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Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
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airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Miele specialist
Eigen technische dienst
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Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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www.hartelust.nl
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Inschrijven nu mogelijk!

Verkiezing onderneming 
en starter van het jaar
Aalsmeer - De inschrijving voor de 
verkiezing van de onderneming en 
starter van het jaar gaat weer van 
start. De datum van de fi naleavond 
in Studio’s Aalsmeer is 17 november, 
wederom in Crown Theater met pre-
sentator Ron Leegwater. De voor-
ronde zal plaatsvinden in de tweede 
week van september. De organisatie 
van de verkiezing gaat ook bedrij-
ven voordragen, die een voorbeeld 
voor andere ondernemers zijn. De 
organisatie merkt dat Aalsmeerse 
ondernemers het vaak raar vinden 
om zichzelf of andere bedrijven voor 
te dragen. Terwijl de ondernemers 
juist trots moeten zijn wat ze alle-
maal bereiken en dat met anderen 
delen. Wethouder Economische Za-
ken Ad Verburg: “De Ondernemers-
verkiezing geeft nog meer aandacht 
voor meer dan 3000 bedrijven in 
Aalsmeer. Deze hoge bedrijfsdicht-
heid is overigens een unicum in Ne-
derland. Dat er onder Aalsmeerse 
ondernemers meer behoefte is aan 
netwerken bleek tijdens de eerder 
drukbezochte netwerkbijeenkom-
sten tijdens de Onderneming van 
het Jaar verkiezingen de afgelopen 
jaren.”

Categorieën 
Het college van burgemeester en 

wethouders heeft al in 2011 op initi-
atief van de Rabobank Regio Schip-
hol en Flynth adviseurs en accoun-
tants de Ondernemingsverkiezing in 
het leven geroepen. Ondernemend 
Aalsmeer gaat evenals vorig jaar 
dit jaar samen met de gemeente 
Aalsmeer de organisatie op zich ne-
men. Het gaat om de prijzen ‘Onder-
neming van het Jaar’ en ‘Starter van 
het Jaar’. De drie beste ondernemin-
gen van de gemeente Aalsmeer wor-
den genomineerd voor de Onderne-
mingsverkiezing Noord-Holland. Bij 
de categorie Onderneming van het 
Jaar zullen de criteria in ieder geval 
zijn: Innovatief, duurzaam, onder-
nemerschap en blijk van lokale be-
trokkenheid. Bij de categorie Starter 
van het Jaar zal, naast het Onderne-
merschap, gelet worden op de cri-
teria: innovatief, groei en marktpo-
tentie. De nominaties voor onderne-
mingen en starters van het jaar kun-
nen door de ondernemers zelf ge-
daan worden, maar ook door inwo-
ners of andere bedrijven of organi-
saties uit de gemeente Aalsmeer. 
Aanmelden kan via het e-mailadres 
info@ondernemendaalsmeer.nl. De 
werkgroep Onderneming van het 
Jaar zal dan de onderneming bena-
deren om te verzoeken mee te doen. 
Uit de groep ondernemers die zich 

heeft opgegeven, zal door de ju-
ry een aantal ondernemers worden 
geselecteerd. Deze geselecteerde 
ondernemers zullen allen bezocht 
worden door de jury. Hierna zal de 
jury in beraad gaan en één van hen 
als winnaar uitkiezen. De winnaars 
worden tijdens een feestelijke on-
dernemersavond in november 2016 
bekendgemaakt.  

Jury 
In de jury Onderneming en Starter 
van het Jaar zitten wethouder Eco-
nomische Zaken Ad Verburg en 
burgemeester Jeroen Nobel na-
mens de gemeente Aalsmeer. Van-
uit het bedrijfsleven nemen Marco 
van Zijverden van DFG, Els Avon-
tuur van Rabobank Regio Schiphol, 
Remco Cardol van Flynth adviseurs 
en accountants, Mariska Foppen 
van Waterdrinker Aalsmeer, Esther 
Gouwerok van Gouwerok B.V., Tom 
de Vries van De Vries Scheepsbouw 
en John Jansen van ATPI en voor-
zitter van Ondernemend Aalsmeer 
plaats in de jury. Bedrijven kunnen 
tot 15 april 2016 worden aangemeld. 
Aanmelden voor de verkiezing kan 
via www.ovhj-aalsmeer.nl. Het Twit-
teraccount voor de Onderneming 
van het Jaar is Twitter.com/OvhJ_
Aalsmeer. 

Met vlaggetjes het Centrum in
Ludieke actie tegen ergernis 
nummer één: Hondenpoep!
Aalsmeer - Dinsdag 1 maart verza-
melde zich in de middag een groep 
hondeneigenaars bij Het Wapen van 
Aalsmeer voor een ludieke actie te-
gen de overlast van hondenpoep in 
het Centrum. Bedenker en initiatief-
nemer Nico Smit had vrouw en kin-
deren meegenomen. Ook het colle-
ge en een aantal gemeenteraads-
leden lieten zich niet onbetuigd. Zij 
wilden met eigen ogen aanschou-
wen hoe ernstig het gesteld is met 
Aalsmeer’s ergernis nummer één: 
Hondenpoep! Wethouder Tom van 
der Laan hoopte dat de honderd-
dertig prikkers niet nodig waren. 
“Heel belangrijk dat er vanmiddag 
op zo een positieve manier actie ge-
nomen wordt. Ten slotte willen kin-
deren graag spelen op veldjes zon-
der hondenpoep.” En natuurlijk was 
er ook de wens dat de ludieke ac-
tie zoden aan de dijk gaat zetten. 
Zelf kreeg Van der Laan het idee dat 

er door het verstrekken van goe-
de informatie, handhaving, poep-
zakjes en afvalbakken al veel was 
verbeterd. Dat mag dan tellen voor 
de Rietlanden; wat betreft het Dorp 
is dat ijdele hoop. Al direct om de 
hoek van de Dorpsstraat - bij de 
dorpspomp - konden er naar har-
tenlust prikkers gestoken worden. 
In nog geen half uur waren de hon-
derddertig prikkers met vlaggetjes 
op, terwijl het rondje om de kerk 
slechts een paar honderd meter lo-
pen is. “Wij hadden er zeker nog 
een keer zoveel kunnen hebben”, 
was het commentaar. Dan is de vol-
gende voor de hand liggende vraag: 
Hoe nu verder? Hoe kun je dit fe-
nomeen gaan bestrijden? Wat dui-
delijk is dat de meeste hondeneige-
naars het zeer aan het hart gaat dat 
een aantal hondenbezitters het niet 
zo nauw neemt met de gestelde re-
gels of - nog duidelijker gezegd - 

deze regels aan hun laars lapt. Na-
tuurlijk klagen ook zij over dat er te 
weinig groen is voor de honden. “Als 
je bouwt moet er ook rekening ge-
houden worden met kinderspeel-
ruimte en ruimte voor honden. Hon-
den betekenen veel voor mensen, 
voor velen zijn de viervoeters een 
grote troost en het zijn tevens goe-
de opvoeders voor kinderen. Zij le-
ren verantwoordelijk te zijn voor een 
levend wezen, dat van de mens af-
hankelijk is. Die op tijd eten nodig 
heeft en uitgelaten moet worden. 
Dat je dan de rommel moet oprui-
men is vanzelfsprekend. Tenslotte 
trek jezelf ook het toilet door.“

Recalcitrant
Het heeft weinig zin om tegen de 
haren in te strijken van alle honden-
bezitters. Ook al gedragen sommi-
gen zich bepaald onvriendelijk wan-
neer hen gevraagd wordt de poep 
op te ruimen. Waar komt dat re-
calcitrante gedrag vandaan? Vindt 
men dat door het betalen van hon-
denbelasting hun taak er op zit? Dat 
er van dat geld voorzieningen ge-
troffen moeten worden? Is dat niet 
iets te gemakkelijk gedacht? Zou 
het niet verstandiger zijn om, zoals 
Nico Smit, te laten zien dat men het 
probleem onderkent, er ook zelf iets 
aan wil doen. Dat men om de ta-
fel wil gaan zitten met belangheb-
benden en de gemeente. Als de ge-
meente iets heeft aangetoond dan 
is het bereidwilligheid om met hon-
denbezitters mee te denken. Er is 
een luisterend oor! Dus laten de 
hondenbezitters de kansen die er 
nu zijn benutten, kom met voorstel-
len en help mee deze te realiseren! 
Daar tegenover staat natuurlijk wel 
dat vanaf vandaag hondenpoep op-
ruimen ook voor hen ‘gewoon’ moet 
worden!
Janna van Zon

Kilo’s hennep 
en hasj in loods
Aalsmeer - Naar aanleiding 
van een onderzoek en verza-
melde informatie heeft de po-
litie op dinsdag 1 maart om 
vijf uur in de middag een inval 
gedaan in een loods aan het 
Schinkeldijkje. In de ruimte 
troffen agenten 6,1 kilo hen-
nep in zakken aan en 5,8 ki-
lo hasj, verpakt in 55 blokken. 
Er zijn twee personen aan-
gehouden. Het gaat om een 
57-jarige vrouw en een 66-ja-
rige man, beiden uit Amster-
dam. De twee zitten nog vast. 
De recherche doet verder on-
derzoek. 

Gemeente wacht invulling af
Wel explosieven bij Fort, 
nog niet ruimen! 
Aalsmeer - In 2015 heeft onder-
zoek plaatsgevonden in het kader 
van de herontwikkeling van Fort Ku-
delstaart naar niet gesprongen ex-
plosieven uit de Tweede Wereldoor-
log. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat op en rond het Fort een gebied 
aanwezig is met een verhoogd risi-
co op de aanwezigheid van niet ge-
sprongen explosieven. Het gebied 
ligt in bebouwd gebied en in de 
buurt van infrastructuur. Toch heeft 
de gemeente besloten vooralsnog 
geen actie te laten ondernemen. Er 
is geen sprake van een verhoogd ri-
sico zo lang de grond niet geroerd 
wordt. Er ontstaat pas een verhoogd 
risico voor de openbare veiligheid 
en daarmee een noodzaak voor op-
sporing van de explosieven bij be-
paalde civieltechnische werkzaam-
heden. Door grondroerende werk-
zaamheden kunnen effecten optre-
den die kunnen leiden tot ontplof-
fi ng. 
Aangezien nog niet bekend is wat 
de invulling van het Fort wordt en 
welke plannen de toekomstige ex-
ploitant heeft voor de herontwikke-
ling, gaat de gemeente het plange-
bied niet op voorhand ruimen, zo-
dat het kan worden vrijgegeven van 
munitie. Het rapport met daarin een 
analyse van de geformuleerde risi-
cogebieden wordt bij de overlegpro-
cedure aan de tot nu toe vijf geïnte-
resseerde partijen overhandigd, zo-
dat zij bij hun planvorming weten 
wat moet worden gedaan bij wel-
ke ingrepen. Het is, zo stelt de ge-
meente, in de huidige situatie zowel 

technisch als fi nancieel onmogelijk 
om het verdachte gebied geheel te 
onderzoeken en vrij te maken van 
niet gesprongen explosieven. 

Subsidieregeling Rijk
De kosten van het opsporen zijn 
vaak al een zware fi nanciële belas-
ting voor gemeenten, die met de-
ze problematiek te maken hebben. 
De rijksoverheid heeft dit onder-
kend en heeft hiervoor een zoge-
naamde suppletieregeling vastge-
steld. Deze regeling voorziet in een 
bijdrage van 70 procent van de ge-
maakte kosten. Om voor deze sub-
sidieaanvraag in aanmerking te ko-
men, dient een raadsbesluit te wor-
den genomen. Het onderzoek naar 
de opsporing van niet gesprongen 
explosieven op het Fort Kudelstaart 
heeft de gemeente totaal 13.219 eu-
ro gekost. De rijksbijdrage bedraagt 
9.253,30 euro. De kosten voor de 
gemeente bedragen dan 3.965,70 
euro  en die worden ten laste gelegd 
van het project Fort Kudelstaart. In 
de raadsvergadering van donder-
dag 10 maart komt de subsidieaan-
vraag aan het Rijk aan de orde. Bur-
gemeester en wethouders raden de 
fracties aan dezelfde avond nog een 
besluit te nemen, zodat nog gebruik 
gemaakt kan worden van de sup-
pletieregeling. Deze houdt namelijk 
op te bestaan en het is onzeker of 
daarvoor in de plaats een regeling 
komt ter tegemoetkoming in de kos-
ten. De raadsvergadering begint om 
20.00 uur en is openbaar voor be-
langstellenden.
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Welke mogelijkheden heeft het 
Openbaar Ministerie om een 
strafzaak af te doen?
Uw buren hebben al maanden ru-
zie over een boom in de voortuin. 
Op een dag loopt de spanning hoog 
op, en wordt er over en weer gesla-
gen. Beide buren lopen wat blauwe 
plekken op, en doen aangifte we-
gens mishandeling. Nadat de poli-
tie de zaak heeft ingestuurd naar 
het OM, beoordeelt het OM dat 
er voldoende bewijs is tegen beide 
buurmannen. Wat kan het OM ver-
volgens met zo’n zaak doen? 

Jaarlijks komen bij het Amster-
damse OM ongeveer 19.000 mis-
drijfzaken binnen. In het groot-
ste deel van deze zaken beslist 
het OM dat de verdachte voor de 
strafrechter moet komen, maar 
vaak besluit het OM de zaak op 
een andere manier af te doen. In 
de wet zijn verschillende moge-
lijkheden opgenomen waarop het 
OM een strafzaak af kan doen, 
zonder dat de verdachte gedag-
vaard hoeft te worden. Ik geef u 
twee voorbeelden. 

Zo kan de officier van justitie in 
het geval van uw buren besluiten 
om een strafbeschikking aan te 
bieden. De strafbeschikking is een 
straf in de vorm van een boete of 
een taakstraf. Uw buren hoeven 
dan niet voor de rechter te ver-
schijnen. Dat de straf wordt aan-
geboden en niet opgelegd klinkt 
misschien wat vreemd in de oren: 
het lijkt namelijk alsof uw buren 
de straf kunnen weigeren en er 

zo makkelijk vanaf komen. Dat is 
niet zo: als zij het aanbod accep-
teren, dan wordt vastgesteld dat 
ze schuldig zijn aan de mishande-
lingen. Accepteren ze het aanbod 
niet, dan brengt het OM de zaken 
naar de rechter. De rechter beoor-
deelt vervolgens of de verdenkin-
gen bewezen kunnen worden. De 
strafbeschikking wordt natuurlijk 
alleen aangeboden bij lichte mis-
drijven, waarin het bewijs tegen 
de verdachte duidelijk is. 

De officier van justitie kan ook be-
sluiten om de zaak te seponeren. 
Een sepot betekent dat de officier 
van justitie besluit om een ver-
dachte niet te vervolgen. Hij kan 
dat doen omdat er onvoldoende 
bewijs is, maar hij kan er ook be-
wust voor kiezen om de verdach-
te niet te vervolgen als er wél vol-
doende bewijs is. Zo’n sepot noe-
men we een beleidssepot. Stel, er 
is genoeg bewijs tegen uw beide 
buren, maar kort na de vechtpar-
tij wordt er met succes buurtmid-
deling ingezet. Met behulp van de 
bemiddelaar wordt de ruzie op-
gelost. Om dan ook nog eens uw 
beide buren strafrechtelijk te ver-
volgen, dreigen we het doel - dat 
uw buren weer gewoon door één 
deur kunnen - voorbij te schieten. 
Door de zaken van beide buren te 
seponeren (al dan niet onder be-
paalde voorwaarden), voorkomen 
we dat de buren onnodig te ma-
ken krijgen met het strafrecht. 
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM.  Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren 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
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Cursus ‘Omgaan 
met dementie’

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
biedt een gratis cursus ‘Omgaan 
met dementie’ aan. Bedoeld voor ie-
dereen die overweegt om zich vrij-
willig in te zetten voor iemand met 
dementie, maar nog twijfelt. De cur-
sus is vrijblijvend. Pas daarna beslist 
de deelnemer of hij of zij verder wil. 
In de tweedelige cursus gaat man-
telzorgconsulent Hanneke ten Brin-
ke in op vragen als: Wat is dementie, 
hoe werkt het geheugen, hoe ga je 
om met iemand met dementie, wat 
moet je doen en wat juist niet? De 
cursus wordt gegeven op 4 en 18 
april van 19.00 tot 22.00 uur in Wzc 
Bornholm, Bornholm 50 in Hoofd-
dorp en op 5 en 19 april van 14.00 
tot 16.00 uur in Wzc Groenelaan, 
Helpende Hand 9 in Amstelveen. 
Besluit de deelnemer zich vrijwillig 
in te zetten, dan zorgt de Coördina-
tor Vrijwilligers voor een passende 
match met iemand met dementie. 
Deze gaat een keer per week op be-
zoek of op stap. De vaste mantelzor-
ger, vaak de partner, heeft dan even 
vrijaf. Zo kan deze het intensie-
ve zorgen langer volhouden. Daar-
bij biedt Mantelzorg & Meer pro-
fessionele begeleiding, aanvullen-
de cursussen en reiskostenvergoe-
ding. Aanmelden kan tot 1 april via 
020-3335353, info@mantelzorgen-
meer.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.mantelzorgenmeer.nl.

Jaarvergadering 
Melomanie

Rijsenhout - Op maandag 7 maart 
houdt drumfanfare Melomanie uit 
Rijsenhout haar jaarlijkse ledenver-
gadering. Leden, donateurs en be-
langstellenden zijn van harte uitge-
nodigd om de vergadering bij te ko-
men wonen. Aanvang is 19.30 uur 
en plaats van samenkomst is dorps-
huis de Reede aan de Schouwstraat.

Baan7 dienst met 
Marino Kroon

Aalsmeerderbrug - Zondag 6 
maart is er om 19.00 uur een Baan7 
jongerendienst in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Het belooft weer 
een te gekke avond te worden met 
een eigentijdse preek en muziek 
van de Baan7 band. Jongeren tus-
sen 12 en 20 jaar zijn van harte wel-
kom. Spreker deze avond is Mari-
no Kroon. Kroon maakt deel uit van 
het Baan7 team en heeft een passie 

Jaarvergadering 
van de OVAK

Aalsmeer - De jaarvergadering 
van ouderenvereniging OVAK wordt 
gehouden op woensdagmiddag 9 
maart en vindt plaats in het Dorps-
huis te Kudelstaart. De aanvang is 
14.00 uur. Leden van OVAK wor-
den van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Na de vergadering 
wordt er traditioneel een rondje bin-
go gespeeld. 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Vrijdagavond 4 maart 
haalt sportvereniging Omnia 2000 
in Kudelstaart het oude papier op. 
Gaarne de papiercontainer of do-
zen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigingen. 
Dus, verzamel het papier voor de 
tweede vrijdagavond van de maand.

Insignes voor collectanten en wijkhoofden

Trouwe KWF vrijwilligers 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Woensdagavond wer-
den tijdens de eerste vrijwilligers-
avond van KWF Aalsmeer de jubi-
larissen onder de circa 200 vrijwil-
ligers eens in het zonnetje gezet. 
In een zaal van Het Baken organi-
seerde de Aalsmeerse Afdeling van 
KWF Kankerbestrijding een bijeen-
komst die van start ging met enke-
le presentaties. Na het welkomst-
woord door interim-voorzitter Jan 
Kwak, kreeg Iris Candido (regioco-
ordinator van het KWF) het podium 
om het beleid en visie van het KWF 
nader toe te lichten. Vervolgens luis-
terden de ruim 35 aanwezige vrij-
willigers aandachtig naar een zeer 
boeiend betoog van Dr. Inge Jede-
ma, onderzoekster op het LUMC. 
Mevrouw Jedema wist op zeer be-
grijpelijke wijze uit te leggen hoe zij 
en haar team werken aan ‘een le-
vend geneesmiddel voor de behan-
deling van leukemie, lymfklierkan-
ker en multipel myeloom’. Onder-
zoek dat kan rekenen op financiële 
steun van het KWF. De complexiteit 
van het onderzoek maakte de aan-
wezigen nog maar eens extra duide-
lijk dat er nog steeds veel geld nodig 
is voor kankeronderzoek. 
Na de koffiepauze deed Jan Kwak 
de plannen van KWF Aalsmeer 
uit de doeken. Zo is er op 9 april, 

in samenwerking met S.V. Omnia, 
de ‘KWF-Sponsor-je-Fit dag’ in de 
Proosdijhal en staan vrijwilligers op 
7 mei op de voorjaarsmarkt met een 
autoracebaan voor kinderen. Daar-
naast wordt er gedacht aan het or-
ganiseren van een ‘KWF Korendag’ 
in het Crown theater.

Insignes en oorkondes
Tot slot werd overgegaan tot de 
huldiging van de vrijwilligers met 
een groot aantal ‘dienstjaren’. Ve-
le collectanten en wijkhoofden zet-
ten zich soms al tientallen jaren in 
voor de missie van het KWF: Min-
der kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor kan-
kerpatiënten. Wel tien dames, die al 
meer dan 25 jaar actief zijn tijdens 
de collecteweek, werden met een 
vergulde KWF-insigne en een oor-
konde bedankt voor hun inzet. Maar 
het bestuur kon ook een verzilverde 
insigne uitreiken aan negen dames 
en één heer die al meer dan 12,5 
jaar voor het KWF in de weer zijn. 
Wilt u zich ook inzetten voor KWF 
Aalsmeer? Wilt u meehelpen bij het 
organiseren van activiteiten? Bekijk 
de vacatures op de website www.
kwfaalsmeer.nl. Neem voor meer in-
formatie of om aan te melden con-
tact op via info@kwfaalsmeer.nl

Basketbal, Flora en kinderboerderij
Clubs volgende week in 
actie voor Jantje Beton
Aalsmeer - Van 7 tot en met 12 
maart halen 42.000 collectanten van 
1.650 verenigingen zoals Scouting-
groepen, sportclubs en speeltuinen 
geld op met de Jantje Beton Collec-
te. In de gemeente Aalsmeer gaan 
leden van de Basketbalvereniging 
en muziekvereniging Flora huis aan 
huis voor de collecte. Ook kinder-
boerderij Boerenvreugd doet mee 
aan de jaarlijkse collecte. Uniek aan 
deze collecte is dat de verenigingen 
de helft van de opbrengst zelf mo-
gen besteden aan nieuw spelma-
teriaal, een leuke buitenactiviteit of 
het opknappen van een speelplek. 
De andere helft gebruikt Jantje Be-
ton voor projecten die ervoor zorgen 
dat kinderen in heel Nederland kun-
nen spelen in hun eigen buurt. Dat 
is geen overbodige luxe in een tijd 
waarin 80% van de kinderen te wei-
nig beweegt.

Vorig jaar werd meer dan 1,4 miljoen 
euro opgehaald voor de clubkas van 
de verenigingen en de buitenspeel-
projecten van Jantje Beton. 

Belang van buitenspelen
Buitenspelen is meer dan alleen 
leuk: het is noodzakelijk voor kin-
deren. Juist in een tijd waarin ruim 
80% van de kinderen onvoldoende 
beweegt, houdt buitenspelen hen 
spelenderwijs in beweging. Kinde-
ren worden er vrolijk en blij van en 
ze doen belangrijke mentale, moto-
rische en sociale vaardigheden op. 
Door samen buiten te spelen ont-
wikkelen kinderen zelfbewustzijn, 
flexibiliteit en empathie. Bovendien 
heeft buitenspelen een positief ef-
fect op de leerprestaties en het con-
centratievermogen op school. Kijk 
voor meer informatie op www.jan-
tjebeton.nl.

