.
Kleingeld uit Oegstgeest. Organist: R. Postma. Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. Dienst met ds. S.
Zijlstra uit Haarlem. Organist:
Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Sven Leeuwestein. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenver-

tolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.A.C.
Weij en om 16.30u. met ds.
N.C. Smits uit Purmerend, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Viering in Kloosterhof. Voorganger M. van Zoelen. Zondag en woensdag in
Karmelkerk om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor.
Zondag 14u., dinsdag 20.30u.
en woensdag 20.45u. Poolse
vieringen met Andrzej. Woensdag 19.15u. Passieronde in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst, voorganger: Mgr.
Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop
van Haarlem. Organiste: Evelien Jansen. Lezingen: Lisette
Visser-Moleman en Maaike McCurdy
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
ds. P.J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. M.
v/d Zwaag-de Haan uit Ter Aar.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering

De twee heren van de nieuwe commissie van SPIE die de senioren race
gaan organiseren, Harm Brouwer (links) en Henk van den Heuvel.

Vanaf maandag inschrijven bij SPIE

Nieuw: De Seniorenrace
Aalsmeer - Al een paar weken
is SPIE druk in de weer met iets
nieuws en nu mag het bekend
gemaakt worden. Op zaterdag 3
augustus gaat de Stichting Pramenrace In Ere een nieuwe race
organiseren: De seniorenrace.
Een race speciaal voor de 65+ers
van Aalsmeer en omstreken. Al
een aantal jaren kwamen er vragen binnen of er niet een keer
een speciale race georganiseerd
kan worden voor de ‘ouderen’ van
Aalsmeer. Na een avond brainstormen is er een aparte senioren
commissie samengesteld. Harm
Brouwer en Henk van den Heuvel
zijn onder de vlag van SPIE gaan

praten met de gemeente en met
diverse ouderenorganisaties met
als resultaat: De seniorenrace. De
race zal net als de Pramenrace in
september met pramen en bokken worden gevaren. De route
zal door de sloten van Aalsmeer
gaan met als finish het zorgcentrum en het Praamplein. Het thema is ook al gekozen: ‘Vroeger
toen’. De opdrachten zullen ouderwetse spelletjes zijn. Inschrijven is mogelijk vanaf aanstaande maandag via www.pramenrace.nl. Onder het kopje Senioren race staat het inschrijfformulier. De commissie hoopt op veel
deelnemers.

Oproep van de Dierenambulance

Katten na jaar weer met
baasjes herenigd
Amstelland - Binnen twee weken heeft de Dierenambulance
de Ronde Venen en Amstelland
twee katten in Aalsmeer weer
kunnen herenigen met hun baasjes. Beide katten waren al langer
dan een jaar vermist. In beide gevallen waren de katten vermist
doordat ze ergens anders te eten
kregen. Een kat is niet honkvast
en blijft terugkomen als er ergens
eten voor ze klaar staat. Als er een
kat steeds voor de deur blijft miauwen kan dit een teken zijn dat
het dier zijn huis kwijt is. Bel dan
de Dierenambulance, zodat gecheckt kan worden of de kat ge-

chipt is en er een vermelding op
de facebook-pagina gezet kan
worden om zo snel mogelijk de
eigenaar op te sporen. Als de kat
niet gechipt, dan krijgt het dier
een geel bandje om. Als na twee
à drie dagen de eigenaar zich niet
gemeld heeft, wordt de kat opgehaald door medewerkers van de
Dierenambulance. Blijkt de kat
ziek of heel erg vermagerd dan
wordt het dier direct meegenomen, zodat hij/zij medische zorg
kan krijgen. Het telefoonnummer
van de Dierenambulance de Ronde Venen en Amstelland is 0653315557.

Handwerken in
Ontmoetingskerk

Oud papier in
Rijsenhout

Rijsenhout - Woensdag 3 april
staan om tien uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf koffie en de
thee weer klaar. Neem een breiwerk, haken, patchwork of andere
hobby mee. Ook zonder dat, welkom hoor! Leuke patronen of iets
gemaakt? Neem het mee! Naast
handwerken is het zeker fijn om
mensen te ontmoeten. Daarom
iedereen uit Rijsenhout is hartelijk welkom! Bel voor meer inlichtingen Adrie van Limpt via 0297320799 of Gre Tuinstra via 0297331545.

Rijsenhout - Op zaterdag 30 maart
zullen de leden van de Ontmoetingskerk en Handboogvereniging
Target weer oud papier ophalen in
Rijsenhout. Vanaf 9.30 uur kunnen
de bewoners van Rijsenhout het
oud papier gebundeld of in dozen/
kratten aan de weg zetten. Probeer
aub rekening te houden met het
feit dat de grote vrachtauto’s niet
zo wendbaar zijn. De ophaalauto’s
zullen ongeveer 9.30 uur vertrekken bij de Ontmoetingskerk op de
Werf 2 te Rijsenhout. Het oud papier mag eventueel ook naar het
startpunt aldaar gebracht worden.
De leden van de Ontmoetingskerk
en HBV Target zeggen alvast dank
voor de medewerking.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen
zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen
tijdens het Taizégebed. Karmel
Aalsmeer aan de Zwarteweg 36
heeft een kleine kapel in huis. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te
houden op vrijdag 29 maart om
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te
vieren! Welkom.

(Taal)-Inloop
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 3 april van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting onder het genot van
een kopje koffie of thee. Ook ’s
morgens is er de Taal-Inn. Komt
u uit het buitenland en wilt u het
Nederlands beter leren verstaan
en spreken? Kom meedoen. Opgeven hoeft niet, maar kan wel
via email: taal-inn@hotmail.com.
Belangstellenden zijn hartelijk
welkom bij deze activiteiten in
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

m.m.v. dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 1 april 20u. met drs. Bert
Piet in gebouw Mendel, Zwarteweg 98.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Op 2 april met
Peter Slagter. Tekenen in het
Johannes Evangelie
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Geslaagde OVAK
fotomiddag
Aalsmeer - Het was dinsdag 19
maart al weer de zesde keer dat
Wim Roodenburg te gast was bij
OVAK. Ook deze keer liet hij foto’s zien van de talrijke middenstandszaken waarvan wel heel
veel kruideniers, die Aalsmeer
vroeger kende. Daarbij weet Wim
bijna alle namen van vroegere eigenaren op te noemen, plus de
nodige anekdotes over markante personen. Hij nam de OVAK-leden onder andere mee door de
Dorpsstraat, de Weteringstraat,
Marktstraat, een stukje Stationsweg, de hele Oosteinderweg. Machineweg, Hornweg en tot slot de
Hadleystraat. Het was opnieuw
een buitengewoon geslaagde fotomiddag.

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

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

Beelden oud Aalsmeer
bij inloop voor ouderen
april Texel, op 19 april Lente en op
26 april Tweede Wereldoorlog. Ieder die zelf materiaal heeft dat
aansluit op het thema op die dag
is van harte welkom om dat materiaal mee te nemen. De vrijdagmiddag is laagdrempelig, het gaat
om het beeld, een kop koffie en
het gesprek. Voor informatie kan
contact opgenomen worden met
Ellen Millenaar via 06 22468574

Nieuwe Meerbode

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Odense inloop in gebouw Irene

Aalsmeer - Op vrijdag 5 april staat
de inloop Odense (voor ouderen)
in het teken van oud Aalsmeer.
Wim Roodenburg, voormalig bestuurslid van de Stichting Oud
Aalsmeer, archiveert op dit moment fotomateriaal over het oude dorp, beginnende bij de Zijdstraat. De winkelstraat kent zijn
specialisten, zoals de groenteboer, de slager, de fietsenmaker
en De Praam, ook in vroegere jaren al een café. Vrijdag 5 april wil
Wim Roodenburg graag zijn schat
aan informatie delen. Vanaf 14.30
uur bent u van harte welkom. De
thema vrijdagen in april zijn op 12

COLOFON

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

Ransuil in tuin
Aalsmeer - Afgelopen maandag 25 maart is een mooie grote
Ransuil gezien in een hoge boom
in een achtertuin in de Apollostraat in de Hornmeer. De bewoners hebben de uil op de foto gezet. Ze kregen hiervoor ruim de
tijd. De uil leek zich op z’n gemak
te voelen. Hij heeft enkele uren in
de boom gezeten en er zelfs een
braakbal uitgegooid.

Oud papier voor
mannenkoor
Aalsmeer - Aalsmeers mannenkoor Con Amore heeft op de eerste maandag van de maand een
container staan op de parkeerplaats van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze container
kan gevuld worden met oud papier, karton en verpakkingsmaterialen door particulieren en bedrijven. De opbrengst komt ten
goede van de koorkas. Maandag
1 april staat de container klaar
van 10.00 tot 19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie Koningen, telefoon 0297-323847.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 17.450
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig 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 attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
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 ondertrouw 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 overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer 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 onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

GeboorteDatum
datum beschikking

Husham Lafta Rasool Al-Araji

16-05-1995

19-03-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
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
Evers

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

R.

18-02-1966

20-03-2019

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.

Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
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 gedurende 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.

degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen
kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.
OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN OP TE RUIMEN
Om de Aalsmeerse wateren schoon en aantrekkelijk te houden surveilleert de gemeente ook op het water. Daarbij treft
zij regelmatig boten aan die volgelopen met water en half
gezonken zijn. De gemeente roept eigenaren van dergelijke
boten op deze weer drijvend te maken of te verwijderen. Op
grond van wrakkenwet artikel 1 gaat de gemeente ná 5 april
2019 volgelopen en gezonken boten opruimen. De gemeente
verzoekt de eigenaren van de volgende boten hun boten te
verwijderen of weer drijvend te maken:

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 gemeentehuis gesloten. Voor afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
GEMEENTE AALSMEER  TER INZAGE LEGGEN
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘UITERWEG
PLASOEVERS 2005 KUDELSTAARTSEWEG 92’
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN
WET GELUIDHINDER Z2018/008158
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat met ingang van 29 maart t/m 9 mei 2019 het ontwerpwijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartseweg 92 met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend,
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor 4
woningen die aan de Kudelstaartseweg geprojecteerd zijn.
Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling
van het perceel Kudelstaartseweg 92 in Aalsmeer. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en er worden 7 woningen met ieder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, alsmede 7
openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen op mandelig terrein gerealiseerd. Er wordt toepassing gegeven aan de
bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen
zoals genoemd in 38 lid 8 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Uiterweg- Plasoevers 2005.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken
gedurende 6 weken van 29 maart t/m 9 mei 2019 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358000009AJ-, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.3020.00 uur, en
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.3012.30 uur).
Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn worden belanghebbenden
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge
zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253,
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartseweg
92’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website
worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina
de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting op de te
realiseren woningen die zijn geprojecteerd aan de Kudelstaartseweg de voorkeurswaarde wordt overschreden. Als
gevolg hiervan dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan
de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn.
De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde
te doorlopen. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan
ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het
gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens
de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van
Aalsmeer (als bijlage bij het wijzigingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere
grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke
reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Kudelstaartseweg
92. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en

Molenvliet
In totaal 7
bootwrakken

Van Cleeffkade
1 bootwrak

Oosteinderweg ter
hoogte Lijnbaan
1 bootwrak

Voor meer informatie kunt u terecht bij de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer, afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer tel.
020-5404911.
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 Westeinderplas 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 mogelijkheid
aan om op zaterdag 6 april,
5 oktober en 16 november
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. 020–5404911.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

VERGADERING DONDERDAG 28 MAART 2019
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 28 maart 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 14 februari
2019
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
HAMERSTUKKEN

20.05

R-2

R-3
R-4
R-5
R-6

Suppletieverzoek voor een bijdrage in
de kosten van het Niet Gesprongen
Explosieven (NGE)-onderzoek aan de
Mr. Jac. Takkade 35 te Aalsmeer
Advisering aan het Commissariaat voor
de Media over de aanwijzing van de
Lokale Omroep
Leegstandverordening Aalsmeer 2019
Haltevoorziening Royal FloraHolland
aan de Legmeerdijk (N231)
Wijziging van de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning
Aalsmeer 2018
BEHANDELSTUK

20.10
20.40

R-7
R-8

21.00
21.30
21.50

R-9
R-10
R-11

22.20

Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
voor het bouwen van 4 woningen op het
perceel Zwarteweg 23
Nota Wegen 2019-2022
Doelgroepenverordening Aalsmeer 2019
Integraal Veiligheidsplan Aalsmeer
2019-2022
Vragenkwartier
SLUITING

Rectificatie
- Stommeerweg 131 , 1431 EV, (Z18-010950), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van een
bestaand gevelkozijn in de voorgevel, het uitbreiden van
het bestaande terras en het plaatsen van zonnepanelen
(gemeentelijk monument). Toelichting: in de oorspronkelijke bekendmaking van de aanvraag is een onvolledige
omschrijving van het project vermeld.
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-017707), het overkluizen van bestaand water
- Aalsmeerderweg 101 A, 1432 CJ, (Z19-017364), het uitbreiden van de bedrijfsruimte
- Aalsmeerderweg naast 422, 1432 EG, (Z19-017227), het
bouwen van een vrijstaande woning
- Beethovenlaan 84, 1431 WZ, (Z19-017128), het tijdelijk
plaatsen van een container t.b.v. een verbouwing
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure.
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Rietwijkerdwarsweg, sectie A nr 03549, (Z19-000019), het
realiseren van een inpandig appartement. Verzonden: 22
maart 2019
- Stommeerweg 131 , 1431 EV, (Z18-010950), het vervangen
van een bestaand gevelkozijn in de voorgevel, het uitbreiden van het bestaande terras en het plaatsen van zonnepanelen (gemeentelijk monument). Verzonden: 20 maart
2019
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 323, 1432 GL, (Z19-007584), het plaatsen van een
toegangspoort bij de woning. Verzonden: 22 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Clantstraat 6, 1433 NV, (Z19-005522), het plaatsen van een
dakopbouw. Verzonden: 20 maart 2019
- Saturnusstraat 29, 1431 XL, (Z19-008031), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
20 maart 2019
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG, (Z19-007011), het
afwijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik
t.b.v. bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen werknemers . In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergunning verleend.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 29 maart 2019 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN
ERFGOEDCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van 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.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat
en Dorpsstraat (Z19-015923) Bandjesavond op 8 juni 2019,
ontvangen 14 maart 2019
- Ad Verschuerenplein (plein tussen Nobelhof en Boerhaavehof bij woon-zorgcomplex Mijnsheerlyckheid (Z19017173) Bevrijdingsvuurceremonie en Vrijheidslunch op 5
mei 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Kudelstaartseweg 22 (Z19-017347) Hippiemarkt Aalsmeer
26 juli 2019, ontvangen op 15 maart 2019
- Zwarteweg 90 (Z19/017486) Kindervakantieweek Aalsmeer van 15 juli t/m 19 juli 2019, ontvangen 19 maart 2019
- Ophelialaan 94-124 (Z19-017878) Down Town Ophelia op
22 juni 2019, ontvangen 20 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 maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 2, op de Westeinder (Z19-010445) Combi
Aalsmeer van 11 t/m 13 oktober 2019, verzonden 25 maart
2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 11-04-19

t/m 18-04-19
t/m 10-05-19

Het vastgestelde bestemmingsplan 2e herziening Schinkelpolder – Mr. Jac. Takkade 21
(Z-2016/001958) met bijbehorende stukken,
waaronder het raadsbesluit.
Voorontwerpbestemmingsplan ‘UiterwegPlasoevers 2019’met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. voornemen om
een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren m.b.t. het afwijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen
werknemers . In het ontwerpbesluit wordt
de omgevingsvergunning voor Rietwijkeroordweg 33 kwek (Z19-007011)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Ook wethouder Alink aan de slag

17 Volle vuilniszakken met
zwerfvuil in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 23 maart,
tijdens de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon, verzamelden zo’n 15 vrijwilligers bij
Café op de Hoek. Onder wie afgevaardigden van Groen Links
en Absoluut Aalsmeer. Ook wethouder ‘groen, (zwerf )afval en
verbinding’ Wilma Alink-Scheltema was aanwezig om de handen uit de mouwen te steken. De
deelnemers kregen eerst koffie of
thee. Daarna gingen zij voorzien
van handschoenen en veiligheidshesjes en gewapend met vuilniszak en grijper de straat op. Zij
verdeelden zich over de wijk om
zoveel mogelijk zwerfafval op te
ruimen. En met succes, maar liefst
17 volle vuilniszakken was rond
12.30 uur het resultaat! Wethouder Alink heeft zich ontfermt over
de sloot achter het Dorpshuis en
heeft de ingrediënten uit de plasticsoep gevist, met natte schoenen tot gevolg.

Budget buurtinitiatieven
Weer terug bij het Café Op de
Hoek, bedankte Garby Aalsmeer
de deelnemers voor hun hulp
en overhandigde aan allen een
strooibus met bloemenzaad van
AalsMeerGroen.
Daarna kreeg iedereen een heerlijke kom tomatensoep, gelukkig geen plasticsoep! Deze soep
werd aangeboden door het Budget Buurtinitiatieven, via buurtverbinder Helma Keesom. Heeft u
ook een leuk buurtinitiatief waar
u budget voor nodig heeft? Stuur
dan een mail naar H.keesom@
participe.nu.
App verbeterdebuurt.nl
Ook wees Garby de deelnemers
op de gratis app van Verbeterdebuurt.nl (voor zowel Android
als Iphone). Via deze app kunnen heel eenvoudig meldingen
gemaakt worden naar de gemeente. Dit geldt voor veel cate-

gorieën, zowel zwerfafval of gedumpt huisafval, als ook voor losse stoeptegels, kapotte straatverlichting en ga zo maar door. Het
mooie van deze app is, dat de categorie geselecteerd moet worden, waardoor het direct bij de
juiste afdeling binnenkomt. Bovendien wordt de locatie door
GPS bepaald en kunt een foto
toegevoegd worden.
De ervaring van Garby Aalsmeer
van deze app is erg goed, vandaar dat zij alle inwoners hierover
wil informeren.
Papier en harde wind
Helaas
constateerde
Garby
Aalsmeer maandag 25 maart in
de middag dat de bewoners van
de woningen boven het winkelcentrum hun oud papier in open
dozen aan de straat hadden gezet, ondanks de harde wind! Best
heel jammer dat dus het harde
vrijwilligerswerk van zaterdag
voor een groot deel alweer teniet
gedaan is. “Zelf nadenken mag
best”, aldus een ietwat geïrriteerde Yvette Koehler, initiatiefneemster van Garby Aalsmeer.

o fie in e pil
Kudelstaart - Op woensdag 3
april houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00
uur. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Koffie en thee
staan klaar. Er zijn mogelijkheden
om een kaartje te schrijven aan
zieke mensen of om een gesprek
van mens tot mens te hebben. U/
jij komt toch ook en neem gerust
iemand mee.

“Belangrijk en hard nodig”

hoonmaaka tie
ton
afval uit Westeinder gevist
Aalsmeer - Goed weer hadden
de deelnemers aan de Westeinder-schoonmaakactie
van
SPIE vanmorgen, zaterdag 23
maart. Het weer was er vast debet aan dat een behoorlijk grote
groep vrijwilligers, rond de tachtig (!) personen, zich meldde om
met boten de Poel om te gaan

en op zoek te gaan naar zwerfafval, alhoewel heel veel inwoners trots zijn op hun Westeinder en hier graag de handen voor
uit de mouwen willen steken. De
schoonmaakactie bleek ook dit
jaar geen overbodige luxe. Er is
bijzonder veel afval uit het water
gevist en vanaf eilanden in de bo-

ten geladen. Buiten bergen plastic, blikjes, lege flessen en houtafval zijn ook bijzondere apparaten aangetroffen, onder andere een verroeste grasmaaier, een
kapotte surfplank, een gedumpte droogtrommel, gescheurde
parasols en zelfs fietsen. Totaal is
na tweeënhalf uur varen en verzamelen 5,4 ton afval bijeen gebracht en in de vuilniswagens van
Meerlanden geladen. Een diepte record. Het bestuur van SPIE
wil alle vrijwilligers danken voor
hun geweldige inzet. Dankzij jullie kan in de zomer weer genoten
worden van een mooi en schoon
plassengebied. Hulde!
Eén van de vrijwilligers was wethouder Robbert-Jan van Duijn.
Ook hij was vroeg opgestaan om
een handje te helpen. Met zijn
team arriveerde hij na een kleine twee uur eveneens met een
praam vol met allerlei afval bij
Nieuwe Meer. “Het laat weer zien
hoe belangrijk en hoe hard het
nodig is dat SPIE Aalsmeer dit
ieder jaar weer organiseert”, aldus de wethouder in een reactie. Daarom bestuur van SPIE:
Ook applaus voor jezelf! En nu
maar hopen dat iedereen dit jaar
wel zijn/haar vuil mee naar huis
neemt, zodat de actie over een
paar jaar niet meer nodig is.
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Vlotte inschrijving voor
Bromfiets onsterto ht
uurtje waren alle formulieren
weer ingeleverd en zat daadwerkelijk de inschrijving vol, overvol.
Maar Jan, Kim, Dirk en Joost zijn
de moeilijkste niet en een dikke
10 procent over-inschrijving was
ook goed. Maar meer echt niet!
Gretig aftrek vonden ook de jassen, er zijn er nog enkele, informeer even of je maat nog beschikbaar is. Na nog een extra bitterbal en een drankje werd de
middag laat in de avond afgesloten. De volgende dag, zondag, is
de route nogmaals gereden en
alvast gecontroleerd. Het is een
mooie bijzondere tocht welke op
zondag 14 april wordt gereden.
Zorg dat je materiaal perfect in
orde is, het is al over twee weken!
Foto: www.kicksfotos.nl

Swingend optreden op Nieuwe Meer

Fortnight Bigband zondag
Aalsmeer - Een bigband-feestje
op de zondagmiddag 31 maart.
De Fortnight Bigband uit De Ronde Venen komt naar de Nieuwe
Meer voor een swingend optreden. De achttien bandleden zijn
gevorderde amateurs die met
veel passie en enthousiasme spelen. De bigband staat onder leiding van trombonist Frans Cornelissen (onder andere New Cool
Collective en Cubop City Bigband) en heeft vocale ondersteuning van zangeres Wendy Snei-

ders. Het repertoire varieert van
swing, blues en jazz tot latin en
pop. Een veelzijdig orkest met
een fijne zangeres. Heerlijk luisteren of lekker dansen: de Fortnight Swing Bigband maakt er
een feest van voor het hele publiek. Jazz op de Nieuwe Meer
zondagmiddag 31 maart begint
om vier uur. Adres: Stommeerweg 2. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg, tel. 0297327698 en Pierre Tuning, tel.
0297-360355.

Duran Duran undercover
in The Shack zondag
Oude Meer - Zondagmiddag 31
maart gaat The Shack terug naar
de jaren tachtig. Een periode in
de muziekgeschiedenis waarin de Britse popgroep Duran Duran één van de meest populaire bands was. Hun debuutalbum
Duran Duran uit 1981 bevat een
succesvolle mengeling van disco,
new wave en op David Bowie en
Roxy Music geënte pop. Hiermee
brak de groep, mede dankzij sterke singles als Planet Earth en Girls
On film, direct door in Engeland.
In 1982 verscheen het album Rio,
waarna ook de rest van de wereld
volgde. De van dit album afkomstige single Hungry Like The Wolf
betekende hun doorbraak in de
VS en de aanstekerballade Save A
Prayer werd een wereldhit. De leden van Duran Duran waren vanaf die tijd supersterren. In 1983

Toneel ‘Vogels’ en
‘Sunshine Boys’

volgde het commercieel meest
succesvolle album Seven and the
Ragged Tiger, met daarop de jaren tachtig klassieker The Reflex.
Reden genoeg voor onderstaande muzikanten om in het repertoire te duiken van deze mega
succesvolle band. Alle grote hits
staan zondag op de setlist; Girls
On Film, Save A Prayer, Skin Trade,
Wild Boys, View To A Kill, Notorious, en natuurlijk The Reflex! Line-up: Robin Verkaik (zang), Guido Vrouwe (bas), Mike Foendoe
(keys), Marijn Slager (gitaar/zang)
en Roy Bagwandin (drums/zang).
The Shack is zondag 31 maart
open vanaf 15.00 uur en Duran
Duran undercover begint om
16.00 uur. Entree: 10 euro. Voor
alle info: www.the-shack.info.
Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Kaarten à 12,50 euro voor ‘De
Sunshine Boys’ zijn verkrijgbaar
bij Gall & Gall in Kudelstaart en
bakkerij Vooges in de Zijdstraat.
Kudelstaart/Rijsenhout - Vol- Er dient gepast betaald te worgende week zaterdag 6 april twee den! Meer informatie op www.totoneel-premières. Toneelvereni- neelverenigingkudelstaart of de
ging Kudelstaart trakteert op ‘De facebookpagina.
Sunshine Boys’ in het Dorpshuis De Rijzenspelers spelen met ‘Voen de Rijzenspelers brengen ‘Vo- gels’ weer een stuk van Haye van
gels’ op de planken in De Reede der Heyden. Ondanks het thema,
in Rijsenhout. Beide verenigingen een heerlijke komedie! Kaarten
geven ook nog voorstellingen op zijn verkrijgbaar via: www.rijzenzaterdag 12 en zondag 13 april.
spelers.nl of via 0297-327840.

▲

Aalsmeer - Wat later in de middag werd het afgelopen zaterdag opnieuw wat drukker in het
Centrum. Vele vreemde geluiden waren te horen en nostalgische luchten kringelde omhoog.
Het was het inschrijven voor de
Bromfiets Monstertocht bij café
Joppe. Het Aalsmeers Bromfiets
Genootschap had de inschrijving
geopend voor deze alles ontzeggende bromfietstocht. Vele kwamen op het oude, maar o zo liefdevol onderhouden voertuig.
Hierdoor ontstond spontaan het
‘bromfiets kieken’. Altijd leuk en
zeer zeker verrassend wat er allemaal te kieken was. Het altijd rustige kruispunt in de Marktstraat
werd gezellig. Zenuwachtig werd
er heen een weer gelopen en gekeken, ongevraagde tips gegeven en advies ingewonnen. Na
het Aalsmeers kwartiertje wachten werden de beperkt aanwezige inschrijfformulieren uitgedeeld. Het bekende vol is vol telt
voor deze tocht. Inschrijving kan
slechts als je zelf aanwezig bent
en er kan van te voren niet worden gereserveerd. Na een klein

28 MAART

Zaterdag 2e voorronde
Popprijs in N201
Aalsmeer - N201 en P60 proberen continu zoveel mogelijk te
doen om nieuw muzikaal talent
te stimuleren en het lokale jonge bandjescircuit de mogelijkheid geven om te groeien en bekend te worden voor zo groot
mogelijk publiek. Samen organiseren zij de Popprijs Amstelland; De jaarlijkse bandcompetitie waarbij steeds de beste lokale
bands van dat moment voor het
voetlicht gezet worden. Dit jaar
is alweer de twintigste editie met
twee voorrondes waarbij in totaal zeven bands in N201 de strijd
aangaan. De alternative rockband Tobacco Flavoured Kisses
kwam 16 maart als winnaar uit
de eerste voorronde en gaan samen met hardrockband Charger,
die de publieksprijs wonn, door
naar de finale in P60. Aanstaande zaterdag 30 maart is de tweede voorronde met de volgende
vier bands: KY, Lief Dagboek, Photo Morgana en Switchboard. Vier
totaal verschillende bands qua

genre. Het belooft een buitengewoon interessante avond te worden, want het gaat van ingetogen
popliedjes van singer-songwriter
KY naar synthpop van Photo Morgana, harde akkoorden van industrial rockband Lief Dagboek naar
de vrolijke garagepunkers van
Switchboard. Van deze vier gaan
twee bands door naar de finale,
één gekozen door een vakjury en
één door het aanwezige publiek.
Vier bands gaan uiteindelijk op
4 mei in P60 Amstelveen bepalen wie de popprijs 2019 in ontvangst mag nemen.
Na afloop van de bandsoptredens, tijdens het juryberaad, treden diverse bands uit De Bandbrouwerij op, dus de hele zaterdagavond live muziek! N201 aan
de Zwarteweg open om 20.00
uur en de entree is gratis. De eerste band begint al vroeg, dus kom
op tijd om niets te missen! Meer
info en updates zijn te vinden op
de facebookpagina van Popprijs
Amstelland

Akoestische folk en rock
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart
is het podium in cultureel café Bacchis voor JaMiJa XL, een
vijfmans akoestische formatie
die nummers op het repertoire
heeft uit het rock en folk genre.
Denk bijvoorbeeld aan The Dubliners, The Golden Earring, The rolling Stones, Jethro Tull en Johnny
Cash. De nummers worden (semi)
akoestisch ten gehore gebracht,
aangevuld met instrumenten
als dwarsfluit, mondharmonica
en viool en geheel in eigen sfeer
neergezet. JaMiJa is ontstaan na
een geïmproviseerde akoestisch
optreden van Jan Feeleus en Milan Couzijn, beiden bekend van
coverband Que Pasa. Aangevuld
met James Scott bekend van de
metalband Endor is er gewerkt
aan het samenstellen van een uitgebreider repertoire. Begin 2016
werd er een ritmesectie aan de
band toegevoegd in de vorm van
bassist Erwin Schwebke en drummer Ed Vink. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is zaterdag geopend vanaf 21.30 uur en
de band begint rond de klok van
22.00 uur. De toegang is gratis.
Volgende week cabaret
KCA presenteert op zaterdag 6
april Kiki Schippers met de cabaretvoorstelling ‘Waar’ in cultureel
café Bacchus. Na lovende recen-

sies voor haar debuut waagt ze
zich nu aan haar tweede voorstelling: ‘Waar’. Maar waar is ze naar
op zoek? Naar het allermooiste
lied, de treffendste metafoor, het
grappigste verhaal of gewoon de
keiharde waarheid? Kaarten voor
deze voorstelling à 12,50 euro
zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch
via 0297-342657 (na 18.00 uur).

Microfoon ‘Stagg’
SDM60 €35,KOOPJE:

Capo voor ukelele
‘CLX’ €9,95

29 MAART

Expositie ‘Flowers in Asian Art’
in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg 1. Open vrijdag 10-17u. en zaterdag en
zondag 11-17u.
Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis Dreef, 20u.

30 MAART

Gratis compost bij Meerlanden, Aarbergerweg, Rijsenhout vanaf 9u.
Verkoopdag op de Historische
Tuin van 9 tot 16u. Ingang op
Praamplein. Opening seizoen
op 6 april.
Kledingbeurs in Dorpshuis Kudelstaart. Verkoop van 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 Poldermeesterplein, Oosteinde
van 11 tot 13u.
Lezing over bom V1 in Crash
Museum in Fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug om 13u.
Museum open van 11 tot 16u.
Tweede voorronde Popprijs
Amstelland in N201, Zwarteweg vanaf 20u.
Semi-akoestisch
optreden
van JaMiJa in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.

31 MAART

Kingsday festival
Op zaterdag 27 april gaat een oude traditie in ere hersteld worden. Het is alweer 10 jaar geleden
dat cultureel café Bacchus voor
het laatst Koninginnendag vierde. Dat moet maar eens anders.
Op 27 april begint om 15.00 uur
het Kingsday festival in Bacchus.
Er wordt groots uitgepakt met diverse bands, DJ’s en comedy. Vergeet Amsterdam, vergeet Haarlem, Aalsmeer wordt the place to
be op zaterdag 27 april!

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Expositie bloemen en stillevens in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open: donderdag t/m
zondag van 14 tot 17u. T/m 28
april.
Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer
met andere ogen’ in gemeentehuis.
Expositie Irene Kramer en Sander Bosman in De Oude Veiling, Marktstraat. Tot half april.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Westerngitaar
‘Tanglewood’
(Whiskey Barrel Burst) €149,TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

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

Livemuziek van 7-mansband
Tarango in De Zotte Wilg, Uiterweg van 15 tot 18u.
Kunstenaars aanwezig in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
vanaf 15u. Expositie Stillevens
te bezichtigen 14 tot 17u.

Bigband-feestje bij Jazz op de
Nieuwe Meer, Stommeerweg
2 vanaf 16u.
Hits van Duran Duran in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Lezing Reinier van den Berg
over ‘Het klimaat op hol’ in de
Spil, Kudelstaart vanaf 19u.

1 APRIL

Expositie schildersgroep in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart. Open: maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17u.
Partijveiling bij Postzegelvereniging Aalsmeer in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf
20.30u. Open om 19.15u.
Bewonersoverleg Kudelstaart
over verkeersplan in Dorpshuis vanaf 20u.

2 APRIL

Kaarten maken in wijkcentrum
Voor Elkaer in Kudelstaart van
14.30 tot 16.30u.
Kaartavond Ons Genoegen in
Het Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat v/a 19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Filmavond bij Zin-Inn Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat
55 vanaf 20u.

3 APRIL

Multi Media in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart van
9.30 tot 11.30u.
Oost-Inn en Taal-Inn in De Mikado, Cathariana Amalialaan
van 9.30 tot 11.30u.
Koffie-ochtend in de Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
Handwerken in Ontmoetingskerk, Werf in Rijsenhout, 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Creatieve workshop in Het
Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77
in Oude Meer vanaf 19.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

4 APRIL

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Fietstocht Pedaalridders. Vertrek 13.30u. bij zwembad aan
de Dreef.
Wandelen in het Bos. Start
hoek Bosrand- en Rietwijkeroordweg van 19 tot 20.30u.
Sjoelen in dorpshuis De Reede, Schouwstraat in Rijsenhout vanaf 19.30u.

5 APRIL

Lente op OBS Kudelstaart in
brede school De Rietpluim.
Open huis van 11 tot 12u.
Beelden van oud-Aalsmeer
voor ouderen in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
‘Musica’ in wijkcentrum Voor
Elkaer, Kudelstaart vanaf
14.30u.
Eerste bandbrouwerij voor
kids (8-13 jaar) in N201, Zwarteweg van 19 tot 21u. Daarna
bandbrouwerij voor jongeren.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Kaartavond FC Aalsmeer in
clubhuis Beethovenlaan vanaf 20u.
Rare Earth Tribute in The
Shack, Oude Meer vanaf 21u.

6 APRIL

Voetbalclinic voor groepen
1 en 2 bij RKDES Kudelstaart,
Wim Kandreef van 9.30 tot
10.30u.
Kom in de Kas aan Achterweg
in De Kwakel. Ook zondag 7
april Beide dagen 10 tot 16u.
Glow in The Dark badminton
bij Volant’90 in Proosdijhal,
Kudelstaart vanaf 14.30u.
Première ‘De Sunshine Boys’,
Toneelvereniging Kudelstaart,
in Dorpshuis vanaf 20.15u.
Première ‘Vogels’, Rijzenspelers, in De Reede, Rijsenhout
vanaf 20.15u.
Bierproeverij in café Op de
Hoek, Kudelstaart vanaf 21u.
Cabaret ‘Waar’ door Kiki Schippers in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
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nieuwde website. En nogmaals,
wees snel, want op is op.” Op de
vraag hoe het programma er globaal uit komt te zien zegt Jelle het
volgende: “We starten op zondag
8 september met de tentdienst
en ’s avonds zal een kerkelijk jongerenevenement plaatsvinden.
Op maandag is de Spie-Sportavond, dinsdag is het, door Dick
Piet georganiseerde, nostalgisch
filmfestival met een middag- en
avondvoorstelling.
Woensdag
staat de Rabo Kindermiddag gepland en ’s avonds vindt de bandjesavond plaats.”

Volle tent tijdens de Feestweek vorig jaar. Foto: www.kicksfotos.nl

Jelle Ruesink: “We pakken dit jubileumjaar extra uit”

Kaartverkoop voor 25e
Feestweek start 1 april
Aalsmeer - Aanstaande maandag 1 april start de kaartverkoop
voor de Feestweek in september.
“En nee, dat is geen grap, maar
slechts een kleine knipoog naar
NoJoke”, begint Jelle Ruesink het
gesprek lachend. Samen met René Martijn, Dorine Strampel-Been,
Roland Hofman, Ruben Piet en Dave Strampel vormt hij het bestuur
van Feestweek Aalsmeer. “En we
pakken in dit jubileumjaar extra
uit! We organiseren namelijk van
8 tot en met 14 september de vijf-

entwintigste editie van Feestweek
Aalsmeer. Wees er dus snel bij aanstaande maandag. De passe-partouts waren vorig jaar in anderhalve dag uitverkocht. Dit jaar hebben we iets meer early-birdkaarten voor een gereduceerd tarief.
Ook muntjes zijn met korting te
bestellen.” Volgens Jelle wordt er
meer ruimte gecreëerd en kunnen
er iets meer mensen in de tent. “Er
komen extra toiletten en zowel
de garderobe als de rookruimte
wordt praktischer ingedeeld.”

Line-up en programma
Er is in de pers al gecommuniceerd over enkele artiesten die
komen optreden. Zo komt dorpsgenoot Gerard Joling, André Hazes (live met band), de jongens
van DI-RECT en ook Snollebollekes zijn gecontracteerd. “We houden het even in het midden wanneer wie op het podium staat,
maar wat ik al zei, we pakken
uit, dus er komen nog veel meer
verrassingen! Ga gewoon op 1
april om 10.00 uur naar onze ver-

Volendamse zangduo
Donderdag is de besloten ‘Dag
van je leven’ en ’s avonds barst de
feestavond met artiesten los onder leiding van de professionele
Marcel Fisser Band. Over de vrijdag verklapt Jelle een volgende verrassing: “Het Volendamse zangduo Jan Keizer en Anny
Schilder komt de Jumbo Seniorenmiddag muzikaal opluisteren
en ook Dirk Box verzorgt dan een
optreden. ’s Avonds vindt dan
weer een feestavond plaats met
artiesten. De zaterdag tot slot is
gereserveerd voor de Pramenrace met prijsuitreiking in de tent
en aansluitend de laatste avond
met diverse optredens.”
Vrijwilligers
Het bestuur kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken. “Vooral voor
de op- en afbouw, maar ook andere functies. Kijk even op onze
Facebookpagina en reageer als
je tijd/zin hebt. En je moet weten; Wij zijn goed voor onze vrijwilligers, want zijn ze altijd enorm
dankbaar.” Ook sponsors worden
opgeroepen te reageren. Dat kan
al vanaf een klein bedrag. Het
duurt nog even, maar het feestweekbestuur heeft al veel zin in
de jubileumeditie van Feestweek
Aalsmeer op het Praamplein.
Door Miranda Gommans

Kunstenaars zondag in Oude Raadhuis

In gesprek met Corry
Zwart en Jeroen Luyt
Aalsmeer - Op dit moment is in
het Oude Raadhuis de tentoonstelling: ‘Stillevens’ te bewonderen. In deze tentoonstelling zijn
werken te zien van Afke Borgman, Corry Zwart en Jeroen Luijt.
Drie totaal verschillende kunstenaars die ieder hun eigen verhaal
hebben.
Afke Borgman met prachtige
landschappelijke schilderijen van
tuinen, landschappen en bloemstillevens. Jeroen Luijt met fotografie in de trant van de oude meesters met stillevens en
meer gestilleerde werken van
kruiden, groenten en fruit. Cor-

ry Zwart zoekt het in haar foto’s
meer dichtbij in haar eigen tuin
en zoemt in op het mooie wat de
natuur brengt.
Zondag 31 maart om 15.00 uur
komen Corry Zwart en Jeroen
Luijt vertellen over hun werk en
wat hen beweegt. Zij gaan met
het publiek in gesprek en beantwoorden graag vragen.
De tentoonstelling loopt nog tot
en met zondag 28 april en het
Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 binnen wandelen kan iedere donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Shanty’s en zeemansliederen

De Marconisten geeft
vriendenconcert
Leimuiden - Zaterdag 30 maart
organiseert Shantykoor De Marconisten haar jaarlijkse vriendenconcert. Het alweer tiende concert op rij vindt plaats in kerkelijk centrum De Ontmoeting aan
de Dorpsstraat 51 in Leimuiden.
Er zullen vele bekende shantyliederen klinken, evenals een aantal
nieuwe nummers die de afgelopen tijd door het koor zijn ingestudeerd. Ook worden de bezoekers getrakteerd op enkele zeemansliederen. De zaal is open
vanaf 19.30 uur, terwijl het con-

cert om 20.15 uur van start gaat.
De toegangsprijs is 10 euro per
persoon. Toegangskaarten zijn
telefonisch te bestellen via 0613945018 of via bericht@shantykoordemarconisten.nl. Indien
nog voorradig zijn ook kaarten te
koop aan de ingang van de zaal.
Net als voorgaande jaren is er een
tombola met prachtige prijzen,
waarvoor in de pauze loten aangeschaft kunnen worden. Op deze avond zijn uiteraard ook cd’s
van De Marconisten verkrijgbaar
voor 10 euro per stuk.

Bijna jubileum voor ‘Door de
Mangel’ op Radio Aalsmeer

Feest met ook Amstel Gospel Choir

Jubileumconcert Sursum
Corda met ‘klassiekers’
Kudelstaart - Muziekvereniging
Sursum Corda bestaat 90 jaar en
dit jubileum wordt gevierd met
een swingend concert op 13 april
in De Spil in Kudelstaart. Er is een
feestelijk programma samengesteld met als thema ‘Klassiekers’.
Voor dit speciale concert zijn klassiekers opgezocht uit alle regionen van de muziek. Van klassiek
tot pop, van musical tot film. De
bezoekers zullen zeker vele nummers herkennen. Zo wordt het
overbekende ‘Für Elise’ op een
manier ten gehore gebracht zoals u niet voor mogelijk had gehouden.
Op een feest heb je gasten en
voor dit feestelijke jubileumconcert is The Amstel Gospel Choir
uitgenodigd. Dit swingende gospelkoor onder leiding van Vladimir Pairel bestaat uit een enthousiaste groep zangers en zangeressen die het publiek weet te raken
met mooie gospels en ballads.
Uiteraard zal het koor ook geza-

menlijk met Sursum Corda iets laten horen. Wat dacht u bijvoorbeeld van ‘I will follow him’ uit de
bekende film ‘Sister Act’. En dan
mag u best mee zingen of neurien, of swingen op uw stoel... Het
geheel staat onder leiding van de
altijd enthousiaste en energieke
dirigent Elivera van Sloten die het
orkest op haar geheel unieke wijze naar de beste prestaties weet
te leiden.
Uiteraard willen de leden van Sursum Corda niet al te veel van tevoren verklappen, maar er valt
genoeg te genieten op zaterdag
13 april in De Spil in Kudelstaart.
De muzikanten zijn er klaar voor
en zij hopen vele bezoekers te
mogen verwelkomen. Kaarten
kosten 10 euro per persoon en
kunnen gereserveerd worden via
e-mailadres: kaarten.sc90@gmail.
com Kaarten zijn ook aan de ingang te koop. Het concert begint
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

shop. Onder hun leiding wordt er
met textielverharder gewerkt aan
een leuk object dat men aan het
eind van de avond mee naar huis
mag nemen. Aanvang 19.30 uur.
Oude Meer - De creatieve werk- Opgeven voor 31 maart via info@
groep van Het Dijkhuis geeft op hetdijkhuis.net. Adres: Aalsmeerwoensdag 3 april een leuke work- derdijk 77 in Oude Meer.

Creatief in
Het Dijkhuis

Aalsmeer - Hoe een valse beschuldiging en een beoordeling het leven van Esther Boek en
haar zoon op hun kop zette bespreekt Esther Sparnaaij donderdag met de auteur in ‘Echt Esther’.
Boek debuteerde in 2017 met
haar boek ‘Geen Kind Meer’. Een
roman die zij schreef naar aanleiding van de onterechte aangiften tegen en veroordeling van
haar zoon in een zedenzaak. Later werd hij in hoger beroep vrijgesproken van deze verkrachtingen. In haar boek vertelt ze over
de impact die de valse beschuldigingen hadden op haar gezin en
de mensen om hen heen, maar
toont zij ook de kant van de vermeende slachtoffers. Met haar
tweede roman, ‘De Perfecte Moeder’, snijdt Boek opnieuw een gevoelig maatschappelijk thema
aan. Daarover gaat Esther Sparnaaij donderdagavond 28 maart
met haar praten.
‘Blikopener Radio’ bomvol
De volgende uitzending van Blikopener Radio (maandag 1 april
van 18.00 tot 19.00 uur) zit bommetje vol. Samira komt voor de
tweede keer met een column
naar de studio. Ze praat de luisteraars bij over innovaties in evenementen. En met twee vaste columnisten, gespreksontwerper
Rick en online communicatiespecialist Hermaniak, wordt via de telefoon gesproken. En natuurlijk is
er weer de Week van Wilg, over innovatieve dingen die deze week
opvielen. Tussendoor is er nog
wat tijd voor een leuk muziekje.

Filmavond bij
de Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker een avondje
naar een film met inhoud? Kom
dan naar de Film-Inn! De Zin-Inn
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft op maandag
2 april weer een filmavond. De
Zin-Inn toont een aantal keer per

Hovenier in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag ontvingen
presentatoren Mylene en Elbert
de 248e gast in hun talkshow
‘Door de Mangel’. Personeelsfunctionaris Cees Vrooland begon zijn werkzame leven als meubelmaker en hoopt ooit nog eens
zelf een orgel te bouwen. Cees
noemde zichzelf trouw, eigenzinnig en onthecht. Ook Cees is
opzoek gegaan naar een nieuwe
gast en heeft zijn creatieve buurman en hovenier Chris Clemens
uitgenodigd om op maandag 1
april naar de studio te komen.
“Het huis en de tuin van de buren
is op een erg originele manier ingericht met veel gebruikte voorwerpen. Ik ben benieuwd waar hij
zijn ideeën vandaan haalt”, vroeg
Vrooland zich af. Deze en nog vele andere verrassende vragen zullen maandag aan Chris worden
voorgelegd in de 249e ‘Door de
Mangel’. Mocht je als luisteraar
een vraag hebben, mail deze dan
naar: info@radioaalsmeer.nl of
bel tijdens de uitzending naar de
studio: 0297-325858.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Daarnaast is Radio Aalsmeer te vinden
op televisie met Tekst TV: kanaal
12 van Caiway, of kanaal 1389
van KPN/XS4ALL/Telfort. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en
Facebook
jaar filmhuisfilms met mogelijkheid tot discussie achteraf. Voor
informatie over de titel of inhoud
van de film en de filmagenda kan
een mail gestuurd worden naar
filminn@dgaalsmeer.nl. De vrijwillige bijdrage is 5 euro, inclusief
koffie of thee. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de film vangt om
20.00 uur aan. Adres: Zijdstraat
55. Iedere filmliefhebber is van
harte welkom.

Na sprankelend zondagmiddagconcert

uro van he Gri fins
voor Hart4OnderwijsNepal
Aalsmeer - Zondagmiddag 24
maart hebben The Griffins met
een prachtig benefietconcert in
de Doopsgezinde Gemeente een
fantastisch bedrag van 2.000 euro bij elkaar gezongen, Dit geld
gaat naar de stichting Hart4OnderwijsNepal. Van dit bedrag zullen ‘scholarships’ van 70 euro per
leerling gekocht worden, zodat
een Nepalees kind een jaar lang
naar school kan. Onderwijs in Nepal is een belangrijke voorwaarde
voor een kans op een beter en gezonder leven. The Griffins hebben
verdubbeling van de opbrengst
van hun concert aangevraagd bij
de O.S.A. The Griffins, op de vleugel begeleid door Rick Piepers, ga-

ven een swingend en gevarieerd
concert. Het werk van zangdocente Caroline van Bavel heeft duidelijk tot een prachtig resultaat geleid. Mooie ensembles en diverse
solo’s van de zes zangeressen waren van een hoog niveau. Het enthousiasme en het plezier in het
zingen spatten er vanaf. Tussendoor waren er twee indrukwekkende intermezzo’s van Quinten
Torre op de vleugel, waar de luisteraars duidelijk door geraakt werden. Halverwege het concert kon
Mark van Leeuwen, bestuurslid
van Hart voor Onderwijs Nepal,
en directeur van OBS Kudelstaart,
kort vertellen over het werk van
de stichting en over zijn reis afgelopen najaar, waarbij hij de
schoolpakketten persoonlijk heeft
uitgedeeld in Nepal. Het is voor
iedereen duidelijk geworden dat
het geld goed besteed wordt. Veel
dank is verschuldigd aan iedereen die geheel belangeloos heeft
Amstelland- Wandel mee in stil- meegewerkt aan de totstandkote op zaterdagavond 6 april van- ming van dit benefietconcert.
af 20.00 uur in het Amsterdamse
Bos. Een wandeling van anderhalf
uur om de rust en stilte in jezelf te
Voor méér lokaal
ervaren. Na de wandeling is er gelegenheid om ervaringen te delen
nieuws uit de regio!
of stil te blijven met een kopje thee
of koffie. De kosten zijn 5 euro per
persoon en de wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar.
Start van de wandeling is in De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
Aanmelden kan via 020-5456100
en via www.amsterdamsebos.nl.

Stiltewandeling
in het Bos

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Jubileumconcert 120 jaar Flora

Meespelen met Vriendenloterij loont!

Aalsmeer - Op chansons van
Jacques Brel werden bezoekers
afgelopen zaterdag 23 maart getrakteerd tijdens het jubileumconcert van Flora. De muziekvereniging bestaat 120 jaar en
presenteerde een feestelijk concert met medewerking van zangeres Micheline van Hautem en

Aalsmeer - Een mooie opsteker
voor zes verenigingen in Aalsmeer.
Dankzij hun achterban kwam er
bij deze clubs vorig jaar 5.960 euro extra binnen in de clubkas.
Stichting Vrienden Oceanus haalde het hoogste bedrag op, namelijk 2.167 euro. In Kudelstaart zijn
twee verenigingen verblijd met
totaal 891 euro. Sportvereniging
Omnia 2000 haalde het hoogste
bedrag op, namelijk 648 euro. De
achterban steunt haar vereniging
door specifiek voor deze club mee
te spelen met de Vriendenloterij. De helft van ieder lot waarmee
zij meespelen, gaat direct naar de
clubkas. Opbrengsten worden zoal besteed aan een nieuw trai-

Veel waardering voor
Franse chansons

Mooie aanvulling clubkas
dankzij achterban

bastrombonist Jos Jansen. De
Franse muziek konden de vele
bezoekers in de Spil wel waarderen, na afloop klonk een luid applaus voor de solisten, voor de
muzikanten van Flora en voor dirigent Dick-Jan Veerbeek.
Foto: www.kicksfotos.nl
De vertrouwenscommissie met in het midden de notaris. Van links naar
rechts: Willem, Sunny, René, Dirk, Dirk en Jelle.