Aalsmeer - Zondag 6 maart staat 
de eerste zangdienst van dit jaar 
op het programma. Onder de noe-
mer ‘Zingen in de Dorpskerk’ zullen 
er ook dit jaar weer zangdiensten 
plaatsvinden in de Dorpskerk van 
Aalsmeer. Zondag 6 maart om 18.30 
uur is de aftrap hiervan. Er wordt 
deze avond medewerking verleend 
door het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer (IMH) onder lei-

Zondag zingen in Dorpskerk
ding van Hans van Noord. Het koor 
zal deze avond een aantal nummers 
ten gehore brengen en uiteraard zal 
ook de samenzang niet ontbreken, 
begeleid door de heer Van Noord op 
het prachtige Knipscheerorgel van 
de Dorpskerk. De dienst staat onder 
leiding van Eppo Kramer. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd in de 
Dorpskerk, Kanaalstraat 12! De toe-
gang is gratis. 

voor God. Hij zal deze avond spre-
ken over het thema ‘Live like Jesus’. 
Wanneer je nieuwsgierig bent wat 
dat inhoudt, ben je van harte uitge-
nodigd om naar de Baan7 avond te 
komen. Of je nu vaker in een kerk 
komt of helemaal nooit, dat maakt 
niet uit. Iedereen is welkom. Na af-
loop is het jongerencafé open en 
is het mogelijk om nog na te pra-
ten met vrienden. Baan7 wordt el-
ke eerste zondag van de maand ge-
houden in de Levend Evangelie Ge-
meente, Kruisweg 55, Aalsmeerder-
brug. Meer info op facebook.com/
baan7.

maart biddag, dienst 19.30u. met 
ds. Z. de Graaf, Katwijk. Organist: 
J. van der Zwaard.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. J. van Rumpt uit Nun-
speet. Organist: Th. Griekspoor. 
Woensdag 9 maart biddag, om 
19.30u. dienst me ds. J. Haeck, 
Zeist. Organist: R. Kooning

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Martin Dol. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Om 19u. Baan7 jonge-
rendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. H. van 
der Velde uit Voorthuizen en 
16.30u. met ds. W.J. van der Lin-
de uit Barneveld. Woensdag 9 
maart biddag, dienst 19.30u. met 
ds. J. Trommel.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag om 17u. in Kloosterhof 

Woordcommunieviering. Zondag 
9.30u. Eucharistieviering. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 
Woensdag 9 maart 19u. viering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
   Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Woordcommunie-

viering.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 15 maart met Hoite Slagter. 
Thema: De Filippenzenbrief.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 7 maart 
20u. met evang. Kees Goedhart.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. ds. Edjan 

Westerman. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker 

Jan Berger. Babyoppas en kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag gezinsdiensten om 10u. 

met ds. H. Biesma en 16.30u. 
met ds. ds. J. Maliepaard. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. Woensdag 9 maart bid-
dag, dienst 19.30u. met ds. M. 
Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Wik-

ke Huizing. Collecte: Jongeren-
werk ADS. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. mw. 
A. de Hoog uit Doorn.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

D. Rodenburg uit Nunspeet. Or-
ganist: J,. Groenendaal. Zang-
dienst om 18.30u. Woensdag 9 

Zondag 
6 maart 
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Muziek
Donderdag 3 maart:
* Familiemusical Rapunzel in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 14u.
Vrijdag 4 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg van 21 tot 01u.
Zaterdag 5 maart:
* Band Wild live in café Joppe, We-
teringstraat vanaf 21.30u.
* Frisbee plays Woodface in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 6 maart:
* Nonsens the musical in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 15u.
* Plaatjes draaien met Kees Mark-
man en Marcel Wilkes in de Zotte 
Wilg, Uiterweg van 16 tot 20u.
* Rusty Apollo live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Vrijdag 11 maart:
* Cabaretteketet in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
Zaterdag 12 maart:
* Joel Borelli show en DJ Bert in 
Westeinder Paviljoen, Kudelstaart-
seweg vanaf 21u.
* Jazz van Wolf Martini’s Blue Bash 
in cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.

Films
Vrijdag 4 maart:
* Kindermatinee met film voor kin-
deren in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 13.30u. 
5 en 6 maart:
* Diverse (familie)films in Bioscoop 
Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Dinsdag 8 maart:
* Seniorenfilmmiddag met ‘Philome-
na’ in Bioscoop Aalsmeer v/a 13.30u
Woensdag 9 maart:
* Ladies Night met film ‘Rokdjesdag’ 
in Bioscoop Aalsmeer. Inloop 19u.

Exposities
Tot en met 6 maart:
* Boekillustraties in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open: zaterdag en zondag 13 
tot 17u. 
Zaterdag 5 maart:
* Spitfiredag in Crash Museum in 
fort Aalsmeerderbrug, 11 tot 16u. 
* Aanschuiftafel met fotografe Ju-
dith Keessen in Huiskamermuseum, 
Van Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen 
en Judith Keessen in gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 3 maart:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Mini-workshop kransen maken in 
‘t Boekhuis, Zijdstraat, 15.30 tot 17u.
* Lezing over Laos bij Groei en Bloei 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan 3 vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-

delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 4 maart:
* Thema-middag voor jeugd (6-12 
jr) met sporten en knutselen in The 
Beach van 13.30 tot 16.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 5 maart:
* Kwartmarathon kaarten bij BV 
Hornmeer in buurthuis, Roerdom-
plaan 3 vanaf 10u.
* Verkoop producten uit Israel in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
Maandag 7 maart:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst postzegelvereniging 
met veiling en lezing in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 8 maart:
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 9 maart:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot 
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. 
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan. 1, 3 of 5 km. Vanaf 20u.
Donderdag 10 maart:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 11 maart:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
11 en 12 maart:
* NL Doet, Vrijdag en zaterdag klus-
jesdagen bij kinderboerderij en 
zorginstellingen. Meer info: www.
aalsmeer.nl.
Zaterdag 12 maart:
* Ladies-avond ‘Prijzenslag op Za-
terdag’ met spelletjes, muziek en 
kraampjes in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u. Mannen na 22.30u.
* Voetlbalquiz RKDES in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20.30u.
Zaterdag 19 maart:
* Landelijke opschoondag. Garby 
in actie in Centrum van 10 tot 13u. 
Verzamelen bij Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 9.30u.
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in Dorpshuis,10.30 12.30u.
* Speelgoed- en kledingbeurs voor 
‘Kinderen op de vlucht’ in De Bin-
ding, Zijdstraat 53 van 10.30 tot 15u.
20 tot en met 28 maart:
* Paasverhaal met werken van 14 
kunstenaars van verschillende ker-
ken in Aalsmeer. In de Oude Veiling, 
Marktstraat. Dagelijks 15 tot 21u.

Vergaderingen
Maandag 7 maart:
* Jaarvergadering drumfanfare Me-
lomanie in dorpshuis De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
Woensdag 9 maart:
* Jaarvergadering OVAK in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 14u.
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 14.30u.
* Pact Café over betaalbare wonin-
gen in Bacchus, Gerberastraat van-
af 20u. 
Donderdag 10 maart:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Cabaret en divers muziek aanbod
Veel te zien in het Crown 
Theater deze maand
Aalsmeer - Woensdag 24 februari 
kon in het Crown Theater genoten 
worden van de hilarische toneel-ko-
medie ‘Chakra’s en Chardonnay’. En 
genoten is er! Wat een leuke voor-
stelling over yoga en menselijke te-
kortkomingen. Regelmatig waren in 
de goed gevulde zaal lachsalvo’s te 
horen. Complimenten aan de cast, 
prima gespeeld. Er zijn nog enke-
le kaarten voor de familiemusical 
‘Rapunzul’ vandaag, donderdag 3 
maart, vanaf 14.00 uur. Leuk om in 
de vakantie met vrienden en kinde-
ren (vanaf 4 jaar) heen te gaan. Ook 
een aanrader: De komische musi-
cal ‘Nonsens’ aanstaande zondag 
6 maart vanaf 15.00 uur. De maand 
maart brengt verder nog een heel 
gevarieerd scala aan voorstellingen. 

Op vrijdag 11 maart presenteert het 
Crown Theater ‘Cabaretteketet’ van-
af 20.00 uur, op zondag 20 maart 
muziek: Lankmoed met ‘Onverge-
telijk’ vanaf 15.30 uur, op woensdag 
23 maart brengt Suus een muzikale 
theaterode aan Annie M.G. Schmidt 
in The Club vanaf 20.00 uur en, mis 
deze niet: Op vrijdag 25 maart ‘Chez 
Brood’ over zanger en kunstenaar 
Herman Brood vanaf 20.00 uur. Kijk 
voor meer informatie en het reser-
veren van kaarten op www.crown-
theateraalsmeer.nl. Tickets zijn ook 
verkrijgbaar via 0900-1353 en di-
rect te koop bij Espago in de Op-
helialaan, Het Boekhuis in de Zijd-
straat en De Marskramer in winkel-
centrum Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

Ladies Night rond film 
‘Rokjesdag’ in Bioscoop
Aalsmeer - Na ‘Verliefd op Ibiza’ 
en ‘De Toscaanse Bruiloft’ is Johan 
Nijenhuis terug met de romantische 
komedie ‘Rokjesdag’. Op woens-
dag 9 maart gaat de film in premiè-
re, ook in Bioscoop Aalsmeer met 
een speciale Ladies Night. De film-
avond wordt opgeluisterd met kra-
men met Fashion en lifestyle pro-
ducten en een geweldige afterparty 
met een optreden van de band Ja-
mento. De inloop is vanaf 19.00 uur, 
de film ‘Rokjesdag’ start om 20.30 
uur en duurt, inclusief een pauze 
van een half uur, tot 22.45 uur. Di-
rect daarna begint de afterparty met 
liveoptreden tot middernacht.
In de film ‘Rokjesdag’ gaat een en-
semble aan singles op zoek naar de 
ware. Maar hoe vind je die nu daten 
topsport is? Work-a-holic Marijke 
(Lieke van Lexmond) en haar bes-
te vriendin Danielle (Birgit Schuur-
man) besluiten zich in te schrij-
ven voor Love Bites; een specia-
le kookworkshop voor singles. Ook 
de knappe student Rens (Manuel 
Broekman) heeft zich aangemeld. 
Hij wil zoveel mogelijk dates scoren, 
iets wat de onhandige dierenver-

zorger Edwin (Martijn Fischer) nog 
nooit is gelukt. 
Iris (Toprak Yacilner) is net verloofd 
maar bereid om haar huwelijk op 
het spel te zetten voor één laatste 
flirt. Wanneer de beste vriendinnen 
Marijke en Danielle ruzie krijgen om 
één man lijkt de avond te ontsporen. 
Ondanks alles lijkt de avond voor ie-
dereen op een speciale manier uit 
te pakken. 

Familiefilms
Bioscoop Aalsmeer biedt deze va-
kantie nog en komend weekend 
een scala aan films voor de jeugd, 
volwassenen en families. Ga genie-
ten van ‘Woezel en Pip’, ‘Binnenste-
buiten’, ‘Keet en Koen’, ‘Zootropolis’, 
‘Holland Natuur in de Delta’, ‘Buur-
man & Buurman’, ‘Fashion Chicks’, 
‘Familieweekend’, ‘45 Years’, ‘Dead-
pool’, ‘Fissa’ en ‘Ja, ik wil’. Kijk voor 
meer informatie over alle arrange-
menten en films op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten reserveren 
kan via info@bioscoopaalsmeer.
nl of via 0297-753600 en zijn ver-
krijgbaar in de biosbar in Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.

Wildcat zaterdag in Joppe
Aalsmeer - De Aalsmeerse forma-
tie Wildcat is aanstaande zaterdag 
5 maart te zien en te horen in café 
Joppe. De pop en rock band Wildcat 
bestaat sinds 2005 en na wat perso-
neelswisselingen heeft de band nu, 
sinds vorig jaar, een vaste vorm met 
de Kudelstaarters Rein van der Zee 
op zang en gitaar, Leon Kenens op 
bas en uit Ouderkerk aan de Am-
stel Petra Kessler op zang, gitaar en 
percussie, Valerie van der Linden 
op zang, gitaar en percussie en Jan 
Zwetsloot op drums uit Kaageiland.

Naast eigen werk speelt Wildcat 
diverse covers van onder andere 
The Rolling Stones, CCR, Pat Be-
natar, Blondie, Bryan Ferry, ZZ-Top, 
The Crystalls, W. Dixon, The Doors, 
Status Quo en Jimmy Cliff. Wild-
cat heeft vele invloeden uit de rock, 
blues, soul en funk en smelten dit 
samen tot een heel eigen en eigen-
zinnig geluid.
Het optreden van Wildcat begint 
rond de klok van 21.30 uur en de 
toegang tot café Joppe in de Wete-
ringstraat is natuurlijk gratis!

Soulful en sexy New Orleans Grooves

Trio Rootbag in The Shack
Oude Meer - Zondag 6 maart staat 
één van Nederlands beste gitaris-
ten, Richard van Bergen, met zijn 
band op het podium van The Shack. 
(H)eerlijke, pure, en rauwe uit de 
klei getrokken Delta-en Swamp-
blues, dat perfect thuis hoort in de 
‘Juke Joint sfeer’ van The Shack, ge-
legen aan de ‘Mississippi’ ringvaart 
in Oude Meer. Dit wordt weer een 
muzikale middag op hoog niveau! 
Gevarieerd gitaarspel, opzwepende 
en stuwende bass en drums bren-
gen vette blues, pittige boogies, 
lekkere shuffles in een strak, pom-
pend en stampend optreden. Ri-
chard van Bergen’s Rootbag is een 
trio dat zich laat inspireren door de 
muziek uit het zuiden van de Ver-
enigde Staten. En als je ooit in de 
Deep South geweest bent dan her-
ken je in de nieuw afgeleverde CD 
‘Rootbag’ meteen de hypnotiseren-
de Delta blues, de sexy New Orle-
ans grooves en de swampy Rhythm 
& Blues. Richard van Bergen, een 
zeer begaafd en allround gitarist, 
beschikt ook over een zeer aange-
name stem, én is de frontman van 
deze band. Daarbij wordt hij bijge-
staan door niemand minder dan Jo-
dy van Ooijen op drums en Roelof 
Klijn op bas. Met Richard’s prachti-

ge gitaarspel en het heerlijk swam-
py, zwoele bas- en drumritme van 
Roelof en Jody, neemt dit drietal de 
bezoekers mee op een onvergetelij-
ke reis langs de katoenplantages en 
dwars door de duistere moerassen 
van het diepe zuiden in Amerika. 

Robbie Williams Undercover
Zondag 13 maart: Robbie Williams 
Undercover. Robbie Williams is een 
absolute hitmachine en voor som-
mige misschien wel een beetje fout. 
Maar je zult versteld staan van de 
vele bekende songs die je stiekem 
toch mee kunt zingen, want ook in 
Nederland scoorde hij hit naar hit, 
onder andere met de nummers Feel, 
Let me entertain you, Angels, Trip-
ping en Rock DJ. De fantastische 
band, bestaande uit vijf professi-
onele muzikanten, heeft maar één 
missie: Let me entertain you, en dat 
is ook precies wat ze gaan doen 
op zondagmiddag 13 maart in The 
Shack, en je mag lekker ongege-
neerd meezingen! 
The Shack is zondag 6 maart ge-
opend vanaf 15.00 uur en aanvang 
van Rootbag is rond 16.00 uur. En-
tree 8 euro per pesoon. Voor al-
le info www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Avond vol vermaak voor jong en oud

De Magische Loge: Een 
warm bad vol rariteiten
Aalsmeer - “Het zou zomaar kun-
nen dat wij elkaar vanavond zien.” 
De pr-man van de Magische Loge 
Professor Drabb wisselt per telefoon 
een aantal wetenswaardigheden 
uit, zijn laatste woorden van het ge-
sprek zijn: “Het wordt vanavond een 
warm bad vol rariteiten.” 
En daar had hij niet echt een voor-
uitziende en magische blik voor no-
dig. Voor de tweede maal trad don-
derdag 25 februari De Magische 
Loge op in het Crown Theater. Op-
nieuw kwamen de mensen over-
al uit het land naar Aalsmeer om de 
voorstelling ‘Magie met een lach’ bij 
te wonen en gelachen werd er om 
de dolle grappen die door de tove-
rij ook veel bewondering oogstten. 
Want het blijft toch een raadsel hoe 
het mogelijk een pincode te ontfut-
selen, en het onder hypnose onmo-
gelijk blijkt om op het getal vier te 
komen. Hoe er onder een hoed al-
vast dat gewenste drankje klaar-

staat, en precies die kaart in de mui-
zenval terecht komt door iemand 
vanuit het publiek getrokken. En zo 
gaat het in een vlot tempo de hele 
avond door. Je valt van de ene ver-
bazing in de andere. 
Ook tijdens de pauze en na afloop 
van de voorstelling weten de magi-
ers het enthousiaste publiek te ver-
maken. 
De verwachtingen voor de komen-
de twee optredens op donderdag 
17 maart en 21 april mogen best 
hoog gespannen zijn. Magic Jack 
is enig en een innemende verschij-
ning, Niels Harder een entertainer 
pur sang, Mario Magic geestig, Ti-
mon Krause een heerlijke verleider 
en ook de nestor van het stel: Mr. 
Avesta weet de handen op elkaar te 
krijgen. 
Kortom een avond vol onschuldig 
vermaak waaraan zowel jong als 
oud veel plezier kan beleven.
Janna van Zon

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

TIP:NIEUW:

KOOPJE:AANBIEDING:

Groots aanbod
versterkers
vanaf  € 79,-

Keyboardkruk
‘Boston’

€ 35,-

Kindergitaar 3/4
‘Valencia’

€ 69,-

Blokfl uit
‘Nuvo’ (diverse kleuren)

 € 9,95

Voor muzikanten in N201
Vrijdag weer Bandbrouwerij
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 4 
maart zijn opnieuw alle ruimtes in 
N201 de hele avond beschikbaar 
om muziek te maken met andere 
muzikanten tijdens de Bandbrouwe-
rij. Of je nu allang in een band speelt 
of nog niet, of een klassiek instru-
ment speelt maar weleens iets wil 
doen samen met een rock- of pop-
band, alles kan worden uitgepro-
beerd bij de bandbrouwerij op vrij-
dagavond in N201. 
Onder begeleiding van verschillen-
de ervaren muzikanten, bandcoa-
ches en muziekdocenten wordt er 
flink op los gejamd, gespeeld, geoe-
fend net zo lang tot er, wie weet wat 
voor, prachtige dingen uit voortko-
men. Aanmelden kan via de Face-
bookpagina van De Bandbrouwe-
rij. Tevens hét adres voor informa-
tie en vragen. De bandbrouwerij is 

van 20.30 tot 01.00 uur en daarbij is 
er van 20.30 tot 23.00 uur een band-
coach of muziekdocent aanwezig 
die helpt met de akkoordensche-
ma’s en tips om goed samen te spe-
len. Daarna is er nog twee uurtjes 
vrij jammen waar alle aanwezigen 
aan mee kunnen doen. Ook is de 
oefenruimte boven gratis beschik-
baar voor de deelnemers om met el-
kaar muziek te maken. Belangrijkste 
is dat het gezellig is en dat iedereen 
speelervaring kan opdoen en ande-
re muzikanten kan leren kennen. De 
Bandbrouwerij is er voor alle muzi-
kanten vanaf 15 jaar. Een maximum-
leeftijd is er niet, een beperking in 
genre in principe ook niet, maar het 
repertoire is wel gericht op popmu-
ziek in de breedste zin. Kijkers zijn 
ook welkom in N201 aan de Zwar-
teweg.

Zaterdag melodieuze pop
‘Frisbee’ live in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 5 maart 
verzorgt de band ‘Frisbee‘ een optre-
den in cultureel café Bacchus. ‘Fris-
bee’ bestaat uit 4 mannen (richting 
de 50) die al jaren muziek maken, 
veel optraden en wel eens toe waren 
aan een andere aanpak dan het op-
nieuw instuderen van de zoveelste 
leuke covers. De muzieksmaken van 
het viertal lopen nogal uiteen maar 
er is één gemeenschappelijke lief-
de die er met kop en schouders bo-
venuit steekt: Crowded House. Hun 
plaat ‘Woodface’ uit 1991 is de plaat 
waarop de vier elkaar ‘ontmoeten’ in 
hun voorkeur voor melodieuze pop 
met meerstemmige zang. Omdat de 
band zonder vaste toetsenist speelt 
en er op de plaat nogal wat partijen 

staan van piano, orgel en accordeon 
zijn de heren op zoek gegaan naar 
iemand die deze rol op zich wilde 
nemen. Dat is goed gelukt in de per-
soon van Jeroen Schipper, een veel-
zijdige, professionele muzikant met 
nog een paar gaatjes in zijn agen-
da. Hij zingt en speelt verschillende 
instrumenten en maakt zo het feest-
je der herkenning compleet. De ba-
sis van ‘Frisbee’ is Hans Blik op gi-
taar, mondharmonica en zang, Mic-
kel Beckers op bas en zang, Heiko 
de Jonge op drums en Erik te Brake 
op gitaar en zang. De spots in Bac-
chus in de Gerberastraat gaan za-
terdag om 21.30 uur aan, zaal open 
vanaf 21.00 uur. De toegang be-
draagt uw/jouw gift.

Seniorenfilm ‘Philomena’ 
dinsdag in de bioscoop
Aalsmeer - Op dinsdag 8 maart 
wordt tijdens de speciale senioren-
middag de film Philomena gedraaid 
in Bioscoop Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. Het is het levensverhaal 
van Philomena Lee die als tiener in 
1952 zwanger wordt in Ierland. Ze 
wordt naar een klooster gestuurd 
om verzorgd te worden. Wanneer 
haar kind een peuter is wordt hij 
door de nonnen voor adoptie naar 
Amerika gestuurd. Philomena gaat 
de daaropvolgende 50 jaar op zoek 
naar hem. Wanneer ze Martin Sixs-
mith, een vermoeide, cynische jour-
nalist, ontmoet vertrekken ze samen 
naar Amerika om hem te zoeken. 
Martin ziet het verhaal vooral als 

een mooie comeback voor zijn on-
langs geruïneerde carrière. Als ech-
ter tijdens hun zoektocht de puz-
zelstukjes op zijn plaats beginnen 
te vallen, ontstaat een ontroeren-
de vriendschap tussen beiden, ge-
bouwd op het verlangen om de 
waarheid boven tafel te krijgen over 
het onrecht wat Philomena is aan-
gedaan. Dit komische drama werd 
genomineerd voor vier Oscars. 
De film begint om 13.30 uur. Verza-
melen vanaf 13.15 uur in de hal van 
Crown Theater. De kosten zijn 6,50 
euro per persoon, inclusief de mo-
gelijkheid tot napraten onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
met een koekje.

Aanschuiftafel 
met fotografe
Aalsmeer - Zaterdag 5 maart komt 
fotografe Judith Keessen naar de 
aanschuiftafel in het Huiskamer-
museum vertellen over haar Cultu-
reel Historisch project ‘Echte Buur-
ters’ De foto’s van de ‘Echte Buur-
ters’ zijn nog tot eind april te zien 

in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis. Het bijbehorende boekje 
met foto’s en interviews is te koop 
in het Boekhuis. Maar Judith heeft 
nog veel meer interessante fotose-
ries gemaakt. Ook deze reportage 
zal zeker ter sprake komen tijdens 
de aanschuiftafel die om 16.00 uur 
begint. Adres: Van Cleeffkade 12a. 
Kijk voor meer informatie op: www.
huiskamermuseumaalsmeer.nl. 
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Officiële Mededelingen
3 maart 2016

BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 no-
vember publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties 
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, on-
derdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig 
vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op 
het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt 
u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en 
directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

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

vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstverlening 
Bij de Balie BOuwen & vergunningen en 
Balie Bedrijven gewijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

verhuizen? geef het dOOr! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in 
de Basisregistratie persOnen (Brp)

Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

geslachtsnaam  geboorte- vertrek datum
en voorletter(s) datum naar besluit

Bąk, A.J.  08-09-1982 Onbekend  25-02-2016
Touw Ngie Tjouw, D.P. 11-01-1964 Onbekend 25-02-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt 
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridi-
sche Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, 
de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw 
handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoonnum-
mer waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. U kunt ook digitaal bezwaar maken via 
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. U moet hiervoor wel over een 
DigiD beschikken.

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 met de aanduiding “Land Onbe-
kend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet 
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basis-
registratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.

geslachtsnaam  geboorte- vertrek datum
en voorletter(s) datum naar voornemen

Polat, M.  01-01-1988 Onbekend 25-02-2016
Ciurysek,A. 22-06-1976 Onbekend 25-02-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen 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 openings-
tijden 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.

regeling Behandeling klaagschriften aalsMeer 
2014 (z-2014/062154 d-2014/264622)

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester van Aalsmeer hebben respectievelijk op 9 ok-
tober 2014 en 9 september 2014 de “Regeling behandeling 
klaagschriften Aalsmeer 2014” vastgesteld onder gelijktijdige 
intrekking van de verordening behandeling klaagschriften 
Aalsmeer 2001. De regeling houdt in de instelling, de samen-
stelling en de werkwijze van de klachtenadviescommissie van 
Aalsmeer. De regeling treedt in werking daags na de bekend-
making. U kunt het besluit digitaal inzien via www.aalsmeer.
nl/dienstverlening/klachtenprocedure.

Besluit BenOeMing (plaatsvervangend) 
vOOrzitter klachtenadviescOMMissie aalsMeer
(z-2016/000854 d-2016/004186)

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in haar vergadering 
van 28 januari 2016 besloten de heer mr. Pieter C. de Goede te 
benoemen tot voorzitter en de heer mr. Jim R.K.A.M. Waasdorp 
te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de klach-
tenadviescommissie Aalsmeer. Het besluit treedt in werking 
tegelijkertijd met de bekendmaking van de Regeling behande-
ling klaagschriften 2014. U kunt het besluit digitaal inzien via 
www.aalsmeer.nl/dienstverlening/klachtenprocedure.

raadsvergadering dOnderdag 10 Maart 2016

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 10 maart 2016, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de 
raad, J.J. Nobel. 

  raad, in raadzaal 

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 28 januari 2016
  4. Ingekomen stukken

  haMerstukken

20.05 R-2. Benoeming van een vijfde lid van de Raad 
  van Toezicht van Stichting Auro
 R-3 Begroting 2016 Stichting Auro
 R-4 Subsidieaanvraag onderzoekskosten 
  Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 
  Fort Kudelstaart
 R-5 Kadernota Aalsmeerse lokale omroep
 R-6 Komgrenzenbesluit Wegenverkeerswet 
  1994

  Behandelstukken

20.10 R-7 Benoeming van plaatsvervangend griffier
20.20 R-8 Normenkader voor de accountants-
  controle op de jaarrekening 2015 van de 
  gemeente Aalsmeer
20.30 R-9 Aanwijzen gemeentelijke accountant 
  2016-2018
20.40 R-10 Overheveling reserve personeel Greenport 
  aan gemeente Amstelveen
20.50 R-11 Startnotitie woningbouwlocatie Meerval-
  straat/Roerdomplaan, project Hornmeer
21.50 R-12 Vergadering Regioraad 15 maart 2016
22.00 R-13 Vragenkwartier
22.15 R-14 Sluiting

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dirkjespeerstraat 15, 1431 LL (Z-2016/010842), het op-

richten van een schuur
- Uiterweg 417A, 1431 AM (Z-2016/011176), het plaatsen 

van een bovengrondse tank en een grondkering of dam-
wand

-  Gebied Polderzoom, tussen Spoorlijnpad en Burgemeester 
Kasteleinweg, kadastraal bekend C 6704 (Z-2016/012057), 
het saneren van het gebied Polderzoom, inclusief het dem-
pen en graven van watergangen, aanbrengen van duikers 
en aanvullen/ophogen van het gebied

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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:
- Herenweg 100, 1431 GX (Z-2015/070346), het tijdelijk 

afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. ligplaatsen voor 
verblijfrecreatie, voor een periode van 10 jaar. Verzonden 
23-02-2016.

- Johan Frisostraat 1, 1432 HH (Z-2015/051824), het plaat-
sen van een dubbele nokverhoging op de woning. Verzon-
den 24-02-2016.

- Anne Frankstraat 15, 1433 PJ (Z-2016/004457), het plaat-
sen van een dakkapel op het voor dakvlak. Verzonden 24-
02-2016.

- Turfstekerstraat 48, 1431 GE (Z-2015/067067), het afwij-
ken van het bestemmingsplan ten behoeve van het tijdelijk 
huisvesten van werknemers in een bedrijfswoning. Verzon-
den 24-02-2016

-  Locatellihof 26, 1431 ZR (Z-2015/048942), het plaatsen 
van een dakopbouw en dakkapel. Verzonden 25-02-2016.

- Ophelialaan 94 A, 1431 HL (Z-2015/061702), het kamer-
gewijs verhuren van de woning aan maximaal 5 personen. 
Verzonden 26-02-2016.

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 bur-
gemeester 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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 nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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 informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

geMeente-infO Op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraken BurgeMeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de cOMMissievergadering 
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

servicepunt Beheer en uitvOering 
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

- Kudelstaartseweg 166, 1433 GN (Z-2015/045929), het 
plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden 26-01-2016.

Besluit genomen, vergunning van rechtwege verleend
- Herenweg 66A, 1433 HB (Z-2015/064862), het uitbreiden 

van de bestaande schuur. Verzonden 03-03-2016.

Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
- Aalsmeerderweg 380, 1432 EE (Z-2016/000531), het aan-

leggen van een in- en uitrit

vergunning ingetrokken
- Koolwitjestraat 130, 1432 ND (Z-2014/060593), het plaat-

sen van een dakopbouw aan de achterkant(vergunning be-
kend onder Z-2014/055623 is ingetrokken)

- Kastanjelaan 24, 1431 JC (Z-2014/046340), het op-
richten van een dakopbouw (vergunning bekend onder 
Z-2014/046340 is ingetrokken)

procedure afgebroken, vergunning ingetrokken
- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006392), het slopen 

van de gevels en staalconstructie
- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006382), het slopen 

van de gevels en staalconstructie

Besluit genomen, herziening weigering na bezwaar
- Kudelstaartseweg 166, 1433 GN (Z-2015/045929), het 

plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden 26-01-2016

conceptvergunning gereed
- Gerberastraat 2, 1431 SG (Z-2015/068083), het brandveilig 

gebruik t.b.v.een school. Verzonden 03-03-2016

Meldingen ontvangen
- Hornweg 100, 1432 GP (Z-2016/011169), het maken van 

een sparing in het dak t.b.v. een rookkanaal
- Uiterweg 376 en 380, 1431 AZ (Z-2016/011664), het slo-

pen van een woonhuis en opstallen nr. 376, en het gedeel-
telijk slopen van een woonhuis nr. 380

Meldingen akkoord
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2016/010468), slopen van bestaande 

kantine, entreegebied en kantoorgebied
- Oosteinderweg 247C, 1432 AT (Z-2016/005865), het mel-

den van brandveilig gebruik t.b.v. indoor speelhal

eveneMenten

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenemen-
tenvergunning is aangevraagd:
- Surfeiland (Z-2016/009288), Oude Deuren Surfcup op 3 juli 

2016, ontvangen 15 februari 2016

cOllectes

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

ter inzage

t/m 04-03-16 De conceptbeleidsnota evenementen op de ge-
meentelijke website: www.aalsmeer.nl. en in 
gemeentehuis Aalsmeer

t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie 
Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC) 
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer) 
met de daarop betrekking hebbende stukken) 

t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten be-
hoeve van de bouw van een recreatiewoning.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aalsmeer - Tijdens de zeer druk 
bezochte heropening (november 
2015) van de De Oude Veiling lag 
er bij de ingang een wensen- en 
ideeënlijst. Eén van de opgeschre-
ven wensen was: Laat alsjeblieft de 
Favo-film weer terug komen! En dat 
voorstel is nu - een aantal maanden 
later - gerealiseerd. Zaterdag 27 fe-
bruari was het de schone taak aan 
interim burgemeester Jeroen Nobel 
de herstart van deze altijd bijzonde-
re en interessante avonden te ope-
nen. Dat deed hij met een film die al 
heel wat gemoederen teweeg heeft 
gebracht. In het vooraf gesprek met 
Ton Offerman gaf hij aan de docu-
mentaire ‘Inside Job’ voor het eerst 
in 2010 thuis te hebben bekeken. 
Toen hem eerder werd gevraagd: 
‘Wat zou je willen laten zien?’, twij-
felde hij geen minuut. Voor hem laat 
deze film - gemaakt in 2008 - zien 
hoe macht corrumpeert. Nobel is 
geïnteresseerd in de financiële we-
reld, een wereld die de mens kan 
maken en breken op de meest on-
fatsoenlijke en meedogenloze wij-
ze. Hoewel de beelden misselijkma-
kend zijn, je geen enkele sympathie 
op kan brengen voor de machtswel-
lustelingen, is het juist daarom ook 
een adembenemende film, die je ge-
zien moet hebben! De documentai-
remakers verklaren tot slot: “Soms 
moet je gewoon ergens voor vech-
ten en dit moesten wij vastleggen.” 
De eerste filmbeelden beginnen in 
IJsland, een paradijs waar de men-
sen prettig leven, waar het woord 
luchtvervuiling niet bestaat, de zee 
schoon is, geen armoe heerst, ie-
dereen werk en een huis heeft, naar 
school kan. In een relatief korte tijd 
verandert het goede leven in een hel 
en lijkt daar geen halt aan te kun-
nen worden toegeroepen, omdat de 
grote Amerikaanse banken het ge-
woon voor het zeggen hebben. De 
bedragen - het zijn onuitspreekba-
re en duizelingwekkende getallen, 
met zoveel nullen dat er een bladzij-
de op poster formaat nodig is ze te 
kunnen beschrijven. Je ziet als kij-
ker hoe een megalomaan gedrag 
de soms naïeve maar hardwerken-
de burger die een goede toekomst 
voor zichzelf en de kinderen wenst, 
kleinere banken, bedrijven, over-
heden, regeringen, de farmaceuti-
sche industrie totaal de vernieling 
in helpt. Hoe de bankiers - allemaal 
mannen - zich altijd gesteund we-
ten door corrupte advocaten - even-
eens mannen - ieder proces lijken 
te winnen waardoor zij gemakke-
lijk wegkomen met hun verachtelij-
ke gedrag. Bijna niemand van hen 
was bereid mee te werken aan de 
documentaire, wie wel een doekje 
wilde open doen werd verstoten. Of 
er werd voor de camera gestunteld, 

gestotterd, kregen de interviewers 
wanneer er een ‘lastige’ vraag werd 
gesteld nog drie minuten, moesten 
de camera’s uit of werd er met een 
satanisch lachje gezegd: “Ach ja, er 
komt wel eens een foutje voor.” Of 
deze oneliners: “Ik kan het mij niet 
meer herinneren.” “Wij hebben al-
les onder controle.” In de USA raak-
te de industrie totaal ontregeld, be-
reikte het aantal werklozen een on-
gekende hoogte en restte de onge-
lukkigen niets anders - nadat zij al-
les kwijt waren - te gaan wonen in 
armetierige tentenkampen. Terwijl 
de miljarden nog gewoon in de toch 
al meer dan overvolle beurzen ble-
ven toestromen. Men wist echt van 
gekkigheid niet meer wat te doen.
Tijdens de pauze en na afloop van 
de film kwam de discussie driftig 
op gang en werd er nog als laatste 
vraag aan Nobel gesteld: “Is er ver-
betering op komst?” Het antwoord 
was bepaald niet bemoedigend te 
noemen. De overheden betalen de 
prijs en de rijken verdienen aan de 
macht. Op deze conclusie kun je als 
mens maar één antwoord hebben. 
Blijf delen en je bekommeren om je 
medemens! 
Leo van Erp - initiatiefnemer van 
deze Favo avonden - doet met een 
aantal kompanen vele filmliefheb-
bers met deze avonden een groot 
plezier. Het zijn avonden die door de 
keuze van de gast zeer verschillend 
van karakter zijn. Het is niet alleen 
het met elkaar naar een film kijken, 
ook het contact na afloop is waar-
devol. Juist die saamhorigheid is in 
deze tijd van een ongelooflijk be-
lang is en Leo weet dat.
De volgende gasten die hun favo-
riete film tonen zijn Robert Jan van 
Duijn op zaterdag 26 maart en Tom 
de Vries op 16 april. De filmavonden 
beginnen om 20.30 uur in de bo-
venzaal van De Oude Veiling en zijn 
gratis toegankelijk.
Janna van Zon

Schilderijen en lezing
Tot half maart is overigens op de bo-
venverdieping van De Oude Veiling 
het werk te zien van Dorit Klomp. 
Dorit laat zich inspireren door 
kleur en dans en dat is duidelijk in 
haar schilderwerk terug te vinden. 
De eerstvolgende activiteit is vrij-
dag 18 maart. Schrijver Arthur Ja-
pin komt een lezing verzorgen over 
zijn nieuwste historische roman ‘De 
gevleugelde’, over de Braziliaan-
se luchtvaartpionier Alberto San-
tos-Dumont (1873-1932). De avond 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de biliotheek Amstelland, 
Het Boekhuis Aalsmeer en de Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer en 
is van 20.15 tot 22.00 uur. 

Favo-film burgemeester Nobel
Documentaire Inside Job: 
“Macht is verachtelijk”

Hallo gedicht!
Aalsmeer - Pierre Tuning (1943) maakte omstreeks 1960 zijn 
eerste gedichten onder invloed van Dylan Thomas, de Beat 
Generation en de Vijftigers. Hij is sindsdien geen steek opge-
schoten, maar hij blijft het proberen – steeds tegen de stroom 
in. Gepensioneerd gemeenteraadslid en ex-redacteur NOS 
Journaal.

Ze moeten wel
Vogels houden niet van vliegen.
Ze moeten wel: anders niks te vreten.
Paarden houden niet van rennen.
Ze moeten wel: daar komen de wolven.
De zeehonden in het parkzwembadje
Worden drie keer zo oud als in het wild.
Zielig dat ze na een kuur in Pieterburen
De Waddenzee weer worden opgejaagd.
Heerlijk als je als eenvoudig zoogdier
Je airconditioned vreten krijgt opgediend.
Je stront wordt voor je opgeruimd
En het slachthuis is milder dan de natuur.
Leve de menselijke cultuur!

Pierre Tuning

Bijeenkomst Postzegelvereniging
Tijdreis door Kudelstaart 
aan de hand van post
Aalsmeer - Maandag 7 maart 
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer 
haar maandelijkse bijeenkomst 
in Het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat 6. Klaas F. Keessen gaat een 
lezing verzorgen over ‘de post’ in 
Kudelstaart. Alweer ruim tweehon-
derd jaar behoort Kudelstaart tot de 
gemeente Aalsmeer. Maar dit Ku-
delstaart heeft andere tijden en be-
langrijke tijden gekend. Zo lag het 
dorp langs één van de belangrijk-
ste routes van West Europa, aan een 
soort Rijksweg A4 van de ‘Gouden 
Eeuw’. Aalsmeer daarentegen was 
in die tijd een dorpje dat bijna door 
het grote ‘Haarlemmer- en Leidse-
meer’ werd verslonden. Tijdens de 
verenigingsavond van maandag 7 
maart neemt Klaas Keessen de aan-
wezigen graag mee voor een tijdreis. 
Een tijdreis aan de hand van post 
uit het roemrijke Kudelstaartse ver-
leden, reizend naar het heden. Ver-
der laat Cor van Meurs in de mini-
tentoonstelling een gedeelte van zijn 
fruitverzameling op postzegels zien 
en wordt een veiling gehouden. De 

avond begint om 20.00 uur, de zaal is 
echter al vanaf 19.15 uur open zodat 
belangstellenden alvast de kavels 
kunnen bekijken die geveild gaan 
worden. Op de website zijn vele af-
beeldingen te zien van de te veilen 
kavels. Kijk hiervoor op www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl. Op de ver-
enigingstafel zijn zeker 110 stuks vij-
feurocent zegel stokboeken aanwe-
zig waarin de bezoekers ook lekker 
kunnen snuffelen. Noteer ook maar 
vast maandag 4 april: Grote veiling 
met restanten, stockboeken en en-
kele kavels munten.

Vrijdag 11 maart in Crown Theater
Cabaretteketet: Voor een 
heerlijk avondje vermaak
Aalsmeer - Op vrijdag 11 maart om 
20.00 uur kun je weer heel veel la-
chen tijdens een avond met diver-
se cabaretiers en kleinkunstenaars 
op het podium van Crown Theater 
Aalsmeer. Nederland puilt momen-
teel uit van het cabarettalent en dat 
wordt met de voorstelling ‘Cabaret-
teketet’ wel duidelijk. 
Op deze avond laten de volgende 
cabaretiers hun talent zien en la-
ten ze je zeker schaterlachen: Isabel 
Nolte is een meisje met een gitaar 
en een koffer vol verhalen. In 2015 
behaalde zij de kwartfinales van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival en 
stond ze de finale van het Utrechts 
Kleinkunst Festival. Ze won de pu-
blieksprijs van het Utrechts Caba-
ret Festival en stond in de halve fi-
nale van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival. In haar theater-
programma neemt Isabel je aan de 
hand van liedjes en anekdotes mee 
op een reis door haar hoofd en hart. 
Van haar jeugd in Duitsland tot haar 
studententijd in Nederland, de vele 
avonturen die ze meemaakt en haar 
naïeve karakter die haar in de meest 
onmogelijke situaties brengt! Isabel 
is een krachtige verschijning en als 
zij gaat zingen is ze helemaal in haar 
element. Ze heeft een mooie klank 
in haar stem en in haar liedjes zet 
zij zich neer als een sferische muzi-
kale performer. De volgende dame 
is Lucinda Sedoc. Lucinda kwam op 
17 jarige leeftijd terecht bij theater-
groep ‘Angalampoe’ en ondertus-
sen was ze op 22-jarige leeftijd (drie 
jaar lang) actief bij de jongeren ge-
zelschap ‘Untold’. Na jaren lang ge-
speeld te hebben bij ‘Angalampoe’ 
startte ze haar eigen theatergroep 
‘Unity’ waarvoor ze diverse stukken 
heeft geschreven. Lucinda is regel-
matig in het Comedy café te vinden. 
Bekende optredens van Lucinda 
waren bij de comedyshow ‘Fatu’ en 
bij het televisie programma ‘Zo Ray-
mann’. De derde cabaretier is Omar 
Ahaddaf die opgroeide in Marokko 
waar zijn vader droomde dat Omar 
een toekomst in Nederland zou op-
bouwen. Omar besloot 12 jaar ge-
leden naar Nederland te verhuizen, 
het land van de tolerantie en de vrij-
heid. De eerste jaren bracht Omar 
door in de illegaliteit. Een uitkering 
was geen optie, maar gelukkig bood 
comedy een mooie uitkomst! Mo-
menteel toert Omar Ahaddaf met 
zijn allereerste avondvullende thea-
tervoorstelling ‘Grenzeloos’ door het 
land. Omar behaalde in 2006 de pu-
blieksprijs Bij AKF en bij het Knock 
Out Comedy Festival de tweede 
plaats. In 2012 won Omar de ju-
ry- en publieksprijs op het VARA 
Leids Cabaret Festival. De jury om-
schreef hem als: “Gedurfd. Iemand 

die iets te melden heeft, iemand met 
een statement; warm en innemend. 
En bovendien een cabaretier die de 
kunst verstaat zijn ideeën allerminst 
vrijblijvend over te brengen.” Gren-
zeloos is een persoonlijke voor-
stelling waarin Omar vertelkunst, 
stand-up comedy, muziek en thea-
ter laat samenkomen. Een voorstel-
ling die grenzen wegneemt, je out 
of the box laat denken, laat relative-
ren, andere perspectieven toont en 
vooral laat dromen. Kees van Am-
stel is de laatste waarvan genoten 
kan worden in ‘Cabaretteketet’. De 
cynische leraar die werkelijk alles 
grappig maakt. Geïnspireerd door 
zijn bezoek aan The Comedy Sto-
re in London, besloot hij om naast 
zijn baan als docent ook als cabare-
tier aan de slag te gaan. Sindsdien 
is Kees een vaste naam binnen de 
wereld van de humor en houdt hij 
zich met gemak staande tussen al-
le jonge honden. Deze goed uitzien-
de bijna 50’er vormt zo’n beetje al-
le persoonlijke en publieke kwes-
ties om tot alledaagse humor. Als 
je Kees nog nooit hebt zien spelen, 
heb je zeker al om zijn grappen ge-
lachen. Hij schreef en schrijft jaren 
voor programma’s als ‘Dit was het 
Nieuws’, ‘Onder de Tram’ en ‘Tussen 
de Oren’, maakte deel uit van ‘Spij-
kers met Koppen’ en ‘Koefnoen’ en 
is elke vrijdag op NPO Radio 1 te 
horen in ‘De Nieuws BV’. Momenteel 
staat Kees met zijn derde avondvul-
lende programma ‘De man die ik 
niet wilde worden’ in de Nederland-
se theaters. Met herkenbare verha-
len, vlijmscherpe grappen en zijn 
cynische ondertoon weet hij je keer 
op keer weer te verrassen.

Kaarten
Een avond schaterlachen bij ‘Ca-
baretteketet’ kan voor de prijs van 
19,50 euro. Kaarten zijn te bestel-
len via www.crowntheateraalsmeer.
nl, telefonisch via 0900-1353 en ver-
krijgbaar bij Espago in de Ophelia-
laan, ‘t Boekhuis in de Zijdstraat en 
de Marskramer in winkelcentrum 
Kudelstaart.
Door: Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Expositie in het Oude Raadhuis
Laatste weekend illustraties 
in kinderboeken
Aalsmeer -De expositie met werk 
van vier illustratoren is nog tot en 
met zondag 6 maart te bekijken in 
het Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat. De deelnemende kunste-
naars Elsbeth Gorter-van der Hoe-
ven, Hanneke van der Hoeven, Mo-
niek Peek en Esther Leeuwrik heb-
ben één ding sowieso gemeen: Ze 
tekenen en schilderen van jongs af 
aan en vertellen zo hun verhalen. 
Het zijn stuk voor stuk vakmensen, 
die hun metier verstaan. Dat doen 
ze elk in een eigen en heel herken-
baar handschrift. De expositie in het 
Oude Raadhuis is daarmee een be-
zoekje meer dan waard.
De verbinding tussen Elsbeth Gor-
ter–van der Hoeven en Hanneke van 
der Hoeven gaat heel wat verder. Zij 
zijn twee zussen die al jarenlang aan 
de weg timmeren. Hanneke van der 
Hoeven woont en werkt in Amster-
dam en Berlijn. Haar werk hangt 
voornamelijk in de blauwe zaal. 
Ze maakt beeldromans, boeken in 
zeefdruk, strips en kinderboeken. 
Zo maakte ze onder meer het be-
kroonde kinderboek ‘Gijsbrecht’ 
dat door Querido werd uitgegeven. 
Hanneke van der Hoeven debuteer-
de bij uitgeverij In de Knipscheer in 
2001 met de beeldroman ‘In Afrika’. 
In Afrika is een roman waarvan de 
beelden het verhaal vertellen. Dit 
jaar maakte ze ‘Ik ben weer in Ber-
lijn geweest’. Ook nu spelen de illu-
straties een grote rol, soms lopen ze 
zelfs diverse pagina’s door. Van der 
Hoeven heeft de Duitse hoofdstad 
met snelle schetsen in kaart ge-
bracht. Pen en inkt, kwast, krijt en 
rasters blijken ideale middelen om 
de sfeer van het Berlijn van toen en 
nu op te roepen. Tussen de tekenin-
gen door een roman die naadloos in 
de illustraties lijkt over te gaan. Ver-
halen vertellen, bijna zonder woor-
den te gebruiken, is haar handels-
merk. Dat doet ze in een sterk hand-
schrift met krachtige lijnen veelal in 
zwart en wit alsof het zo met houts-
kool op papier is geschetst
De tekeningen van Elsbeth Gorter-
van der Hoeven hebben, zoals die 

van de voetballende egels, in de 
verte verwantschap met dat van een 
Aalsmeerse icoon als Coq Schel-
tens. Haar werk is vrolijk en soms 
wat naïef van sfeer. Het meest re-
cente boek dat Elsbeth illustreer-
de is het kinderboek ‘Walt, Jean en 
de sprookjeswinkel’, van Theodo-
re van Houten. Twee verhalen in-
een over de tweeling Walt en Jean 
die samen met opa een voorlees-
boek kopen, waarna ze een magi-
sche droom hebben en opa vertelt 
over een bijzondere voetbalwed-
strijd tussen dieren. 
Net als haar zus Hanneke is reizen 
één van haar inspiratiebronnen. Els-
beth en haar man varen een groot 
deel van het jaar heen en weer tus-
sen Zuid-Frankrijk en Berlijn. Ze laat 
zich graag inspireren door de land-
schappen tijdens deze vaartoch-
ten. Dat is ook goed te zien aan de 
kleurrijke schilderijen over rivie-
ren, schepen, sluizen die in de ge-
le zaal te zien zijn. De expositie is 
nog te zien van donderdag 4 tot en 
met zondag 6 maart tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Schilderijen en tekeningen
Op 10 maart opent het Oude Raad-
huis haar deuren voor een nieuwe 
expositie met werk van de kunste-
naars Appie Smulders en Mai van 
Oers. Gedeeld thema van deze twee 
is het landschap in al haar vormen. 
De opening wordt verricht op zater-
dag 12 maart om 16.00 uur door de 
redacteur kunst van Vrij Nederland, 
Sander Pleij.