Vertrouwenscommissie wordt partij

Verrassende wending in
bestuurlijk Aalsmeer
Perfect voor hele familie

Heerlijke paasbrunch bij
restaurant Centennial
Aalsmeer - Wilt u Pasen wel gezellig met de familie vieren? Dan
is de paasbrunch bij restaurant
Centennial wat voor u! Een leuke
dagactiviteit waarbij alles is verzorgd. De paasbrunch is geschikt
voor opa’s, oma’s, ouders én kinderen! De Paasbrunch is de perfecte activiteit voor de hele familie. U wordt bijvoorbeeld feestelijk ontvangen en geniet hierna van een heerlijk en uitgebreid buffet. U heeft onder andere keuze uit warme en koude gerechten, verse salades, vis-, vleesen vegetarische gerechten, luxe
broodsoorten met verschillende
soorten vers beleg en verschillende soorten vruchtensappen, thee
en koffie. Voor de zoetekauwen is
er bijvoorbeeld een heerlijk dessertbuffet met diverse soorten
zoete lekkernijen, taartjes en ijs.

georganiseerd. Terwijl de ouders
aan het genieten zijn van de gerechten, kunnen bijvoorbeeld de
kinderen kleurplaten maken. Zo
hoeven de kinderen niet te lang
stil te zitten en heeft iedereen
een leuke middag.

Extra Rondvaart attractie
De paasbrunch is ook te combineren met een rondvaart van
een uur in de nieuwe rondvaartboot ‘De Otter’. De prijs voor de
rondvaart in combinatie met de
Paasbrunch is voor deze speciale tocht 6,50 euro en voor de kinderen 3 euro. Reserveren is mogelijk met aankomst tussen 10.00
en 13.30 uur.
Een tafel wordt afhankelijk van
de groepsgrootte voor 2 tot 2,5
uur gereserveerd. Prijzen: Paasbrunch 24,50 euro, kinderen tot
12 jaar 11 euro en kinderen van
Kinderactiviteit
0-3 gratis. Adres: Oosteinderweg
Wilt u brunchen met jonge kin- 243. Kijk voor meer informatie
deren? Speciaal voor de jongste en reservering op www.centengasten is er een kinderactiviteit nial.nl.

Aalsmeer - In het najaar van
2018 is in Aalsmeer door de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld voor de
werving van een nieuwe burgemeester. Elke gemeenteraadsfractie had en heeft daarin een
deelnemer. Voorzitter was en
is René Martijn van Absoluut
Aalsmeer. Hij vertelt over de bijzondere wending in bestuurlijk Aalsmeer: “De samenwerking
met Dirk van Willegen (CDA), Dirk
van der Zwaag (VVD), Sunny Lakerveld (GroenLinks), Willem Kikkert (D66) en Jelle Buisma (PvdA)
verliep zo goed dat langzamerhand de vraag op tafel kwam of
we deze unieke en constructieve samenwerking niet een vastere vorm moesten geven.” Dirk
van Willegen en Dirk van der
Zwaag bevestigen dit en vullen
aan: “Iemand, we weten niet precies meer wie, vroeg zich hardop af of we dat niet in de vorm
van een nieuwe lokale partij konden doen.” Sunny en Jelle: “In eerste instantie was dat een shock,
maar naarmate we daarover verder dachten en spraken leek dat
toch een interessante gedachte.”
Iedereen was het er op enig mo-

ment over eens dat dit een natuurlijk vervolg zou kunnen zijn
van de samenwerking. Willem
Kikkert vervolgt: “Het zou de enige partij in Aalsmeer zijn waarin alle afzonderlijke fracties direct met elkaar worden verenigd
en waarmee we de belangen van
de samenleving optimaal kunnen
verbinden.” “Vooral omdat we onze raadszetels kunnen houden en
door deze unieke samenwerking
de op één na grootste partij in de
raad worden met 6 zetels”, aldus
een glunderende René Martijn.
Door deze (nog niet eerder in
Nederland) vertoonde wending
gaat de zetelverdeling in de gemeenteraad er natuurlijk heel anders uit zien. De officiële start van
de nieuwe partij is te volgen via
de website Http://nieuweenergiepartij.nl waar via een countdown straks de Nieuwe Energie
Partij met 6 zetels in de gemeenteraad zal zijn vertegenwoordigd.
Jelle Buisma tot slot: “Op die dag
is ook onze nieuwe website geopend. Iedereen die dat wil kan
daarop suggesties kwijt, zodat we
die kunnen oppakken of een reactie geven op ons mooie en bijzondere Lente-initiatief.”

Automobilisten bekeurd op
drukke zaterdag

Aalsmeer - Onze veldwachter
Bromsnor heeft zich weer van
zijn meest sociale kant laten
zien. Het is algemeen bekend
dat het aantal parkeerplaatsen
bij de tennishal, kinderboerderij, sportschool, dierenbescherming, minigolf en voetbalvelden in het weekend niet toereikend zijn. Herhaaldelijk is door
het bestuur van FC Aalsmeer
gevraagd om uitbreiding, wat
ook heel goed mogelijk is gezien de vervuilde groenstrook
bij de tennishal. Helaas is de
gemeente in deze niet echt
meegaand en of meedenkend.
Je zou dan mogen uitgaan van
een beetje meedenken van de
gemeente om juist op de drukste uren, zaterdagmorgen, een
stukje gedoog beleid uit te
vaardigen, maar helaas dit is
niet het geval.
Zo ook op zaterdag 23 maart
toen ondergetekende gevraagd was om een wedstrijd
te leiden als scheidsrechter bij
FCA. Rond 9.30 uur kom ik het
parkeerterrein oprijden en na
enkele rondjes was de conclusie dat het stijfvol stond,
ook veel auto’s op de rand van
het trottoir, maar niet hinderlijk voor voetgangers en verkeersveilig. Ik rijd terug naar

de Sweelinckstraat tot zelfs supermarkt Hoogvliet, maar ook
daar winkelend publiek dus
vol, weer terug naar voormalig
Bon Ami waar nog beetje ruimte is, maar helaas. Bij de minigolf op de hoek een vrij brede strook trottoir dus ik denk
die is voor iedereen veilig, met
je rollator of rolstoel kan je er
gemakkelijk langs en geen belemmering van de rijstrook. Na
de wedstrijd ziek ik vele auto’s
met parkeerbonnen, ook gasten van FCA uiteraard, en ja
ook de mijne was voorzien van
een klein wit papiertje waar het
bedrag van 104 euro op stond
omdat ik de verkeersveiligheid
danig in gevaar had gebracht.
Of is het een grote vorm van
kleinzieligheid van onze veldwachter Bromsnor die helaas
geen greintje empathisch vermogen bezit en na het uitdelen van circa 25 parkeerbonnen trots op zichzelf is. We mogen trots zijn dat onze veiligheid zo goed bewaakt wordt
en ik ga op zaterdagmorgen
wel joggen in het bos, helaas
voor FCA.
Jan Groen
Schweitzerstraat, Kudelstaart
groenj96@gmail.com

Meespelen
In Nederland genereren enkele duizenden clubs, verenigingen
en stichtingen via de Vriendenloterij extra inkomsten. Zij dragen daarmee bij aan gezondheid
en welzijn in hun eigen regio. Dit
jaar is er een recordopbrengst van
ruim 5,8 miljoen euro uitgekeerd.
De Vriendenloterij is hierdoor een
structurele financier voor veel organisaties. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn,
kunnen zich aanmelden via: www.
vriendenloterij.nl/clubs

Zondag bij SOW-gemeente in de Spil

Lezing Reinier v/d Berg
‘Het klimaat op hol’
Kudelstaart - Zondag 31 maart
om 19.00 uur organiseert de Protestantse Gemeente Samen-opWeg te Kudelstaart een avond
over klimaatverandering met
weerman Reinier van den Berg.
Reinier van den Berg is onder anderen bekend van RTL Weer, het
dagelijks weerbericht van RTL 4,
dat hij van 1989 tot en met begin 2018 presenteerde. Op 31
maart komt hij naar de Spil in Kudelstaart waar hij een presentatie over het zéér actuele onderwerp van klimaatverandering.
Na de presentatie is er gelegenheid om vragen aan hem te stellen. Toegang is gratis. Wat is er
tegenwoordig aan de hand met
het weer? Neem de zomer van
vorig jaar. De warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurken kurkdroog. Was dit een incident of verandert het weer echt.
Is het nu echt merkbaar? Klimaat
op hol, zeg maar? Is het tij eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe
dan? Heeft het klimaatakkoord
eigenlijk nog wel zin. Of gaat het

alleen maar veel overlast en geld
kosten? Op basis van 5 pijlers
laat Reinier zien, hoe op een realistische manier de klimaatklok
toch teruggedraaid kan worden.
En ook een einde gemaakt kan
worden aan dat andere nijpende wereldprobleem ‘plasticsoep’.
Het is duidelijk. Het is momenteel een wereld van grote bedreigingen maar ook van grote kansen. En uitdagingen. Kom in beweging voor het klimaat en kom
zondag 31 maart naar de Spil in
Kudelstaart, Spilstraat 5.

Zorg op de Aalsmeerse maat

CDA fractie op bezoek in
zorgcentrum Aelsmeer

LEZERSPOST
Aantal parkeerplaatsen niet toereikend

ningsveld, een opknapbeurt van
een clubhuis en hulp aan jong en
oud in de regio.

Aalsmeer - Goed in het gewone,
dicht bij mensen. Dat staat op de
openingspagina van de website van zorgcentrum Aelsmeer. En
Wethouder Robbert-Jan van Duijn (Onderwijs) en Elbert Huijts, zorgcoör- dat is wat de leden van de fracdinator Wellant vmbo De Groenstrook.
tie van het CDA Aalsmeer en Kudelstaart hebben gemerkt bij hun
bezoek aan het zorgcentrum afgelopen vrijdagmiddag. Gewoon iedere dag lekker vers bereid eten. Uit de eigen keuken.
Gewoon in een huiselijke omgeving, gezellig met andere samenwonen en samenleven. Maar toch
werd duidelijk dat het allemaal
Aalsmeer - Op de landelijke Dag deeld over de zogenaamde tra- niet zo gewoon is.
van de Leerplicht (21 maart) is het jectvoorziening. Deze voorzie- Ouderen moeten veel langer zelfin Aalsmeer inmiddels traditie dat ning biedt extra ondersteuning standig wonen en een eigen keualle leerkrachten worden getrak- buiten de klassituatie aan leerlin- ken is langzamerhand meer uitteerd als dank voor hun inzet. Het gen die op dat moment een zetje zondering dan vanzelfsprekend.
recht op onderwijs staat op deze in de rug nodig hebben. Deze ex- Maar in zorgcentrum Aelsmeer
dag centraal. In Nederland is het tra ondersteuning draagt bij aan gebeurt het nog gewoon en ierecht op onderwijs goed gere- het voorkomen van schooluitval. dere dag: 220 maaltijden, de helft
geld, toch is er soms schooluitval. De leerlingen vertelden over hun voor de eigen bewoners en de anTijdens de Dag van de Leerplicht (thuis)situatie en op welke manier dere helft voor het unieke Tafelwil de gemeente meer bewust- de trajectvoorziening hun helpt tje Dekje. Met dit project krijgen
zijn creëren bij leerlingen en ze om op school te blijven functione- 110 zelfstandig wonende oudestimuleren door te zetten in hun ren. Op de Dag van de Leerplicht ren iedere dag een warme maalschoolcarrière. Het gaat uiteinde- wil de gemeente ook benadruk- tijd. Zo’n 150 vrijwilligers brenlijk om schooluitval terug te drin- ken hoe belangrijk het is dat elk gen de maaltijden bij de mensen
gen. Met een gezonde traktatie kind in Aalsmeer goed en passend op tafel. Dat betekent niet alleen
voor alle leerkrachten geeft de ge- onderwijs krijgt. Het uitgangs- een gezonde, verse maaltijd. Het
meente een blijk van waardering punt is dat ieder kind zoveel moaan alle leerkrachten. Robbert-Jan gelijk zonder achterstand start op
van Duijn, wethouder onderwijs, de basisschool, onderwijs op zijn
bracht dit jaar een bezoek aan of haar niveau volgt en minimaal
Wellant vmbo De Groenstrook.
een startkwalificatie behaalt. Dan
is het belangrijk dat leerlingen zo
Extra ondersteuning
min mogelijk verzuimen. De geDe wethouder heeft met enkele meente wil dat bereiken door
leerlingen gesproken die te ma- goede samenwerking tussen leerken hebben (gehad) met leer- lingen, ouders, het onderwijs en
plicht. Ook zijn er ervaringen ge- de leerplichtambtenaar.

Landelijke Dag van de Leerplicht

Feestelijke traktatie voor
leerkrachten in Aalsmeer

zorgt ook iedere dag voor een bezoekje. Het CDA is altijd een groot
voorstander geweest van zorg op
de Aalsmeerse maat. Het zorgcentrum zorgt er voor dat dit in
Aalsmeer en Kudelstaart in de
praktijk wordt gebracht met 350
werknemers en evenzoveel vrijwilligers. Met het stijgen van de
leeftijd waarop mensen gezond
ouder worden stijgt ook de leeftijd van de bewoners van het
zorgcentrum. Het risico van vereenzaming van zelfstandig wonende ouderen ligt overal op de
loer. Met de wijksteunpunten organiseert zorgcentrum Aelsmeer
mogelijkheden om samen koffie
te drinken of te dineren.
Nadat de fractie was rondgeleid
door directeur Frans Knuit, heeft
het gezelschap nog uitvoerig gesproken over de zorgen en de
mogelijkheden voor de toekomst
van de ouderenzorg in Aalsmeer
en Kudelstaart.
Duidelijk is wel dat zorg op de
Aalsmeerse maat ook gedragen
moet worden door een Aalsmeers
bestuur dat hier voldoende oog
voor houdt. Daar draagt het CDA
graag aan bij.
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Een stap voorwaarts

Ondernemers juichen
Zaai 2.0 initiatief toe
Aalsmeer - Het ZAAI coach traject blijkt zo een groot succes
dat er al eerder verzoeken werd
geuit in de trend van: ‘Waarom organiseren wij ook niet zo
iets voor de gevestigde ondernemers?’ Deze gaven aan dat zij
graag bij de start van hun onderneming ook zeker zo een ondersteuning hadden willen hebben en die eigenlijk nog wel konden gebruiken. Over het verzoek
werd voor en achter de schermen
druk gebrainstormd, plannen gesmeed en uitgewerkt. Maandag
18 maart was het dan zover dat
ZAAI 2.0 werd gelanceerd. Wethouder Robert van Rijn deed de
aftrap. Hij verwelkomde niet alleen nieuwsgierige ondernemers
maar ook vier leerlingen: Gijs,
Priscilla, Noor en Zoe van het Wellant College. Hij vertelde dat Ondernemend Aalsmeer (OA) en de
gemeente sinds 2016 het succesvolle coachtraject ZAAI Aalsmeer
organiseren en dat de Rabobank
Regio Schiphol hierin een betrouwbare partner is. “Met ZAAI
2.0 wordt een stap verder gezet
door kennis- en inspiratie-sessies voor alle ondernemers te organiseren.” Benadrukt werd dat
startende maar ook zeker de gevestigde ondernemers in de gemeente Aalsmeer - en dat zijn er
zo’n 2.500 in Aalsmeer - van harte welkom zijn. “In totaal gaan er
twee tot drie ZAAI 2.0 bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden.”

Waar kom jij je bed voor uit?
De eerste drukbezochte masterclass - waaronder ook enkele deelnemers van ZAAI Amstelveen en ZAAI Haarlemmermeer
- had als thema: ‘Profileren met
meer Impact’. Deze werd gegeven
door Rob Overgaauw. Een sterke
binnenkomer was de vraag: ‘Wat
komt er bij kijken om jezelf zichtbaar te durven laten zien?’
Want je goed profileren vraagt
om lef en een goed verhaal.
“Vraag je af wie je bent, wat jouw
economische waarde, jouw functionele waarde en belevingswaarde is.” Allemaal stevige kost
die tot goed zelfreflectie dwong.
“Check voor jouw cliënten hun
behoeften, wat is hun leefstijl
en hoe nemen zij koopbeslissingen?” Met daarop volgend: “Imago is dat wat je zegt en reputatie dat wat je doet.” Mooi ook de
vraag: ‘Waar kom jij je bed voor
uit als ondernemer?’ Stevig was
de uitspraak: ‘Durf je kwetsbaar
op te stellen, in jouw kwetsbaarheid zit je kracht.’
Pitches
Overgaauw nam de deelnemers
mee in verschillende vormen
van pitches. Aan het eind van het
event werd ondernemers uit de
zaal gevraagd of zij met alle verkregen informatie een pitch wilden geven. Zes ondernemers lieten zich uitdagen en toonden op
sterke wijze hoe waardevol en
leerzaam deze middag was geweest. Ook de leerlingen uit de
business klas van het Wellant College lieten zich niet onbetuigd
en maakten aantekeningen als
‘Wees niet bang! Laat je ideeën
gewoon horen. Laat zien wat je
wilt en wie je bent!’ en ook ‘Toon
respect voor jouw klant.’ Het
event werd afgesloten met een
gezellige borrel, waarin één ding
zeer duidelijk naar voren kwam.
Dit soort masterclasses en events
smaken naar meer!
Het was overigens mooi dat wethouder van Rijn aandacht besteedde aan het drama dat zich
in de ochtend had afgespeeld in
Utrecht. De minuut stilte was indrukwekkend.

Gesprek Debbie Borst
Vooraf aan deze zeer leerzame
masterclass - vol innovatieve en
originele ideeën - had de wethouder nog een gesprek met
Debbie Borst. Zij deelt het voorzitterschap met Hugo van Luling.
Beide hebben de taak van John
Jansen overgenomen. Zij sprak
over de plannen en visie van Ondernemend Aalsmeer dat vooral een platform is voor ondernemers waarbij in de toekomst ook
meer kennissessies zullen worden georganiseerd. Binnen Ondernemend Aalsmeer zijn ook
het MVO platform Aalsmeer, KHN
Amstelland en SWAP vertegenwoordigd. Ook winkelcentra in
Aalsmeer tonen steeds meer be- Janna van Zon
langstelling in de samenwerking. (met dank aan Kirsten Verhoef)

Activiteiten overzicht

Hagen, struiken en (fruit)bomen

Verkoopdag op de Tuin
Aalsmeer - Vroeg opstaan wordt
aanstaande zaterdag 30 maart
beloond, want om 9.00 uur start
de legendarische verkoopdag op
de Historische Tuin. Een nieuwe
haag nodig? De Historische Tuin
heeft verschillende op de Tuin
gekweekte soorten die hiervoor
geschikt zijn. Denk aan de laurier of de Hedera. Kom het assortiment van bloeiende struiken,
als Sneeuwballen, Seringen, Forsythia en Weigelia’s bekijken. Ook
klimplanten, vele kleurbloemige
Clematis, die vroeg bloeien, Winterjasmijn, Kamperfoelie en Blauwe Regen. Maar liefst 50 verschillende kleuren en diverse soorten
struikrozen: allemaal onder één
dak! Wat te denken van fruit? Appel-en perenbomen en allerhande soorten bessenstruiken zijn
deze dag voordelig te scoren.

Miste u wat kleur in de tuin afgelopen winter? Denk dan eens aan
Conifeer of een Hulst in de tuin.
Ook vogels zijn gek op deze extra beschutting. De Historische
Tuin heeft allerlei soorten Coniferen en Hulst te koop. Tip: kies een
struik met een opvallende takkleur, zoals de Cornus. In de corridor zijn tuin- en plantenboeken
voor de nodige theoretische ondersteuning te koop. De verkoopdag duurt tot circa 16.00 uur.
Er staan kruiwagens klaar om
de gekochte waar in de auto of
de boot (aanmeer-mogelijkheid
aanwezig) te zetten. Tijdens de
verkoopdag geven experts passend advies voor alle tuinvragen.
De ingang van de Historische
Tuin is aan het Praamplein. Kijk
voor meer informatie op www.
historischetuinaalsmeer.nl.

“Plan om dit elk jaar te gaan doen”

Boekhuisbal groot succes
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
22 maart, aan het begin van de
landelijke Boekenweek, vond
het eerste Boekhuisbal plaats in
Boekhuis Aalsmeer. Het initiatief kwam van eigenaresse Angèle Aartman. Het ondersteunend
organisatiecomité bestond uit
verslaggeefster Mandy van der
Zwaard en Jenny Piet, presentatrice van het programma ‘That’s
Life’ op Radio Aalsmeer. “Het was
gezellig druk en zelfs even spannend of iedereen er in zou passen.” Aldus Angèle. “Dat nemen
we mee in de organisatie van volgend jaar. Het is namelijk wel het
plan om dit elk jaar te gaan doen.”
Het thema van deze keer was ‘De
Moeder, de Vrouw’. Vandaar dat
er een aantal vrouwelijke auteurs
was uitgenodigd. Zo was daar de
Amstelveense Anita Pronk met
haar boek ‘De horror van een
grenzeloze liefde’, uit Aalsmeer
auteur Debby Albers over haar
tweede boek ‘Vrijheid’ en Marjon van der Harst samen met illustratrice Karin Borgman over hun
boek ‘Wauw! Ik word vrouw!’ Uiteraard zijn de boeken te verkrijgen bij het Boekhuis. Gedichten

waren er van PUUR powervrouw
Anna-Maria Mantel en dorpsdichter Bram Landzaat.

Sindsdien deed hij dat trouw zes
dagen in de week. Zo’n anderhalf
uur per dag. Weer of geen weer,
Elbert kwam op de fiets. Maar inmiddels gaat het echt niet meer.
De negenzeventigjarige is een
aantal keren gevallen en vier weken geleden kwam de genadeklap en belandde hij in het ziekenAalsmeer - Elbert de Hartog, Ku- den op het idee om de ‘grote rot- huis. Wil van Lammeren, voormadelstaarter van oorsprong en zooi’ (zoals hij het zelf noemt) in lig voorzitter van de winkelierswoonachtig in de Hornmeer, het oude winkelcentrum van Ku- vereniging, heeft deze krant bekwam bijna vijftien jaar gele- delstaart eens op te gaan ruimen. naderd om de excentrieke oprui-

mer in het zonnetje te zetten: “Ik
heb Elbert vaak genoeg gezegd
dat vegen ruim om het plein heen
echt niet nodig was, omdat dat
een taak van de gemeente was,
maar hij bleef stug doorgaan. Ook
had hij een verzamelwoede, want
alles wat hij vond verdween in de
parkeerkelder. Wij, als winkeliers,
zullen hem best gaan missen.
Een bijzonder mens.” Elbert op
zijn beurt zal vooral de gezelligheid en de aanspraak missen. Hij

nd

r ame e e trische fl ister oot

Nieuw: Bingorondvaart
bij Aalsmeerrondvaart
Aalsmeer - Aalsmeerrondvaart
heeft een duurzame elektrische
Fluisterrondvaartboot. Om deze
nieuwe aanschaf met u te vieren
worden op woensdag 3 en vrijdag 5 april bingorondvaarten georganiseerd in combinatie met
een heerlijke appelpunt met koffie voor 12,50 euro per persoon.
Er worden aan boord per rondvaart twee bingorondes gespeeld
voor mooie prijzen. Volgens eigenaar Jan Koster is bingo op het
water nog leuker en daarom wil
hij zoveel mogelijk liefhebbers
van spelletjes kennis laten maken
met deze hilarische bingo.
Tijdens de bingo wordt in de
nieuwe overdekte elektrische
rondvaartboot een tocht over de
Oosteinderplassen van Aalsmeer
gemaakt. Een prachtig gebied,
probeer de aandacht maar bij
de bingo te houden... De prijzen

VIP-arrangement
Medewerker Franka had een,
niet te makkelijke, boekenquiz
bedacht, waarvan de hoofdprijs werd gewonnen door Corrie de Boer. Zij kreeg van elke auteur een gesigneerd boek. Uit alle aanmeldingen werden vier namen getrokken. Deze dames werden verwend met een VIP-arrangement, bestaande uit de beste plek, privébediening, presentjes en een heerlijke stoelmassage
van Winanda Delzenne van Massagepraktijk Delawiese. Er was
livemuziek van Anita Sanders en
paling van Theo Rekelhof. Margot Aartman verzorgde alle foto’s en verder waren er bijdragen
van Total Copy en Gall & Gall Kudelstaart. Mandy, die de prestentatie voor haar rekening nam op
het eerste Aalsmeerse Boekhuisbal, zegt tot slot: “We kijken terug
op een zeer geslaagde avond en
zijn een ieder dankbaar die daar
een bijdrage aan heeft geleverd.”
Door Miranda Gommans

voor de bingokaarten zijn 3 euro
per kaart, twee voor 5 euro en 3
kaarten voor 6 euro.
Het programma voor zowel 3 als
5 april ziet er als volgt uit: Van
13.00 tot 13.30 uur inloop res- Voorwoord Angèla Aartman van ‘t Boekhuis. Foto: Margot Aartman.
taurant Centennial. Van 13.30 tot
14.45 uur bingorondvaart (capaciteit 40 personen) en van 14.45
tot 16.00 uur afsluiting met koffie met appelpunt en slagroom
in restaurant Centennial. Bij grote belangstelling wordt er ook
van 15.00 tot 16.15 uur afgevaren. Bent u slecht ter been of
heeft u geen vervoer? De Centennial shuttle brengt u voor 3 euro
heen en weer naar huis. Aanmelden kan per email via aaslmeerrondvaart.nl of telefonisch via
0297-388144. Gelieve duidelijk
te vermelden wat uw voorkeur
heeft voor tijd en dag (woensdag
of vrijdag).

“Het gaat echt niet meer”

Elbert niet meer terug
op plein in Kudelstaart

Duofiets in Kudelstaart
per 1 april starten we weer het
fietsen met de duofiets.
Lekker sportief, gezond voor
lijf en leden, er even tussen uit
op een ontspannen en sportieve manier. Samen met een
vrijwilliger van de Stichting
SAM kunt u een leuke fietstocht maken. De bestemming
is aan U! U mag zeggen waar
u naar toe wilt fietsen. Het is
geheel kosteloos. Fietsen is op
afspraak, u kunt zich opgeven
bij een van de gastvrouwen/
heer van het wijkpunt.
Voor informatie kunt u bellen
met het wijkpunt 0297820979.

kruidenboter, hawaïburger romige kerriesaus,
haricotsverts met tomaat en
spekjes, huzarensalade
rösti aardappelen, chocolade
mousse met slagroom naar
keuze voor € 14,-. U bent van
harte welkom vanaf 17.00 uur.

Vrijdag 5 april een heerlijk
3-gangendiner met o.a. een
gebonden tomatensoep
breekbrood met aioli,
boeuf bourguignon,
bloemkool met kaassaus,
bietensalade met ui en appel,
aardappelpuree met verse
tuinkruiden, stoofpeer in
karamelsaus en bolletje vanille
ijs met slagroom naar keuze
Kaarten maken in Voor
voor € 14,-. U bent van
Elkaer in Kudelstaart
Het is alweer bijna tijd om een harte welkom vanaf 17.00
uur. Reserveren kan via Tel.
gezellige middag met elkaar
0297-820979.
kaarten te maken. De groep
is nog lang niet vol dus schuif
Optreden ‘Musica’
gezellig aan. Alle materialen
zijn aanwezig. U bent dinsdag Vrijdag 5 april komt Muziek2 april van harte welkom van groep Nostalgie, bestaande
14.30-16.30 uur. Komt u ook? uit vier instrumentalisten/
vocalisten met een jarenlange
Neem gezellig iemand mee.
podiumervaring in wijkpunt
Voor Elkaer optreden. Entree
Dineren in Voor Elkaer
€ 2,50. Nobelhof 1, KudelWoensdag 3 april kunt u
staart. U bent om 14.30 uur
genieten van o.a. Franse
van harte welkom.
uiensoep, stokbrood met

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Gezellig druk bij opening
Lunchlokaal de Drukker
Aalsmeer - Woensdagavond 20
maart heeft Pim van Zwieten onder grote belangstelling zijn lunchlokaal de Drukker officieel geopend. Deze datum was niet toevallig gekozen, 21 maart is de eerste dag van de lente en dat is ook
een mooi begin om de deuren
van het lunchlokaal open te zetten. Woensdag konden familie,
buren en belangstellenden vanaf 18.00 uur een kijkje nemen in
het nieuwe Lunchlokaal. Natuurlijk werd de opening gevierd met
een feestelijke glas bubbels. De
hapjes gaven een goede indruk
van de menukaart. Vers gebakken brood met Hollandse geitenkaas en gegrilde groenten, healthy pizza met seranoham of een
bagel met zalm en creamcheese.
Het is een mooie stek waar Pim
zijn lunchlokaal is begonnen.
Aan het einde van de Oosteinderweg, net naast het Amsterdamse Bos. Eindelijk een plek aan de
Aalsmeerzijde van het bos waar
men na een wandeling kan bijkomen met een goede kop koffie
is dankbaar dat hij zoveel gelukwensen heeft mogen ontvangen
van met name de winkeliers. Vol
trots wijst hij naar de beterschapskaarten die op het grote wandmeubel staant. “Het zal wennen
zijn, om het niet meer te doen,
maar het gaat echt niet meer. Ik
heb pijn aan mijn benen.” Toch wil
Elbert bezig blijven. Als het even
gaat dan gaat hij rommelen in zijn
tuin. “Alles op het gemakje.”
Door Miranda Gommans

met vers gebak of na een fietstocht neerstrijkt voor een lekkere gezonde lunch. Pim heeft gekozen voor goede en verse producten. De koffiebonen komen
van Brandmeester’s aan de IJweg
in Boesingheliede. Hier wordt de
koffie nog wekelijks vers gebrand
met de overtuiging dat echt koffiebranden niet wordt gestuurd
door een computer, maar door
de eigen zintuigen; ogen, oren
en neus. Voor thee is er een keuze
uit 12 verschillende Fairtrade en
100% biologische gecertificeerde theeën uit de Art of Tea Collection. De taartenvitrine heeft
een opvallende plek gekregen
midden in het lunchlokaal en Ruby van Oui! Patisserie zorgt dat er
dagelijks volop keus is uit vers gebak. Waaronder natuurlijk de echte klassieker, appeltaart met slagroom! Nieuwsgierig geworden?
Lunchlokaal de Drukker is geopend van dinsdag tot en met
zondag van 09.00 tot 18.00 uur
Kijk voor meer informatie op
www.lunchlokaaldedrukker.nl
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Inzage voorontwerp-bestemmingsplan

Inloop over ‘UiterwegPlasoevers’ goed bezocht
Aalsmeer - Goed was de belangstelling afgelopen maandag 25
maart voor de inloop over het
voorontwerp-bestemmingsplan
Uiterweg-Plasoevers 2019. Het
plan is een actualisatie van het
geldende plan uit 2015 en geeft
nauwelijks ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen. Voor twee van
de drie uitzonderingen waren
met name bewoners van de Uiterweg naar het gemeentehuis
gekomen.

Eed afleggen voor raad en commissaris

Extra gemeenteraad voor
installatie burgemeester

Receptie
Aansluitend is er om 21.15 uur in
de Burgerzaal van het gemeente-

huis een receptie om persoonlijk
kennis te maken met de nieuwe
burgemeester. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig
te zijn.

Burgemeester Jeroen Nobel heeft tijdens de verkiezingsdag diverse stemlokalen in de gemeente bezocht. Foto: Gemeente Aalsmeer

Van niets naar grootste partij

Forum voor Democratie
scoort hoog in Aalsmeer!
Aalsmeer - Alle stemmen van de
Provinciale Staten verkiezingen
op woensdag 20 maart zijn geteld, in Aalsmeer werd ruim na
middernacht de uitslag bekend
gemaakt. Over de opkomst kan
eenieder tevreden zijn, liefst 60,5
procent van de inwoners is naar
de stembus gegaan. De uitkomst
is geheel volgens de landelijke
trend. Het Forum voor Democratie is in Aalsmeer de grootste partij geworden. Liefst 2.937 (21,2%)
inwoners gaven hun steun aan
lijsttrekker Thierry Baudet. Direct gevolgd door de VVD met
2.852 (20,6%) stemmen. Een verlies van 7,4 procent voor premier
Mark Rutte. Ook het CDA heeft in
Aalsmeer stemmen moeten inleveren. Weliswaar minder dan de
VVD, maar de steun was 3,8 procent minder, totaal 1.665 stemmen (12%). Groen Links is flink de
plus (5,9%) ingegaan en kreeg in
Aalsmeer 1.140 stemmen (8,2%).
Ook een behoorlijke winnaar in
Aalsmeer is de Christen Unie, de
partij kreeg 914 stemmen en dit
is een stijging van 6,6 procent.
De Christen Unie nadert met deze uitslag D66 met 951 stemmen
(verlies 4,7%) en de PvdA met 953
stemmen (verlies 1,8%).
De VVD kan in Aalsmeer gezien
worden als de grootste verliezer,
maar de populariteit van de PVV
van Geert Wilders is ook zwaar
dalende en kreeg 767 stemmen (verlies 7,2%). Ook de SP
heeft in Aalsmeer moeten inleveren, totaal 438 stemmen (ver-

lies 2,5%), terwijl de Partij voor
de Dieren zich langzaam omhoog
werkt en totaal 462 stemmen
kreeg (stijging 0,6%). De partij
50 Plus heeft in Aalsmeer eveneens goed geroerd, 375 stemmen
(stijging 2,7%). Hekkensluiters in
het Aalsmeerse stemgedrag zijn
DENK en NIDA, respectievelijk 43
en 25 stemmen.
In totaal hadden 22.988 inwoners
de uitnodiging gekregen om te
gaan stemmen. Van deze democratische mogelijkheid maakten
13.839 inwoners (60,5%) gebruik.
Er zijn 13.839 geldige stemmen
uitgebracht en 80 blanco/ongeldige stemmen.
Uitslag Aalsmeer, verkiezingen
Provinciale Staten 2019
Forum v. Democratie
2.937
VVD
2.852
CDA
1.665
Groen Links
1.140
PvdA
953
D66
951
Christen Unie
914
PVV
767
Partij v/d Dieren
462
SP 438
50 Plus
375
Code Oranje
173
Ouderenpartij NH
144
DENK
43
NIDA
25
Aantal stemgerechtigden: 22.988
Aantal geldige stemmen: 13.839
Aantal blanco/ongeldig:
80
Opkomst:

13.919 - 60,5%

Poging diefstal
Volkswagen

Licht gewond na
aanrijding

Vanavond vergadering
van de gemeenteraad

Aalsmeer - Vanavond, donder- Daarvoor is de komende vier jadag 28 maart, vindt de maan- ren verhoging van het huidige
delijkse vergadering van de ge- wegenbudget van 2 miljoen eumeenteraad plaats. Ter behande- ro nodig tot 4 miljoen euro per
ling op de agenda staan het ruim- jaar. Het doel is veilige wegen, tetelijke raamwerk Aalsmeer Oost, rugdringen van achterstanden in
de bouw van vier woningen aan het wegenonderhoud, duurzaam
de Zwarteweg, de nota Wegen wegbeheer, het voorkomen van
2019-2022, de doelgroepenver- schades en een goede bereikordening en het integraal veilig- baarheid.
heidsplan 2019-2022.
Betaalbare woonruimte
Raamwerk Aalsmeer Oost
De gemeenteraad bespreekt ook
Het ruimtelijk raamwerk Aalsmeer de Doelgroepenverordening. Het
Oost geeft een kader voor de uit- doel van deze verordening is te
werking van de deelgebieden stimuleren en borgen dat betaalge stem uitgebracht. In totaal de- PvdA:
82.088 (15,1%), 3 zetels Oosteindedriehoek, Schinkeldijk- bare woonruimte in Aalsmeer gede komende jaren verder moeten den negen partijen mee aan de AWP:
40.451 (7,5%),1 zetel je en Hornwegdriehoek. Al eer- realiseerd en in stand gehouden
der heeft de raad de ambitie uit- wordt.
blijven ontwikkelen en steeds op verkiezingen.
Partij voor de Dieren:
zoek gaan naar nieuwe samen63.495 (11,7%), 2 zetels gesproken om deze gebieden te
willen transformeren naar wo- Integraal veiligheidsplan
werkingen. Een mooie uitdaging Job, Eppo en Chris
ChristenUnie-SGP:
voor het nieuwe bestuur om hier- Maandag werden ook de voor42.905 (7,9%), 2 zetels ningbouw. Na vaststelling van In het integrale veiligheidsplan
bij ook de belangen van diverse keurstemmen per kandidaat be- 50Plus:
43.741 (8,1%), 2 zetels het Ruimtelijk Raamwerk kunnen 2019-2022 neemt de gemeente
de ontwikkelaars hun plannen op wat er extra gedaan moet worpartijen binnen Rijnland mee te kend gemaakt. Mag oud-wet- Trots op Nederland:
nemen.”
houder Jop Kluis van Aalsmeer
8325 (1,5%), 0 zetels maken voor de ruimtelijke invul- den om Aalsmeer veilig te houling van de deelgebieden.
den. In het plan staan als prioriteit
plaatsnemen in het Algemeen
Definitieve uitslag
aangemerkt een daling van het
Bestuur van Rijnland? Hij stond Nieuw bestuur
De voorzitter van het hoofdstem- op plaats 5 op de lijst van Water Het nieuwe bestuur wordt van- Bouwen van 4 woningen
aantal woninginbraken en het tebureau, dijkgraaf Rogier van der Natuurlijk. Misschien is hij wel ‘ge- daag, donderdag 28 maart, om Er is een aanvraag ingediend rugdringen van overlast door verSande, heeft afgelopen maan- stegen’ dankzij voorkeursstem- 16.00 uur beëdigd. Zij nemen dan voor de bouw van 4 woningen op warde personen. Andere prioridag 25 maart tijdens een open- men. Voor het CDA hadden CDA- het stokje over van het ‘oude’ be- het perceel Zwarteweg 23. Om- teiten zijn tegengaan van illegabare zitting de definitieve uitslag raadslid Eppo Buskermolen (28) stuur. Het nieuwe Algemeen Be- dat dit bouwplan afwijkt van het le bewoning en hennepteelt, prevan de waterschapsverkiezingen en CDA-bestuurslid Chris Leicher stuur van Rijnland treedt op don- bestemmingsplan, dient de ge- ventie op basisscholen en voorvastgesteld. Het opkomstpercen- (13) zich bij Rijnland verkiesbaar derdag 28 maart aan en bestaat meenteraad uit te spreken of het komen dat de onderwereld zich
tage van deze waterschapsver- gesteld. Ook deze twee wachtte uit 30 leden. Zij behartigen vier bouwplan voldoet aan een goede nestelt in de bovenwereld.
kiezingen is 54,0% en dit is be- een lang weekend, maar helaas jaar lang de belangen van de in- ruimtelijke ordening.
Geïnteresseerd? De raadsvergaduidend hoger dan in 2015. Toen voor Jop, Eppo en Chris: Geen zit- woners en gebruikers in het werkdering is openbaar. Belangstelwas het 46,2%.
lenden kunnen plaatsnemen op
ting in het bestuur van Rijnland!
gebied van Rijnland. Van deze 30 Nota Wegen 2019-2022
zetels zijn er 21 zetels voor de ca- Er zijn achterstanden in het on- de publieke tribune in de raadIn het gebied van het hoogheem- Verdeling van de partijen
tegorie ingezetenen (die zijn op derhoud van de wegen. Met dit zaal van het gemeentehuis. De
raadschap van Rijnland zijn ruim VVD:
112.241 (20,7%), 5 zetels 20 maart gekozen), 4 voor de ca- voorstel wordt ingezet op het te- aanvang is 20.00 uur. De verga1.000.000 inwoners opgeroepen CDA:
73.644 (13,6%), 3 zetels tegorie ongebouwd, 4 voor de ca- rugdringen van de wegschades dering is ook te volgen via de
om te stemmen. Hiervan heb- Water Natuurlijk:
tegorie bedrijven en 1 voor de ca- en voortzetting van de inhaal- livestream vanaf de website van
slag in het wegenonderhoud. de gemeente: www.aalsmeer.nl.
ben 541.989 inwoners een geldi74.920 (13,8%), 3 zetels tegorie natuurterrein.

Waardering voor Waterschap

Hogere opkomst bij
verkiezingen Rijnland
Aalsmeer - Met een opkomst
van 54,2% hebben inwoners van
Rijnland zich uitgesproken tijdens de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag (94%
van de stemmen zijn geteld) van
het hoogheemraadschap van
Rijnland laat een stijging zien in
het aantal stemmen. Een grotere opkomst, maar geen grote verschuivingen, zoals bij de verkiezingen van de Provinciale Staten
wel het geval is. Dijkgraaf Rogier
van der Sande is erg trots op deze opkomst: “De stijging van het
aantal stemmers toont aan dat
mensen het belang van water inzien en de rol van het waterschap
waarderen.” Al meer dan 750 jaar
houdt het hoogheemraadschap
van Rijnland, in een van de meest
complexe beheergebieden van
Nederland, de kwaliteit van het
water in de gaten en waakt over
veiligheid. Maar met het veranderende klimaat komen ook steeds
meer uitdagingen. “We zullen ons

Aalsmeer - Op donderdag 21
maart is tussen zes en kwart
voor tien in de avond opnieuw
ingebroken in op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg
geparkeerde auto’s. Uit de waAalsmeer - In de nacht van gen van een inwoonster van
donderdag 21 op vrijdag 22 Hoofddorp is een tas met almaart is ingebroken in een wo- lerlei spulletjes, waaronder een
ning aan de Aalsmeerderweg bril, make-up en oordopjes, uit
(boven 300 nummers). Om bin- de auto gestolen. Ook ging de
nen te komen hebben de die- dief er vandoor met een map
ven een gat in het glas van de met bedrijfsdocumenten. De
schuifpui gezaagd, waarna de- tas en de papieren zijn de volze open gebroken kon worden. gende dag, vrijdag 22 maart,
Uit de woning zijn twee elektri- teruggevonden in de sloot achsche fietsen gestolen. Ook zijn ter het Dorphuis. Van de tweede dieven er vandoor gegaan de auto is de achterruit verbrijmet twee rijbewijzen en een zeld om bij de laptoptas van de
portemonnee. Het hele huis eigenaar uit Rotterdam te kois doorzocht. Er is in alle stil- men. In de tas zat naast een lapte ‘gewerkt’. De bewoners wa- top ook een paspoort, een bril
ren thuis, maar hebben niets en een laserpointer. De politie
gehoord. Wie meer informa- raadt bezoekers aan het Surftie heeft wordt verzocht con- eiland aan vooral geen waardetact op te nemen met de poli- volle spullen in de auto te laten
tie via 0900-8844 of anoniem liggen, zeker niet in de avondvia 0800-7000.
uren. Een tip: Zet van de laptop of de mobiel bluetooth uit.
Er loopt een onderzoek door
de politie. Mogelijke getuigen
worden verzocht contact op te
nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.
Aalsmeer - In de avond of
nacht van zondag 24 op maandag 25 maart is geprobeerd
een auto te stelen uit de IJsvogelstraat in de Hornmeer. De
eigenaar trof glas aan bij zijn
Volkswagen Up. Het raam aan Aalsmeer - Op woensdag 20
de bestuurderskant is waar- maart heeft rond vier uur in de
schijnlijk gesprongen, om- middag een aanrijding plaats
dat met geweld de deurstijl is gevonden op de Stommeerverbogen. Het dasboardkast- kade. Een 86-jarige inwoonje stond open en de eigenaar ster fietste over de Stommeertrof gestripte bedrading aan. kade richting de AalsmeerderHet is niet gelukt om de auto te weg. Er passeerde een auto, die
stelen vanwege de aanwezige vermoedelijk te dicht langs de
startonderbreker. Er is wel be- fietsster reed en haar uit evenhoorlijk veel schade gemaakt. wicht bracht met een tik van de
De politie heeft de poging tot autospiegel. De 86-jarige kwam
diefstal in onderzoek. Moge- ten val en raakte licht gewond.
lijk zijn er getuigen. Zij worden Ter plaatse is zij behandeld door
verzocht contact op te nemen medewerkers van de ambulanmet de politie via 0900-8844 ce. Een bezoek aan het ziekenof anoniem via 0800-7000. De huis bleek niet nodig. De bediefstalpoging kan plaats heb- stuurster van de auto, een 45-jaben gevonden tussen kwart rige Aalsmeerse, heeft zich over
over acht zondag in de avond de fietsster ontfermd tot de
en acht uur maandagmorgen. hulpdiensten arriveerden.

Fietsen uit huis
gestolen

gegeven en hier waren met name
de aanwezigen uit Kudelstaart in
geïnteresseerd.

Procedure
Het voorontwerp-bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2019
ligt nog tot en met 18 april ter
inzage in het gemeentehuis en
is digitaal te raadplegen via http://0358.ropubliceer.nl. Het college wil graag de meningen en
adviezen van inwoners horen alvorens het plan voor besluitvorJachthavens en Fort
ming voorgelegd wordt aan de
Het betreft de doorontwikkeling gemeenteraad. Na de terinzagevan een jachthaven met vier re- legging worden de reacties vercreatiewoningen op Uiterweg werkt en beantwoord. Daarna
59-63 en het vervangen van de neemt het college een besluit
horecavoorziening en herinrich- over eventuele wijzigingsvoorting van de jachthaven aan Ui- stellen en wordt het ontwerp-beterweg 419. De derde uitzonde- stemmingsplan opgesteld. Ook
ring betreft het Fort Kudelstaart. hier kunnen weer zienswijzen op
Het plan is om het fort te ontwik- ingediend worden. Pas na de verkelen tot zeilfort met jachthaven werking van deze reacties wordt
en verschillende horecafuncties, het definitieve bestemmingsplan
zoals restaurant, hotel en confe- ter besluitvorming aan de gerentieruimten. Er werd informatie meenteraad voorgelegd.

Aalsmeer - Gido Oude Kotte is
met ingang van 16 april 2019 benoemd tot burgemeester van
Aalsmeer. Dat heeft de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties afgelopen donderdag 21 maart bekend gemaakt. De nieuwe burgemeester
wordt op dinsdag 16 april geïnstalleerd tijdens een extra raadsvergadering. Aanvang: 20.00 uur.
Gido Oude Kotte zal dan de eed
afleggen ten overstaan van de
commissaris van de Koning, de
heer Arthur van Dijk.

Weer inbraken
op Surfeiland
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kinder- en jeugd
atiefneemsters, het bordje op de
tafel.

Initiatief van Lara Nap en Esmé de Vries uit Kudelstaart

a eltennista el o fi ieel
in gebruik genomen

Kudelstaart - Afgelopen woensdag 20 maart vond om 15.00
uur de officiële ingebruikname
plaats van de tafeltennistafel op
het speelveld aan de Gaffelstraat
in Kudelstaart. Oud-wethouder
Jaap Overbeek, tegenwoordig
voorzitter van Stichting Dorpsraad Kudelstaart, heet de kinderen en hun ouders uit de buurt
van harte welkom en vertelt: “Vorig jaar in augustus zijn twee mei-

den, Lara Nap en Esmé de Vries,
met een petitie en een handtekeningenlijst door de wijk gegaan om steun te verzamelen om
bij deze speelplaats een tafeltennistafel te plaatsen. Met deze lijst
zijn ze naar het Gemeentehuis
getogen en hebben daar een afspraak met de burgemeester weten te regelen. Ze hebben hem
de petitie en de handtekeningenlijst overhandigd waarna de bur-

gemeester heeft beloofd zijn best
te doen om hun verzoek te honoreren. Burgemeester Nobel heeft
Stichting Leefomgeving Schiphol ingeschakeld. En zie hier, het
is gelukt. Het is jammer dat er al
wat krassen op de tafel zitten,
maar dat hebben jullie niet gedaan, dat zijn vervelende kinderen geweest.” Jeroen Nobel verricht de officiële handeling en bevestigt, samen met de twee initi-

Ontmoeten en spelen
Daarna vertelt Alexander Smal,
die samen is gekomen met zijn
collega Joost Wagemakers namens Leefomgeving Schiphol,
het volgende: “Onze stichting,
die in het leven geroepen is door
Schiphol en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat, zorgt
voor verbetering van de leefbaarheid in de gebieden rondom Schiphol. We hebben vooral
grote projecten in Noord Holland,
maar ook een extra ‘zak geld’ voor
de wat kleinere. We kregen het
verzoek voor deze pingpongtafel en hoe konden we dat weigeren? Op deze plek kunnen mensen elkaar ontmoeten en kinderen spelen met elkaar. We zijn blij
dat we dit hebben weten te realiseren en wensen iedereen er veel
plezier mee.” Onder luid applaus
wordt de toespraak ontvangen,
maar er wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om
te vragen of er tevens tegels om
de tafel gelegd kunnen worden.
Alexander Smal zegt toe dat daar
in ieder geval naar gekeken gaat
worden. Waarvan akte!
Partijtje tafeltennis
De tafeltennistafel wordt tot slot
in gebruik genomen door Esmé
en Lara met een partijtje tafeltennis tegen burgemeester Nobel.
Dat gaat mooi gelijk op. Waarbij
we in het midden laten wie de
pot gewonnen heeft. De Dorpsraad zorgt ondertussen voor limonade en iets lekkers erbij en er
wordt nog even ontspannen nagekletst op het speelveld tussen
de Gaffelstraat en Stuurboordstraat te Kudelstaart.
Door Miranda Gommans

Deelname 242 scholen in Noord-Holland

Nationale Buitenlesdag

Amstelland - Op dinsdag 2 april
is het Nationale Buitenlesdag en
242 scholen in Noord-Holland
doen mee! En dat is goed nieuws,
want een uitdagende buitenles
stimuleert niet alleen beweging,
maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht
zorgt er ook voor dat kinderen
zich daarna beter kunnen concentreren in de klas. Met de Nationale Buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en IVN
Natuureducatie leerkrachten stimuleren méér buitenles te geven. Scholen die zich aanmelden
ontvangen een digitale buitenlesbundel waarin buitenlesideeen staan voor bijvoorbeeld rekenen, taal en geschiedenis.

ervaren en het fijn vinden dat
ze meer kunnen bewegen. In de
1-op-1 gesprekken zeggen leerlingen ook de lesstof beter te onthouden: “Als ik denk aan die leuke
buitenles, denk ik ook gelijk terug
aan wat ik allemaal heb geleerd.”
Als de kinderen gevraagd wordt
hoe vaak ze buiten les willen,
zegt de meerderheid één keer
per week. Uit onderzoek in 2018
bleek al dat ook leerkrachten enthousiast zijn. Maar liefst 89 procent wil vaker buitenles geven en
ruim 90 procent verwacht op lange termijn leeropbrengsten bij de
kinderen.