Passieweek in De Oude Veiling
Statie nummer 9 van Ravenna: 
Communiceren met beeld
Aalsmeer - Van 20 tot en met 28 
maart - tweede paasdag - worden 
er tijdens de Passieweek in De Ou-
de Veiling veertien staties getoond 
die de kruisweg van Jezus verbeel-
den. Een initiatief dat is genomen 
door zes geloofsgemeenschappen 
in Aalsmeer. Veertien kunstenaars 
- behorend bij een van de kerken 
- kregen het verzoek om een aan-
gewezen statie op eigen wijze weer 
te geven. Zij hebben geheel de vrije 
hand wat beeld en materiaal be-
treft. Ravenna Buijs werkt aan sta-
tie nummer negen waar Jezus de 
vrouwen ontmoet. Ravenna is der-
de jaars grafisch ontwerpster aan 
de kunstacademie Artez te Zwolle. 
‘De vrouwen die rouwen om Jezus’. 
“Ik heb het beeld dat bij het verhaal 
hoort vertaald naar deze tijd, om-
dat ik mij verwant voel aan de jonge 
vrouwen die rouwen om Jezus. Voor 
mij ligt de uitdaging in hoe ik deze 
boodschap ga overbrengen. Ik voel 
mij zelf geen kunstenaar maar gra-
fisch ontwerpster en zal door middel 
van elementen uit mijn vakgebied 
zoals fotografie en typografie probe-
ren te communiceren. Het is mijn in-
steek een boodschap over te bren-
gen. Maar ik wil niet te veel sturen, 
mensen moeten zelf kunnen invul-
len wat zij zien. Wat ik naar voren wil 
brengen is de emotie, dat is de es-
sentie van het verhaal. De rest kan 
de kijker zelf bepalen. Daar is kunst 
voor bedoeld. Kunst is om emoties 
los te maken. Ik wil ook dat buiten-
staanders van de kerk zich kunnen 
identificeren met het verhaal.”

Een zoektocht
Binnen de Academie Artez wordt 

er ieder half jaar geëxposeerd. Het 
eigen handschrift dat het werk van 
Ravenna kenmerkt is haar gevoel 
voor detail. Daarnaast deed Ra-
venna zes maanden lang onder-
zoek aan de hand van de vraag: 
Kunstenaar-ontwerper en Chris-
ten zijn, hoe verhoudt zich dat? Het 
resulteerde in een boekwerk waar 
zij blij mee is. “Díe zoektocht heeft 
mij veel inzicht heeft gegeven, ook 
in mijn eigen zoektocht en deze is 
zeker nog niet afgelopen”, lacht zij. 
De poster van haar hand - speci-
aal ontworpen voor de passie ten-
toonstelling - toont een mooi subtiel 
beeld. De eenvoud zal een ieder ra-
ken, zowel gelovigen als niet gelovi-
gen. Tijdens de expositiedagen van 
20 tot en met 28 maart in De Oude 
Veiling in de Marktstraat zijn er tel-
kens kunstenaars aanwezig om be-
zoekers te ontvangen. Ook is er een 
boekje beschikbaar met verklaren-
de teksten. De toegang is gratis! De 
openingstijden zijn alle dagen van 
15.00 tot 21.00 uur.
Janna van Zon 

Al aangemeld voor NLdoet?!
Handen uit de mouwen 
voor klusjes in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Oranje Fonds or-
ganiseert volgend weekend, vrijdag 
11 en zaterdag 12 maart, samen met 
duizenden organisaties in het land, 
NLdoet; de grootste vrijwilligersac-
tie van Nederland. NLdoet zet vrij-
willige inzet in de spotlights en sti-
muleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te ste-
ken. De afgelopen tien jaar zijn er 

maar liefst 40.000 klussen geklaard 
en hebben 1,5 miljoen vrijwilligers 
deelgenomen. Ook het college van 
burgemeester en wethouders gaan 
volgend weekend de handen uit de 
mouwen steken. De bestuurders 
gaan helpen bij het herinrichten 
van de tuin van zorgcentrum Meer-
landen (Kloosterhof) in de Clema-
tisstraat. SPIE gaat samen met de 

Raad van Twaalf en een groep vrij-
willigers op zaterdag 12 maart met 
boten en pramen de Westeinder-
plassen op voor een schoonmaak-
actie. En er zijn nog meer klussen 
waar vrijwillige hulp van inwoners 
wordt gevraagd: Onderkomen bou-
wen voor de kalfjes van kinderboer-
derij Boerenvreugd, voorjaarsbeurt 
voor tuin van verpleeghuis Rozen-
holm aan het Molenpad, opknap-
pen van de loods van Voedselbank 
Aalsmeer, voorjaars opknapbeurt bij 
stichting Historische Tuin aan de Ui-
terweg 32, onderhoud kasje aan Ui-
terweg 53 en onderhoud onderko-
men speltakken aan de Stommeer-
weg van Scouting Tiflo, organise-

ren van een pannenkoeken par-
ty en wandelen/fietsen met bewo-
ners Ons Tweede Thuis in de Hor-
tensialaan 55 en opknappen van de 
tuintjes van Ons Tweede Thuis in de 
Sweelinckstraat 26. Kijk voor meer 
informatie en/of deelname op www.
nldoet.nl of www.aalsmeer.nl. 
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Burenochtend..
Een goede buur is beter dan een verre vriend !

Met deze prachtige uitspraak willen we u uitnodigen, samen met uw 
buurvrouw/man  voor een gezellige “BUREN” ochtend bij ons in het 
wijkpunt. Vaak zie je elkaar wel  even in het voorbij gaan, even gedag 
zeggen en weer doorgaan. 
Maar…
Op vrijdagochtend 11 maart vanaf 10.00 tot 11.30 uur kunt u onder het 
genot van een heerlijk kopje koffie en eventueel  een heerlijk stukje 
huisgemaakt! gebak, even tijd maken voor elkaar.  
In ons gezellige wijkpunt voor de 55+er, ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart staan 
we voor u klaar en maken het gezellig. 
U bent van harte welkom, we zien naar u uit,  samen met uw buurvrouw/ 
man. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer  informatie kunt 
u bellen met 0297- 820 979.

Avond maaltijd in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Elke woensdag- en vrijdagavond is het restaurant ´Voor Elkaer´
geopend van 17.30 -19.30 uur. Op onze facebook pagina 
www.facebook.com/wijkpuntvoorelkaer houden wij u wekelijks op 
de hoogte. Graag vooraf reserveren bij een van onze gastvrouwen, 
tel 0297 - 82 09 79 of kom bij ons langs. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Verkoop van zelfgemaakte artikelen!!
 en zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer.

Dinsdag 8 maart om 14.30 uur zangmiddag o.l.v. Ingrid en met muzikale 
begeleiding op de vleugel van Ally Maarse. Kunt u zingen zing dan mee!

Dinsdag 15 maart van 10.00-12.00 uur is er een verkoop van 
zelfgemaakte artikelen van dagbesteding Heliomare. Bent u op zoek 

naar een leuk betaalbaar cadeautje, kom dan gerust even kijken, in 
de grote zaal van het zorgcentrum.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Bijdragen voor De Leeuw en Oud Aalsmeer

Leden van Rabobank laten 
60.000 euro doneren
Aalsmeer - Tijdens de Ledenavond 
van de Rabobank Regio Schiphol op 
16 februari ontvingen 75 lokale ver-
enigingen en stichtingen een dona-
tie van de bank uit hoofde van de 
jaarlijkse Bloeiende Ledenbank. To-
taal werd een bedrag van 60.000 
euro gedoneerd.
De afgelopen maanden hebben de 
ruim 17.000 leden van de bank de 
mogelijkheid gehad om online (één 
van hun) drie stemmen uit te bren-
gen. Voor elke stem doneerde Ra-
bobank Regio Schiphol maximaal 5 
euro aan de betreffende vereniging 
of organisatie. De deelnemers be-
trof een variëteit aan organisaties 
van Volleybalclub tot Knotgroep en 
van de Reddingsbrigade tot Buurt-
vereniging. Het minimale toebe-
deelde bedrag bedroeg 418,60 eu-
ro en was voor de Vrienden van de 
Tabberd uit Uithoorn. De vijf favo-
rieten in de actie waren Stichting 
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel 
uit Uithoorn (1.403,60 euro), Stich-

ting Korenmolen De Leeuw uit Aal-
meer (1.408,60 euro), Stichting Oud 
Aalsmeer (1.443,60 euro), Jeugd-
land Nieuw-Vennep uit Nieuw-Ven-
nep (1.453,60 euro) en Haarlemmer-
meermuseum De Cruquius mocht 
het hoogte bedrag dat in deze ac-
tie aan een organisatie is gedoneerd 
in ontvangst nemen: 1.468.60 euro.
De Bloeiende Ledenbank Actie is 
een jaarlijks initiatief van de Rabo-
bank en haar ledenraad om lokale 
verenigingen en stichtingen een fi -
nanciële bijdrage te geven vanuit 
het Coöperatiefonds van de bank. 
De leden van de bank bepalen welk 
bedrag aan de deelnemende orga-
nisatie wordt gedoneerd. De deel-
nemers roepen de leden op om te 
stemmen door in bijvoorbeeld le-
denbladen en bij bijeenkomsten 
aandacht te vragen voor hun deel-
name aan de actie. 
Kijk voor meer informatie op www.
rabobank.nl/regioschiphol (fondsen 
en donaties).

Van 7 tot en met 12 maart
The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen
Amstelland - Opel dealer Van Kou-
wen maakt het kopen van een nieu-
we auto wel heel aantrekkelijk. Tij-
dens de spectaculaire show The Big 
Event, van 7 tot en met 12 maart, 
krijgt men 2.000 euro extra inruil-
waarde op alles wat rolt of rijdt. Van 
driewielers tot kinderwagens, van 
skateboards tot speelgoedauto’s, 
van knikkers tot grasmaaiers, van 
bowlingballen tot biljartballen. Naast 
de extra inruilwaarde krijgt één ieder 
die een nieuwe Opel koopt voor 500 
euro gratis brandstof en mag men 
voor 250 euro aan Opel-accessoi-
res uitkiezen. “The Big Event strijkt 
in maart 2016 ook in ons land neer”, 
vertelt Pieter van Beek van de Opel-
vestiging in Aalsmeer. “Ook wij doen 
dit jaar weer mee aan deze groot-
scheepse voordeelshow. Het zal een 
drukte van belang worden bij ons in 
de showroom. Via www.vankouwen.
nl is een inruil-waardecheque aan te 
vragen. Die kunnen kopers van een 
nieuwe Opel tijdens de actieperiode 
van 7 tot en met 12 maart verzilve-
ren wanneer ze hun eigen auto bij 
ons inruilen.” 

Kans op mooie prijzen
Pieter van Beek: “Mensen die met 

de inruil-waardecheque bij ons ko-
men, krijgen bovendien de moge-
lijkheid om deel te nemen aan on-
ze The Big Event Roulette. Daarmee 
zijn mooie prijzen te winnen, zoals 
een accessoire-cheque ter waarde 
van 500 euro, een set winterbanden, 
een jaarabonnement op AutoWeek 
en een weekendje weg.”

Kijkavond
Voorafgaand aan het Opel Big Event 
is er op vrijdag 4 maart een speci-
ale kijkavond waar men alvast een 
kijkje kan nemen in het aanbod in 
de showroom. Het Big Event vindt 
plaats in de Van Kouwen Opel ves-
tigingen in Amsterdam Zuidoost, 
Hoofddorp en Aalsmeer. De ves-
tiging van Van Kouwen in Amster-
dam Zuidoost verlengt het Opel Big 
Event met een extra koopzondag; 
namelijk zondag 13 maart. Meer in-
formatie is te vinden op www.van-
kouwen.nl, 

Activiteiten voor ouderen én jongeren

Succesvolle middag Fedeli 
en Vita Amstelland
Aalsmeer - Fedeli en Vita Amstel-
land hebben op vrijdag 26 februa-
ri een succesvolle middag georga-
niseerd. Veel mensen kwamen naar 
de modeshow, die gevolgd werd 
door samen koken en samen eten. 
Na genoten te hebben van een 
prachtige modeshow, onder het ge-
not van een kopje koffi e met een 
bonbon, konden de aanwezigen 
aanschuiven aan de Italiaanse ta-
fel waar een heerlijk driegangendi-
ner werd geserveerd.
Fedeli, een stichting bestaande uit 
vrijwilligers, richt zich op jongeren, 
ouderen en alles daar tussenin, die 
om wat voor reden dan ook in een 

isolement zijn geraakt en zich soms 
eenzaam voelen. Fedeli staat voor 
delen met elkaar en aandacht voor 
de medemens. Fedeli verbindt men-
sen met elkaar door tal van activi-
teiten, waaronder de op 26 februari 
georganiseerde open eettafel. Daar-
naast is er de open straatkoffi e en 
de babbelkoffi e, waarvan de data te 
vinden zijn op www.fedeli.nl. 

Vita Amstelland, voorheen Vita Zorg 
en Welzijn, organiseert al jaren ac-
tiviteiten voor ouderen. Wat veel 
mensen niet weten is dat Vita Am-
stelland zich tegenwoordig ook richt 
op jongeren.

Regionale functie voor hospice
‘Verjaardagscadeau’ Jan 
Geleijn voor ThamerThuis
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 26 
februari overhandigde Jan Geleijn 
uit Aalsmeer aan de vrijwilligers van 
ThamerThuis zijn verjaardagsca-
deau van maar liefst 785 euro! De 
heer Geleijn had voor zijn 80ste ver-
jaardag aan familie en vrienden, in 
plaats van cadeaus, gevraagd om 
een fi nanciële bijdrage voor Tha-
merThuis. Jan had een goede reden 
voor dit initiatief. 
Het was deze maand precies tien 
jaar geleden dat zijn dochter Irma 
overleed na een liefdevolle verzor-
ging van enkele maanden in Tha-
merThuis in De Kwakel. Hij vertel-
de dat dit niet de enige reden was, 
maar dat ook zijn vrouw Ria, die an-
derhalf jaar geleden overleed, thuis 
in Aalsmeer in haar laatste levens-
fase is bijgestaan door vrijwilligers 
van ThamerThuis. Namens Tha-
merThuis dankte vrijwilliger Anne-
ke Harting Jan van harte voor de-
ze prachtige geste. Met dit bedrag 
kan een mooi begin gemaakt wor-
den met de verbouwing van de keu-
ken in ThamerThuis! 
Het toeval wil dat ook de leden 
van fi etsclub Team Timmerman uit 
Aalsmeer, die goede bekenden zijn 
van Jan, het komend jaar met ver-
schillende sponsoractiviteiten in en 
rond Aalsmeer, de kosten van de 
nieuwe keuken bij elkaar willen ver-
zamelen! Over de activiteiten van 
fi etsclub Team Timmerman de ko-

Jasper Engel (rechts) met Niels van Buren, waarbij MS is geconstateerd.

In beweging voor Multiple Sclerose
Mission Summit gebakjes 
bij bakkerij Vooges
Aalsmeer - Sinds 22 februari en tot 
en met 19 maart zijn er bij Bakke-
rij Vooges hele speciale gebakjes 
te koop: Mission Summit gebakjes! 
Met de verkoop van deze gebakjes 
steunt Vooges de stichting Mission 
Summit. Mission Summit wil men-
sen in beweging brengen om gren-
zen te verleggen en daarnaast aan-
dacht vragen en geld inzamelen 
voor onderzoek naar de zenuwziek-
te Multiple Sclerose (MS). 

Speciaal gebakje
Het Mission Summit gebakje is een 
door banketbakker Jasper Engel 
speciaal bedacht gebakje; een kro-
kante bodem met daarop vruchten-
compote met witte en pure chocola-
demousse afgemaakt als een berg! 
Ze zijn tot en met 19 maart in al-
le vestigingen van Vooges te koop 
voor 2,50 euro per stuk. 1 Euro per 
gebakje wordt gedoneerd aan Mis-
sion Summit. 

Project Y
De opbrengst van het geld dat Mis-
sion Summit in 2016 ophaalt gaat 
naar Project Y: een wetenschap-
pelijk onderzoek onder leiding van 
prof. dr. Bernard Uitdehaag aan het 
VUmc naar de oorzaken waarom 
het ziekteverloop van Multiple Scle-
rose per patiënt verschilt. Het zie-
kenhuis wil alle Nederlanders die 

in 1966 geboren zijn en MS hebben 
onderzoeken om er zo achter te ko-
men waarom de ziekte zich bij ieder 
persoon anders ontwikkelt. Niels 
van Buren had de eer om de eer-
ste doos gebakjes van Jasper in ont-
vangst te mogen nemen. Uiteraard 
werd er gelijk geproefd. Heerlijk!

Over Mission Summit
Mission Summit is in 2011 ontstaan 
uit een vriendengroep die zich als 
doel had gesteld om de Kilimanja-
ro te beklimmen. Toen bij één van de 
vrienden, Niels van Buren, MS werd 
geconstateerd, kreeg dit doel een 
extra lading en besloten de vrien-
den om hun doel te koppelen aan 
fondsenwerving om MS de wereld 
uit te helpen. In 2016 gaat de stich-
ting een stap verder en heeft Niels 
als doel de eerste Nederlander met 
MS te zijn die de Mount Everest be-
klimt om daarmee geld op te halen 
voor de strijd tegen MS. Door zijn 
eigen grenzen te verleggen met het 
beklimmen van de hoogste berg ter 
wereld zet Niels de boodschap van 
Mission Summit kracht bij.
Mission Summit heeft de ANBI sta-
tus. Doneren kan rechtstreeks op 
NL37 INGB 0005 3287 28 op naam 
van Stichting Mission Summit. Meer 
informatie is te vinden op www.mis-
sion-summit.nl. Contact opnemen 
kan via info@mission-summit.nl 

40ste Borrel Aalsmeer met 
hypnotiserende knipoog
Aalsmeer - Donderdag 10 maart 
kunnen belangstellenden weer net-
werken tijdens de veertigste editie 
van de netwerkbijeenkomst Bor-
rel Aalsmeer in Resto Bar en Bras-
serie in bloemenveiling FloraHol-
land aan de Legmeerdijk. Dit keer 
met een hypnotiserende knipoog! 
De aanvang is 17.00 uur en de en-
tree is gratis. Er wordt van netwer-
ken een ‘avondje uit’ gemaakt, dus 
neem vrienden, collega’s en relaties 
mee. Netwerken doe je samen elke 
tweede donderdag van de maand 
in Aalsmeer! Onder andere zal de-
ze middag illusionist en mindrea-
der Timon Krause één van de net-
werkers hypnotiseren op het podi-
um, maar ook tijdens het netwerken 
loopt Timon rond en zal voor verras-
singen zorgen. Timon Krause is niet 
voor niets de Nederlands Kampioen 
of Mentalisme 2014-2015.
Wie zijn of haar visitekaartje inlevert 
bij binnenkomst maakt kans op vrij-
kaarten voor diverse theatervoor-
stellingen en uitjes. Aanmelden is 
niet verplicht, maar altijd fi jn in ver-
band met de hoeveelheid hapjes. 
Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar info@borrelaalsmeer.nl.
Verhinderd? Noteer dan 14 april, 
12 mei en 9 juni in de agenda, elke 

Verkoop Israël-
producten

Aalsmeer - Op zaterdag 5 maart is 
in ‘t Baken in de Sportlaan 86 weer 
een verkoop van producten uit Is-
raël. Er zijn nieuwe producten en 
nieuwe spreads kunnen geproefd 
worden. Verder zijn er muesli-repen 
voor kinderen in de smaken aard-
bei, banaan en chocola. Ook de 
avocado-olie is er weer! Tevens zij-
den shawls, een nieuw dekbedover-
trek en nog veel meer. Belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom tussen 
13.00 en 16.00 uur.

Handig op reis en met kleine kinderen

Cursus ‘Homeopathie bij 
acte klachten’ 
Aalsmeer - Ook dit voorjaar wordt 
weer een cursus ‘Homeopathie bij 
acute klachten’ gegeven. De cur-
sus is vooral handig om te volgen 
voordat je op reis gaat of als je jon-
ge kinderen hebt. Maar ook ge-
woon leuk om te doen als je in Ho-
meopathie geïnteresseerd bent. Tij-
dens deze cursus leren de deelne-
mers om te werken met 37 home-
opathische geneesmiddelen. Na het 
volgen van de cursus zijn zij zelf in 
staat om bij de meeste acute klach-
ten direct een homeopathisch ge-
neesmiddel in te zetten. Door het 
gebruik van deze geneesmidde-
len is het vaak niet meer nodig om 
pijnstillers, medicijnen of antibiotica 
te gebruiken. Bij acute klachten zal 

een goed gekozen homeopathisch 
geneesmiddel snel werken, soms al 
na 10 minuten. 
Tijdens de cursus wordt onder an-
dere aandacht besteed aan de be-
handeling van kneuzingen, verbran-
ding, beten, hoesten, verwonding, 
oorontsteking, blaasontsteking, 
spugen, diarree, reisziekte, griep en 
koorts. 
De cursus bestaat uit de woensdag-
avonden 23 maart, 6 april en 20 april 
van 20.00 tot 22.00 uur en wordt ge-
geven in de praktijk van ‘Catinka, 
met het oog op gezondheid’ in de 
Wilgenlaan 14. De kosten zijn 60 eu-
ro inclusief de syllabus en een kopje 
thee. Graag van te voren inschrijven 
via 0297-363848 of info@catinka.nl. 

Op 17 maart in praktijk Catinka
Contactavond ‘Gezonde 
borsten doen geen pijn’
Aalsmeer - Veel vrouwen hebben 
last van pijnlijke borsten, soms ge-
paard gaand met cystes, ontstekin-
gen en/of harde plekken. Dit is een 
vervelende klacht, waarvan door 
artsen vaak gezegd wordt dat er 
weinig aan te doen is. Dit is ech-
ter niet het geval, het is mogelijk 
om pijnlijke borsten weer zacht, ste-
vig en pijnvrij te krijgen! Helaas zijn 
nog maar weinig vrouwen zich be-
wust van het feit dat ze zelf veel in-
vloed kunnen uitoefenen op de ge-
zondheid van hun borsten. Bijvoor-
beeld: Door het langdurig dragen 
van een beugel-BH, wordt de lym-

tweede donderdag van de maand! 
Ook een keer de netwerkbijeen-
komst sponsoren of een podium 
als artiest, kunstenaar of fotograaf? 
Neem dan contact op via www.bor-
relaalsmeer.nl. Op de website ook 
meer informatie en het volledige 
programma van de veertigste bor-
rel op 10 maart.

Nederlands kampioen Mentalisme 
Timon Krause treedt op en zal één 
van de netwerkers gaan hypnotise-
ren.

fe doorstroming van de borsten ern-
stig belemmerd, waardoor het risi-
co op borstklachten aanzienlijk ver-
groot wordt. Ook is het gebruik van 
een deodorant met aluminiumzou-
ten schadelijk voor de vrouwelijke 
borst. Het is belangrijk dat dit soort 
tips onder veel vrouwen bekend 
worden, om zo het risico op com-
plicaties in hun borsten aanzienlijk 
te verkleinen. Tijdens de contact-
avond ‘Gezonde borsten doen geen 
pijn’ op donderdag 17 maart komen 
Nadja Steggink (VLOW massage) 
en Francine van Broekhoven (kli-
nisch thermografe) vertellen over 
hoe borsten zo gezond mogelijk te 
krijgen en over het belang van ther-
mografi e daarbij. Nadja heeft een 
speciale opleiding gevolgd om de 
osteopatische borstmassage tech-
niek (VLOW) aan te leren. Over de-
ze techniek en de toepassingen er-
van wil ze graag meer vertellen. 
Geïnteresseerd in dit onderwerp? 
Belangstellenden zijn donderdag 17 
maart van harte welkom. De avond 
wordt georganiseerd door Catin-
ka Rabbers-Dekker, wordt gehou-
den in haar praktijk aan de Wilgen-
laan 14 en is van 19.30 uur tot onge-
veer 21.30 uur. De contactavonden 
zijn altijd gratis, wel graag van te vo-
ren aanmelden via info@catinka.nl 
of 0297-363848. Dit in verband met 
een beperkt aantal plaatsen.

Jan Geleijn samen met ThamenThuis 
vrijwilliger Anneke Harting.

mende maanden meer. ThamerT-
huis is uiteraard zeer blij met dit 
prachtige initiatief uit Aalsmeer!
En de Stichting ThamerThuis is er 
trots op te mogen constateren dat 
de regionale functie van ThamerT-
huis niet alleen bestaat uit de inzet 
en inbreng van vrijwilligers en art-
sen, maar dat ook veel mensen uit 
Aalsmeer en omgeving laten blijken 
hoe belangrijk zij het hospice in De 
Kwakel en de hulp in de laatste le-
vensfase in thuissituaties vinden, en 
er graag, op diverse manieren, een 
steentje aan willen bijdragen!
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Woensdag burgemeester te gast
Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
komt burgemeester Jeroen Nobel 
kennismaken met de leden van de 
Wmo-raad tijdens de maandelijk-
se vergadering. Daarna worden de 
leden geïnformeerd over de stand 
van zaken rond de Aalsmeerpas. Tij-
dens de februarivergadering van de 
Wmo-raad zijn de leden uitgebreid 
voorgelicht over de rol en taak van 
het CAK en de problemen rond de 
eigen bijdrage. Het laatste heeft er 
toe geleid dat de Wmo-raad binnen-
kort een advies uitbrengt over de ei-
gen bijdrage. De komende tijd zal 
de Wmo-raad door desbetreffende 
ambtenaren bijgepraat worden over 
de ontwikkelingen die zich binnen 
het sociaal domein, jeugdbeleid en 
werk en wonen voordoen. Op deze 

wijze kan de Wmo-raad goede ge-
vraagde en ongevraagde adviezen 
uitbrengen. De Wmo-raad verga-
dert iedere tweede woensdag van 
de maand in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende vergadering woens-
dag 9 maart begint om 15.00 uur. 
Vanaf 14.30 uur bestaat weer de 
mogelijkheid voor inwoners om le-
den van de Wmo-raad deelgenoot te 
maken van ervaringen met de Wmo. 
De Wmo-raad handelt geen indivi-
duele vragen en klachten over toe-
kenning, weigering of uitvoering van 
hulp af, maar kan wel een luisterend 
oor bieden met als doel het optima-
liseren van het Sociaal Loket en de 
Wmo voorzieningen/diensten. Zie 
voor agenda en verslagen de websi-
te: www.wmoraadaalsmeer.nl.