26 procent in Noord-Holland
In Noord-Holland zijn er 932 basisscholen. Daarvan doen er 242
Kinderen positief
mee aan de Nationale BuitenlesKinderen beoordelen buiten- dag op dinsdag 2 april. Scholen
lessen met een 8,8. Dat blijkt uit kunnen zich nog aanmelden tot
recent onderzoek van het bu- 2 april via www.buitenlesdag.nl.
reau ResCon dat bijna 400 basis- Dat er zoveel scholen meedoen,
schoolkinderen vroeg naar hun past in een landelijke trend waarervaringen. Daaruit blijkt dat kin- bij er steeds meer aandacht is
deren meer plezier in de lessen voor les buiten het klaslokaal.

Handbal jeugd

Vier keer winst voor F2
RKDES op minitoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 23 maart
hebben de meiden van F2 van
RKDES deelgenomen aan het
Green Park Aalsmeer mini toernooi in de Bloemhof. De meiden,
begeleiding en supporters hadden er zin in. Na de bespreking
was het tijd voor de eerste wedstrijd. Er werd gespeeld met één
vaste keeper per wedstrijd en
drie wissels tegelijk. Dit bleek een
goede keuze. De eerste wedstrijd
tegen Aalsmeer 5 werd met een
groot aantal punten gewonnen.
De uitslag was 10-2 en dat gaf
moed voor de rest van het toernooi. Na een kwartier rust werd er
tegen Aalsmeer 4 gespeeld. Met
enthousiasme en een goede samenwerking werd er met 6-1 ge-

wonnen en bleef de stemming
zeer positief. Na even rust alweer
tijd voor de derde wedstrijd. Dit
keer tegen HSV2. Deze wedstrijd
met goed verdedings- en aanvalswerk eindigde in 10-3 winst.
Met al drie gewonnen wedstrijden in de pocket gingen de meiden na een half uur rust vol goede moed de laatste wedstrijd tegen KDO in. En ook deze werd gewonnen! De eindstand van 7-3
zorgt voor een overall zege voor
RKDES F2 in dit toernooi. Het
team raakt steeds beter op elkaar
ingespeeld. Met hele mooie passes, de reddingen van de keepers
en uiteraard topscores. Met het
enthousiasme van de supporters
en de goede samenwerking en

krant

Afsluiting met kijkmiddag
N
weken op o e s hool
Aalsmeer - Jaarlijks organiseert
de Natuur en Milieu Educatie
werkgroep van de Jozefschool
een themaweek. Steeds staat er
een ander thema centraal. Dit
jaar was dat het thema ‘gedrag’.
Op vrijdag 22 maart werd dit thema afgesloten met een kijkmiddag voor ouders en andere belangstellenden.
Gedrag is een breed begrip en
dit was ook in de uitwerking in
de verschillende jaargroepen
goed te zien. Zo hebben de kleutergroepen gewerkt aan ‘mindset’. Zij leerden dat je kunt denken zoals ‘fixie”’of als ‘growie’.
Het verschil tussen de twee, is
dat ‘growie’ blijft proberen beter te worden in een vaardigheid,
waar ‘fixie’ vaak denkt dat hij iets
niet kan omdat het hem niet in
één keer lukt. Je brein kan rek-

ken door dingen te proberen en
daar leer je dus van. De groepen 3
hebben het gedrag van de natuur
in de lente bekeken. Zo hebben
zij foto’s gemaakt van de lente op
het Stokkenland. Ook leerden zij
waarom vogels een nest maken
in de lente, waarom er knoppen
aan takken komen, waar bloesem
voor dient en maakten zij allerlei
mooie lente-knutsels om aan de
ouders te showen.
In de overige groepen is gewerkt
over de puberteit, gedrag van de
mens bij het doen van spelletjes,
zijn er in de groepen 7 verschillende psychologische onderzoeken gedaan en zijn er presentaties door de kinderen gegeven.
Kortom, op de Jozefschool weten ze nu iets meer over het hoe
en waarom van het gedrag van
mens en natuur.

Lente op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen donderdagochtend 21 maart begon op OBS Kudelstaart de themaweek met dit jaar het thema:
Lente! Dit werd spectaculair geopend door een mobiele boerderij op het plein. Er waren geitjes,
konijnen, kippen en een schaap
waar alle kinderen een bezoekje
aan brachten. De komende weken zijn de leerlingen allemaal
aan het werk binnen het thema
lente en staan er leuke activiteiten gepland. De kleutergroepen
werken aan boerderijdieren. De
groepen 3, 4 en 5 werken aan in-

secten en in de bovenbouwgroepen gaan de kinderen aan de slag
met dieren en planten in en om
de sloot. Er staan ook diverse uitjes gepland. De kinderboerderij Boerenvreugd, geitenboerderij Riddammerhoeve en boerderij
Van Blaaderen. Op vrijdag 5 april
is er een afsluiting van de themaweek en is tevens ook de jaarlijkse opendag. Benieuwd wat de
leerlingen allemaal hebben gedaan? Dan is iedereen van harte welkom op vrijdag 5 april van
11.00 tot 12.00 uur op de OBS Kudelstaart.

Ridderfeest op Zuidooster
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 21 maart hebben alle kleutergroepen van de OBS de Zuidooster het thema ‘Ridders en Kastelen’ afgesloten met een echt
Ridderfeest. Bijna Iedereen was
verkleed als een ridder, een jonkvrouw, een koning of prinses.
Ook waren er heuse draken. De
hulpouders en de juffen hadden
eveneens aandacht besteed aan
hun outfit.
De kleuters hebben veel geleerd
van Ridder Roderick over hoe ze
vroeger leefden op een kasteel,

onder andere over hoe je eet in
de eetzaal, hoe je danst in de balzaal en nog veel meer. Op het
feest kon de was ophangen worden, deelgenomen worden aan
een paardenrace en een draak
verslagen worden. Ook was er
fruit steken met een lans of bellen stuk steken met een lans in
de vorm van een rietje en mocht
een kroon voor de koning versierd worden. Kortom, een super
geslaagd feest dat werd afgesloten met een gezamenlijke dans
op het kasteelplein.

Elke eerste woensdag van de maand

Boekstart Ba a in
Bibliotheek Westwijk

het enthousiasme van het team
zelf was het, naast de winst, sowieso een top-ochtend! Het toernooi werd afgesloten met de slinger met trainer Aart en de uitreiking van de medailles.

Wil je zelf een keer, vrijblijvend,
meetrainen bij de F jeugdhandbal? De mini’s trainen van 16.00
tot 17.00 in de Proosdijhal. En
vanaf 3 april van 15.30 tot 16.30
buiten bij RKDES.

Amstelland - Elke eerste woensdagochtend van de maand is er
een Boekstart Babycafé in de Bibliotheek Westwijk. Baby’s (0 tot
2 jaar) kunnen samen met hun
(groot)ouders komen genieten
van lezen, praten en zingen aan
de hand van vrolijke Boekstartboekjes. Plezier in (samen)lezen
staat deze ochtend voorop!
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je
baby. En kinderen die als baby al
zijn voorgelezen, zijn later beter
in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.
Daarom heeft de Bibliotheek Amstelland ook een mooie collectie

Boekstart-boekjes voor de kleintjes. Baby’s die lid worden van
de Bibliotheek krijgen een gratis Boekstart-koffertje met daarin
twee leuke boekjes en voorleestips. Het eerst volgende Boekstart
Babycafé is op woensdag 3 april
van 9.30 tot 10.30 uur in de Bibliotheek Westwijk Amstelveen. De
toegang is gratis en aanmelden is
niet nodig. Leeftijd: 0 tot 2 jaar en
(groot)ouders , broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom.
Het geeft niet als je kindje slaapt
en er is ruimte om te voeden en
verschonen, Natuurlijk staan de
koffie en koekjes klaar. Iedereen
is van harte welkom in het Boekstart Babycafé.
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kinder- en jeugd

Vlnr achter: Verena, Selina, Rachel, Demi, Mireille en Eveline. Voor: Isa en
Else.

Twirlen SV Omnia 2000

Promotie Verena en Mayke
en wisselbeker voor Isa
Aalsmeer - Afgelopen weekenden hebben de twirsters van SV
Omnia 2000 weer wedstrijden
gehad in Alkmaar en Maarssen.
Op zondag 17 maart kwam Isa
Spanbroek uit bij de peewee’s
en werd eerste met 1-baton met
65 punten en eerste met dance
met 68,8 punten. Tevens debuteerde ze met het onderdeel super X-strut. Ze haalde maar liefst
69 punten en werd in de beginners categorie geplaatst. Een hele mooie prestatie. Else Klaassen deed voor de allereerste
keer mee met een wedstrijd. Ze
was super enthousiast en straalde op de vloer. Ze kreeg de bronzen medaille uitgereikt bij kidstwirl en met het onderdeel dance

haalde ze 64,6 punten en werd
in de novice categorie geplaatst.
Een mooi begin van haar wedstrijdcarrière. Bij de junioren kwamen Demi Elstgeest, Rachel Vianen en Mireille Bosman uit en bij
de senioren: Eveline Keijzer, Verena Hoogstraten en Selina Kok.
Ieder in zijn eigen categorie. Rachel en Eveline lieten hun nieuwe dance routine zien. Best spannend de eerste keer. Verena haalde met 2-baton 71,3 punten. Dit
zijn promotiepunten naar de intermediate categorie. NK plaatsingspunten werden gehaald bij
1-baton door: Mireille (82,1punten) en Selina (84,3 punten). Met
2-baton door Verena (71,3 punten), Demi (77,2 punten) en Seli-

na (88,3 punten). Duo Mireille en
Selina (83 punten), Super X-strut:
Mireille (82,9 punten). Dance: Isa
(68,8 punten), Rachel (68,2 punten), Demi (75,8 punten), Mireille
(87,1 punten) en Selina (85,7 punten). Op zaterdag 24 maart beet
Isa Spanbroek het spits af met het
onderdeel 1-baton Peewee beginner en behaalde opnieuw de
eerste plaats. Mayke Dobbe, Rachel Vianen en Rianne Kempenaar waren daarna aan de beurt
in de categorie Junior beginner,
waarbij Rachel vierde en Rianne
derde werden en Mayke de eerste
plaats behaalde met daarbij promotie naar de hogere (intermediate) klasse. In deze junior intermediate klasse kwam Demi Elstgeest
al uit, zij behaalde een mooie
tweede plaats. Daarna was het de
beurt aan Eveline Keijzer in Senior beginner en Verena Hoogstraten in Senior intermediate. Helaas
waren de tegenstanders iets sterker en vielen ze buiten de prijzen.
Na het onderdeel 1-baton deed
een aantal leden aan het onderdeel 2-baton mee. In de junior intermediate klasse behaalde Demi
de tweede plaats en Mayke een
mooie eerste plaats. In de senior
klasse greep Verena net naast de
prijzen. Isa kwam daarna in actie
op het onderdeel Super -X-strut,
waarvoor ze hoge punten en een
eerste plaats behaalde. En toen
was het de beurt aan Kirsten Koster en Fien Bax, om op het onderdeel Kids twirl te schitteren. Dit
ging ze goed af, want Fien haalde de eerstee plaats en Kirsten
behaalde met een mooi cijfer de
vierde plaats. Nog net voor de
pauze mocht het ensemble, bestaande uit Mayke, Rachel en Rianne, de vloer op. Deze meiden
lieten zien hoe mooi ze samen

krant

kunnen twirlen, hetgeen ze een
eersre plaats opleverde. Na de
pauze kwamen veel van de meiden nog in actie op het onderdeel solo dance-twirl. In de categorie Peewee beginner mocht Isa
de gouden medaille in ontvangst
nemen, in de categorie Junior beginner viel Rachel helaas net buiten de prijzen. Daarna was het de
beurt aan de categorie junior intermediate, waarbij de bronzen
medaille voor Mayke was en met
hoge punten de zilveren medaille voor Demi. Na een mooi optreden van Eveline in de Senior De minipupillen van Oceanus Waterpolo met trainsters Marieke Weijers
beginner klasse, was als laatste en Noortje van der Meer.
in de Senior intermediate klasse
de beurt aan Verena. Voordat de
prijsuitreiking klaar was, werd er
door de organisatie nog een wisselbeker uitgereikt. Totaal onverwachts bleek deze grote beker
voor Isa te zijn, welke ze trots in
ontvangst nam. Voor alle meiden
was het een gezellige dag waar ze
tevreden op terug kunnen kijken. Aalsmeer - Afgelopen weekend 9-7 nederlaag alsnog in Amsterwas er niet alleen competitie wa- dam. Heel jammer dus, maar voor
Vlnr achter: Mayke, Rachel, Rianne, terpolo, maar zaterdag werd er de heren toch goede aanknoDemi, Verena en Eveline. Voor: Fien, voor het eerst in een aantal jaar pingspunten richting volgend
weer een minipolotoernooi ge- seizoen.
Kirsten en Isa.
organiseerd door Oceanus. Zes
verenigingen uit de omgeving Eenvoudige zege Dames 1
kwamen naar De Waterlelie om Dames 1 speelde eveneens op
in de onderlinge partijtjes fana- zondag in Utrecht tegen hektiek, maar vooral met veel ple- kensluiter UZSC. Het werd een
zier, tegen elkaar te strijden. Veel eenvoudige 11-4 overwinning,
kinderen deden bij dit toernooi maar pas diep in de derde perihun eerste waterpolo ervaring ode kwamen de Oceanus-dames
op en aan de blije reacties te ho- los van hun tegenstander. Binnen
ren, smaakte het naar meer! De een mum van tijd liep het team
minipupillen (en ook iets oude- uit van 4-3 naar 9-3. In de laatre jeugd tot en met 12 jaar) van ste periode wist het team er nog
Oceanus trainen elke donderdag twee goals bij te prikken. Voor
van 18.00 tot 18.45 uur in De Wa- Oceanus scoorden Niké van Duijterlelie. De eerste vier trainingen keren (3), Sofie van der Ven en
kunnen de kinderen gratis en vrij- Wyke Nieuwenhuizen (beide 2),
blijvend mee komen trainen.
Suzanne Weijers, Marieke Spitteler, Fabienne Vork en Noortje van
Goede start Heren 1
der Meer (allen 1).
Er waren ook weer veel competitiewedstrijden. Heren 1, helaas al Heren 3 weer kampioen
gedegradeerd, speelde op zon- Heren 3 wist voor het derde seidag tegen JAWS in Amsterdam. zoen op rij kampioen te worden,
Tegen de nummer 3 in de com- wat natuurlijk een geweldige
petitie ging Oceanus heel goed prestatie is. Door winst met 7-2
van start. Na twee periodes stond bij De Meeuwen in Diemen kon
nog altijd een stap te ver. Hoewel het zelfs 2-5 in het voordeel van de champagne na afloop ontChristiaan ging ten onder tegen de Aalsmeerders. Vooral Dennis kurkt worden.
Konrad en de strijd om de reste- Reijnders was met vier doelpunrende bekers wordt steeds span- ten goed op dreef. Kevin Melman Overige uitslagen:
nender. Luuk B had zich hersteld scoorde er ook een. In de der- Heren 2 – VZC Veenendaal 2: 8-8
van vorige week en won van Bry- de periode liep het team zelfs uit De Ham 7 - Heren 4: 2-10
an. Niek en Simon deden goede naar 3-7 met doelpunten van we- VZV 3 - Dames 2: 6-6
zaken met overwinningen op Ru- derom Kevin en Fernando Mool- UZSC - Jongens onder 19: 4-4
ne en Kjeld. De opmars van Merel huijsen. Daarna was de energie De Ham – Jongens onder 15
werd gestopt door Robert, stap helaas op en liet JAWS zien waar- (combi met ZPCH): 3-6
1 tegen stap 3, ook hier was het om ze derde staan. Punt voor Meisjes onder 17 (combi met
verschil in ervaring te groot. Maar punt kwamen ze terug en uitein- ZPCH/De Amstel) – ZPC AmersMerel is een dame die er aan gaat delijk bleven de punten met een foort: 13-1
komen boys! Kai won van Pieter
en AAS tweede dame, Victoria, Op twee velden werd er fanatiek en met veel plezier gestreden.
verloor van Dylan. Maar AAS dame drie speelde de enige remise van de avond tegen Rink. Max
won het duel van Sem en zo waren er tien partijen te AAS. Kijk
voor uitslagen en de stand op de
website: www.aas.leisb.nl

Zwemsportclub Oceanus

Waterpolotoernooi voor
mini’s: Smaakt naar meer

Luuk ploegt voort bij
jeugdschaken AAS
Aalsmeer - En Luuk, hij ploegt
voort. Hij ging afgelopen vrijdag 22 maart tijdens het jeugdschaken bij AAS door met wat
hij zo vaak doet, winnen! Nu tegen Marien, een aanstormend talent, maar stap 3 tegen 5 is toch

FCA speler Thijs speelde een zeer goede wedstrijd.

Voetbal jeugd

FCA boys 14-1 strijdend
ten onder tegen SVIJ
Aalsmeer - Zaterdag 23 maart
speelden de FCA boys 14-1 thuis
tegen de SVIJ boys 14-1 uit IJmuiden. Beide teams begonnen stevig aan de wedstrijd. Met goede aanvallen zette SVIJ de FCA
defensie meteen onder druk.
FCA voetbalde zich knap onder
de druk uit en opende in de 15e
minuut zelfs de score. Uit een
mooie FCA aanval was het aanvaller Santino die met een knap
schot de SVIJ keeper liet vissen:
1-0. De SVIJ druk werd steeds groter, maar met knap verdedigen
en een prima keepende Thijs M
duurde het toch tot 3 minuten
voor de rust dat FCA de SVIJ gelijkmaker moest incasseren: 1-1.
Na de rust begon FCA met wissel keeper Sven onder de lat. SVIJ
begon lange ballen te spelen op

hun supersnelle en gevaarlijke
spits. Dat dit veel gevaar opleverde werd drie minuten na rust al
duidelijk. Uit een mooie voorzet
vanaf rechts kopte de SVIJ spits
de 1-2 tegen de touwen. In de
10e minuut scoorde SVIJ uit een
snelle aanval de 1-3. De FCA boys
lieten de kop niet hangen en bleven met goede aanvallen strijdbaar. Met veel geluk kon de SVIJ
defensie FCA goals voorkomen.
Het geluk zat de FCA boys ook
niet mee. Als het ene team in de
aanval is valt de goal vaak aan de
andere kant en dit gebeurde ook
in de 28e minuut. Uit een SVIJ
hoekschop kopte een SVIJ aanvaller met veel geluk de 1-4 in
het FCA doel. De laatste minuten
werd er niet meer gescoord.
Verslag en foto: Ruud Meijer

wat je allemaal tegenkomt. Deze activiteit staat onder leiding
van Natuur is een feest en deelname kost 5 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 2,50 euAmstelland - Op zondagmiddag ro voor volwassenen en begelei7 april om 12.00, 13.30 of 15.00 ders. De start bij De Boswinkel.
uur, kunnen kinderen meespeu- Aanmelden kan via 020-5456100,
ren naar bosvogels in het Am- via www.amsterdamsebos.nl of
sterdamse Bos. April is de beste in De Boswinkel aan de Bosbaantijd om vogels te kijken. Ze zijn weg 5 iedere dinsdag tot en met
heel actief en ze zijn goed te zien zondag geopend van 10.00 tot
in de nog kale bomen. Wie weet 17.00 uur.

Vogels speuren
in het Bos

Voor jongens én meisjes

Voetbalclinic bij RKDES
voor groepen 1 en 2
Kudelstaart - RKDES organiseert
op zaterdag 6 april een voetbalclinic voor meisjes en jongens uit
de groepen 1 en 2 van de basisschool. Tijdens deze clinic komen
alle facetten van het voetballen
aan het bod: partijvorm, dribbelen, schieten op doel en nog veel
meer. Onder leiding van Ton Nisters, de hoofdtrainer van de mini’s, kunnen de kinderen kennis-

maken met voetballen bij RKDES. De clinic is gratis en aanmelden kan op de dag zelf. Vanaf 9.15
kunnen de jongens en meisjes
zich inschrijven in de kantine aan
de Wim Kan Dreef 4. Van 9.30 tot
10.30 uur wordt er lekker getraind
en deelname is gratis. Dus, wil jij
eens komen kijken of voetballen
dé sport voor jou is? Kom dan op
6 april naar RKDES Kudelstaart!

Hockeycompetitie jeugd

Winst en verlies voor
MD3 van Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen week
mochten de meiden van de D3
weer aantreden voor twee hockeywedstrijden. Na inmiddels
twee gewonnen wedstrijden
stonden ze op scherp; overwinningen smaken naar meer! Donderdagavond werd eerst de inhaalwedstrijd uit tegen Mijdrecht
MD2 gespeeld. Wat was het spannend, zeg! Na een half uur spelen werd er gescoord door Qui Vive: 0-1. Maar het was nog geen
gespeelde wedstrijd. Mijdrecht
kwam goed terug naar 1-1. Het
publiek moest tot ver in de tweede helft van de wedstrijd wachten op de winnende treffer, door
Qui Vive. Eindstand 1-2. Met goede moed vertrokken de meiden zaterdagmiddag naar Castricum voor wederom een uitwedstrijd. Ook de meiden van Castri-

cum MD3 waren tot dan toe ongeslagen, dus het beloofde een
mooie wedstrijd te worden. De
ruststand was 2-0 door technisch
sterk spel van Castricum. Qui Vive startte de tweede helft heel
sterk, er werd goed druk gezet en
de aansluitingstreffer volgde: 2-1.
Het publiek zag mooi uitgespeelde aanvallen, schot op de paal,
een bal net naast. De strafcorners
werden goed genomen, maar helaas niet trefzeker. Het lukte de
MD3 maar niet om de gelijkmaker te scoren. Helaas was Castricum nog wel een keer trefzeker.
Eindstand 3-1.
De coaches hebben goed hockey
gezien en ook het meegekomen
publiek heeft genoten van een
heel leuke wedstrijd. Het beloven
mooie wedstrijden te worden de
komende weken.
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“Ik heb veel respect gekregen voor vrijwilligers van SAM”

Rolstoelwandelen met
wethouder Wilma Alink

Aalsmeer - Bij de presentatie van
Stichting SAM op 19 februari j.l.
liet wethouder Wilma Alink weten dat zij ook wel eens een keer

mee zou willen doen met het rolstoelwandelen. En dat hoef je
natuurlijk tegen de coördinatoren van het rolstoelwandelpro-

ject van Stichting SAM maar één
keer te zeggen. Afgelopen dinsdag 26 maart meldde wethouder
Alink zich bij de wandelgroep in
de hal van ’t Kloosterhof. Zij had
voor de zekerheid haar wandelschoenen meegenomen want op
nette schoenen loop je niet echt
makkelijk achter een rolstoel met
een gast erin. Voor het vertrek introduceerde de voorzitter van
Stichting SAM de wethouder aan
de bewoners van ‘t Kloosterhof
en de vrijwilligers van SAM in hun
felgroene bodywarmers.
Het eerste dat wethouder Alink
te horen kreeg waren opmerkingen over de toestand van het
wegdek in onder andere de Zijdstraat. “Maar goed dat u dat zelf
een keer meemaakt”, was de opmerking van één van de bewoners. De wethouder beaamde
dat, maar zei ook dat dit eigenlijk
niet in haar portefeuille zit maar
van haar collega bij wie ze zeker verslag zal doen. Net na half
twee vertrok de stoet van tien
mensen in een rolstoel met daarachter hun duwers richting het
Dorp waar sommigen even over
de markt gingen en anderen een

iranda’
s
m
Momenten

Sportschool

Op bezoek bij de ‘buurman’

Bewoners Plan Blom
gaan op de geur af...
Aalsmeer - Elke morgen met
westenwind ruikt het in Plan
Blom naar verse broodjes. De
broodjes worden gebakken bij
Borgesius aan de Japanlaan in
Greenpark. Eén van de bewoners
heeft de stoute schoenen aangetrokken en zich gemeld bij het
bedrijf met de vraag of de buren
eens mogen zien waar de lekkere
geur vandaan komt. En hier werd
positief op gereageerd. De groep
buren werd uitgenodigd voor
een bezoek. Bij Borgesius worden voor 275 filialen van AH elke dag brood en broodjes gebakken, liefst 30.000 per uur en dagelijks gaan ruim 50 vrachtwagen

op pad om deze verse producten
te bezorgen bij de supermarkten.
Dit geeft geluidsoverlast en sommige mensen zeggen ook stankoverlast.
De bakkerij wil echter graag een
goede buur zijn en geeft de mogelijkheid om kennis te maken,
waardoor hopelijk de eventuele
klachten verminderen. “Het was
zeer de moeite waard om hier
eens kennis van te nemen”, vertelt Arie Koningen. Hij was met
een kleine twintig andere bewoners uit plan Blom uitgenodigd
voor een rondleiding in het bakkersbedrijf. “Interessant en imposant”, besluit hij zijn verhaal.

Dorpsraad Kudelstaart maandag bijeen

Bewonersoverleg over
verkeerscirculatieplan
Kudelstaart - Op maandag 1 april
om 20.00 uur vindt in het Dorpshuis te Kudelstaart weer een Bewonersoverleg plaats. Het betreft het verplaatste overleg dat
oorspronkelijk op 25 maart zou
plaatsvinden. De ingang van het
Dorpshuis is in verband met de
verbouwing aan de achterzijde.
Het hoofdthema van dit bewonersoverleg is het Verkeerscirculatieplan Kudelstaart dat enkele weken terug besproken is in
de Gemeenteraad van Aalsmeer.
Velen van u zullen hierover gelezen hebben en met vragen zitten. Het bestuur van de Dorpsraad was, samen met vele andere Kudelstaartsers, bij de bespreking in de gemeenteraad aanwezig en zal proberen een toelichting te geven op de voorgestel-

de maatregelen en vragen te beantwoorden. Het bestuur zal bij
de toelichting tevens in gaan op
de samenhang met de aanpassingen van de N196 die dit jaar gaan
starten. Na de pauze zal het comité AalsMeergroen ingaan over de
gevolgen van de veranderingen
in het klimaat waardoor er soms
droogte, maar ook hevige regenval plaats kan vinden. Hoe is men
hierop voorbereid en wat kunt u
doen om droge voeten te houden. Als er voldoende tijd is zal dit
een interactief onderdeel worden
waarin ook uw inbreng gevraagd
zal worden. Uiteraard is er nog
gelegenheid uw signalen uit de
wijk door te geven aan de Dorpsraad. Het bestuur rekent weer op
een grote opkomst en een goed
overleg.

Aalsmeer - Ik heb vorige week
mijn stoute (sport)schoenen
maar weer eens uit de kast gevist en heb een afspraak gemaakt
met een personal trainer in de
sportschool. Zo, dat is eruit. Het
was weer veel te lang geleden.
Voor het eerst maakte ik kennis
met de Amstelhof; een prachtige healthclub met alles erop en
eraan. Van spinninglokaal, diverse studio’s en yogazaal, tot zwembad en tennisbanen aan toe. Ook
een leuke bar, maar daar ben ik
nog niet geweest. Het is groot,
het is luxe, maar het is er heerlijk vertoeven. Voelde me meteen
thuis. Alle leeftijden, alle soorten
en alle maten. De dame die mij
ontving stelde me voor aan een
stagiaire die de intake voor zijn
rekening nam. Dat deed hij prima. Ik had meteen zin om te starten. Ik moest wel even inkomen,
was mijn flesje water ook vergeten, maar ik wist nog hoe een
crosstrainer werkte. Na tien minuten gelijk verzuring in de beentjes en de volgende dag spierpijn, maar dat was juist fijn. Thuis
heb ik mijn oude MP3 speler, en
nee daar schaam ik me echt niet
voor, weer uit de mottenballen
gehaald en op de lader gelegd.
Het was even zoeken, maar wie

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen houdt op dinsdag 2 april
een gezellige speelavond in het
Hofplein, ingang van het Kloosterhof aan de Clematisstraat. Klaverjassen en rummikuppen staan
op het programma en deelname
kost 3 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie of thee. De
inschrijving is vanaf 19.00 uur en
de speelavond start om 19.30 uur.

ommetje maakten in de buurt
van de Kanaalstraat.
Mooie verhalen
Rond half 3 verzamelde de groep
zich in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer om daar een bakkie koffie of thee te nuttigen. De
reactie van wethouder Alink na
terugkomst was veelzeggend.
“Het was een hele fijne middag
en ik heb heel veel respect gekregen voor de vrijwilligers van
Stichting SAM”, vertelt zij. “Het
duwen van een rolstoel valt niet
mee, daarentegen kreeg ik er wel
veel voor terug. Mooie verhalen
en gezelligheid van bewoners en
vrijwilligers. Ik zie uit naar 17 april
als ik ’s middags met de rolstoelfietsgroep op stap ga.”
Vrijwilligers en sponsoren
Voor zowel het rolstoelwandelen,
een keer per week of per 14 dagen
of per maand, kan Stichting SAM
nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ook voor het wekelijks of een
maal per twee weken met de rolstoel- of duofiets erop uit, kunnen
mensen zich opgeven. Men loopt
of fietst voor een lokale Aalsmeerse Stichting die als oogmerk heeft
iets voor een ander te betekenen en activiteiten te ontplooien
voor de medemens. Aanmelden
als vrijwilliger kan bij Marie Kluinhaar via 06-20893879. Voor sponsering of meer informatie kan contact opgenomen worden met Jan
Kwak via jankwak@stichtingsam.
eu of 06-53928043 of bezoek de
site www.stichtingsam.eu.
wat bewaart heeft wat, zullen
we maar zeggen. Toen ik van de
week weer in de sportschool verscheen ging ik dus beter beslagen ten ijs. Flesje water paraat,
oldskool housemuziek op de oortjes en gaan. Je ziet op die apparaten gelijk de calorieverbranding en dat werkt goed bij mij.
Ik ben daar uiterst gevoelig voor.
Heerlijk! De bedoeling is om minstens twee keer per week wat cardiotraining en de E-gym te doen.
Met een bandje om de pols start
je de circuittraining en de personal training kijkt over mijn schouder mee. De stok achter de deur
die ik zo hard nodig heb. Ook
ben ik voornemens te gaan aquafitnessen. Natuurlijk deed ik altijd wel iets aan sport, maar in de
sportschool werkt het toch het
beste. Om de week gaan we meten en wegen en ik kan je zeggen;
Mijn vetpercentage en gewicht is
in dit geval nog niet geschikt voor
publicatie. Maar het komt goed.
Ik voel het. Dat sporten zal, in tegenstelling tot een paar dierbare
vriendinnetjes van mij, nooit een
verslaving worden, maar laat het
dan een hobby zijn. Het is in ieder geval niet voor niets dat ik deze ‘In-tien-weken-fit-voor-vrouwen’-advertentie tegenkwam op
facebook. Het eerste doel dat ik
voor ogen heb is dat ik mijn, vorig jaar aangeschafte, bikini fatsoenlijk kan dragen als ik in juni
op een Grieks eiland vakantie ga
vieren. Ik kan een aanmoediging
dan ook goed gebruiken: Hup Miran, ertegenaan!
Miranda Gommans
Ook nieuwe leden zijn van harte
welkom, dus wie zin heeft in een
gezellig avondje uit komt naar het
Hofplein. Iedereen gaat met een
prijsje naar huis. Tijdens de vorige speelavond is het klaverjassen gewonnen door Riet Meyer
met 5755 punten, gevolgd door
Theo Bergkamp met 5317 punten
en Maaike Spaargaren met 4945
punten. De poedelprijs was dit
keer voor Ria Pieterse 3770 punten. Bij het Rummikuppen was
Janny Flameling met 33 punten
de beste. De poedelprijs ging hier
naar Jo Soest met 126 punten.

om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein van het zwembad aan de
Dreef en de fietstocht gaat dit
keer richting Amstelveen. De route kan zowel in individueel als in
Aalsmeer - Op donderdag 4 april de groep gefietst worden. De routrekken de Pedaalridders van de te kan opgehaald worden bij de
OVAK er weer op uit. De fietstoch- start, bij de rust ontmoet men elten zijn iedere eerste donderdag kaar weer. Lidmaatschap van de
van de maand. De groep vertrekt OVAK is verplicht.

Fietstochten
Pedaalridders

Maaltijdvoorziening
voor ouderen en zieken

Tafeltje Dek Je dringend
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat
er in de gemeente Aalsmeer
de mogelijkheid om thuis een
warme maaltijd te krijgen via
Tafeltje Dek Je. Deze voorziening is voor ouderen, zieken
en gehandicapten die niet in
staat zijn zelf hun maaltijd te
verzorgen. Deze maaltijden
worden bereid in de keuken
van Zorgcentrum Aelsmeer
en de gebruikers krijgen elke
dag (maandag tot en met zaterdag) een verse maaltijd die
in een warmhoudbox door
vrijwilligers bij de gebruikers
thuis wordt gebracht.
Nu is de organisatie echter
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het rondbrengen van de maaltijden in

Aalsmeer en Kudelstaart. Door
éénmaal in de vier à vijf weken
op drie dagen (vaker mag natuurlijk ook) één uur beschikbaar te zijn, kunt u anderen
op een geweldige manier van
dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt een autovergoeding
van 3,50 euro per bezorgdag
en is tevens tijdens het rondbrengen van de maaltijden
verzekerd.
De organisatie hoopt dat inwoners willen meewerken om
deze onmisbare voorziening
veilig te stellen! Voor vragen
en aanmeldingen kan contact
opgenomen worden met Sandra de Jong via 06-42233382
of per email: sdejong@zorgcentrumaelsmeer.nl

Derde plaats in Micromax-klasse

Karter Max Sadurski is
jong, maar supersnel
Kudelstaart - Hij moest ervoor
knokken, maar opgeven deed
karter Max Sadurski nooit en zie:
een fraai eindresultaat tijdens de
eerste ronde van het Beneluxkampioenschap. De pas achtjarige rijder uit Kudelstaart werd
zondag in Genk derde in de Micromax-klasse en kende daarmee een uitstekend begin van
het kampioenschap. “Ik ben heel
blij. Het was een moeilijk weekend, heel zwaar”, zei Max. “Het
was best wel warm en de kart
had heel veel grip waardoor het
sturen heel zwaar was.” Toch was
hij niet echt verbaasd dat hij na
afloop op het podium stond. “Ik
had er wel een klein beetje op gehoopt. Ik dacht: van tevoren het
moet wel lukken. De vrije trainingen gingen al goed. Ik had meestal goede tijden.” Zodoende hoorde hij het hele weekeinde bij de
snelste jongens in de Micromaxklasse. En dat in het BNL-kampioenschap waarin traditioneel
veel sterke rijders uit het buitenland meedoen. Tel daarbij op dat
de jonge Noord-Hollander één
van de jongste rijders is van het
kampioenschap, en daardoor lichamelijk nog niet zo sterk is als
een hoop van zijn concurrenten,
en je kunt stellen dat hij een knap
weekeinde achter de rug heeft.
Uitstekend begin
Vier races in één weekeinde is altijd zwaar en spannend, vond
Max. Maar vooral race vier was
zwaar en spannend geweest.
Daarin moest de rijder van topteam MdB Motorsport tot en met
de laatste bocht knokken voor
zijn positie. Rondenlang reed hij
op de tweede plek achter leider
Tommie van der Struijs en steeds
was hij in gevecht met de Belg
Thomas Strauven. Hoewel Max er
steeds in slaagde zijn plek te heroveren als Strauven hem voorbij
was gegaan, konden twee jongens door dat gevecht aansluiten. Toen dat gebeurde, raakte Max zijn tweede plek kwijt en
reed hij een tijdje op de vierde
plek. “Ik dacht op een gegeven

moment dat ik vierde zou worden, maar in de laatste bocht heb
ik nog geprobeerd de nummer
drie in te halen. Ik dacht: ik zal wel
zien of het lukt. En het lukte. Dat
was heel leuk.”
Zo eindigde hij op de respectievelijke tweede, derde, derde en
nog eens een derde plaats in de
vier manches. Goed voor de derde plaats in het totaalklassement.
Een uitstekend begin van het
kampioenschap dus voor Max. “Ik
heb in de winter veel getraind”,
verklapte hij. “En dit jaar ga ik wat
meer wedstrijden rijden dan vorig jaar. Het zijn er wel meer dan
tien. Heel leuk.”
Want Max rijdt behalve het BNLkampioenschap ook het Nederlands kampioenschap van Chrono. Bovendien zal hij een aantal
wedstrijden rijden van het Pools
kampioenschap bij Elite Racing,
het team van de in Polen woonachtige Nederlander Frank van
der Windt. Max vond het allemaal
prima. Als hij maar kan racen. “Dat
vind ik het leukste om te doen!”
Foto’s: Bas Kaligis

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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stapten ’s ochtends bijna veertig
teams op een spinningfiets. Tijdens een zes uur durende marathon werkten de deelnemers zich
in het zweet op fietsen van de
sportscholen Amstelhof uit Uithoorn en Fitness Aalsmeer. Onder de bezielende leiding van zes
verschillende instructeurs. Eén
van de spinners was Mariëtte van
Tol ui Uithoorn. Zij fietste in haar
eentje de zes uur vol. Mariëtte: “Ik
vind het fijn dat ik mijn gezonde
lichaam in kan zetten om geld op
te halen voor zo’n mooi doel. Het
was een leuke, relaxte en goed
georganiseerde dag met veel
mensen die even kwamen kijken.”
Dylan uit Kudelstaart wist met allerlei klusjes en hulp van diverse vriendjes e het mooie bedrag van 11.297 euro bij elkaar te werken. Foto: Erna

Actiedag lokale radio-omroepen

Geweldige opbrengst voor
Let’s Make Memories
Aalsmeer - Bij de actiedag Let’s
Make Memories is met verschillende activiteiten het geweldige
bedrag van €34.114 opgehaald
voor Stichting Living Memories.
Op zaterdag 23 maart zetten honderden mensen in Aalsmeer en
omstreken zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit

goede doel. Stichting Living Memories maakt videoportretten
van kinderen die gaan overlijden
aan een ziekte. Als blijvende herinnering voor hun ouders, broertjes en zusjes.
Spinningmarathon
In sportcentrum De Waterlelie

Dylan in actie
De 8-jarige Dylan uit Kudelstaart
haalde met zijn acties afgelopen weken liefst €11.297 op. Dit
maakte hij zelf aan het einde van
de actiedag bekend. Tijdens de
actiedag waren er verschillende verrassingen voor Dylan. Zo
werd hij bij De Waterlelie opgehaald in een oldtimer rode sportwagen en mocht hij een uur helpen bij de brandweerkazerne in
Aalsmeer. “Er zijn veel mensen die
zeggen dat ze trots op me zijn”,
zegt Dylan. Hij hoopt dat met het
geld veel videoportretten, zoals de stichting maakte van zijn
broertje Owen, gemaakt kunnen worden. Owen overleed begin februari op bijna 2-jarige leeftijd. Dylan: “Het is gewoon heel
mooi voor mensen die een kindje hebben dat heel ziek is, want
als ze er niet meer zijn dan kunnen ze het terugkijken.” Stichting
Living Memories vroeg de kleine Kudelstaarter na het uitreiken
van zijn cheque om de eerste kinderambassadeur van de stichting
te worden. Een vraag waar hij volmondig “Ja!” op zei.

Gezamenlijke
radiouitzending
Gedurende de actiedag maakten de lokale omroepen Radio
Aalsmeer, MeerRadio, RickFM,
JammFM en RTV Amstelveen
vanuit de radiostudio in Aalsmeer
een tien uur durende uitzending
over de actiedag. Tijdens deze unieke samenwerking konden tegen betaling plaatjes worden aangevraagd en werden bijzondere en indrukwekkende gesprekken gevoerd met mensen
die van de stichting een portret
van hun ernstig zieke kind hebben gekregen, mensen die acties
hadden georganiseerd en professionals die de stichting met hun
kennis ondersteunen.
Overige acties
Naast de acties van Dylan en de
spinningmarathon, waren er ook
een judo-actie van de judoschool
Ron van Raaphorst, een bootcampactie van Etnel Sports en
werden er bij Fitness Aalsmeer
danslessen gegeven door Desiree
van Schaijk en Lara Maarsen.
Overweldigend mooie dag
Oprichter van Stichting Living Memories Thinka Sanderse
noemt de actiedag een overweldigend mooie dag. “Dat zoveel
mensen zich verbonden zijn gaan
voelen met ons werk, is ongelofelijk mooi. Door hun steun kunnen
wij heel veel gezinnen met een
ernstig ziek kind de meest waardevolle blijvende herinnering
denkbaar geven. Ik wil dan ook
iedereen die heeft deelgenomen
of bijgedragen aan onze actiedag
enorm bedanken.” De stichting is
van plan om volgend jaar, op 21
maart 2020, opnieuw een regionale actiedag te organiseren.
Foto: www.kicksfotos.nl

Steun voor Emma Thuis Team
van Sinterklaas in Aalsmeer
Aalsmeer - Inmiddels ligt de Sinterklaastijd alweer even achter
ons, maar vele inwoners zullen
zich de Sinterklaasbingo op 24
november nog wel herinneren.
Een hilarische avond voor volwassenen met vooral heel veel
plezier!
Dit jaar heeft Stichting Sinterklaas in Aalsmeer met een deel
van de opbrengst van de Sinterklaasbingo het Emma Thuis Team
van het Emma Kinderziekenhuis
ondersteund. Er zijn boeken geschonken en ook knuffels, die het
Emma Thuis Team in staat stellen
het prachtige werk dat zij doet
voort te zetten. “Met de Sinterklaasintocht in Aalsmeer bezorgen we de kinderen van Aalsmeer
een onvergetelijke dag, de Sinterklaasbingo is één grote gekkigheid voor de volwassenen. Naast
dat we met de stichting als doel
hebben jaar op jaar een onvergetelijke intocht te kunnen verzorgen voor de kinderen van
Aalsmeer zijn we ook maatschappelijk betrokken. Zo organiseren
we met de hulp van heel veel vrijwilligers en sponsoren voor de diverse zorgcentra in Aalsmeer Sinterklaasbingo’s voor de ouderen.

Maar we staan ook graag stil bij
alle gezinnen voor wie (bijvoorbeeld) Sinterklaas een heel andere lading krijgt. Bijvoorbeeld als
een kind ernstig ziek wordt”, vertelt Mike (Multi) van der Laarse
namens de stichting.
Steun in thuissituatie
Het Emma Thuis team van het
Emma Kinderziekenhuis biedt
ernstig zieke kinderen en hun gezinnen steun in de thuissituatie.
In het Emma Thuis team werken
verschillende hulpverleners samen. Het team bestaat uit: kinderverpleegkundigen,
kinderartsen, een kinderoncoloog, een
medisch kinderpsycholoog, medisch pedagogisch medewerkers
en een medisch maatschappelijk
werker. Hiermee bieden zij maximale deskundigheid aan kind en
gezin. De zorg is gericht op een
zo hoog mogelijke kwaliteit van
leven en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van
het kind en het gezin.
De Stichting Sinterklaas in
Aalsmeer is voornemens ook de
komende jaren het Emma Thuis
Team te steunen.

VOGELS IN DE NATUUR

Aalscholver

Aalsmeer - Zeker geen onbekende verschijning in en om de
Westeinderplassen en alle sloten
en vaarten in Aalsmeer en omgeving: de Aalscholver. Hij valt
in documentatie eigenlijk tussen
de soorten vogels in, het is geen
roofvogel en geen reigerachtige, maar een op zich zelf staand
soort, met enkele ondersoorten. Buiten het broedseizoen is
het bijna een saaie vogel om te
zien, vrijwel egaal bruin/zwart
met gelige snavel en wangvlekken. Maar, in het broedseizoen
heeft hij zijn bruidskleed aan. Net
als bijvoorbeeld de fuut ondergaat dit dier een ware metamorfose. Alles vanaf de nek wordt fel
van kleur, ogen gaan helemaal
opkleuren en zo gaat hij het hof
maken bij de dames. Dit gaat samen met veel kabaal en gekrijs,
om maar indruk te maken. Doordat het in hoofdzaak een kolonie
broeder is, is het echt een hels lawaai, mocht je daar in de buurt
kunnen komen. Hier in de regio
zit een mooie kolonie in de Waterleidingduinen en ook in natuurgebied Botshol, bij Waverveen.
Herken je de kolonie niet aan het
geluid, dan is het wel aan de kale
bomen. Door de grote dichtheid
van de vogels in die bomen, komen er ook veel uitwerpselen vrij,
die de boom ontdoen van al hun
blad. Op den duur gaat de boom
er aan, wordt bros en bij een flinke storm waaien de takken er gewoon uit. Dat is vaak ook de reden waarom een kolonie zich verplaatst. Het gaat nu weer goed
met het Aalscholver bestand. Jaren terug was dit erg afgenomen
door het gebruik van pesticiden,
wat in het oppervlakte water terecht kwam. Hierdoor nam ook
de visstand af met als gevolg dat
de dieren zich verplaatsten naar
streken waar wel voldoende vis

was. Bijzonder is dat deze vis niet
bij de kolonie aanwezig hoeft te
zijn. Het is een uitstekende vlieger en kan zijn voedsel met gemak elke dag van 25 tot 30 kilometer verderop weg halen. Kenmerkend voor de Aalscholver is
de spreidvleugel stand, na het vissen. Dit komt doordat ze de stuitklier missen en moeten drogen.
Eendachtigen hebben die klier
wel en die zie je na het zwemmen
altijd poetsen. Niet omdat de veren niet goed zitten, maar om de
vettige substantie uit de stuitklier
weer opnieuw op hun veren aan
te brengen. Hierdoor neemt hun
veren kleed dus geen water op
en hoeven ze dus ook niet op te
drogen. Overigens is de Aalscholver een beschermde vogel. Dit is
waarschijnlijk nu een restje uit
het verleden, toen er volop werd
gejaagd op deze dieren. Vroeger leefden er veel meer mensen
van de zogenaamde kleine visserij. Als je als palingvisser veel last
dacht te hebben van Aalscholvers, dan schoot je ze gewoon af.
Nu de populatie met een 20.000
broedparen over ongeveer 80 kolonies hersteld is, zijn de meningen verdeeld over deze bescherming. Al met al een mooie en bijzondere vogel, die het observeren meer dan waard is.
Henk Vogelaar

ervolg ursus otografie
bij De Werkschuit
Op 7 april in Dorpshuis Kudelstaart

Aalsmeers Harmonie geeft
jubilarissenconcert
Aalsmeer - Zin in een zondagmiddag met muziek? Kom dan
zondag 7 april naar het Dorpshuis
in Kudelstaart! Aalsmeers Harmonie geeft een jubilarissenconcert
dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Tijdens het concert worden drie jubilarissen in het zonnetje gezet. De jubilarissen hebben alle drie een muziekstuk
mogen uitzoeken wat de harmonie die middag gaat spelen.

Zo staan onder andere hits van
Queen, Queen’s Park Melody en
Pacific Dreams op het programma. Verder gaan er stukken uit allerlei landen gespeeld worden,
zodat het een mix van muziekstijlen wordt. Het concert is van
15.00 tot circa 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie over Aalsmeers Harmonie en haar activiteiten op www.
aalsmeersharmonie.nl.

Lezing over ‘vliegende
bom’ in Crash Museum

Aalsmeerderbrug - Het CRASH
Mike (Multi) van der Laarse, namens Stichting Sinterklaas in Aalsmeer, Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
‘40-’45 organiseert op zaterdag
met een deel van het Emma Thuis Team.
30 maart om 13.00 uur een lezing over de V1. De lezing wordt
verzorgd door Dick Weber. Hitler
zocht een antwoord op de vernietigende
bombardementen
van de Engelsen en Amerikanen.
Aangezien zijn Luftwaffe tot weinig meer in staat was haalde hij
zijn geheime wapens uit de kast.
De eerste van die Vergeltungswaffen was de V1 ‘vliegende bom’.
De oervader van de huidige kruisraket. De V1 werd op grote schaal
ingezet om, vanuit de Franse en
Belgische kuststreek, Londen te
bestoken. Minder bekend is, dat
de V1 tijdens de hongerwinter
ook nog tot het laatste moment
werd ingezet vanuit Twente, en

Noord/Zuid Holland. Dick Weber vertelt meer over de ontwikkeling en inzet van de V1 die veel
slachtoffers maakte op het moment dat de afloop van de oorlog
al beslist was. De lezing is gratis
toegankelijk voor museumbezoekers. Na de lezing is de maquette
van de V1 startplaats in Vogelenzang in de expositie van het museum te bekijken.
Het Crash museum is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00
uur en is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen
en 2 euro voor kinderen van 6 tot
12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis
toegang.

Aalsmeer - Op 30 maart start bij
De Werkschuit een vervolgcursus
Fotografie. Leer de mogelijkheden van je camera nog beter kennen en ontwikkel jezelf op fotografiegebied! In deze vervolg cursus fotografie wordt dieper ingegaan op compositie, macrofotografie en het gebruik van de flitser. Ook zal er aandacht besteed
worden aan straatfotografie. Theorie en praktijk wisselen elkaar af
en er is ruimte voor het stellen
van vragen en het geven van persoonlijk advies. Daarnaast maakt
iedere deelnemer thuis een fotoserie over een onderwerp naar eigen keuze en kan deze serie besproken worden tijdens de laatste les. Dit alles zal plaatsvinden
in een ontspannen setting waarbij aangesloten wordt bij de verschillende niveaus van de cursisten. De cursus is geschikt voor
iedere fotograaf die zijn camera
handmatig kan bedienen of de
Basiscursus Fotografie heeft gevolgd.