OSA verdubbelt verkoop kunst
Cheque voor St. Tsjernina
Aalsmeer - Nog een cheque is er 
uitgereikt in februari door OSA. Dit 
keer aan de Stichting Tsjernina voor 
materialen voor de kunstscholen in 
Rusland en Wit Rusland. Arme kin-
deren, aangedaan door de gevol-
gen van de ramp in Tsjernobyl, gaan 
na schooltijd naar de kunstscho-
len. Zo zwerven ze niet op straat en 
krijgen begeleiding bij het ontwik-
kelen van tekenen en andere cre-
atieve uitingen. Stichting Tsjerni-
na heeft daarvoor in Aalsmeer via 
verkoop van tekeningen 1.826 eu-
ro ingezameld. Penningmeester Stef 
Holling van OSA mocht dan ook als 
verdubbeling een cheque van 1.826 
euro overhandigen aan de voorzit-
ter van de stichting, mevrouw Laris-
sa Beckering-Tsjernina. Meer infor-
matie is te vinden op: www.tsjerni-

na.nl. Meer informatie over de stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer via www.osa-aalsmeer.nl.

Snoeicursus Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 12 maart 
vindt weer de traditionele snoeicur-
sus plaats op de Historische Tuin. De 
medewerkers en de vrijwilligers van 
de Tuin zullen de deelnemers weer 
de fijne kneepjes van het snoeien 
proberen bij te brengen. Het snoei-
en van fruitbomen komt ruim aan 
bod evenals het snoeien van rozen 
en hortensia’s. Ook is er een alge-
meen gedeelte waar de basisregels 
van het snoeien aan bod komen, ge-
volgd door een demonstratie in de 

praktijk. De snoeicursus begint om 
13.30 uur en de afloop is gepland 
rond 16.15 uur. Warme kleding en 
laarzen worden aangeraden voor 
deze middag. Graag aanmelden 
via info@historischetuinaalsmeer.nl 
of 0297-322562. Een probleemge-
val thuis in de tuin? Neem een fo-
to of tekening mee, dan kan aan de 
hand van een voorbeeld uitgelegd 
worden hoe de struik het best ge-
snoeid kan worden. Meer informatie 
op www.historischetuinaalsmeer.nl.

Speelgoed- en kledingbeurs 
voor ‘Kinderen op de vlucht’
Aalsmeer - Op zaterdag 19 maart 
vindt de jaarlijkse kleding- en speel-
goedbeurs plaats in de Bindingzaal 
van de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat 53. De opbrengst van 
de kledingbeurs is dit jaar bestemd 
voor ‘Move Forward’. Onder de co-
alitienaam ‘Kinderen op de vlucht’ 
werken War Child, Unicef Neder-
land en Save the Children vanaf de-
cember 2015 samen in Nederland 
aan het programma ‘Move Forward’. 
De drie kinderorganisaties gaan ge-
vluchte kinderen recreatieve activi-
teiten aanbieden.

‘Move Forward’
Momenteel verblijven 13.765 ge-
vluchte kinderen in circa tachtig 
opvangcentra in Nederland. Deze 
kinderen hebben in hun thuisland 
en tijdens hun reis naar Nederland 
vaak angstige en heftige momenten 
meegemaakt. Structuur en recrea-
tieve activiteiten zijn een belangrij-
ke stap in de verwerking van hun 
oorlogservaringen. De drie organi-
saties hebben veel ervaring in het 
werken met oorlogskinderen over 
de hele wereld. In het buitenland 
werken zij al jaren samen. Het is nu 
voor het eerst dat zij zo nauw gaan 
samenwerken in Nederland. ‘Kinde-
ren op de vlucht’ organiseert op een 

vast moment in de week recreatie-
ve activiteiten als sport, spel, dans 
en toneel voor kinderen van zes tot 
achttien jaar. Dat doet zij onder de 
titel ‘Move Forward’. Wanneer kin-
deren zich ontspannen, kunnen ze 
hun nare ervaringen een plek geven 
en weer even kind zijn. Dit voorjaar 
wil zij in de eerste vijf opvangloca-
ties actief zijn. Aansluitend zullen - 
mede afhankelijk van beschikbare 
financiële middelen - de activiteiten 
worden uitgerold naar zoveel moge-
lijk locaties. De coalitie ontwikkelt 
momenteel een gezamenlijke me-
thode, die in Nederland kan worden 
toegepast. Uitgangspunt is dat de 
activiteiten aanvullend zijn op wat 
andere organisaties en de Neder-
landse overheid al doen. 

Inleverdagen
Kleding, schoenen, tassen, speel-
goed enz. bestemd voor verkoop op 
de kledingbeurs kunnen worden in-
geleverd op woensdag 16 maart van 
14.00 tot 21.00 uur, donderdag 17 
maart van 9.30 tot 21.00 uur en vrij-
dag 18 maart van 9.30 tot 15.00 uur.
De verkoop start zaterdag 19 maart 
om 10.30 uur en duurt tot 15.00 uur.
Voor nadere informatie kan con-
tact worden opgenomen via 06-
53912921.

Handbiken en vrouwelijke 
politici op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Dagelijks zendt Ra-
dio Aalsmeer aansprekende en af-
wisselende programma’s uit. Zo 
komt aanstaande vrijdag Jetze Plat 
in ‘Halte Zwarteweg’ vertellen over 
zijn sport handbiken, interviewde 
‘Let’s Go’ de eerste gebruikers van 
de nieuwe glijbaan in zwembad De 
Waterlelie en staan zowel ‘Sem op 
Zaterdag’ als ‘Aalsmeer Politiek’ in 
het teken van Internationale Vrou-
wendag.

Handbiker Jetze Plat 
In ‘Halte Zwarteweg’ gaan de pro-
grammamakers het gesprek aan 
met handbiker Jetze Plat. Hij zet al-
les op alles om zijn tweede deelna-
me aan de Paralympische Spelen 
te verwezenlijken in Rio de Janei-
ro. Plat zal uitleggen wat handbi-
ken precies inhoudt en waarom hij 

juist deze sport beoefent. Hij kan 
de sport fulltime beoefenen dank-
zij zijn A-status van de sportbond. 
Hoe gaat Jetze Plat om met zijn top-
sportleven? Vandaag, donderdag 3 
maart, te horen vanaf 18.00 uur in 
‘Halte Zwarteweg’.

Favoriete muziek
Zwembad De Waterlelie heeft een 
nieuwe interactieve glijbaan ge-
opend. Verslaggever Joey was aan-
wezig bij de opening van de glij-
baan en sprak daar onder ande-
re met de kinderburgemeester. Ver-
der zijn Kim en Joey op zoek naar 
jouw favoriete muziek. Dus wil jij 
heel graag een bepaald liedje horen 
in ‘Let’s Go’? Mail dan de titel en ar-
tiest naar letsgo@radioaalsmeer.nl. 
Je mag vrijdag natuurlijk ook langs-
komen bij de echte studio! Elke vrij-

“Het werd tijd voor verversing”
Keurslagerij Ron Steen na 
verbouwing heropend
Aalsmeer - Liesbeth en Ron Steen, 
de eigenaren van de gelijknamige 
keurslager in de Zijdstraat, staan op 
dinsdag 1 maart tevreden te stralen 
in hun vernieuwde zaak. De verbou-
wing heeft een aantal weken ge-
duurd en de noodwinkel, bereik-
baar via de rode loper in het steegje 
naast het pand, werd net zo druk be-
zocht. Maar dat de heropening een 
feit is, daar is Liesbeth heel blij mee. 
Ze roept vanachter de toonbank dat 
het nu al een ‘topdag’ is. De zaak is 
versierd met bloemen, waarschijn-
lijk van klanten en belangstellenden. 
Waarom deze verbouwing? Liesbeth 
(we spraken haar een paar dagen 
eerder) vertelt: “Bijna vijfentwintig 
jaar geleden zijn wij begonnen op 
nummer 58. Toen zat Lemmerzaal 
hier nog. We hadden goed contact 
onderling en de overname van deze 
winkel was twaalf jaar geleden een 
feit. We hebben het destijds meteen 
verbouwd. De toonbanken van on-
ze zaak waren nieuwer dan die hier 
stonden, dus die zijn toen meever-
huisd. Nu werd het tijd voor verver-
sing. We zijn beiden rond de vijftig 
en we wilden nog één keer flink ver-
bouwen. Als je het doet moet je het 
nu doen, hebben we gezegd. We 
hebben best wel onze grenzen ver-
legd hoor. Alles is nu met Ledver-
lichting en het is heel modern ge-
worden, maar wel met een landelij-
ke stijl. Daar houden wij van. Een af-
spiegeling van thuis. Wij zijn overi-
gens de eerste slager met deze ver-
lichting en met deze toonbank. Het 
merk is Technocow en dat is de 
Mercedes onder de koelmeubels.” 
De winkel is gezellig geworden, met 

beige-grijs tinten op de wanden en 
sfeervol licht. Nieuwsgierige klanten 
keken dinsdag hun ogen uit. Voor-
al de vergrote toonbank en het uit-
gebreide assortiment kon hen be-
koren. 

Heropeningsactie 
De koelvitrines liggen vol vleeswa-
ren, maaltijden, soepen, salades, ui-
teraard vlees en zelfs heerlijke wij-
nen. Van keurslagerij Ron Steen zijn 
de klanten gewend dat alles vers 
wordt bereid. “We hebben een eigen 
worstenmakerij en verkopen uitslui-
tend scharrelvlees. Beemster land-
varkens, kippetjes van het Gilde-
hoen en we halen onze eigen run-
deren bij een ouderwetse boer in 
Aarlanderveen. Onze elf medewer-
kers zijn allemaal even creatief. We 
maken de maaltijden, stamppotten, 
salades, etcetera allemaal zelf.” Me-
dewerkster Brenda, gebombardeerd 
tot chef stamppot, vertelt dat zij el-
ke week de wisselende maaltijd van 
de week bereid. Het keurkoopje is 
ook wekelijks en de special één keer 
per twee weken. Alle klanten krijgen 
tot en met aanstaande zaterdag, bij 
besteding vanaf tien euro, een gra-
tis grillworst mee naar huis en de 
week daarop een opvouw-draagtas. 
De openingstijden van Keurslagerij 
Ron Steen, Zijdstraat 11, zijn en blij-
ven van maandag tot en met vrijdag 
van acht tot zes uur en op zaterdag 
van half acht tot vier. Op de website 
zijn recepten te vinden en meer in-
formatie betreffende week- en ove-
rige aanbiedingen: www.steen.keur-
slager.nl 
Door Miranda Gommans 

Ron en Liesbeth Steen. Foto De Boer: Patrick Spaander

Zelf vliegen in flightsimulator
Spitfiredag met markt en 
lezing in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash mu-
seum ’40-’45 organiseert op zater-
dag 5 maart de jaarlijkse Spitfire-
dag. Het is alweer de negende keer 
dat dit evenement plaats vindt. Her-
dacht wordt tevens dat het precies 
80 jaar geleden is dat het prototy-
pe van dit Engelse gevechtsvliegtuig 
in 1936 voor de eerst het luchtruim 
koos. Deze dag draait zeker ook om 
de Spitfire met code 3W-S, die in 
het museum te bewonderen is. In 
2003 kwam deze naar het museum 
in Fort Aalsmeer en na een uitge-
breide sponsoractie werd deze ei-
gendom van de stichting. Sindsdien 
is de Spitfire een publiekstrekker 
binnen de collectie en de tentoon-
stellingen rond de luchtoorlog in de 
Tweede Wereldoorlog. Bezoekers 
kunnen oog in oog staat met deze 
legende in de Spitfirehal. De Spitfire 
is een van de meest iconische vlieg-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Dat komt in de eerste plaats door 
zijn prestaties, maar zeker ook door 
de fraaie lijnen, de bijzondere el-
liptische vleugel en het ‘mooie’ ge-
luid van de motor. Het is nog steeds 
een publiekstrekker op vliegshows 
en andere evenementen en geluk-
kig zijn er na tachtig jaar nog steeds 
ruim vijftig luchtwaardig.
Het is inmiddels ook al traditie dat er 
tijdens de jaarlijkse Spitfiredag een 
tweedehands boeken en vliegtuig-
modellen markt wordt gehouden. 
De opbrengst komt ten goede aan 
het werk van het museum. Veel mo-
dellen en boeken worden verkocht 
vanaf 1 euro per stuk. Naast de boe-
kenmarkt en de openstelling van de 
Spitfire hal is er om 13.00 uur een 

lezing over de Spitfire door Hans 
Walrecht. Deze is gratis toeganke-
lijk voor bezoekers van het museum.
Nieuw is dit jaar de flightsimulator. 
Demovliegen en zelf eens proberen 
met de WO2 legende ‘te vliegen’.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur en is 
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug. De toegang be-
draagt 3,50 euro voor volwassenen 
en 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Donateurs van de stichting 
en veteranen hebben gratis toe-
gang. Voor meer informatie over de 
collectie van het museum en het 
werk van de Stichting Crash ’40-’45 
kan gekeken worden op de website 
www.crash40-45.nl.

Andere route
In verband met werkzaamheden 
aan de brug over de Ringvaart dient 
vanuit Aalsmeer een andere route 
naar het museum gereden te wor-
den. Neem na de brug de eerste af-
slag links richting Rijsenhout. Over 
de Aalsmeerderweg en bij de Meer-
landen linksaf richting Aalsmeer-
derdijk gaan rijden, aan het einde 
linksaf naar Fort Aalsmeer.

Drukke maandag voor de 
vrijwillige brandweer
Aalsmeer - Een drukke maandag 
afgelopen 29 februari voor de vrij-
willige brandweer van Aalsmeer. 
Even voor half twee in de middag 
kreeg het korps door dat het alarm 
van De Lotusbloem in de Apollo-
straat afgegaan was. Snel op weg 
naar deze vestiging van Ons Twee-
de Thuis hoefden de brandweerlie-
den niet, al snel volgde het bericht 
dat per ongeluk de handbrandmel-
der was ingedrukt. 
Even voor half acht in de avond 
werd opnieuw alarm geslagen. Een 
getuige zag rookpluimen komen uit 
het Mavo-gebouw op de hoek Men-
singlaan met de Hortensialaan. De 
brandweer is snel ter plaatse ge-
gaan. De rook bleek echter geen 
brand te zijn. Het had een andere 
oorzaak. Nabij de school wordt ge-
werkt aan de riolering. De leidin-
gen worden vernieuwd en schoon 
geblazen en de machine die hier-

voor wordt ingezet produceert veel 
stoom (en een nare plastic lucht). 
Geen brand dus gelukkig. Uiteraard 
is de brandweer wel blij met alerte 
inwoners. 
Ondanks twee keer uitrukken deze 
maandag waren de brandweerman-
nen en -vrouwen in de avond ‘ge-
woon’ in de kazerne voor de weke-
lijkse oefenavond. Er is een demon-
stratie gegeven over de nieuwe la-
gedruk slangen die binnenkort op 
de voertuigen worden geplaatst. 

Veiligheidsdag 21 mei
Overigens kan het korps altijd nieu-
we vrijwilligers gebruiken. Brand-
weerman of vrouw iets voor jou? 
Stap de kazerne aan de Zwarteweg 
eens binnen, kijk op de website of 
kom dit beroep ‘proeven’ tijdens de 
grote veiligheidsdag op zaterdag 21 
mei aanstaande waar veel demon-
straties gegeven gaan worden.

Verbreding met verblijfsrecreatie
Trekkershutten op water 
bij jachthaven Kempers
Kudelstaart - Jachthavenbedrijf 
Kempers Watersport aan de Heren-
weg 100 plan opgevat om de acti-
viteiten van de jachthaven tijdelijk 
te verbreden met verblijfsrecreatie. 
Vanuit die doelstelling is het bedrijf 
voornemens om 15 drijvende recre-
atieverblijven (aquacabins) in de 
haven af te meren. Een aquacabin 
is een drijvende trekkershut die 
voorziet in de groeiende vraag naar 
‘kamperen op het water’. De accom-
modaties zijn niet geschikt voor een 
langdurig verblijf en behoeven geen 
(duurzame) aansluiting op riolering, 
water en elektra. De verblijfsruim-
te is beperkt tot circa 40 vierkante 
meter en ingericht voor een verblijf 
van maximaal zes personen. De ge-
wenste verbreding van de bedrijfs-
activiteiten is bedoeld om een door-
ontwikkeling van de jachthaven mo-
gelijk te maken in de richting van 
een nieuw en duurzaam verdienmo-
del. Op termijn zal moeten blijken of 
het toevoegen van verblijfsrecrea-
tieve functies voor deze jachthaven 
een haalbaar concept is. Er is daar-
om een omgevingsvergunning aan-
gevraagd voor een periode van 10 
jaar. De verhuur en het beheer van 
de aquacabins zal integraal onder-
deel gaan uitmaken van het jacht-
havenbedrijf. Er zullen arrangemen-
ten worden aangeboden voor boot-
verhuur en er zal worden gewerkt 
vanuit een landelijk en centraal ge-
leid reserveringssysteem. De jacht-
havenlocatie is gelegen buiten het 
plangebied van het bestemmings-
plan Woonarken, zoals vastge-
steld door de raad op 19 decem-
ber 2013. Evenmin is de Woonar-
kenverordening Aalsmeer 2013 van 
toepassing. De gevraagde aquaca-
bins zijn van een geheel andere ca-
tegorie dan de woon- en recreatie-
arken die van oudsher in het gebied 
van de Westeinderplassen aanwe-
zig zijn. De aanvraag dient daarom 
te worden opgevat als een verzoek 
om af te wijken van het bestem-
mingsplan. In de beoordeling van 
de aanvraag is aansluiting gezocht 
bij de structuurvisie Uiterweg, zoals 
vastgesteld door de raad op 23 april 

2015. In deze structuurvisie wordt 
onderkend dat de jachthavensector 
steeds verder onder druk komen te 
staan. Door onder meer demografi-
sche ontwikkelingen en trends in de 
sector is sprake van een toenemen-
de concurrentie en lagere bezet-
tingsgraden. De structuurvisie biedt 
ruimte aan jachthaven-bedrijven om 
op zoek te gaan naar nieuwe ver-
dienmodellen en gespecialiseerde 
product-markt combinaties. In dat 
verband worden jachthavens uitge-
nodigd om de bestaande bedrijfsac-
tiviteiten te verbreden door bijvoor-
beeld het toevoegen van verblijfs-
recreatievefuncties. De gronden 
aan de Herenweg 100 vallen welis-
waar buiten het plangebied van de 
genoemde structuurvisie, maar de 
daarin gegeven visie op de jacht-
havensector en de voorgestelde 
richtingen voor de doorontwikke-
ling van jachthavens naar een toe-
komstbestendig bedrijfsmodel, bie-
den goede handvatten voor de be-
oordeling van de aanvraag. Het col-
lege heeft geconcludeerd dat de ge-
vraagde gebruiksactiviteit past bin-
nen het bredere concept van een 
jachthaven en acht een tijdelijke 
vergunning met een termijn van 10 
jaar niet onredelijk. Een (veel) kor-
tere termijn onthoudt de aanvrager 
de planologische zekerheid die hij in 
redelijkheid mag verwachten. Daar 
staat tegenover dat het college veel 
belang toekent aan een goede na-
leving van de vergunning. Het risico 
van oneigenlijk gebruik voor woon-
doeleinden dient zoveel mogelijk 
te worden uitgesloten. Vanuit de-
ze doelstelling, en om de juridische 
mogelijkheden van de handhaving 
te optimaliseren, heeft het colle-
ge besloten om aan de vergunning 
enkele voorwaarden te verbinden. 
Mocht de toevoeging van verblijfs-
recreatie aan het jachthavenbedrijf 
een succes blijken te zijn, dan ligt 
het in de verwachting dat na afloop 
van de vergunde termijn een nieu-
we aanvraag om omgevingsvergun-
ning zal worden ingediend om de 
bestaande planologische situatie te 
bestendigen.

dag ‘Let’s Go’ van 18.00 tot 19.00 
uur. In het Vrijdagavondcafé van 
21.00 tot 23.00 uur wordt ook fa-
voriete muziek van luisteraars ge-
draaid. En Ron en Caroline hebben 
weer tal van spelletjes en weetjes 
voor alle luisteraars voorbereid. 

Alleen vrouwelijke muziek 
In het kader van Internationale Vrou-
wendag zal Sem van Hest alleen 
hits door vrouwen en over vrouwen 
laten horen, vooral uit de jaren zes-
tig en zeventig. Bijvoorbeeld Miri-
am Makeba als de vrouw van Afri-
ka, maar ook Edith Piaf, de Franse 
chansonnière of Dionne Warwick, 
die het muzikale ‘geweld’ van de 
Beatles in de hitlijsten weerstond. 
Sem’s keuze is op zaterdagochtend 
om 11.00 uur te beluisteren.

Vrouwelijke politici 
De vrouwelijke vertegenwoordigers 
van alle partijen in de gemeente-
raad zijn uitgenodigd voor het pro-
gramma ‘Aalsmeer Politiek’ op za-
terdag na de uitzending van Sem. 

Nog niet bekend is wie er zullen 
aanschuiven. Door de lokale vrou-
welijke politici uit te nodigen levert 
het wekelijkse Aalsmeerse politieke 
uurtje graag een bijdrage aan Inter-
nationale Vrouwendag. En wie weet 
worden maandagavond 7 maart ook 
wel vrouwen in het voetlicht gezet in 
‘De Top 10 van...’ en ‘Door de Man-
gel’. Gewoon luisteren maar! 
De lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel en via de livestream op de web-
site: www.radioaalsmeer.nl. Elke 
avond en in het weekend overdag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne muziek. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.
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Bewoners Hornmeer kritisch 
over parkeerdruk en groen
Aalsmeer - Tijdens het laatste wijk-
overleg op 24 februari werd een in-
ventarisatie gemaakt van de aan-
dachtspunten in de wijk Hornmeer. 
Zo blijkt er veel bezorgdheid te zijn 
over de parkeerruimte in de wijk bij 
het Sportpark en de Kinderboerde-
rij. Ook de parkeermogelijkheden 
tijdens de speciale evenementen op 
het Surfeiland, alsmede op zomer-
se dagen, geeft zorgen bij de be-
woners. De vrees dat er bij de be-
bouwing van het scholenterrein on-
voldoende parkeerplaatsen gecre-
eerd zullen worden, vergroot die be-
zorgdheid.
De renovatie van het Hornmeerpark 
en het onderhoud van de wandel-
paden laat te lang op zich wach-
ten, zo vinden veel bewoners. Het 
groenonderhoud toont een verbe-
tering, maar de aanwezigen waren 
nog niet tevreden. Naast het onder-
houd van het openbare groen werd 
er ook gesproken over het onder-

houd van particuliere percelen. Ver-
waarlozing en verstening van voor-
tuinen verlaagd de kwaliteit van de 
Hornmeer die als een mooie groe-
ne woonwijk aangemerkt kan wor-
den. Zowel het bestuur als de aan-
wezigen hopen dat de inwoners van 
de Hornmeer zelf kritisch naar hun 
woonomgeving zullen kijken en hun 
perceel gepast zullen inrichten. De 
Hornmeer moet een wijk met kwa-
liteit blijven.

Wijziging busroute
Een andere zorg, die werd uitge-
sproken, was de wijziging van de 
busroute waardoor de bus in de toe-
komst waarschijnlijk niet meer door 
de wijk zal rijden. “Naast nog een 
aantal kleinere, doch niet onbelang-
rijke punten, was het wijkoverleg 
een zinvolle avond waar het bestuur 
voldoende stof tot overleg met de 
gemeente mee kreeg”, aldus voor-
zitter A. van Doorn. 