Benodigdheden voor deze cursus: Camera waarbij de instellingen (diafragma, sluitertijd, iso)
handmatig bediend kunnen worden. Tijdens de macroles kunnen
hulpstukken zoals tussenringen
of voorzetlenzen gebruikt worden. Deze kunnen eventueel besteld worden bij de docent tijdens de eerste les, die is van 9.30
tot 11.30 uur. Inschrijven kan via
de website www.werkschuitaalmeer.nl onder vermelding vervolg cursus.

Grote partijveiling bij
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 1 april
houdt
Postzegelvereniging
Aalsmeer een grote partijveiling
in Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Op de site www.
postzegelverenigingaalsmeer.
nl is de veilinglijst te vinden en
zijn veel afbeeldingen te zien van
de diverse zegels en stockboeken uit de 250 kavels. De avond
begint ongeveer om 20.30 uur,
maar de zaal is al vanaf 19.15 uur
open om te kijken wat er op deze avond aan postzegels, albums,

dozen, zakjes en met zegels gevulde stockboeken op de veiling
wordt aangeboden. Ook op deze avond kunnen weer lootjes gekocht worden voor een van de
vele planten. Verder zijn er nog
circa 115 stokboeken met zegels
voor slechts 5 cent om in te snuffelen. Cor van Meurs laat nog een
keer zijn verzameling ‘Water en
Vuur’ zien. Er is uiteraard koffie
en een drankje verkrijgbaar in de
zaal en er volop gratis parkeergelegenheid.
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Bij hartenjagen Mariska op één

Atletiek AV Aalsmeer

Aalsmeer - Niemand wist het
maar er moet ver terug in de tijd
gegaan worden bij FC Aalsmeer
om zo’n kunststukje naar voren
te kunnen halen: Een koppel dat
met klaverjassen drie keer de eerste plaats haalde. Dat gebeurde
met Corrie en Arie, niet van hun
plaats te krijgen deze avond en
toeslaan op het juiste moment.
Dit kan betekenen dat met nog
één avond te spelen de kampioenen van dit jaar al bekend zijn. Op
deze avond met mindere deelnemers als normaal liet men de concurrentie op Paul en Jos na ver
achter zich, dus lage score’s. Bij
het hartenjagen was het Mariska Bus die weer eens van zich liet
horen en de onbetwiste nummer
één van deze avond werd met
169 punten. Op twee Jan de Bok

Aalsmeer - Zondag 24 maart
stond er een echte klassieker voor
de AV Aalsmeer atleten op het
programma: de 20 van Alphen.
Corné Timmer maakte hier indruk
door op een geweldige wijze als
achtste te eindigen en als derde Nederlander op de 20 kilometer te finishen. Na een doorkomst
op de 10 kilometer in 32:45 minuten speelde de harde wind in
het tweede deel van de wedstrijd
hem parten, waardoor de beoogde eindtijd van 1:06:00 uur niet
werd gehaald. Corné finishte in
1:07:58 uur. In dezelfde wedstrijd
legde Stefan Wolkers beslag op
de 12e plaats en klasseerde zich
als vijfde Nederlander in een tijd
van 1:12:06 uur.
Eerder op de dag maakte Nienke

Topprestatie van Corné
Timmer in Alphen

Drie keer winst Corrie en
Arie bij klaverjassen FCA
met 180 punten en op drie Esther
van der Hoorn met 182 punten.
De troostprijs mocht Bert Buys in
ontvangst nemen met 301 punten. Bij het hartenjagen tast iedereen nog in het duister hoe de
eindrangschikking eruit komt te
zien.
Corrie Feenstra en Arie Brouwer
behaalden met het klaverjassen
totaal 5548 punten. Paul en Jos
Springintveld eindigden op twee Samir Benghanem (met bal) klem tussen verdedigers.
met 5298 punten en plaats drie Foto: www.kicksfotos.nl
is behaald door Wim en Mireille
Ruts met 4732 punten. De troosprijs was Barry Kunst en Rob de
Vries met 4180 punten.
De volgend kaartavond is op vrijdag 5 april in het clubhuis van
FCA aan de Beethovenlaan. Aanvang: 20.15 uur. Aanwezig: 20.00
Regio - Aalsmeer – De ontkno- landskampioen? Heel veel handuur.
ping van de BeNe League nadert. bal-liefhebbers gaan dit weekend
Wie van de vier handbalteams uit naar Antwerpen en natuurlijk zal
Nederland en België eist de titel de tribune vol zitten met supop? Aanstaande zaterdag 30 en porters uit Aalsmeer. Ook Greenzondag 31 maart nemen Achil- park aanmoedigen? Kaarten zijn
les Boccholt en HC Visé uit België verkrijgbaar via www.bnlhanden de Nederlandse teams Green- ball.com en (indien voorradig) te
park Aalsmeer en OCI Lions het koop aan de zaal.
tegen elkaar op in de Lotto Arena
in Antwerpen, België
Vaidas en Samir beste spelers?
Rijsenhout - Wielrenner Owen Leijnse, WTC De Amstel-clubge- In de halve finale op zaterdag 30 Via de website kan deelgenoGeleijn had afgelopen zaterdag noot van de broers Geleijn. Leijn- maart heeft Greenpark Aalsmeer men worden aan de verkiezing
bijna zijn eerste zege van het sei- se, volgend jaar lid van oplei- de ploeg van Achilles Bocholt beste spelers in de BeNe League.
zoen te pakken. In het Belgische dingsteam Sunweb, kon een so- als tegenstander en OCI Lions Van Greenpark Aalsmeer zijn
Arendonk was de Deen Folda- lo-actie echter net niet volhou- gaat de strijd aan tegen HC Vi- liefst twee spelers genomineerd
ger Anders echter net even snel- den tot aan de finish. Een dag la- sé. Aalsmeer en Boccholt spe- en daar is het bestuur van de
ler dan de junior uit Rijsenhout. ter probeerde hij het in Essen nog len om 13.30 uur tegen elkaar Aalsmeerse handbalvereniging
Negentig van de 134 gestarte eens en ditmaal lukt het wel.
en de wedstrijd Lions tegen Visé natuurlijk, en terecht, bijzonder
renners uit diverse, veelal Scan- UWTC Uithoorn-renner John start om 16.00 uur. Op zondag 31 trots op. Gestemd kan worden
dinavische en Baltische landen, Tromp uit Kudelstaart reed in Tiel maart is de finale en wordt eerst op Vaidas Trainavicius als bessprintten na een race over zeven- zijn eerste wedstrijd van het sei- vanaf 13.30 uur gehandbald om te centrum-speler en op Samir
tig kilometer om de prijzen.
zoen in de categorie 60-plus. Ach- plaats drie en vier en vanaf 16.00 Benghanem als spil (pivot) van
Tristan Geleijn finishte in de buik ter twee vluchters eindigde hij uur gaan de twee winnaars van het team. Het zou toch geweldig
van het peloton als 47ste. Het knap als vierde. Er waren in de- zaterdag uitmaken wie de BeNe zijn als de twee handballers deze
koersverloop werd geruime tijd ze race 27 veteranen van start ge- League titel een jaar mag dragen. eer toebedeeld krijgen. Dus, allebepaald door Amstelvener Enzo gaan.
Lukt het Greenpark Aalsmeer om maal stemmen én volgende week
deze hoogste eer te behalen? naar Antwerpen om Greenpark
Kan er een beker bijgezet wor- Aalsmeer aan dé overwinning te
den in de prijzenkast van deze helpen!

Ontknoping nadert voor 4 handbalteams

Greenpark treft Bocholt in
halve finale BeNe League

van Dok haar debuut op de weg.
Op de 5 kilometer finishte ze sterk
als tweede dame in 19:39 minuten. Julia Hoekstra finishte als 17e
in 23:23 minuten. Bij de mannen
waren het Wessel Heil en Davy
Heijsteeg die op de 5 kilometer
lange tijd samen liepen. Uiteindelijk beschikte Wessel over een
sterkere laatste kilometer en hij
finishte in 17:20 minuten als derde. Davy finishte uiteindelijk als
zevende in 17:48 minuten.
Leendert Liefers liep tussen het
geweld van de 20 en 5 kilometer
een uitstekende 10 kilometer in
37:47 minuten, wat hem een 15e
plek opleverde. Tot slot was het
Milan Biesheuvel die de hoogste
trede op de 2.5 km beklom in een
tijd van 8:07 minuten.

Corné Timmer (startnummer 36). Foto: Erik Witpeerd

Wielrenner nipt geklopt in Arendonk

‘Net niet’ voor Owen
Geleijn uit Rijsenhout

Mooie zege op OCI Lions in Sittard

Handbal: Greenpark aan
kop in kampioenspoule
Tonny en Dirk beste op
OVAK tennistoernooi
Aalsmeer - Dinsdag 26 maart
was weer het jaarlijkse OVAK Einde Winterseizoen Tennistoernooi.
Om 10.00 uur begonnen de dertig deelnemers aan de dubbelspellen van telkens een half uur
met steeds een andere partner.
Het was een gezellig toernooi
waarbij de eerste plaats bij de dames voor Tonny Godefroy was.

Twee dames eindigden op de
tweede plaats. Het zilver moesten
Jeanette Blom en Els van de Bos
delen. Bij de heren was de hoogste eer voor Dirk Piet met het beste gemiddelde. Gevolgd door op
twee Henk van Leeuwen.
Zoals altijd zorgde Ally Maarse
voor de muziek, dat geeft altijd
een bijzondere sfeer.

Dames winnen
bij Hornmeer

start. Het koppelkaarten op vrijdag 22 maart is een dames-onderonsje geworden. Op één Carla van Nieuwkerk en Corry Balder met 5185 punten en op twee
Grada Groenendijk en Marja van
de Burg met 5055 punten. George Lemmerzaal en Manfred de
Grauw eindigde als beste heren
op drie met 4999 punten. De poedelprijs was voor het koppel Piet
Gortzak en Fred Maas met 3776
punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 29
maart is er weer gewoon kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom in het buurthuis aan
de Dreef 1. De zaal is open vanaf
19.30 uur voor koffie, thee en inschrijven. Om 20.00 uur wordt ge-

Bets en Greet
winnen Soos

met 254 punten, op twee is Jopie de Grauw geëindigd met 284
punten en plaats drie was voor
Trudy Knol met 655 punten. Bij
Kudelstaart - Iedere donderdag- het klaverjassen was deze week
middag is er voor 55+ers een ge- Greet de Jong veruit de beste met
zellige kaartmiddag in het Dorps- 5145 punten. Loes Versteeg volghuis van 13.30 tot 16.30 uur. Joke- de met 4769 punten en Marry Akren en klaverjassen staan op het se met 4750 punten. De poedelprogramma en de groep hoopt prijs was deze week voor Huub
naast de vaste kaarters ook nieu- Bouwmeester met 3752 punten.
we gezichten te mogen verwel- Voor inlichtingen: Mevrouw
komen. Het jokeren op 21 maart R. Pothuizen, telefoon: 0297is gewonnen door Bets Teunen 340776.

Aalsmeer - In de Play-Offs van
het
Nederlands
Kampioenschap handbal heeft Greenpark
Aalsmeer het afgelopen zondag
24 maart opgenomen tegen grote concurrent OCI Lions. De Limburgse ploeg wist dit seizoen
nog niet te winnen van Aalsmeer,
maar de teams zijn altijd weer
flink aan elkaar gewaagd. Dit
bleek wel weer uit de ruststand:
15-14 voor OCI Lions, Aalsmeer
één puntje achter. De tweede helft kwamen de spelers van
Greenpark beter in de wedstrijd
en wisten uiteindelijk te winnen
met 30-26. Door deze winst heeft
Aalsmeer de koppositie van OCI
Lions overgenomen in deze kampioenspoule.
De wedstrijd vond plaats in Sittard, de thuishaven van OCI Lions. De reis naar het beste verre
Limburg hadden toch vele fans
van Greenpark gemaakt, want de
tribune was ruim gevuld met supporters uit Aalsmeer. Allen wachtte dus een vrolijk reisje terug naar
eigen dorp.
Man of the Match was dit
keer keeper Marco Verbeij, die
Aalsmeer enkele prachtige reddingen bracht. Een dikke pluim
verdient echter ook Tim. Hij
scoorde liefst elf maal! Overige
doelpunten: Rob en Vaidas (elk 5),
Robin, Samir en Erik (elk 2) en Nils,
Jim en Remco (elk 1).
In de strijd om het Nederlands

Kampioenschap staat Greenpark
Aalsmeer nu dus op de eerste
plaats. Naast OCI Lions zijn Bevo
en Volendam de tegenstanders
in deze kampioenspoule. Deze
teams speelden ook zondag tegen elkaar. Volendam wist uit in
Panningen nipt te winnen van Bevo met 25-26.

Bets en Greet
winnen Soos

ren en klaverjassen staan op het
programma en de groep hoopt
naast de vaste kaarters ook nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Het jokeren op 21 maart
is gewonnen door Bets Teunen
met 254 punten, op twee is Jopie de Grauw geëindigd met 284
punten en plaats drie was voor

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Joke-

Bekercompetitie
Volgende week dinsdag 2 april
wacht alweer de volgende wedstrijd. Dan wordt er gehandbald
voor de halve finale in de bekercompetitie. Opnieuw gaan
Greenpark Aalsmeer en OCI Lions dan de strijd met elkaar aan
en weer in Sittard.
Man of the Match: Keeper Marco
Verbeij van Greenpark.
Foto: Mike Multi

Voetbal Derde klasse West 2

RKDES pakt koppositie!
Kudelstaart - RKDES heeft afgelopen zondag 24 maart in en tegen Voorschoten de koppositie
gepakt in de promotie poule van
de Derde klasse West 2 door met
2-4 te winnen. Vooral het eerste
half uur waren de Kudelstaarters
heer en meester en wisten kans
op kans te creëren. In de slotfase bij een 2-4 voorsprong was
het keeper Wilbert Klijmij die RKDES in de wedstrijd hield door tot
twee keer aan toe een bal onder
de lat vandaan te tikken.
Al na twee minuten was het raak
Jimmy Baars kwam over rechts
goed door en zijn voorzet bereikte Mano van Veen maar die
werd onreglementair gestuit en
zo mocht Indy van Koert aanleggen voor een pingel: 0-1. Indy van
Koert had na een stief kwartiertje
al met een hattrick op het scorebord kunnen staan, maar twee
keer in kansrijke positie stond
zijn vizier nog niet op scherp. Na
ruim twintig minuten stond zijn
vizier wel op scherm, een uitstekende pas van de overigens ook
uitstekend spelende Jimmy Baars
bracht Indy van Koert alleen voor
de keeper en de 0-2 stond op het
duidelijk aanwezige scorebord.
Na een goed half uur spelen werd
het allemaal iets minder bij de
plaatselijke FC. Er werd te vaak de
lange bal gehanteerd en die kwamen meestal niet zo goed aan.
Onverwachts was het 1-2, een
onnodige overtreding van Erik
Overvliet en de toegekende vrije
trap werd door een Desser in eigen goal gefrommeld, pech dus.
De tweede helft begon weer
goed en al gauw was het Mano van Veen die vanaf de linkerkant een handje verdedigers te
kijk zette en de bal voor gaf op
de inkomende Jimmy Baars en
die mocht zijn eerste goal in de

hoofdmacht maken: 1-3. De Afas/
Nieuwendijk brigade had in deze fase de touwtjes weer stevig
in handen en combineerde er lustig op los. Mano van Veen was
deze middag nagenoeg niet te
houden en testte de keeper met
een hard schot, maar die keeper
stond ditmaal paraat en wist de
bal weg te boksen. Na 70 minuten leek de wedstrijd helemaal
gespeeld, een prachtige pass van
Mano van Veen op de weg sprintende Indy van Koert en de verdediger heeft alleen nog maar zijn
hielen gezien. Hij maakte voor de
keeper geen fout en schoof de
bal in de verre hoek: 1-4.
Mede door de wissels aan RKDES
kant werd het wat rommeliger en
daar wist Voorschoten weer gebruik van te maken met een knap
schot uit de tweede lijn was keeper Wilbert Klijmij kansloos: 2-4.
Opnieuw zocht de rood/zwarte brigade de aanval en opnieuw
wisten de Kudelstaarters een
paar mooie kansen te creëren,
maar het was nu telkens net niet.
Ook Voorschoten kwam nog tot
twee keer aan toe dicht bij een
goal, maar keeper Wilbert Klijmij
roffelde een hard schot uit zijn
goal. Dit was al fraai, maar in blessure tijd tikte hij op zeer fraaie
wijze een vrije trap uit de rechterboven hoek. Ja en toen kwam het
meegereisde publiek pas echt los
en scandeerde Wilbert, Wilbert,
Wilbert. De 2-4 werd zeer verdiend over de streep getrokken
met een in vlagen uitstekend RKDES met name het eerste half uur
deed de meegereisde fans smullen. Al met al een dik verdiende
overwinning en Kudelstaart nestelt zich nu echt alleen aan de
kop. Doelstelling? Daar niet meer
vandaan te gaan!
Eppo

Trudy Knol met 655 punten. Bij
het klaverjassen was deze week
Greet de Jong veruit de beste met
5145 punten. Loes Versteeg volgde met 4769 punten en Marry Akse met 4750 punten. De poedelprijs was deze week voor Huub
Bouwmeester met 3752 punten.
Nadat de laatste kaarten opge-

ruimd waren en de totaalstand
op papier stond, was er nog iets
te drinken en daarna stond een
heerlijk stampotten buffet klaar,
waarvan is gesmuld. Na de afsluiting met koffie of thee keerde een
ieder tevreden huiswaarts. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.
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Landelijke actieweek voor
Fonds Gehandicaptensport

Nieuwe deelnemers hartelijk welkom

Jacco Piet grote winnaar
bij darten op dinsdag
Aalsmeer - De vaste groep van
darters was afgelopen dinsdag
weer aanwezig om sportief de
strijd aan te gaan met elkaar.
Begonnen werd met 2 poules en
er werd gespeeld middels best
of 5. Hans Dolk was in een zware poule terechtgekomen met
Kees de Lange en Ben van Dam.
Hij moest dan ook het onderspit
delven, terwijl Ben eerste werd
in deze poule. In de andere poule wist Gerben de Vries te winnen
van Jacco Piet en ook de andere twee partijen won hij en werd
daardoor eerste in deze poule.
Ook in de eerste halve kruisfinale won Gerben met 3-0 van Kees
terwijl in de andere halve kruisfinale Jacco met 3-0 won van Ben.
In de grote finale overklaste Jacco echter Gerben door met 3-0

van hem te winnen en hij gooide ook nog een 180-er. Ben en
Kees moesten het uitvechten
om de derde en vierde plaats en
dit werd een echte titanenstrijd,
de spanning was te snijden. Ben
wist de laatste uitgooi het snelst
te realiseren en ging er met het
brons vandoor. De drankjes en
de bitterballen (alles tegen redelijke prijzen) verhoogden de spelvreugde en de avond was weer
een succes.
De groep darters hoopt nieuwe enthousiaste deelnemers te
mogen verwelkomen (vanaf 16
jaar). Geïnteresseerd? Er wordt iedere dinsdagavond vanaf 20.00
uur gespeeld in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Deelname kost 2,50 euro per persoon per avond.

Verrassend hoge scores
bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Op donderdag 21
maart werd de dertiende sjoelavond gehouden met een verrassende top drie in de Hoofdklasse, waar het aantal punten deze
keer heel dicht bij elkaar ligt. Op
de eerste plek is Lineke van Brakel
geëindigd met 1735 punten. JanWillem Vermeer neemt met 1732
punten de tweede plaats in. Elisa Arendse en Til Vermeer zijn deze avond allebei derde geworden
met 1703 punten. De top drie in
de A-klasse is eigenlijk ook verrassend te noemen. Dit komt doordat twee mensen in deze klasse
hoger hebben gescoord dan de
nummers drie in de Hoofdklasse. Zo haalde Riet Schijf de eerste plek met 1716 punten en Marjo Sym werd tweede met 1707
punten. Martje Baardse eindigde

als derde met 1663 punten. Plonie Verdel heeft deze avond 1597
punten gehaald. Hiermee staat
zij deze avond op de eerste plek
in de B-klasse. Met precies zestig punten verschil is Willem Romijn tweede geworden met 1537
punten. Vlak hierachter staat Astrid Overbeek met 1531 punten.
In de C-klasse is Ruud Maas eerste geworden met 1502 punten.
Hiermee wint hij het net van Bertus Baas die met 1501 punten de
tweede plek inneemt. Henny van
der Neut sluit deze avond het rijtje af met 1478 punten. Op donderdag 4 april speelt de Sjoelclub weer in Dorpshuis De Reede
te Rijsenhout. Het sjoelen begint
om 19.30 uur en duurt ongeveer
tot 22.30 uur. Meer informatie?
Kijk dan op www.rijsenhout.info.

Aalsmeer - Van maandag 1 tot
en met vrijdag 5 april gaat de landelijke actieweek voor de gehandicaptensport van start. In Nederland zijn er 1.7 miljoen mensen met een handicap die, om
te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten
is voor hen helaas nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er aanpassingen nodig. Aan bijvoorbeeld
het sport- en spelmateriaal of de
sportaccommodatie. Daarnaast is
er vaak extra begeleiding en speciaal vervoer nodig. Dat kost geld,
veel geld.
Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar
een landelijke collecte. Het doel:
zo veel mogelijk geld ophalen
voor de sporters met een handiAalsmeer - Het einde van het gespannen dansers van diverse cap. Omdat niemand buitenspel
dansseizoen nadert en iede- teams van Dance Improvement mag staan. Duizenden collectanre danser moet nu proberen de moesten tot het uiterste gaan ten gaan op pad om zoveel geld
punten te verdienen. Ook door om de jury te overtuigen: Team op te halen voor de gehandicapDance Improvement wordt veel- Turbulance behaalde de twee- tensport. Aan de actieweek doen
vuldig gedanst voor wedstrijd- de plaats. Sabotage behaalde de ook meer dan 300 plaatselijke
punten voor de komende NK’s vierde plaats en Another DImen- sportclubs mee.
en het EK, én de bijhorende prij- sion werd vijfde.
zen. De afgelopen weken waren De dag erna was het de beurt aan Sport doet leven
er wedstrijden in het hele land, diverse Duo’s voor de wedstrijd Sport maakt fysiek en mentaal
georganiseerd door diverse or- Dance Competitions in Aalsmeer. sterker en helpt mensen met een
ganisatoren, waar de lokale dan- Sjors en Sienna dansten zich naar handicap om beter om te gaan
sers van Dance Improvement hun een derde plaats en wisten zich met de dagelijkse barrières. Sport
dance skills showden. Zoals Dean hiermee direct te plaatsen voor is dus geen luxe maar noodzaak.
Gijsen die in Utrecht (wedstrijd het NK. Nathalie en Milou deden
organisatie Udo) danste in de ca- voor het eerst mee in deze catetegorie Solo’s tot en met 14 jaar. gorie en wisten met hun indrukHij sleepte de noodzakelijke pun- wekkende optreden hoge punten in de wacht voor plaatsing ten te halen en een verdiende
van het EK in Kalkar (Duistland) eerste plaats!
met zijn welverdiende eerste Zondag 24 maart vond in Hoofdplaats! Tijdens deze wedstrijd in dorp de wedstrijd Dance ExpeUtrecht dansten voor het eerst in rience plaats. Opnieuw deden
de categorie Duo’s: Viona en Sele- Nathalie en Milou mee en wisten
na. Zij wisten zich direct te plaat- weer een welverdiende eerste
sen voor de finale en daar scoor- plaats te behalen. Dit keer dansden zij een achtste plaats.
ten zij ook nog eens tegen 18 anEen week later vond er in Rens- dere Duo’s. In de categorie Solo’s
woude een HipHop competi- danste Mara zich in een competitie plaats. Het niveau van deze tie tegen 28 andere dansers en zij
wedstrijd lag erg hoog, dus de wist een vierde plaats te behalen!

Wedstrijdpunten voor NK’s en WK’s

Al 3 weken prijzen voor
Dance Improvement

Collecte-vrijwilligers
Als collecte-vrijwilliger inzetten
in Aalsmeer of Kudelstaart? Meld
je snel aan bij Ria Pieterse- Waaijman, coördinator Fonds Gehandicaptensport te Kudelstaart, via
0297- 322187 of mail loekria@yahoo.nl. Er zijn met name in Kudelstaart diverse straten waar
(nog) niet gecollecteerd wordt.

Toernooi voor honkbal
pupillen groot succes

Rolstoeltennis

Nieuwe sponsor voor
Ruben Spaargaren
Aalsmeer - Bouquetnet heeft
zich als sponsor verbonden aan
Stichting Ruben Spaargaren Tennis on Wheels. Deze jonge ambitieuze rolstoltennisser uit Aalsmeer
tennist in de top van Nederland.
Bouquetnet ondersteunt op deze manier de ambitie van Ruben
Spaargaren om de wereldtop te
bereiken in rolstoeltennis. Op dit
moment staat Ruben 16e op de
wereldranglijst en om in 2020
mee te doen aan de Paralympische Spelen in Tokio moet hij tijdens de kwalificaties die in juni
2019 starten een 12e plaats veilig stellen.
Peter Janmaat, Directeur Bou-

De landelijke collecte is een belangrijke bron van inkomsten.
Dankzij de opbrengsten kan het
Fonds vele grote en kleine projecten ondersteunen. Veel sportverenigingen ontvangen financiele bijdragen voor bijvoorbeeld
de organisatie van toernooien of sportdagen, voor de aanschaf van sport en spelmaterialen (bijvoorbeeld sportrolstoelen, een lift), het doorvoeren van
aanpassingen om een sportlocatie toegankelijk(er) te maken,
maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot inzet van een extra begeleider of speciaal vervoer. Meer
informatie is te vinden op www.
fondsgehandicaptensport.nl.
Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen overheidssubsidie en
is geheel afhankelijk van de giften en bijdragen van het Nederlandse publiek.