Woensdagavond 9 maart
Pact Café over betaalbaar 
wonen in Bacchus
Aalsmeer - Om iedereen zonder 
al te lange wachttijd betaalbaar en 
prettig te laten wonen, is meer no-
dig dan het inzetten op doorstro-
ming. Eén van de mogelijkheden die 
Pact Aalsmeer voor ogen staat is het 
klein wonen. Minder materiaal, min-
der bouwkosten en dus betaalbaar-
der. En aan betaalbare woningen 
is behoefte. Er zijn redenen te over 
om klein te willen wonen en voor 
de bouwwereld om klein te moe-
ten bouwen. De bevolkingssamen-
stelling verandert, de gezinsgroot-
te wordt steeds kleiner en het aan-
deel alleenstaanden groeit. Ook de 
manier van leven verandert. Minder 
geleefd door verplichtingen, ver-
antwoordelijkheden en bezit, maar 
meer bepaald door de echte vrij-
heid om je eigen manier van leven 
én wonen in te richten. Ook bekend 
is dat elke extra kamer in een huis 
uiteindelijk een extra belasting voor 
het milieu betekent: in bouwmateri-
alen, energieverbruik en inrichting. 
Woonpioniers Arthur van der Lee 
(Mixed Media Artist) en architect 
Daniël Venneman zullen tijdens het 
Pact Café op woensdag 9 maart in 
Bacchus het een en ander vertellen 
over hun onderneming en de pro-
ducten en projecten die zij maken 
en organiseren. Vervolgens zullen 
zij een wat bredere kijk geven op de 
(on)mogelijkheden van Tiny Hou-
sing in Nederland. Zij zijn nauw be-

trokken bij de Bouw Expo Tiny Hou-
sing die door de gemeente Almere 
wordt georganiseerd.

Containerwoningen
Een andere mogelijkheid is het wo-
nen in een container. In Nederland 
nog een redelijk nieuw begrip, maar 
internationaal wordt deze nieuwe 
vorm van architectuur een trend die 
langzamerhand ook naar Neder-
land is overgewaaid. Het is een stuk 
goedkoper en sneller dan de tradi-
tionele manier van bouwen, ze zijn 
oersterk, gemakkelijk te transpor-
teren, bestand tegen allerlei weers-
omstandigheden én makkelijk te 
stapelen. Het is bovendien duur-
zaam, ze kunnen makkelijk naar el-
ders worden getransporteerd voor 
een tweede leven. De sociale wo-
ningbouw schiet tekort en het is niet 
voor niets dat wooncontainers wor-
den ingezet voor het huisvesten van 
studenten, starters, vluchtelingen 
en statushouders. Rienk Postuma 
van woonstichting de Key zal aan 
de hand van startblok Riekerhaven 
nader ingaan op de vele aspecten 
van het huisvesten van verschillen-
de doelgroepen in containerwonin-
gen. Het Pact Café wordt woensdag 
9 maart gehouden in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat 4 en 
is voor een ieder gratis toegankelijk. 
Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. 

Besluit Omgevingsraad Schiphol
Meer overlast in Kudelstaart 
door experiment Kaagbaan
Aalsmeer - In het najaar start een 
experiment met een aangepaste 
startroute vanaf de Kaagbaan. Het 
doel van het experiment is dat het 
per saldo leidt tot minder hinder in 
de regio Leimuiden. Een deel van 
het vliegverkeer zal tijdens het ex-
periment in de bocht een vaste rou-
te vliegen, zodat uitwaaiering van 
het vliegverkeer richting Leimui-
den wordt beperkt. Op 26 februa-
ri hebben de leden van de Omge-
vingsraad Schiphol het besluit over 
dit experiment genomen. Het expe-
riment is het resultaat van het mi-
croklimaatproject Leimuiden waarin 
leden van de Omgevingsraad Schip-
hol gezamenlijk de mogelijke alter-
natieven voor de startroute vanaf 
de Kaagbaan hebben onderzocht. 
Bewoners en bestuurders uit ge-
meente Kaag en Braassem hebben 
in het verleden verzocht aan de Al-
derstafel (voorloper Omgevingsraad 
Schiphol) de route zodanig aan te 
passen dat deze minder hinder op-
levert voor Leimuiden. Er is nu een 
variant bedacht waarmee dat lukt. 
Er ontstaat een per saldo positief ef-
fect voor de regio Leimuiden, hoe-
wel er in Rijsenhout en Kudelstaart 
een lichte toename van de hinder 
kan optreden.
“Het microklimaatproject Leimui-
den bewijst dat constructief over-
leg met een gezamenlijk doel in 
de Omgevingsraad Schiphol tot re-

sultaat leidt”, aldus bewonersver-
tegenwoordiger Rob Loekenbach. 
Ook clustervertegenwoordiger in de 
Omgevingsraad Schiphol en inwo-
ner van Burgerveen Arnoud Hen-
driks benadrukt het succes van het 
overleg. ‘’Het kleine dorp Burger-
veen kan dankzij de Omgevings-
raad Schiphol rechtstreeks partici-
peren in dit project om de startrou-
tes van de Kaagbaan te optimalise-
ren.” Nu de Omgevingsraad Schip-
hol heeft ingestemd met het expe-
riment treffen de luchtvaartpartijen 
voorbereidingen om de aanpassing 
van de vliegroute te implementeren. 
Naar verwachting start het experi-
ment in oktober van dit jaar, nadat 
komende maanden de operationele 
uitwerking en veiligheidstoets heeft 
plaatsgevonden. Met dit experiment 
wordt onderzocht of de aanpassing 
van de startroute in de praktijk het 
effect heeft, zoals dat uit de uitge-
voerde onderzoeken naar voren 
komt. De Omgevingsraad Schip-
hol zal daarvoor tijdens het experi-
ment de effecten van de aangepas-
te vliegroute nauwlettend monito-
ren. Het experiment zal maximaal 
twee jaar duren.
Ga voor meer informatie naar www.
omgevingsraadschiphol.nl of neem 
telefonisch contact met het secreta-
riaat, de heer Johan Weggeman via 
06-52596905, of 023-5685230 of via 
info@omgevingsraadschiphol.nl

Vervangen elektriciteits-
kabels Oosteinderweg
Aalsmeer - Sinds maandag 29 fe-
bruari werkt Liander aan het elektri-
citeitsnet langs en in de Oosteinder-
weg. Eén van onze taken van Lian-
der is het onderhouden en vernieu-
wen van deze energienetten. Bij de 
Oosteinderweg verwijderen ze de 
oude elektriciteitskabels en vervan-
gen deze door nieuwe kabels. De 
werkzaamheden zijn gepland tot en 
met 15 april. 
In eerste instantie wordt begon-
nen met het leggen van een nieu-
we hoofdkabel. Als deze hoofdka-
bel klaar is, wordt de huisaanslui-
ting overgezet. Daarover neemt Li-
ander contact op met bewoners en 
bedrijven. Na overzetten zal de ou-
de kabel worden verwijderd. Het 
kan zijn dat er dan een sleuf voor 
de tweede keer open wordt gegra-
ven. Tijdens het leggen van de nieu-
we hoofdkabels hebben bewoners 
en bedrijven gewoon stroom. Bij het 
overzetten van de huisaansluiting is 
er tijdelijk voor ongeveer 2 uur per 
aansluiting geen stroom. Bij een pe-
riode van onwerkbaar weer (vorst 
of sneeuw) worden de werkzaam-
heden uitgesteld en/of onderbro-
ken. Dit heeft dan uiteraard gevol-

gen voor de duur van de werkzaam-
heden. Liander voert de werkzaam-
heden uit samen met aannemer Vis-
ser & Smit Hanab. Liander moet de 
werkzaamheden verrichten op de 
locatie waar de kabels liggen. Dit is 
vaak in de trottoirs en/of de weg. Dit 
betekent dat er minder of geen trot-
toir en/of weg beschikbaar is, waar-
door inwoners en bedrijven hinder 
kunnen ondervinden bij het berei-
ken van de woning of het bedrijfs-
pand. Bij de inrit wordt gebruik ge-
maakt van loopschotten, ook pro-
beren Liander zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van mantelbuizen, 
zodat de inrit zo snel mogelijk weer 
gebruikt kan worden. De aanne-
mer doet zijn uiterste best om er-
voor te zorgen dat inwoners/bedrij-
ven zo min mogelijk overlast erva-
ren. Nog vragen over de werkzaam-
heden of de planning? Neem dan 
contact op met de werkvoorberei-
der Edward Tijssen via 06-50225828 
of de uitvoerders Tim Nieuwets via 
06-10605730 of Gerard Tjipjes van 
Visser & Smit Hanab, bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 
uur via 06-12818670. Kijk voor meer 
informatie op www.liander.nl.

Fietsen gestolen 
en gevonden

Aalsmeer - Woensdag 24 febru-
ari is tussen kwart voor negen in 
de ochtend en drie uur ‘s mid-
dags een fiets gestolen. De Ga-
zelle Punta was neergezet bij de 
bushalte in de Gloxiniastraat. De 
damesfiets is blauw van kleur en 
de laatste cijfers van het registra-
tienummer zijn 995. De fiets was 
op slot gezet door de eigenares-
se. Mogelijk zijn er getuigen of in-
woners die de fiets hebben zien 
staan of rijden. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Gazelle City Cruiser
In het steegje tussen de School-
straat en de Zijdstraat staat al ge-
ruime tijd een voor de buurt on-
bekende fiets. Gedacht wordt 
dat deze fiets elders gestolen 
is en hier achter gelaten is. Het 
gaat om een Gazelle City Crui-
zer, blauw-groen van kleur en 
met een gel zadel. De herenfiets 
is lichtelijk verroest (zie foto) en 
staat op slot. Mogelijk herkent de 
eigenaar zijn fiets. Haal hem op!

Auto in greppel beland na 
aanrijding Legmeerdijk
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk, ter 
hoogte van tuincentrum Ranzijn, is 
woensdag 24 februari rond drie uur 
in de middag een auto in de grep-
pel naast de weg terecht gekomen. 
Een bestuurder komende van de 
Beneluxbaan knalde bij de uitrit van 
het tuincentrum tegen de Opel Cor-
sa. De auto werd door de botsing 
de greppel ingeduwd. De politie en 

de ambulancedienst zijn ter plaat-
se gegaan. De bestuurder van de 
Opel is behandeld door medewer-
kers van de ambulance. Beide voer-
tuigen hebben lichte schade opge-
lopen. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld.

Foto: KaWijKo Media
Nickelas Kok

Beschoeiing bij Spoorlaan
Aalsmeer - Twee weken terug is 
aangevangen met een aantal oe-
verrenovaties in de gemeente. Ge-
start is in het Seringenpark en nu is 
de Spoorlaan aan de beurt. Op het 
gedeelte van de Spoorlaan tussen 
Achter de Wilgen en de Linnaeus-
laan heeft vanuit het verleden nooit 
beschoeiing gezeten. Omdat de oe-
ver steeds verder afkalft wordt er nu 
aan beide zijden van de sloot een 
beschoeiing geplaatst. 
Na deze werkzaamheden vertrek-
ken de werklui naar de Van Cleeff-

kade. Op het gedeelte van de Van 
Cleeffkade bij de Burgemeester 
Kasteleinweg zakt de berm weg. 
Hier staan nu een afzetting omdat er 
kieren in het trottoir aan de waterzij-
de zijn ontstaan door de verzakking. 
De beschoeiing wordt vervangen en 
vervolgens het trottoir hersteld. 
Als laatste worden de afkalvende 
oevers bij de Catharina Amalialaan 
aangepast. 
De planning is dat de totale werk-
zaamheden nog een kleine twee 
maanden duren.

Bromfiets na een 
dag terug!

Aalsmeer - Tussen half acht en 
half twaalf in de avond van vrij-
dag 26 februari is vanuit de Vlas-
akkerlaan, bij de Lijnbaan, een 
bromfiets gestolen. De volgen-
de dag, zaterdag 27 februari, is 
de brommer terug gevonden. Be-
woners van de Muzen belden de 
politie dat er een voor hen onbe-
kend voertuig in de straat stond. 
Het bleek de gestolen bromfiets 
te zijn. Inmiddels is deze retour bij 
de rechtmatige eigenaar.

Elektrische fiets 
gestolen

Kudelstaart - Tussen woensdag 
24 en donderdag 25 februari is bij 
de bushalte aan de Mijnsheren-
weg, bij de Rietlanden, een elek-
trische fiets gestolen. De fiets is 
van het merk Sparta en het serie-
nummer eindigt op 219. De dief-
stal heeft tussen negen uur ‘s 
avonds en de volgende dag twee 
uur in de middag plaatsgevonden.

Accuboor weg 
na inbraak bus

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 23 op woensdag 24 febru-
ari is ingebroken in een bestel-
bus, die door de eigenaar was ge-
parkeerd aan het begin van de 
Aalsmeerderweg. Uit de bus is 
een accuboormachine gestolen. 
De inbraak heeft tussen tien uur 
‘s avonds en de volgende dag half 
zes in de ochtend plaatsgevonden.

Scooterrijder 
komt ten val

Aalsmeer - Om twee uur in de 
nacht van zaterdag 27 op zondag 
28 februari heeft een eenzijdig 
ongeval plaatsgevonden aan het 
einde van de Aalsmeerderweg, 
nabij een tuincentrum. Een 57 ja-
rige inwoner is met zijn scooter 
gevallen. Agenten troffen de man 
met een bebloed gezicht aan. Zijn 
bromfiets lag in de berm. De be-
stuurder verklaarde de macht 
over het stuur te zijn verloren. Hij 
is per ambulance overgebracht 
naar het Amstelland ziekenhuis.

Hennepplanten 
in schuur

Kudelstaart - Op zondag 28 fe-
bruari om vijf uur in de middag 
heeft de politie een inval gedaan 
in een schuur achter een woning 
aan de Kudelstaartseweg. Er wa-
ren aanwijzingen dat de schuur 
omgetoverd was tot hennepkwe-
kerij. In de schuur troffen agenten 
160 hennepplanten aan. De plan-
ten zijn vernietigd en alle appa-
ratuur is in beslag genomen. De 
31 jarige bewoner is aangehou-
den en is verhoord. Het onder-
zoek naar de betrokkenheid van 
de bewoners met de activiteiten 
in de schuur, verderop in de tuin, 
is nog in volle gang. 

Politie verscherpt controles 
na toename woninginbraken
Aalsmeer - In de nacht van donder-
dag 25 op vrijdag 26 februari is in-
gebroken in een woning in de Kool-
witjeslaan. Om binnen te komen 
hebben de dieven het cilinderslot 
uit de voordeur geboord. Het hele 
huis is doorzocht. Voornamelijk sie-
raden zijn ontvreemd. Vorige week 
heeft ook al een inbraak plaatsge-
vonden in de Koolwitjesstraat, even-
eens rond de 100 nummering. Tus-
sen vrijdag 26 en zondag 28 februa-
ri is geprobeerd in te breken in een 
woning in de L.A. Braakstraat. Ge-
probeerd is de cilindersloten uit zo-
wel de voordeur als de achterdeur 
te trekken. Dit is niet gelukt. Vanwe-
ge de toename van inbraken in Oos-
teinde heeft de politie de surveillan-
ces in de wijk verscherpt. Er worden 
vaker rondjes gereden, zeker in de 
avonduren. De aanwezigheid van de 

politie heeft al enig resultaat gege-
ven. Op dinsdag 1 maart om twee 
uur in de nacht kwamen agenten 
drie voor hen bekende personen 
uit Amsterdam-West tegen. De drie 
hadden gereedschappen bij zich 
waarmee inbraken gepleegd kun-
nen worden. Deze zijn in beslag ge-
nomen en tegen het drietal is pro-
ces-verbaal opgemaakt. 
De mannen konden niet aangehou-
den worden. Om te voorkomen dat 
ze alsnog aan het ‘werk’ gingen, 
hebben de agenten de drie hinder-
lijk gevolgd door de wijk. Uitein-
delijk zijn ze weggegaan. De po-
litie vraagt inwoners van Oostein-
de scherp op te blijven letten. Wie 
een verdacht persoon zien lopen, 
wordt verzocht contact op te nemen 
via 0900-8844. Wie een inbraak ziet, 
mag direct 112 bellen!

Vier winkeldieven betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 1 maart zijn 
in een super op het Poldermeester-
plein liefst drie winkeldieven op 
heterdaad betrapt. Even voor half 
zes in de middag dacht een 37 ja-
rige vrouw uit Aalsmeer de winkel 
te kunnen verlaten met voor 28 eu-
ro aan goederen. Om tien over ze-
ven ging het alarm bij de kassa af 
toen een 28 jarige man, wonend in 
Aalsmeer, wilde passeren. Hij had 
bier en vlees gestolen. De man ver-
klaarde geen geld te hebben. De 28 
jarige heeft een winkelverbod ge-
kregen. Om half negen in de avond 
werd opnieuw een winkeldief staan-
de gehouden. Een 43 jarige vrouw 
uit Amsterdam dacht spullen mee 

te kunnen nemen zonder te betalen. 
De drie winkeldieven zijn door me-
dewerkers overgedragen aan de po-
litie. Alle drie zijn gehoord, na enke-
le uren heen gezonden en moeten 
zich verantwoorden bij justitie.
Een dag eerder, op maandag 29 
februari, is bij een super op het 
Praamplein ook een winkeldief be-
trapt. Rond drie uur in de middag 
werd gezien dat een 28 jarige man, 
wonend in Aalsmeer, setjes batte-
rijen in zijn zak stopte. Door mede-
werkers is de man aangesproken en 
de politie is gealarmeerd. De 28 ja-
rige is aangehouden en na verhoor 
heen gezonden. Ook hij moet voor-
komen bij de rechter. 

Vragen politie 
via Facebook

Aalsmeer - De politie Aalsmeer 
en Uithoorn houdt zaterdag 5 
maart weer een vragenuurtje voor 
inwoners. Hiervoor dient men wel 
Facebook te hebben, want de-
ze mogelijkheid om ‘brandende’ 
vragen te stellen, opmerkingen te 
maken of verzoeken te doen aan 
agenten, vindt alleen plaats via 
dit medium. Tussen 15.00 en 17.00 
uur zitten agenten klaar met hun 
telefoon en achter de computer. 
Het kan natuurlijk gebeuren dat 
de politie weggeroepen wordt 
voor een aanrijding en dief-
stal of een ander incident, maar 
over het algemeen lukt het om de 
twee uur vol te maken en contact 
te hebben met inwoners via Fa-
cebook. Nog twee dagen om over 
vragen na te denken…

Inbraak woning 
Tartinihof

Aalsmeer - Op woensdag 24 fe-
bruari is tussen half zes in de mid-
dag en half tien ‘s avonds inge-
broken in een woning in het Tar-
tinihof in de Hornmeer. Via de 
achterdeur hebben de dieven 
zich toegang verschaft. De deur 
is open gebroken. Het hele huis 
is doorzocht. De politie vermoedt 
dat de daders langere tijd in de 
woning hebben doorgebracht. Dit 
gelet op het ‘grondige’ onderzoek. 
Alle deuren en kasten zijn open 
gemaakt. De politie heeft een op-
roep uitgegeven via Burgernet en 
hoopt dat mogelijke getuigen zich 
melden. Wie iets gezien heeft, 
wordt gevraagd contact op te ne-
men via 0900-8844.
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Raad over explosieven en 
woningbouw Hornmeer
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 10 maart komen burge-
meester, wethouders en fracties bij-
een voor de maandelijkse raadsver-
gadering. De vergadering begint om 
20.00 uur, vindt plaats in de raadzaal 
in het gemeentehuis en is gepland 
tot 23.00 uur. 
Na de opening en de vaststelling 
van de agenda wordt als eerste ge-
praat over de ingekomen stukken. 
De Cliëntenraad Heliomare Dagbe-
steding Aalsmeer heeft een nood-
kreet geschreven aan de portefeuil-
lehouder inzake de hoogte van de 
eigen bijdrage. De gemeenteraad 
van Uithoorn is in de pen geklom-
men vanwege Schiphol. Uithoorn 
wil Aalsmeer betrekken bij de in te 
dienen motie over de toegenomen 
overlast van de Aalsmeerbaan. De 
Partij voor de Vrijheid Noord-Hol-
land heeft aan de bel getrokken en 
vraagt een gelijk aantal stembu-
reaus voor het Geen Peil-referen-
dum op 6 april. Deze brief is reeds 
beantwoord, het aantal stembu-
reaus in Aalsmeer blijft gelijk. En, 
Het Aalsmeers Collectief heeft een 
bezwaar ingediend tegen het raads-
besluit inzake het vaststellen van de 
fractiebudgetten 2014. Voorgesteld 
wordt dit bezwaar in handen te stel-
len van de bezwaarschriftencom-
missie. Agenda twee gaat over het 
benoemen van Mark Bol tot vijfde lid 

van de Raad van Toezicht van Stich-
ting Auro. Een hamerstuk, net als de 
begroting van Auro die hierna aan 
de orde komt en agendapunt vier: 
Subsidieaanvraag onderzoekskos-
ten Niet Gesprongen Explosieven 
(NGE) Fort Kudelstaart. En agenda-
punten vijf en zes: Kadernota loka-
le omroep Aalsmeer en Komgren-
zenbesluit Wegenverkeerswet. Ver-
volgens wordt de fracties gevraagd 
akkoord te gaan met de benoeming 
van mevrouw J.A. Satijn tot plaats-
vervangend griffier. Portefeuillehou-
der is Jeroen Nobel en aan hem ook 
het woord tijdens de agendapun-
ten acht, negen en tien: Normen-
kader voor de accountantscontro-
le op de jaarrekening 2015 van de 
gemeente Aalsmeer. Aanwijzen ge-
meentelijke accountant 2016-2018 
en Overheveling reserve personeel 
Greenport aan gemeente Amstel-
veen. Bij aan het einde van de ver-
gadering wordt voor de laatste ge-
praat en een beslissing genomen 
over de startnotitie woningbouw-
locatie Meervalstraat en Roerdom-
plaan, project Hornmeer. De raads-
vergadering wordt afgesloten met 
het bespreken van de onderwerpen 
voor de Regioraad op 15 maart en 
het vragenkwartier. De raadsverga-
dering is openbaar. Belangstellen-
den mogen plaatsnemen op de pu-
blieke tribune.

Voor bouw fusieschool Triade
Sloop tribune van VVA 
Aalsmeer - Deze week wordt ge-
start met de sloop van de VVA tribu-
ne aan de Dreef. De werkzaamhe-
den gaan ongeveer twee weken du-
ren. Zoals gebruikelijk bij dergelijke 
oude bouwwerken is er asbest aan-
getroffen. Het gaat hier om zoge-
naamd gebonden asbest en bij het 
verwijderen ontstaat geen gevaar 
voor de volksgezondheid. Uiteraard 
wordt de sloop door een gespeciali-
seerd bedrijf uitgevoerd. Na het ver-

wijderen van het asbest wordt de 
hele tribune gesloopt. Daarna wordt 
de bodem nog onderzocht op mo-
gelijke verontreinigingen en zo no-
dig moet er daarna nog worden ge-
saneerd. 
De sloop van de tribune is nodig 
omdat op het hoofdveld de bouw 
van de nieuwe fusieschool Triade 
wordt gerealiseerd. De bouw van de 
school staat voor het jaar 2017/2018 
gepland.

Hoge eigen bijdrage nekt dagbesteding

Noodkreet van Cliëntenraad 
Heliomare aan wethouder
Aalsmeer - Een noodkreet heeft 
voorzitter Jan Stam van Cliënten-
raad van Heliomare gestuurd naar 
wethouder Ad Verburg over de 
hoogte van de eigen bijdrage Wmo. 
Heliomare biedt dagbesteding aan 
met name cliënten met een niet 
aangeboren hersenletsel. Voor som-
mige cliënten is de eigen bijdrage 
dusdanig verhoogd dat zij hebben 
besloten te stoppen met dagbeste-
ding. Vooral mensen uit de midden 
en hogere inkomensgroep zijn de 
dupe van deze maatregelen. Echter, 
zo stelt voorzitter Stam, het besluit 
om te minderen of te stoppen heeft 
een enorme impact op het leven van 
cliënten. “Dit betekent zorg mijden 
die nodig is en veelal thuis zitten en 
geen deel uitmaken van de samen-
leving. Ook de mantelzorger wordt 
zo zwaarder belast.” Gebleken is dat 
gemeenten verschillende eigen bij-
dragen bepalen. Zaanstad heeft de 
eigen bijdrage bijvoorbeeld gemaxi-

maliseerd op 220 euro per periode 
van vier weken. Purmerend heeft 
de eigen bijdrage teruggebracht tot 
het oude niveau van 14,20 euro per 
dagdeel. Aan de wethouder vraagt 
voorzitter Stam nu om in Aalsmeer 
de eigen bijdragen zodanig aan te 
passen dat cliënten gebruik kun-
nen blijven maken van de begelei-
ding en faciliteiten van Helioma-
re. “Clienten die worden getroffen 
door een herseninfarct of hersen-
letsel na een ongeval worden veel-
al uit een arbeidzaam leven getrok-
ken. Ook bij een goed inkomen kan 
niet zomaar een fors bedrag worden 
gemist. Gevolg is dat deze cliënten 
geen gebruik meer gaan maken van 
dagbesteding.” De noodkreet van 
Heliomare komt aan de orde in de 
raadvergadering van donderdag 10 
maart. Aan de fracties wordt ge-
vraagd de brief te laten behandelen 
door het college van burgemeester 
en wethouders.

Rally Club Aalsmeer naar 
België en Duitsland
Aalsmeer - Rally Club Aalsmeer 
rijdt jaarlijks enkele rally’s in binnen 
en buitenland. Dit jaar heeft Ral-
ly Club Aalsmeer drie autorally’s op 
de agenda staan. Op 23 en 24 april 
een tweedaagse voorjaarsrally Ne-
derland en België, van 19 tot en met 
25 juni een rally naar Oost Duitsland 
en op 23, 24 en 25 september een 
Wijnrally naar Boppard in Duitsland.
De tweedaagse rally naar België op 
23 en 24 april is voor Oldtimers (au-
to’s ouder als 25 jaar) of Cabrio’s. 
De groep vertrekt op zaterdag 23 
april tussen 9.00 en 10.00 uur van-

uit Nieuwkoop, een mooie rit van-
uit het groene hart, door midden 
Nederland, met veel groen en wa-
ter om uiteindelijk in België, Turn-
hout te eindigen. Er wordt over-
nacht in Turnhout. Zondag rijdt de 
groep langs de andere kant van Ne-
derland weer richting huis waar aan 
het einde van de dag de finish is. De 
rally wordt gereden met het bolletje/
pijltje-systeem met leuke opdrach-
ten onderweg, maar wel in gemoe-
delijke sfeer! Interesse? Kijk dan 
eens op de website www.rallyclub-
aalsmeer.nl.

Niels en Marco van FIQAS 
met Jong Oranje naar Tsjechië
Aalsmeer - Voor het Jong Oranje 
u21 handbalteam Nederland heeft 
bondscoach Gino Smits twee spe-
lers van FIQAS Aalsmeer geselec-
teerd. Niels de Jong en Marco Ver-
beij mogen mee naar de EK Kwalifi-
catie in Tsjechië. Vanaf 3 april komt 
de selectie bijeen. Voordat op 7 april 
naar Tsjechië wordt afgereisd, staat 
nog een oefenwedstrijd tegen Bel-
gie U23 op het programma. Jong 

Oranje speelt voor de kwalificatie 
in een poule met Turkije, Oostenrijk 
en Tsjechië. De nummer één plaatst 
zich voor het EK in Denemarken de-
ze zomer. 
De overige spelers van de selec-
tie komen uit diverse in Nederland 
hooggeplaatste teams en veelal ge-
duchte tegenstanders van FIQAS 
Aalsmeer, waaronder Kras Volen-
dam, Targos Bevo en OCI Lions.

Oud papier met 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore zamelt oud papier 
in. Sinds begin januari staat de con-
tainer hiervoor klaar op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oost-
einderweg 247a. Inbrengen kan al-
le dagen van 09.00 tot 19.00 uur. De 
container is voor gebruik voor zowel 
bedrijven en winkeliers als particu-
lieren Voor inlichtingen: Arie Konin-
gen, tel. 0297 323847.

Italiaanse avonturen van 
Nero in Poppentheater

Amstelland - Op zondag 6 maart 
speelt Jouke Lamers de voorstel-
ling Nero Corleone in Poppenthea-
ter Amstelveen. Een familievoorstel-
ling voor iedereen vanaf 4,5 jaar. Zes 
weken maar heeft de zwarte kater 
Nero nodig om de baas te worden 
op de boerderij in Italië, waar hij is 
geboren. 
Hij is voor niets en niemand bang 
en binnen de kortste keren heeft 

hij iedereen stevig onder zijn kleine 
poot: de kippen, de ezel en de ou-
de hond, tot het echtpaar Robert en 
Isolde aan toe, dat in het vakantie-
huisje op de heuvel logeert. Als Ro-
bert en Isolde na hun vakantie te-
rug gaan naar Keulen,besluit Ne-
ro met hen mee te gaan. Het wordt 
hem allemaal te benauwd daar op 
het Italiaanse platteland. Het wordt 
tijd dat hij iets van de wereld ziet. En 
zijn zusje, de lieve kleine Rosa mag 
met hem mee.
Jouke Lamers laveert behendig tus-
sen poppenspeler, acteur en vertel-
ler en weet jong en oud mee te sle-
pen in een heerlijk beeldend mu-
zikaal Italiaans avontuur. Aanvang 
voorstelling 14.30 uur. Reserveren 
kan via 020-6450439 of via www.
amstelveenspoppentheater.nl

Activiteit voor jeugd in bibliotheek
Kennismaken met Sandra 
en haar hulphond Babbe
Amstelland - Je schoenen uittrek-
ken of een pen van de grond rapen. 
Eenvoudige handelingen voor wie 
geen handicap heeft. Maar vanuit 
een rolstoel kost zo’n actie grote in-
spanning. Een hulp- of assistentie-
hond biedt uitkomst. Hij wordt spe-
ciaal getraind om binnen- en bui-
tenshuis te helpen bij handelingen 
die de baas niet zelf kan of die veel 
pijn, moeite en energie kosten. Met 
hulp van de hond wordt de baas 
zelfstandiger en minder afhankelijk 
van anderen. Op zaterdag 5 maart 
komt Sandra van Rosmalen samen 
met haar hulphond naar de biblio-
theek Stadsplein. Door een auto-
ongeluk en een spierziekte zit zij 
in een rolstoel. “Babbe is mijn lie-
ve huisdier, mijn assistentiehond 
én mijn grootste vriendin. Bab-
be helpt mij met omkleden, bood-
schappen doen, deuren openen en 
nog veel meer. Dankzij Babbe kan ik 
zelfstandig wonen. Elke dag samen 
plezier hebben is ons motto. Samen 
met Babbe kan ik de hele wereld 
aan”, zo omschrijft Sandra zelf haar 
band met Babbe. 
Wil je weten wat Babbe allemaal kan 
en ben je tussen de 9 en 12 jaar? 

Kom dan kennismaken met Sandra 
en Babbe op zaterdag 5 maart van 
13.30 tot 14.30 uur in bibliotheek 
Stadsplein in Amstelveen. De entree 
is 2,50 euro en de opbrengst gaat 
naar KNGF Geleidehonden. Kaarten 
zijn te koop in de Amstelland biblio-
theken of te bestellen via de websi-
te www.debibliotheekamstelland.nl 

Zondagmiddag lezing
Foto’s van de Heimanshof
Hoofddorp - De Heimanshof wordt 
veel op de gevoelige plaat vastge-
legd. Eén van de fotografen die de 
tuin regelmatig bezoekt is Lou van 
der Linden uit Hoofddorp. Hij geeft 
op zondag 6 maart een prach-
tig overzicht van de foto’s die hij in 
de tuin heeft gemaakt. Kom kijken 
hoe eendagsvliegen zijn vereeu-
wigd, naar vlinders, bloemen in al-
lerlei kleuren, de vier seizoenen, al-
les komt voorbij. Alvast samenvat-

tend: De Heimanshof is een plaatje, 
maar kom het vooral zelf zien! O ja, 
en vergeet niet na afloop nog even 
een rondje door het bos te lopen, 
want de stinzenplanten bloeien al. 
De lezing wordt zondag 6 maart ge-
geven van 14.30 tot 15.30 uur en is 
gratis en voor rolstoelen vrij toegan-
kelijk. Plaats: De Kijkdoos van De 
Heimanshof aan de Wieger Bruin-
laan 1, Hoofddorp. Meer info bij Je-
roen Warmerdam via 06-30694394.

Stichting Oppepper4all 
vervult al 10 jaar wensen
Amstelland - Vliegen in een lucht-
ballon? Nog een keer uw oude 
buurt zien, giraffen aaien in de die-
rentuin, de brandweer helpen of 
een VIP-ontvangst in het Rijksmu-
seum? Al 10 jaar vervult Oppeppe-
r4all dit soort wensen speciaal voor 
chronisch zieken, van alle leeftij-
den. Dit jaar viert stichting Oppep-
per4all het 10-jarig bestaan. Op-
pepper4all geeft ‘oppepperdagen’ 
aan chronisch zieken van alle leef-
tijden. Mensen met bijvoorbeeld 
kanker, MS, ALS, Reuma, Diabetes, 
Spierziekten, Hartaandoeningen, 
Hersenbeschadiging of welke chro-
nische ziekte dan ook. Kortom, zij 
zorgt voor iedereen die het hard no-
dig heeft de ziekte even op een zij-
spoor te zetten. De stichting organi-
seert de hele wensdag op maat, zo-
dat patiënten en hun dierbaren een 
mooie herinnering hebben om sa-
men op terug te kijken. Kleine, gro-
te, ultieme of laatste wensen, de 
vrijwilligers van Oppepper4all doen 
in het hele land hun uiterste best 
om van alle wensen een prachtige 
wensdag te maken. Afgelopen 10 
jaar zijn er door heel Nederland al 
bijna 400 wensen vervuld. De wens-
stichting hoopt dit jaar tijdens het 

10-jarig jubileum nog veel meer 
mooie wensen te mogen vervullen. 
Het motto van dit jaar is ‘Geef Stich-
ting Oppepper4all een mooi bedrag 
cadeau voor haar verjaardag, dan 
trakteert zij op nog meer Oppepers!’. 
In 2016 zullen er regelmatig jubile-
um activiteiten plaatsvinden. Op di-
verse plaatsen in het land, worden 
speciale wensen vervuld en bijzon-
dere benefietacties georganiseerd. 
Heeft u een idee voor een leuke sa-
menwerking, bijeenkomst, bijzon-
dere locatie of benefietactie? Neem 
dan snel contact op met de stich-
ting en draag bij aan een prachtig 
jaar voor een bijzonder doel. Kent u 
iemand die een ‘oppepper’ verdient? 
Iemand die het verdient om samen 
de dagelijkse zorgen even draaglij-
ker te maken? Ga dan snel naar de 
website en dien een wens in voor 
een dierbare: www.oppepper4all.nl.
Oppepper4all werkt 100% met vrij-
willigers en is op zoek naar mensen, 
bedrijven en organisaties om samen 
nog vele geweldige en onvergete-
lijke dagen te vervullen. Meer in-
formatie over het steunen van de-
ze stichting als donateur, partner of 
vrijwilliger is te vinden op de web-
site.

Nieuw veld Hondenschool
Aalsmeer - Vanwege de vernieu-
wing van de voetbalvelden mag de 
Hondenschool gebruik maken van 
een prima veld naast de kinder-
opvang aan de Beethovenlaan. Dit 
veld heeft voor de Hondenschool 
veel voordelen. Zo is het bijvoor-

beeld netjes gemaaid en goed ge-
draineerd, waardoor modderbaden 
tot het verleden behoren. Er zijn nu 
bijna geen molshopen waarover ge-
struikeld kan worden. Nadat er een 
paar gaten in het hekwerk zijn ge-
dicht, is het veld prima omheind. 

Al plannen voor de zomer?
Vakantiekinderen zoeken 
vakantieouders
Amstelland - Heeft u al plannen 
voor de komende zomer? Europa 
Kinderhulp wel. Nodig een kind uit 
voor een korte vakantie bij u thuis! 
Wat voor uw kinderen misschien 
heel gewoon is, is voor deze kin-
deren heel speciaal. Het is niet no-
dig om er een dure logeerpartij van 
te maken of luxe uitstapjes te doen. 
Alles wat de kinderen vragen is een 
plaatsje om te spelen, dat er iemand 
is die op ze let, iemand die duide-
lijk aangeeft waar de grens ligt. Hui-
selijke gezelligheid, samen bood-
schappen doen en persoonlijke 
aandacht is voor deze kinderen al 
heel bijzonder. Het lijkt misschien zo 
simpel, maar voor vakantiekinderen 
is dat niet altijd het geval. Gewoon 
lekker onbezorgd kind kunnen zijn 
en genieten van de vakantie.
U geeft ze een leven lang een 
prachtig souvenir mee: een vakantie 
van drie weken in uw gezin! Kunt u 
zich een mooiere zomer voorstellen?
Europa Kinderhulp is een organi-
satie die ruim 50 jaar vakanties re-
gelt voor kwetsbare kinderen die in 
moeilijke omstandigheden moeten 
opgroeien. Voor deze kinderen is 
de organisatie op zoek naar krach-
tige vakantieouders. Mensen, met 
of zonder kinderen, die vakantiekin-
deren accepteren zoals ze zijn. Het 
gaat om kinderen tussen de 5 en 12 
jaar oud en verschillende Europe-
se landen. Deze jongens en meisjes 
hebben het keihard nodig om even 
op adem te komen in een andere 
omgeving. Gewoon meedraaien in 
uw gezin, uw huis en tuin. 
Eén van de doelstellingen die Euro-

pa Kinderhulp nastreeft is dat va-
kantieouders hun vakantiekind mo-
gen terug vragen. Als na het eerste 
jaar blijkt dat het goed klikt binnen 
het gezin heeft u de mogelijkheid 
om een speciale band op te bouwen 
met het kind. Het spreekt voor zich 
dat dit heel belangrijk is in hun jon-
ge leven. 

Moeilijk, natuurlijk weet Europa Kin-
derhulp dat het niet niks is om een 
kind van een ander op te vangen 
en daarom staat zij vakantieouders 
bij met raad en daad. Heeft u een 
plekje voor deze kinderen? Kijk voor 
meer informatie op www.europakin-
derhulp.nl of bel Gert Pool via 023-
5272560, of Jolanda Langedijk via 
072-5039231.

Hierdoor is loslopen onder bege-
leiding van de trainers nu voor al-
le groepen mogelijk zonder risico 
op weglopen. Ook is het veld re-
delijk beschut dankzij de bomen er 
om heen. Het veld aan de Beetho-
venlaan is te vinden over het brug-
getje naast de kinderopvang, daar-
na langs de struiken en rechts is het 
nieuwe trainingsveld. 

Meer informatie via www.honden-
schoolaalsmeer.dierenbescher-
ming.nl of via telefoonnummer 06-
15133139 op zaterdag tussen 9.30 
en 13.30 uur.

Uitvoeringsagenda Ruimte 
Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - De Stuurgroep Green-
port Aalsmeer heeft op 11 februa-
ri de ‘Uitvoeringsagenda Ruimtelij-
ke Visie Greenport Aalsmeer‘ vast-
gesteld. Uitgangspunt van de agen-
da is dat deze inspireert en de tuin-
bouwondernemers die zelf in ac-
tie komen faciliteert. De zeven ac-
tiepunten In de agenda zijn ontwik-
keld om de ondernemers te helpen 
bij modernisering en verdere ver-
duurzaming van de glastuinbouw-
gebieden en -bedrijven. Denk bij-
voorbeeld aan het verbeteren van 
vestigingsvoorwaarden. De kracht 
van deze agenda is dat deze is ont-
wikkeld in een nauwe samenwer-
king tussen LTO Noord Glaskracht 
en de provincies en gemeenten die 
onderdeel uitmaken van Green-
port Aalsmeer. De uitvoeringsagen-
da bestaat uit zeven actiepunten die 
gefaseerd uitgevoerd worden: 
1. Het uitvoeren van een onderne-

mersverkenning in de transfor-
matiegebieden voor glastuin-
bouw.

2.  Het onderzoeken van de mo-
gelijkheden voor een Vernieu-
wingsbank: Door het samen 
brengen van fondsen en de-
ze door te ontwikkelen onder de 
noemer Vernieuwingsbank, kan 
een krachtige financiële motor 
voor duurzame modernisering 
van de glastuinbouw ontstaan.

3.  Het onderzoeken van de behoef-
te aan experimenteerzones voor 
markt- en productinnovaties in 
de sierteelt.

4.  Het harmoniseren van provinci-
aal ruimtelijke ordeningsbeleid.

5.  Het strikter handhavenop onei-

genlijk gebruik.
6.  Het organiseren van de duurza-

me vestigingsvoorwaarden zoals 
CO2- en Warmtenet.

7.  Het aanzetten tot gebiedsgerich-
te uitwerkingen en stimuleren 
van kansen die gebieden heb-
ben.

 
Ruimtecoördinator
Greenport Aalsmeer, LTO Noord 
Glaskracht en de provincies en ge-
meenten uit de regio hebben de 
agenda met elkaar ontwikkeld en 
hebben afgesproken de greenport 
brede acties gezamenlijk op te pak-
ken en te faciliteren. Een nog aan 
te stellen Ruimtecoördinatorcoördi-
neert de stap-voor-stap uitvoering 
van de acties. De gemeenten blijven 
verantwoordelijk voor de herstruc-
turering en modernisering van ge-
bieden in hun gemeenten en moe-
ten daar actie op ondernemen.
 
Visie
De uitvoeringsagenda is een verta-
ling in concrete activiteiten en idee-
en voor de uitvoering van de Ruim-
telijke Visie Greenport Aalsmeer 
2015-2025. Deze visie is in het voor-
jaar 2015 door in de greenport sa-
menwerkende tuinbouworganisa-
ties, gemeenten en provincies vast-
gesteld. 
Via de Uitvoeringsagenda Ruim-
te zetten het bedrijfsleven, de over-
heid, het onderwijs en andere rele-
vante partijen samen in op de in-
standhouding van de greenport 
als het wereldhandelscentrum van 
bloemen en planten, ook met een 
kleiner teeltareaal.
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kinder- en jeugdkrant

Cheque 800 euro voor Jeugdsportfonds

Training van Maartje Paumen 
voor hockeyjeugd Qui Vive
De Kwakel - Voor ruim 150 jeugd-
leden van HC Qui Vive was de eer-
ste veldtraining na het zaalseizoen 
dit jaar een toptraining! Niemand 
minder dan de aanvoerster van het 
Nederlandse Damesteam - meer-
voudig Olympisch-, Europees- en 
Wereldkampioen - Maartje Paumen 
gaf in samenwerking met spelers en 
speelsters van Heren1 en Dames 1 
afgelopen woensdag 24 februari de 
training.
Paumen leidde de warming up om 
daarna bij de diverse groepjes aan 

te sluiten, tips te geven en zelf ook 
een balletje te slaan. De training be-
stond uit diverse behendigheid-, 
snelheid- en scooroefeningen en 
natuurlijk ook uit het spelen van een 
partijtje.
De clinic, een initiatief van de hoofd-
sponsor Rabobank Regio Schiphol, 
is druk bezocht. Aan deze sportie-
ve middag was ook een goed doel 
gekoppeld: Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer heeft een cheque ter 
waarde van 800 euro overhandigd 
gekregen.

Themamiddag rond water 
voor jeugd in The Beach
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 4 
maart, organiseren Sportservice 
Haarlemmermeer, Cultuurpunt 
Aalsmeer en De Binding weer een 
leuke middag in The Beach voor 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar. Met het thema ‘water’ 
sluiten de organisaties aan bij het 
project jongeren op gezond gewicht 
(JOGG) waarbij een gezonde leef-
stijl wordt gepromoot.
De kinderen kunnen deelnemen 
aan drie workshops. Sportservice 
Haarlemmermeer organiseert een 
gave workshops parcours/freerun-
ning, waarbij de deelnemers leren 
om zo snel mogelijk over obstakels 
te klimmen, springen en klauteren. 
Als iedereen de techniek goed on-
der controle heeft gaan ze in een 
estafette zo snel mogelijk bekers 
water over een parcours vervoeren. 
Bij de workshop van het Cultuur-
punt Aalsmeer mogen de kinderen 
van een T-shirt zelf een kunstwerk 

maken. Met ‘water’ als thema mo-
gen de kinderen zich volledig uitle-
ven op de blanco T-shirts. Aan het 
eind van de dag heeft elk kind dan 
zijn eigen, unieke en zelfontworpen 
T-shirt. Een diëtist, De Binding en 
JOGG dragen zorg voor een work-
shop rondom het thema gezond 
eten. Op een speelse manier leren 
de kinderen alles over onbekende 
groenten, wat je allemaal met fruit 
kunt maken en hoeveel suiker er bij-
voorbeeld in een blikje cola zit. 
Kortom, een leuke en leerzame va-
kantieactiviteit, waarbij de kinderen 
zich weer een dag uit kunnen leven 
in The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Het programma start om 
13.30 uur en eindigt om 16.30 uur. 
Inschrijven kan via www.debinding.
nl. Vooraf inschrijven kost 6 euro en 
betalen aan de deur kan ook voor 8 
euro (indien er nog plek is). Er kun-
nen maximaal 80 kinderen deelne-
men.

Diverse attracties voor alle leeftijden

Kermis tot en met zondag
Aalsmeer - De voorjaarsvakantie is 
nog gezelliger geworden, want tot 
en met zondag 6 maart is er weer 
kermis in Aalsmeer. De kermisex-
ploitanten hebben afgelopen maan-
dag alle attracties opgebouwd op 
het terrein aan de Dreef, naast het 
zwembad. De attracties zijn een be-
zoek zeker waard. Naast botsau-
tootjes en trampolines en andere 
‘draai en schut’-attracties kan deel-
genomen worden aan het voetbal-, 
schiet- en vuilnisbakkenspel en kan 
een gokje gewaagd worden me de 
grijpkraantjes. 

Voor de kleinste bezoekers is er een 
draaimolen, de kindertrein rijdt en 
prijsjes zijn te winnen met onder 
andere eendjes vangen en touwtje 
trekken. Een kermis zonder suiker-
spinnen, oliebollen, zuurstokken en 

snacks kan natuurlijk niet. Al deze 
lekkernijen zijn verkrijgbaar. 

Minions en vuurwerkshow
En er worden weer extra activiteiten 
georganiseerd. Vrijdag 4 maart komen 
de Minions vanaf 19.00 uur langs, za-
terdagavond wordt afgesloten met 
vanaf 21.30 uur een vuurwerkshow 
en zondag 6 maart wordt het vast 
heel druk tijdens de eurodag! Bij di-
verse winkels liggen overigens kor-
tingsboekjes voor verschillende at-
tracties. Zeker gebruik van maken! Ga 
genieten van de kermis. Duimen maar 
voor mooi, in ieder geval droog, weer. 
De kermis is vandaag, donderdag 3 
maart, en vrijdag open van 13.00 tot 
23.00 uur, zaterdag zijn bezoekers 
welkom tussen 13.00 en 24.00 uur en 
zondag 13 maart gaan de attracties 
aan tussen 13.00 en 22.00 uur.

Van links naar rechts: De winnaars Jasmijn, Romy en Valerie met hun prijs en 
hun favoriete boek.

Provinciale finale op 12 maart
Jasmijn, Romy en Valerie 
winnen voorleeswedstrijd
Amstelland - Op donderdag 25 fe-
bruari organiseerde de Bibliotheek 
Amstelland de voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. De-
ze landelijke leeswedstrijd werd dit 
jaar voor de 23e keer gehouden. 
De kinderen waren afkomstig uit 
de groepen 7 en 8. Op hun basis-
school wonnen zij de voorleeswed-
strijd. Ze zijn dan ook allemaal in 
het bezit van de titel ‘Voorleeskam-
pioen van de school’. Tijdens deze 
voorronde in de bibliotheek traden 
de voorleeskampioenen van 15 ba-
sisscholen uit de regio Amstelland 
voor het voetlicht. Zij lazen een frag-
ment voor uit hun favoriete jeugd-
boek. De voorleeskampioenen stre-
den om een plek in een van de zes 
kwartfinales. Wie door ging naar de 
volgende ronde, bepaalde een des-

kundige jury bestaande uit Patricia 
Scholten ter Horst (leerkracht Roe-
lof Venemaschool), Corrie de Boer 
(medewerker de Bibliotheek Am-
stelland) en Tess Doucet (ouder).
Er werd gelet op voorbereiding, 
stemgebruik, tempo, verstaanbaar-
heid, emoties, contact met het pu-
bliek, maar ook de keuze van het 
fragment. De winnaars van de voor-
ronde 2016 zijn geworden: Jasmijn 
Schalekamp (basisschool Michiel 
de Ruijter), Romy Canavan (Pa-
let Zuid) en Valerie Stokkers (Ka-
rel Eyckman). Zij kregen een horlo-
ge van de bibliotheek en gaan door 
naar de kwartfinale in bibliotheek 
Hilversum op 12 maart. De winnaars 
van deze kwartfinale gaan door naar 
de provinciale finale van Noord-Hol-
land. De Nationale Voorleeswed-

Nieuwe attractie heet ‘i-TJOEP’
Kinderburgemeester opent 
glijbaan van Waterlelie 

Aalsmeer - Hij vond het eigenlijk 
best een beetje eng en was ietwat 
zenuwachtig, Donny van Aurich. De 
4,5 jarige inwoner heeft de naam-
wedstrijd voor de nieuwe glijbaan 
in zwembad De Waterlelie gewon-
nen en mocht als prijs als eerste van 
de nieuwe attractie gebruik maken. 
Samen met zijn vader ‘verdween’ hij 
in het gat van ‘i-TJOEP’ om na een 
spannend avontuur in de verlichte 
buis in het water te plonsen. 