De Kwakel - Afgelopen zondag
24 maart was het jaarlijkse Vuurlijn Toernooi voor honkbal pupillen. Twaalf deelnemende teams,
waaronder twee Thamen teams,
gingen de strijd aan in de tweede en derde klasse pupillen. Er
waren hele spannende wedstrijden, maar ook wedstrijden waarbij het verschil in niveau iets groter was. Voor veel teams waren dit
de eerste wedstrijden na weken
zaaltraining, dus nog niet iedereen was helemaal gewend aan
de buitentemperaturen. Gelukkig

was het zonnetje regelmatig aanwezig waardoor de temperatuur
lekker opliep. Alle teams speelden drie wedstrijden waarbij er
twee poules waren met tweede
klasse teams. In de derde klasse
ging UVV uit Vleuten er met de
beker voor de eerste plaats vandoor. In de tweede klasse - poule A - pakte Amsterdam Pirates de
hoogste eer en in poule B was Almere ‘90 de beste ploeg.
Komende zaterdag, 30 maart is
het de beurt aan de honkbal en
softbal aspiranten van Thamen.

quetnet: “Wij zijn geraakt door de
passie en het doorzettingsvermogen van Ruben, hij is niet met een
handicap geboren, het is hem
overkomen en hij knokt hard om
de top te bereiken. Ruben is al
zo ver gekomen in rolstoeltennis De finalisten van de A ronde: Raymond, Martin, Moreno en Tim.
en heeft nog veel meer ambitie,
dat is echt bewonderenswaardig.
Bouquetnet staat niet alleen voor
duurzaam ondernemen, maar
ook voor maatschappelijke beBlije gezichten na overwinning HB Pupillen 1. Foto: H. Vogelaar
trokkenheid. Dit geldt niet alleen
voor onze werknemers, maar ook
daarbuiten. Onze goede doelen
kiezen we zorgvuldig zodat we
zeker weten dat onze sponsoring Kudelstaart - Vorige week vrij- nale. Voor de tweede keer op rij
dag was weer een dartsavond van stond Raymond in de finale van
op de juiste plek terecht komt.”
de Poel’s Eye in het Dorpshuis van het tweede niveau, ditmaal tegen
Kudelstaart. Moreno Blom kwam, Tim van de Poel. Ook voor Tim
Peter Janmaat (Bouquetnet) en Ruben Spaargaren (Tennis on Wheels).
zag en overwon voor de tweede was het alweer zijn vijfde finale,
keer dit seizoen de speelavond. en omdat hij ook nog eens twee
Aan het begin van de avond had keer het hoogste niveau had geMartin Bax in de poule nog ge- wonnen was hij favoriet. Uiteinwonnen van Moreno, maar in de delijk maakte Tim zijn favorietenfinale kon hij dat helaas niet her- rol inderdaad waar. Rene Kruit en
halen, al was hij er wel heel dicht- Ilona van Emden bereikten de
bij. Toch was de avond Martin halve finale van het hoogste nigunstig gezind, zo had hij voor de veau, Mike Miltenburg en Danny
tweede keer op rij de hoogste uit- de Hartog deden dat in het tweegooi van de avond, ditmaal met de niveau.
een mooie uitgooi van 116. Ook Volgende week vrijdag 5 april is
won hij de vierde periode, Mar- de volgende speelavond van de
tin is wat dat betreft een ware Poel’s Eye. Hopelijk zijn er weer
specialist. Vorig seizoen won hij enkele nieuwe gezichten. Elke
twee van de vijf periodes, dit sei- darter kan zonder opgave voorzoen maar liefst drie van de vier. af meedoen, de Poel’s Eye is laagHet is dan ook niet verwonder- drempelig en geschikt voor allijk dat Martin fier bovenaan staat le niveaus; hoe meer zielen hoe Rijsenhout - Op zondag 7 april dit jaar is met zorg uitgekozen en
in de algemene stand, maar een meer vreugd. Man en vrouw, jong wordt weer een Rijsenhout Run is de CliniClowns geworden. Clispeelavond winnen staat dit sei- en oud, iedereen speelt door el- georganiseerd. Voor hardlopers niClowns biedt zieke kinderen en
rochiehuis aan de Gerberastraat. zoen evengoed nog hoog op zijn kaar, maar dankzij het vier niveau worden routes van 5 en 10 kilo- mensen met dementie afleiding
Het kaarten op 20 maart is ge- bucket list. De stand is allemaal systeem komt iedereen op zijn ei- meter uitgezet. Wie liever wan- en plezier en zorgt voor gelukswonnen door Jacques Bleeker leuk en aardig, op de avond zijn gen niveau terecht. De inschrij- delt kan ook meedoen en genie- momenten. Met uw donatie geeft
met 5587 punten. Gevolgd door er echter vier niveaus zodat ie- ving sluit om 20.00 uur, deelna- ten van een mooie route door u vrolijkheid, ontspanning, zelfMaaike Spaargaren met 5569 dereen wat te winnen heeft. Ray- me kost vier euro en de minimum een mooi stukje Rijsenhout. Voor vertrouwen en kracht. Een lach
Aalsmeer - De volgende soos punten, Wim Reuling met 5067 mond van de Weiden weet daar leeftijd is 15 jaar. Op de website kinderen tot 12 jaar wordt weer laat je je beter voelen! Dus kom in
van de OVAK is op woensdag 3 punten en Paul van Aalst met alles van, hij bereikte voor alweer www.poelseye.nl is nog meer in- een sponsorloop gehouden van actie en verschijn zondag 7 april
april vanaf 14.00 uur in het Pa- 5048 punten.
1 kilometer. Het goede doel van aan de start in Rijsenhout.
de zesde keer dit seizoen een fi- formatie te vinden.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Darter Moreno Blom zag,
kwam en overwon

Rijsenhout sportief voor goed doel

Run voor CliniClowns

Jacques wint bij
OVAK-soos
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Schaakcompetitie

Dat het zonnetje maar vaak mag schijnen

FC Aalsmeer investeert
in zonnepanelen

AAS gelijk in Voorschoten
Aalsmeer - Na een onnodige
nederlaag tegen Voorschoten 2
hebben de schakers van AAS 2
zich keurig hersteld tegen Voorschoten 2. De uitwedstrijd moest
het stellen zonder de topspelers
FM Jeffrey van Vliet, Simon Groot
en Peter Poncin. Voorschoten had
een zeer jong team opgesteld en
dan is altijd de vraag, hoe sterk
zijn ze?! Joran Donkers opende
de score voor AAS met een keurige remise tegen de zeer sterke
Peter Wilschut. Henk Noordhoek
leek in de problemen te zijn tegen Igor Damen, maar wist het
eindspel netjes remise te houden.
Nestor Ben de Leur had een
scherpe partij tegen de jonge
Stefan Vleming, maar in de complicaties was Ben handiger en
scoorde de eerste overwinning.
Het zag er goed uit voor de Azen,
want op de meeste borden stond
het beter. Maar helaas begon de
wedstrijd te kantelen. Willem
Hensbergen moest een kwaliteit
geven en kwam daarna niet meer
er aan te pas. Boudewijn Eijsvo-

gel won wel een stuk tegen twee
pionnen, maar zijn tegenstander
had veel compensatie en remise was het vervolg. Olivier Marincic stond beter, maar vergooide
de partij in tijdnood en de situatie werd precair. In een dolle partij
met tijdnood voor Voorschoten
gaf Martin van Zaanen in feite de
partij weg, maar zijn tegenstander zag het niet. En vaak is de foute zet die niet weerlegd winnend,
zo ook hier. Martin promoveerde naar dame en won! De laatste
partij was die van Henk van Leeuwen tegen I. Warmerdam.
Van beter kwam Henk tot slechter, maar juist toen het bijna over
was liet zijn tegenstander promotie tot dame toe en was er een remisestelling ontstaan. Zijn jonge tegenstander speelde dit nog
bijna onsportief lang door, maar
stelde uiteindelijk remise voor.
Tot opluchting van een ieder.
Er resten nog twee ronden en de
strijd om degradatie te voorkomen is zeer spannend.
Door Ben de Leur

Wandelen in het Amsterdamse Bos

Op stap, wie loopt er mee
Aalsmeer - Donderdag 4 april
van 19.00 tot 20.30 uur kan er
weer meegelopen worden in het
prachtige Amsterdamse Bos. Ontspannen aan de conditie werken
van hoofd en hart. Verzamelen
op de parkeerplaats halverwege de Bosrandweg tegenover de
Rietwijkeroordweg in Aalsmeer.
De wandeling is voor iedereen
(man/vrouw, jong/oud) die zin
heeft om lekker te lopen, anderen te ontmoeten; gezellig en ge-

zond. Na de wandeling is er koffie en thee bij de startlocatie. Om
op de hoogte te blijven van de
wandelingen en voor vragen kan
een e-mail gestuurd worden naar
opstapmetoosterkerk@hotmail.
com.
Wil je op de hoogte blijven?Mail
dan je 06 nummer door, dan kan
er (zo nodig) een appje gestuurd
worden. Weet je welkom en wandel mee met Anne Marie van Elswijk en Ina van Willegen.

Tafeltennis

Nipt verlies Bloemenlust 1
Aalsmeer - Het eerste team van
Bloemenlust moest vrijdagavond
naar Hoofddorp aantreden in de
eerste returnwedstrijd van dit seizoen tegen HTC 8. Bart Spaargaren kon het eerste punt noteren in een keurige overwinning
in drie games tegen een speler waarbij hij in de thuiswedstrijd redelijk kansloos was. Dirk
Biesheuvel kwam vervolgens tegen de sterkste tegenstander in
actie. Ondanks dat Dirk goed in
de wedstrijd zat werden de eerste twee games net aan verloren
met 11-9 en 13-11. Helaas raakte
in de derde game Dirk al vrij snel
de controle kwijt en ging hij snel
door de knieën met 11-5.
Jan Spaargaren scoorde vervolgens z’n eerste wedstrijdpunt
in deze competitie en bracht de
score op 1-2. Dirk en Bart gingen
voor de eerste keer dubbelen en
moesten uiteraard wel aan elkaar
wennen. De tegenstanders hadden echter de regie redelijk strak
in handen en gunden Aalsmeer
slechts één game. Daarna liep
Bart tegen zijn verliespunt aan.
Aanvankelijk kon hij geen vat
krijgen op het spel van de technisch knap spelende tegenstander, maar in de derde game lukte het dan wel. Hierna stokte het
weer en in de vierde game liep de
Hoofddorper snel uit en pakte de
winst. Dirk Biesheuvel had vervolgens de volle speeltijd van vijf
games nodig om uiteindelijk met
13-11 te sneuvelen tegen de oudste tegenstander. Daarna kwam
Jan net niet meer aan scoren toe
en moest twee keer het hoofd
buigen. In de laatste pot van Bart
bleek hij geen problemen met
het spel van de oudste routinier
van Hoofddorp te hebben door
in rap tempo drie royaal gewonnen games op het wedstrijdformulier te laten noteren. Dirk sloot
de avond af met een mooie snelle overwinning waarmee het 6-4
werd. Deze stand was gelijk aan
de startwedstrijd van de competitie.
In de Duo competitie speelden
team 1, bestaande uit Jan Spaar-

garen en Dirk Biesheuvel, uit tegen AMVJ 1 in Amsterdam. Er
werd met 3-2 verloren. Zowel Jan
als Dirk kwamen twee keer tot
winst tegen dezelfde tegenstander. Maar doordat het dubbelspel
verloren ging werd het 3-2 voor
AMVJ.
Goede zaken Bloemenlust 2
Bloemenlust 2 deed woensdagavond bijzonder goede zaken tegen Rapidity 7 uit Beverwijk. Als
hekkensluiter in de poule moest
team 2 tegen de koploper. Frans
Ravesteijn wist zijn eerste partij
vanuit een achterstand van twee
verloren games in de derde game
met een spectaculaire 17-15 te
keren. De vierde game was toen
met 11-5 eenvoudig. Maar de beslissende vijfde game werd wederom bijzonder spannend. Dit
keer werd de winst gelukkig met
15-13 binnen gesleept. Philip Monier moest vervolgens helaas in
vijf bijzondere spannende games
de tegenstander feliciteren. Ook
in zijn andere partijen kon hij er
niet meer aankomen en moest
genoegen nemen met drie verliespartijen. Nieuwkomer David
Klaassen heeft z’n draai snel gevonden in dit team en deze klasse
en noteerde oppermachtig met
drie korte partijen de volle winst.
In het dubbelspel was het voor
hem even zoeken naar de spelcombinatie met Frans waardoor
ook hier een vijfgamer ontstond.
De belangrijke winst werd echter
wel binnen gehaald. Frans was in
zijn tweede partij met zeer wisselende gameresultaten (2-11, 11-7,
14-12, 4-11 en 11-9) opnieuw de
meerdere. Kennelijk wilde hij de
maximaal haalbare speeltijd er
uit slepen, want in de laatste partij waren er wederom vijf games
nodig. Spijtig genoeg ging hierbij
de laatste game met 9-11 naar de
tegenpartij. De einduitslag was
echter een prachtige 6-4 overwinning tegen de vermoedelijke kampioen. Met nog vier wedstrijden te gaan is er nog van alles
mogelijk om van de laatste plaats
in de poule af te komen.

Aalsmeer - Vanwege het stormachtige weer in maart moest de
installatie iets uitgesteld worden,
maar vorige week was het dan
zover. Op het dak van het sportcomplex van voetbalvereniging
FC Aalsmeer (kantine en kleedkamers) zijn zo’n 230 zonnepanelen geïnstalleerd. Aan deze installatie is een traject van meer
Geen goed weekend voor het eerste zaterdagteam van FC Aalsmeer. De dan een jaar vooraf gegaan. Nadat het FC Aalsmeer bestuur beploeg verloor thuis met 0-3 van BOL. Foto: www.kicksfotos.nl
sloten had om de haalbaarheid
te verkennen, zijn twee subsidieaanvragen bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO)
ingediend en uiteindelijk gehonoreerd. Nadat de leden tijdens
de jaarvergadering in november
2018 ook hun goedkeuring gaven aan het restant van de invesAalsmeer - Verslag Afgelopen za- hij het echter afweten. Het eerste tering, kon het project definitief
terdag speelde FC Aalsmeer za- scheurtje was daar in de verdedi- doorgang vinden. “Met de overterdag thuis tegen BOL. Wie de ging. In de 35e minuut had BOL stap naar zonne-energie uit eiruim tweehonderd toeschouwers succes. Mistasten van de verde- gen panelen laten wij als verenideze middag op het sportcom- diging van Aalsmeer bracht Bas ging zien dat we op het gebied
plex aan de Beethovenlaan na Jonker vrij voor Nick van der Wiel. van duurzaamheid ons steentje
25 minuten in de eerste helft zou De doelman was kansloos op het willen bijdragen. Daarnaast gaan
vragen wat de verwachte eind- gerichte schot, 0-1. Drie minuten wij een aanzienlijke besparing
stand zou zijn na 90 minuten, had later werd het nog erger voor de
iedereen het gehouden op een FC. De verdediging werd op de
3-1 of misschien 4-2 overwinning. achterlijn (!) uitgespeeld door TiVijf grote kansen – twee van Jordy mo Plak en wie anders dan Sietde Groot en drie van Calvin Koster se Brandsma maakte het keurig
– werden door goed combinatie af met een kopbal, 0-2. Aalsmeer
voetbal op de kunstmat gelegd. was even de weg kwijt en snakMisschien wel het beste voetbal te naar de pauze die de goed leivan de FC deze competitie. Maar dende scheidsrechter Pedro Raop het ‘moment suprême’ ging ven na 45 minuten dan ook behet mis. De afwerking leek ner- sloot. Martin Campbell maakte in
gens op. De gasten uit Broek op de tweede helft zijn entree voor
Langedijk hadden daarentegen Solomon Pinas. Aalsmeer zette
zoveel kansen niet nodig. On- weer veel druk op BOL. Het geluk
der aanvoering van spits Sietse was niet aan de Aalsmeer zijde.
Brandsma (deze speler was over- De verdediging van BOL stond als
al aanwezig) liet BOL bij sporadi- een betonnen muur en alles werd
sche counters al zien hoe je een gewoon linea recta naar voren
verdediging uiteen speelt. Kan- geknald waar altijd weer Sietse
sen voor FC waren er in de 7e mi- Brandsma klaar stond. Wissel: Gilnuut van Jordy de Groot en van liano Eijken voor Jordy de Groot.
Calvin Koster na een scrimmage Een gericht schot van Daan Vanein de 14e minuut. En in de 16e man vanaf de 20 meter werd door
minuut dook Daan Vaneman, uit doelman Steven Boon uit de kruieen vrije trap van Aalsmeer, voor sing getikt. De tijd verstreek en
doelman Xander Snoek op. Zijn BOL gaf geen krimp. Ook niet bij
inzet werd goed gepareerd door een schot van Daan Vaneman
de doelman. De beste kans op in de 75e minuut dat van de lat
een doelpunt kreeg Calvin Koster spetterde. Wissel 75e minuut:
in de 19e minuut. Uit een voor- Sander Aznar Martinez voor Juni- Aalsmeer - Afgelopen weekzet van de goed spelende Daan or Riller. In de 77e minuut wat het end werd de ZABO zaalvoetbalVaneman verzuimde hij de 1-0 over en uit voor de FC. Een over- competitie in hal 1 van sporthal
te scoren. Keeper Xander Snoek treding van doelman Nick van der de Bloemhof voortgezet met de
van BOL werd in de 20e minuut Wiel werd gestraft met een pe- dertiende speelronde. De eervervangen door Steven Boon. nalty. Geen probleem voor Sietse ste wedstrijd begon zaterdag 23
Aalsmeer ging door met goed Brandsma, 0-3. En zo eindigde de maart even na half zeven en ging
combinatievoetbal van achteruit. goed begonnen wedstrijd in een tussen Amsec Piller en LEMO. Beide ploegen bleken in de eerste
Sietse Brandsma liet in de 32e nederlaag.
minuut zien dat het oppassen ge- Komend weekend is FC Aalsmeer helft gelijkwaardig, maar het was
blazen was bij de counters. toen (zaterdag) vrij. Op zaterdag 6 april het team van LEMO dat twee keer
een misrekening in snelheid van speelt men uit tegen ARC uit Al- Amsec-doelman Kees-Jan Jongkind wist te verschalken. Door onBurak Sitil bijna fataal werd. Oog pen aan den Rijn.
dermeer één goal van René Kluin
in oog met Nick van der Wiel liet Jack van Muijden
ging LEMO de rust in met een 0-2
voorsprong. Wilbert Klijmij zorgS.C.W.
de in de beginfase van de tweeS.C.W. 3 - Overbos 3
14.30 u de helft namens Amsec Piller voor
Roda’23 4 - S.C.W. 4
12.30 u de aansluitingstreffer: 1-2. Na tien
B.S.M. 35+1 - S.C.W 35+1 14.45 u minuten speeltijd in het tweeSCW 45 +1 - Rivierwijkers 14.30 u de bedrijf vergrootte LEMO de
marge weer tot twee doelpunZATERDAG 30 MAART:
ZONDAG 31 MAART:
ten: 1-3. De wedstrijd was nog
F.C.AALSMEER
F.C.AALSMEER
niet gespeeld. Vier minuten voor
Hillegom 4 - F.C.A. 3
14.00 u Overbos 2 - F.C.A. 3
11.00 u het einde van de zaalvoetbalparSloterdijk 4 - F.C.A. 4
14.30 u Parkstad 2 - F.C.A. 4
12.30 u tij bracht Mike van Bommel de
F.C.A. 6 - W.V.H.E.D.W. 21 14.30 u F.C.A. 5 - Zwanenburg 7 11.30 u spanning volledig terug: 2-3. AmV.E.W. 35+1 - F.C.A.35+1 14.30 u R.K.D.E.S.
sec Piller ging op jacht naar de
Parkstad 45+1 - FCA 45+ 14.30 u R.K.D.E.S. 1 - M.S.V’91 1 14.00 u gelijkmaker en die kwam er ook.
R.K.D.E.S.
Abcoude 3 - R.K.D.E.S. 3 12.00 u Twee minuten voor tijd was Mike
Vrouwen
R.K.D.E.S. 4 - Arsenal 5
14.00 u van Bommel opnieuw succesvol.
RKDES V1 - Geuzenm. V2 13.00 u RKDES 5 - Hoofddorp 7 12.00 u Met een daverend hard schot verraste hij LEMO-keeper Patrick Koster en schoot de gelijkmaker binnen. Een puntendeling dus. Het

Voetbal

Effectief BOL troeft FCA
zaterdag af met 0-3

op onze energie-lasten realiseren”, aldus penningmeester Frank
Spring in’t Veld.
“De zonnepanelen zijn geleverd
door de firma Hans Stokkel Installatietechniek. Samen met hen
hebben we een plan opgesteld
om ons dak zo maximaal mogelijk te benutten. Bij de installatie hebben onze trouwe vrijwilligers Hans Schijf, Kees van ‘t Schip,
Ben Hogervorst en Paul en Peter Springintveld een week gebuffeld om de panelen op hun
plek te krijgen. Dit uiteraard onder regie van de firma Stokkel. Tevens verdient Kees van der Laan
een pluim voor zijn bijdrage aan
het hele traject rondom de subsidieaanvragen. Ook hebben enkele trouwe sponsoren onze vereniging de helpende hand toegestoken in de vorm van transport,
opslag en het beschikbaar stellen van materieel. Echt geweldig”,
sluit de penningmeester tevreden af. FC Aalsmeer bouwt aan
haar toekomst! Dat het zonnetje
maar vaak mag schijnen…

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Amsec en Lemo gelijk na
spannend duel

Wedstrijden
veldvoetbal

Midgetgolfclub Aalsmeer

Beste score Klaas Boekel
bij Trekvogels in Boskoop
Aalsmeer - Met goede weersomstandigheden werd het eerste nationale toernooi van 2019 bij de
Trekvogels in Boskoop verspeeld.
Men kon zich voor zowel de zaterdag als de zondag inschrijven. Over beide dagen waren
er 78 deelnemers. De Aalsmeerse midgetgolfclub was ook weer
met een aantal leden present. De
Aalsmeerder Klaas Boekel wist op

zaterdag al de beste score (99)
neer te zetten bij de heren senioren en deed dat zelfs nog beter op de zondag (97). Hij moest
nog wel barrage tegen JanKees
Voskuilen spelen, maar wist deze winnend af te sluiten. Derde
werd Cock van Es in deze categorie. Bij de heren was het zaterdag
DirkJan Jongkind die positie één
wist te halen met 96 holes. Zon-

openingsduel eindigde met een
3-3 gelijkspel. De wedstrijd HFC
Haarlem tegen Green Fingers Uitzendbureau kon geen doorgang
vinden en kreeg de einduitslag
van 0-5 toebedeeld. Rond de klok
van acht uur verscheen lijstaanvoerder Polonia Aalsmeer aan de
aftrap tegen International Smokers Team. De koploper wist dit
keer niet te winnen en morste onverwachts dure punten. Einduitslag 3-3. Joga Bonito had Street
Football Team als tegenstander
en won de wedstrijd nipt met 4-3.
Het slotduel tussen Football Fanatics en het team van Woei ging
de boeken in met de cijfers van
5-0. Door dit resultaat is Football
Fanatics de koploper genaderd
tot een achterstand van slechts
één wedstrijdpunt en dus is er
met nog vijf naderende speelavonden op het programma van
alles mogelijk omtrent het kampioenschap.

Stand:
Polonia Aalsmeer 13-32, Football Fanatics 13-31, Green Fingers
Uitzendbureau 13-27, Joga Bonito 13-23, Amsec Piller 13-21, International Smokers Team 13-16,
HFC Haarlem 13-16, LEMO 13-13,
Street Football Team 13-10, Woei
13-0.
De veertiende speelronde van
dag speelde hij dezelfde score, de ZABO competitie volgt zatermaar moest twee concurrenten dagavond 6 april aanstaande in
voor laten gaan. Ruud Slappendel sporthal de Bloemhof.
werd eerste met 84 holeslagen en
tevens toernooiwinnaar, tweede
Peter Korver met 95 holeslagen.
Voor méér lokaal
De Aalsmeerders Herman Kas (zaterdag 109 en zondag 113), Maarnieuws
uit de regio!
ten Kluver (120 en 115) en Ton
Silvius (124 en 131) hadden zich
voor beiden dagen ingeschreven,
maar vielen net buiten de prijzen.
In de overige categorieën deden
geen Aalsmeerders mee. Het volgende midgetgolftoernooi is bij
de Holeridders in Ridderkerk
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