Zingen voor jarigen
De officiële opening van de nieuwe 
glijbaan is afgelopen maandag 29 
februari verricht door kinderburge-
meester Vince Boom. Hij hield een 
korte speech en omdat er twee ja-
rigen bij waren, vroeg hij alle aan-
wezigen te zingen voor deze twee 
kinderen, die tot slot maar eens in 
de vier jaar (schrikkeldag) jarig zijn. 
De opening werd bijgewoond door 
heel veel kinderen, die samen met 
vrienden, ouders en familie naar het 
zwembad waren gekomen om de 

nieuwe glijbaan te testen tijdens de-
ze eerste dag van de vakantie. 
Namens de gemeente was wethou-
der Gertjan van der Hoeven aanwe-
zig. De wethouder van sportzaken 
werd hiervoor bedankt door Mar-
jorie Meijer, hoofd zwemzaken. De 
wethouder had geen tijd om ook de 
glijbaan uit te proberen. Het werk 
wachtte en bovendien was de rij 
voor deze nieuwe attractie bijzon-
der lang. De naam van de glijbaan is 
‘i-TJOEP’, zoals al vermeld, bedacht 
door Donny samen met zijn broers 
en zusjes. Tjoep, tube (buis) op z’n 
Nederlands en het woord ‘Joepie’, 
wat veelal klinkt als kinderen van 
een glijbaan af mogen, komt er in 
voor. Het nieuwe naambord werd 
tijdens de officiële ingebruikname 
naast de uitgang van de glijbaan 
gezet, maar gaat er natuurlijk boven 
bevestigd worden. 

Op de foto
Wie van de glijbaan afgaat wordt op 
de foto gezet. Deze kan vervolgens 
gedownload worden via de app van 
het zwembad. Vijf keer de kans om 
met een brede grijns op de foto te 
komen, want dit is het maximum 
aantal per persoon per dag. 

Omdat het vakantie is, konden kin-
deren deze week extra vrij komen 
zwemmen in De Waterlelie aan de 
Dreef. De vakantie met een frisse 
duik afsluiten kan vandaag, donder-
dag, van 12.00 tot 14.30 uur en vrij-
dag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor de 
oudere jeugd is er vrijdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur vrijzwemmen. 

Norah en Xylan winnen verkleedfeest

Beestenboel op Graankorrel
Kudelstaart - Donderdagmiddag 
25 februari was het groot feest op 
basisschool De Graankorrel. Zo-
als elk jaar was er weer een talen-
tenshow. Deze keer verzorgde el-
ke groep een optreden. Het the-
ma was dit jaar ‘Bi Ba Beestenboel’. 
Drie leerkrachten startten de show 
met een openingsact. Presentator 
en gast was Jack de Kakkerlak. Er 
werd door de groepen gezongen, 
gedanst, toneel gespeeld, een die-
renquiz en dierenballonnenspel ge-

daan en er was een echt dierenalfa-
bet. Natuurlijk was er ook weer een 
verkiezing, deze keer van het mooi-
ste dier. En wat waren er veel kinde-
ren leuk verkleed: het was moeilijk 
kiezen voor Jack de Kakkerlak. Uit-
eindelijk wonnen Norah uit groep 4 
en Xylan uit groep 8. Ze kregen een 
leuk kakkerlakkenspel cadeau. Voor 
de kinderen, het team en alle ouders 
en opa’s en oma’s die kwamen kij-
ken was het weer een leuk en ge-
slaagd feest.

Kindermatinee 
in Bacchus

Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart pre-
senteert cultureel café Bacchus 
weer een kindermatinee. Het is va-
kantie en dus wordt de vakantie-
gangers een gezellige middag ge-

Kinderburgemeester Vince Boom bij de officiële opening van de nieuwe glij-
baan i-TJOEP in zwembad De Waterlelie afgelopen maandag. 

Wie volgt Vince Boom op?
Verkiezing nieuwe kinder-
burgemeester van start
Aalsmeer - Alle Aalsmeerse kin-
deren die nu in groep zes en zeven 
zitten kunnen zich vanaf nu kandi-
daat stellen om kinderburgemeester 
te worden. De gemeente is op zoek 
naar een opvolger van de eerste 
kinderburgemeester Vince Boom. 
Vince: “Ik vind het heel leuk om kin-
derburgemeester van Aalsmeer te 
zijn. Ben je actief en houd je van 
meedenken, dan is dit precies wat 
je zoekt. Jury zijn bij de juniorpra-
menrace is een grote eer. Ik vond 
het ook heel erg leuk om bij de in-
tocht van Sinterklaas te zijn en din-
gen te openen. En je kunt zaken 
voor elkaar krijgen. Ik vind verkeers-
veiligheid bij scholen belangrijk en 
heb de gemeente gevraagd om de 
zebrapaden in Oost opnieuw te ver-
ven. Ook ben ik bezig met meer vis-
steigers voor kinderen en een nieu-
we avontuurlijke speeltuin. Heb jij 
ook een topidee, meld je dan aan 
als kinderburgemeester.”

Presentatie in gemeentehuis
Kinderen uit groep zes en zeven 
kunnen zich aanmelden door het in-
schrijfformulier op www.aalsmeer.
nl/kinderburgemeester vóór 12 april 
ingevuld retour te zenden. Op dit 
formulier kunnen zij aangeven wat 
zij als kinderburgemeester willen 

verbeteren in Aalsmeer. Woensdag-
middag 11 mei nodigt de gemeen-
te alle kandidaten uit voor een leuke 
middag op het gemeentehuis waar 
zij zichzelf én hun plannen aan een 
jury mogen presenteren. De jury se-
lecteert vervolgens maximaal zes 
kandidaten, die tussen 12 mei en 
28 mei campagne mogen gaan voe-
ren om kinderen te vragen op hen 
te stemmen. 

Campagne voeren
Zaterdagmiddag 28 mei zijn de kin-
derverkiezingen op het Molenplein 
en in de Zijdstraat in het Centrum. 
Alle kinderen uit Aalsmeer en Ku-
delstaart in de basisschoolleeftijd 
mogen in een écht stemhokje hun 
stem uitbrengen op hun favoriete 
kandidaat. In juni wordt de nieuwe 
kinderburgemeester officieel geïn-
stalleerd met een keten door burge-
meester Jeroen Nobel. 
Wethouder jeugd Gertjan van der 
Hoeven: “De gemeente Aalsmeer 
wil kinderen actiever betrekken bij 
het ontwikkelen van beleid en ac-
tiviteiten. De kinderburgemeester 
heeft daar een belangrijke rol in. Ik 
verheug me er nu al op om weer al-
le groepen zes en zeven te bezoe-
ken en de kinderen op te roepen om 
zich kandidaat te stellen.”

Vakantie-idee politie voor jeugd
Knutselen voor politieklus
Aalsmeer - De politie Aalsmeer 
Uithoorn heeft een leuke actie be-
dacht voor alle jeugdige inwoners 
tussen de 5 en 15 jaar. Voor kinde-
ren die dromen om politieagent(e) 
te worden een must om deel te ne-
men, want vijf winnaars mogen een 
paar uurtjes meewerken met de po-
litie in hun woonplaats. Het vakan-
tie-idee is om zelf een knutselwerkje 
te maken. Denk daarbij aan de po-
litie en laat je fantasie de vrije loop. 
Knutsel bijvoorbeeld een agent, een 
politieauto of een boef of maak ei-

gen handboeien. Het knutselwerk-
je door kinderen in Aalsmeer dient 
voor maandag 14 maart ingeleverd 
te worden bij het politiebureau aan 
de Dreef. 
Lijkt een politietaak uitvoeren jou 
helemaal te gek? Ga dan snel knut-
selen en wie weet. De makers van 
de vijf mooiste knutselwerkjes wor-
den uitgenodigd om een paar uur-
tjes bij de politie te komen werken. 
Spannend! De datum en het tijdstip 
wordt uiteraard in overleg gedaan 
met de ouders en verzorgers. 

strijd is een initiatief van Stichting 
Lezen in samenwerking met de Ver-
eniging van Openbare Bibliothe-
ken en de Stichting CPNB. De be-

trokken organisaties willen met de-
ze wedstrijd een breed publiek laten 
zien dat voorlezen niet alleen be-
langrijk is, maar vooral ook erg leuk.

boden. De film blijft nog even een 
verrassing, maar is bekend en voor 
veel leeftijden de moeite waard. Het 
kindermatinee begint om 13.30 uur. 
De zaal van Bacchus in de Gerbe-
rastraat gaat om 13.00 uur open. 
De toegang bedraagt 3,50 euro per 
kind. Film alleen onder begeleiding. 
De toegang voor hen bedraagt 1 
euro. 
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Instuiftrainingen voor jeugd 
bij hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Woensdag 9 maart or-
ganiseert hockeyclub Qui Vive een 
aantal instuiftrainingen voor de 
jeugd. Jongens en meisjes kunnen 
deze middag kennismaken met de 
hockeysport. Onder leiding van er-
varen trainers worden de eerste be-
ginselen van het hockey uitgelegd 
en kunnen kinderen meteen oefe-
nen met bal en stick. Deze middag 
zijn er vrijwilligers aanwezig die al-
les kunnen vertellen over het lid-
maatschap, de contributie, de trai-
ningen, het tenue en de spelregels. 
De trainingen worden gegeven voor 
diverse leeftijdsgroepen. Voor jon-
gens en meisjes uit groep drie is de 
training van 15.00 tot 16.00 uur, voor 
kinderen uit groep vier van 16.00 tot 
17.00 uur en jongens en meiden uit 
de groepen 5 en 6 zijn welkom van 
17.00 tot 18.00 uur. Voor alle trai-
ningen geldt trek lekker zittende 
(sport)kleding aan en goede sport-
schoenen. Scheenbeschermers en 

een bitje wordt aangeraden. Een 
stick is te leen! Voor vragen kan een 
mailtje gestuurd worden naar jong-
stejeugd@quivive.nl of kijk op de si-
te www.quivive.nl.
Hockeyclub Qui Vive is een regio-
nale vereniging met leden uit on-
der andere Uithoorn, Aalsmeer, Ku-
delstaart en De Kwakel. Binnen de 
club wordt veel aandacht besteed 
aan jeugd. Ook kinderen van 4 en 
5 jaar zijn van harte welkom om bij 
Qui Vive te komen hockeyen. Zij he-
ten stokstaartjes. In een program-
ma van acht trainingen werken zij 
op een sportieve manier aan de ont-
wikkeling van balmotoriek en spe-
lenderwijs worden de basisvaardig-
heden van het hockey bijgebracht. 
Dit programma wordt ook dit voor-
jaar weer aangeboden. Voor meer 
informatie stuur een mailtje naar 
stokstaartjes@quivive.nl. Het adres 
van Qui Vive is Vuurlijn 30 in De 
Kwakel.

“Het was een geweldige dag”
AJAX Kids Tour bij RKDES 
was een mega succes!
Kudelstaart - Maandag 29 februa-
ri bracht de AJAX Kids Tour een be-
zoek aan RKDES. In totaal hebben 
240 kinderen een paar uur lang leu-
ke voetbalspelletjes en een quiz in 
de echte spelersbus van AJAX ge-
daan. De sfeer was uitstekend en 
volgens velen zeker voor herhaling 
vatbaar!
Rond zeven uur in de ochtend ston-
den al diverse auto’s van AJAX Kids 

Club-medewerkers voor de hek-
ken van de club te wachten. Ze wil-
den het terrein op, om het een en 
ander op te bouwen. Gelukkig wa-
ren er vrijwilligers van RKDES ook 
al vroeg uit de veren om ze toegang 
te verlenen.
Voor de kinderen, die zich hadden 
opgegeven, was er een ochtendpro-
gramma van 9.30 tot 12.45 uur of 
een middagprogramma van 13.45 

tot 17.00 uur. Een kwartier voor aan-
vang begon de inschrijving in de 
kantine. In de kantine stonden de 
kinderen met al hun voetbaldromen 
te wachten voordat het spektakel 
begon. De 120 kinderen van RKDES 
en 120 kinderen van diverse andere 
voetbalclubs uit de regio werden in-
gedeeld in teams met de naam van 
een AJAX speler. Elk team bestond 
uit ongeveer 12 kinderen. Na de in-
schrijving kregen de kinderen een 
keycord met een fotokaart van de 
betreffende speler. 

Na het inschrijven gingen de kinde-
ren naar buiten (veld 1). Iemand van 
AJAX heette hen samen met mas-
cotte Lucky welkom. Daarna wer-

den de negen trainers voorgesteld. 
Vervolgens deden ze een warming-
up en moesten de kinderen hun 
trainer zoeken aan de hand van een 
foto van de speler van hun team. 
Vervolgens werd een groepsfoto sa-
men met Lucky en diverse teamfo-
to’s gemaakt. Samen met de trai-
ners gingen de kinderen daarna de 
diverse spelletjes langs, onder an-
dere gatendoel, dribbelen, slalom, 
aanvallen 1 tegen 1, partijtje en een 
quiz. Na afloop kregen de kinderen 
het felbegeerde AJAX Kids Tourdi-
ploma. Alle kinderen waren het na 
afloop roerend eens: “Het was een 
geweldige dag. Bedankt AJAX Kids 
Tour en alle vrijwilligers van RK-
DES.”

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 maart:
F.C.AALSMEER
De Meern 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
D.V.V.A. 2 - F.C.A. 2  11.30 u
F.C.A. 4 – Zandvoort 5 12.00 u
F.C.A. 5 – F.C.Adamsebos4 14.30 u
F.C.A. 6 – Legm.vogels 4 14.30 u
V.V.C. 6 - F.C.A. 7 14.30 u
Buiksloot 45+3 - FCA45 +1 14.30 u
Vrouwen
De Meer VR4 - F.C.A. VR1 14.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – Laren’99 A1 12.00 u
F.C.A. A2 - Velsen A2 14.30 u
V.V.C.B2 - F.C.A. B2 15.00 u
F.C.A. C1 – C.S.W. C1 12.00 u
F.C.A. C2 - S.C.W. C1 12.00 u
F.C.A. C3 – N.F.C. C1 10.15 u
F.C.A. C4 – H.S.V.’69 C1 14.30 u
Pupillen
D.I.O.S. D2 - F.C.A. D2 11.15 u
T.A.B.A. D2 - F.C.A. D4 10.00 u
Legm.vogels D8 - FCA D6 13.00 u
F.C.A. E4 – Kockengen E1  8.45 u
H.S.V.’69 E1 - F.C.A. E6 11.00 u
FCA E8 – Amstelveen E8 10.15 u
Hillegom E12 - F.C.A. E9 10.00 u
F.C.A. F1 – D.E.M. F1  8.45 u
Abcoude F2 - F.C.A. F2  9.00 u
F.C.A. F3 – Tos Actief F1 8.45 u
Buitenveldert F4 - FCA F4  8.30 u
Hillegom F5 - F.C.A. F6G 10.00 u
D.S.S. F7 - F.C.A. F7G 8.30 u
Hoofddorp F12 - F.C.A. F8  8.45 u
F.C.A. F9 – D.C.G. F7 10.15 u
D.W.S. F6 - F.C.A. F13  9.30 u
F.C.A. F14 – U.N.O. F11 8.45 u
Meisjes
F.C.A. MA1 – KB MA1 14.30 u
F.C.A. MD1 – Hertha MD1 10.15 u
F.C.A. MD2 – Z’burg MD1  8.45 u
H.F.C. MC2 - F.C.A. ME2 10.30 u

R.K.D.E.S.
D.I.O.S. D8 - R.K.D.E.S. D2  14.15 u
R.K.D.E.S. E3 – K.D.O. E3 11.00 u
N.F.C. E6 - R.K.D.E.S. E4 11.00 u
K.D.O. E4 – R.K.D.E.S. E6 9.30 u
R.K.D.E.S. E7 – Overbos E11  9.30 u
R.K.D.E.S. F2 - T.A.B.A. F1 11.00 u
R.K.D.E.S. F4 – Geuzen 5  9.30 u 

R.K.D.E.S. F6 – D.S.S. F12 11.00 u
R.K.D.E.S. F7 – K.D.O. F3 9.30 u
S.D.Z. F12 - R.K.D.E.S. F8 9.00 u
Meisjes
A.S.’80 MB1 - RKDES MB1 12.00 u
RKDES ME1 - K.D.O. ME1 11.00 u 

S.C.W.
IJmuiden 1 - S.C.W. 1 14.30 u
W.V.-H.E.D.W. 9 - S.C.W. 2 12.15 u
S.C.W. 3 – Bl.Wit/Beursb. 3 14.30 u
T.A.B.A. 45+1 - S.C.W 45+1 12.45 u
H.B.C. 35+1 - S.C.W. 35+1 15.00 u
Junioren
V.V.H.B1 - S.C.W. B1 13.30 u
F.C.A. C2 - S.C.W. C1 12.00 u
Pupillen
Kon.H.F.C. D5 - S.C.W. D1 10.45 u
S.C.W. D2- GeuzenM D5 8.45 u
D.W.S. E2 - S.C.W. E1  9.30 u
Overbos F7 - S.C.W. F2 8.30 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – Devo’58 VR1 14.30 u
Meisjes
S.C.W.MC1 – Zwanenburg1 10.15 u

Zondag 6 maart:
F.C.AALSMEER 
F.C.A. 1 – R.K.D.E.S. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - B.S.M. 2 11.00 u
Pancratius 7 - F.C.A. 3 13.00 u
F.C.A. 4 – D.I.O.S 3 11.30 u
F.C.A. 6 – F.C.A. 5 11.30 u
U.N.O. 3 – F.C.A. 5 13.00 u

R.K.D.E.S.
F.C.A. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 – Roda’23 3 12.00 u
Velsen 4 - R.K.D.E.S 3 10.30 u
R.K.D.E.S. 5 – U.N.O. 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – H.S.V.’69 2 12.00 u
Junioren
Martinus A1 - R.K.D.E.S. A1 13.30 u
H.F.C. A6 - R.K.D.E.S. A2 13.00 u
D.S.S. B2 - R.K.D.E.S. B1 14.00 u
H.F.C. B6 -R.K.D.E.S. B2 15.00 u
Nieuw Sloten - RKDES C1 11.00 u
R.K.D.E.S. C2 – K.D.O. C2 12.00 u
Diemen C6 - R.K.D.E.S C3 10.45 u
R.K.D.E.S. C4 – H.F.C. C8 12.00 u

5 of 10 kilometer en weer kidsrun
Westeinderloop: Doe mee
Aalsmeer - Op zondag 13 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als voorgaande ja-
ren is de Westeinder Adviesgroep 
hoofdsponsor van dit loopevene-
ment. De hoofdafstand is een loop 
over 10 kilometer. Ook wordt een 
5 kilometer loop uitgezet. De rou-
te van beide afstanden is gelijk aan 
die van vorig jaar. Dit parcours gaat 
voor een groot deel langs de West-
einderplassen. Vanwege groot suc-
ces staat ook de 1 kilometer kidsrun 
weer op het programma. De start en 
finish van alle afstanden is op de at-
letiekbaan aan de Sportlaan 43. De 
start voor de 10 en 5 kilometer is 
om 11.00 uur, de kidsrun begint om 
10.30 uur. Douche, kleedgelegen-
heid en EHBO zijn aanwezig. Na af-
loop ontvangt iedere deelnemer van 
de 10 en 5 kilometer tegen inleve-
ring van het startnummer een leuke 
attentie. Kinderen die meedoen aan 
de 1 kilometer ontvangen een me-
daille. Verder zijn er bekers te ver-
dienen voor de nummers 1, 2 en 3 

in diverse categorieën. De organi-
satie heeft er alle vertrouwen in om 
voor de lopers weer een goede wed-
strijd neer te zetten. Online inschrij-
ven kan nog tot en met vrijdag 11 
maart via www.westeinderloop.nl. 
Op de website tevens alle informa-
tie over de loop. Ook op de dag zelf 
kunnen deelnemers zich inschrijven 
tot 20 minuten voor aanvang van de 
loop. Raadpleeg de site ook bij ex-
treme weersomstandigheden.
De Westeinder Adviesgroep heeft 
dit jaar een nieuw sponsorcontract 
getekend met AVA voor de Westein-
derloop. Hiermee toont zij haar be-
trokkenheid bij de Aalsmeerse sa-
menleving. Tevens is het een prima 
gelegenheid om sportiviteit en regi-
onale betrokkenheid te combineren. 
Ook dit jaar is er, voorafgaand aan 
de Westeinderloop, een 9-weekse 
hardloopclinic georganiseerd. Ruim 
40 mensen hebben zich hiervoor 
aangemeld. Zij werden in de afgelo-
pen weken klaargestoomd voor de 
loop en zullen allen fit en gedreven 
aan de start verschijnen. 

Daniël Giacon in actie tijdens het EJK. Foto: A. Bizzi.

Schermen, Floret Cadetten
Daniël Giacon 5e op EJK
Aalsmeer - Daniël Giacon heeft 
op maandag 29 februari voor het 
tweede jaar deelgenomen aan de 
Europese Jeugd Kampioenschap-
pen (EJK) Schermen in de catego-
rie Floret Cadetten. Het EJK Scher-
men wordt dit jaar gehouden in het 
Servische Novi Sad en duurt nog tot 
9 maart. 
In de voorronde won Daniël alle 
partijen en stond daarmee vijfde op 
het Tableau van de 99 beste floret-
schermers van Europa tot 17 jaar. In 
de eliminaties kon het wel eens ver-
velend worden, want de andere Ne-
derlandse deelnemers zaten in de-
zelfde lijn. Het is nooit leuk om el-
kaar te treffen op een internatio-
naal titeltoernooi. Zij waren ech-
ter al verslagen voordat Daniël hen 
kon tegenkomen. Zowel op Ta-
bleau 64 als Tableau 32 werd ruim-
schoots gewonnen met 15-7. Op Ta-
bleau 16 werd het een bloedstollen-
de partij. De Hongaarse tegenstan-
der dacht zelfs even dat hij gewon-
nen had, maar het punt ging naar 
Daniël waardoor ze gelijk kwamen 
op 14-14. Vervolgens maakte Dani-

el het beslissende vijftiende punt en 
stootte hij door naar de kwartfinale. 
Bij de partij om een plek op het po-
dium was hij niet scherp genoeg en 
moest hij zijn meerdere erkennen in 
de Roemeense opponent. Vorig jaar 
bemachtigde Daniël een zevende 
plek op het EJK, dit jaar wist hij de 
vijfde plaats te behalen. 
Daniël komt vandaag, donderdag 
3 maart, nog in actie met het Ne-
derlandse equipe in de teamwed-
strijd en zal volgende week ook nog 
bij de oudere leeftijdscategorie (de 
Junioren) meedoen. Van jongs af 
aan heeft Daniël een droom: hij wil 
graag als floretschermer naar de 
Olympische Spelen. Deze droom 
wordt steeds realistischer. De groot-
ste bottleneck voor verdere ontwik-
keling van dit jonge talent is geld. 
Geld dat nodig is om trainingskam-
pen, materialen, kwalificatietoer-
nooien en kosten van de trainer te 
betalen. Daarom is Daniël dringend 
op zoek naar sponsors. Op zijn web-
site www.danielgiacon.nl is meer in-
formatie te vinden over de manieren 
van sponsoring.

Van links naar rechts: Arie de Vos, Jeugdsportfonds Aalsmeer, Tim Bakker, 
Landelijk Jeugdsportfonds, Rob Das, voorzitter Qui Vive, Ron Leegwater, mar-
keting en communicatie Rabobank Regio Schiphol en Maartje Paumen, aan-
voerster Nederlands dames Hockeyteam.

800 Euro na hockeyclinic 
voor Jeugdsportfonds
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
24 februari deden ruim 150 kinderen 
bij Hockeyclub Qui Vive mee aan de 
Olympische Hockeyclinic, die werd 
georganiseerd door sponsor Rabo-
bank Regio Schiphol. Maartje Pau-
men, uitgegroeid tot het gezicht van 
het Nederlands team en tweemaal 
op rij de beste hockeyster van de 
wereld en tevens boegbeeld van de 
Rabobank was gevraagd om ook bij 
Hockeyclub Qui Vive een hockeycli-
nic te geven. Wie deel wilde nemen 
aan de hockeyclinic moest daarvoor 
inschrijfgeld betalen. Hockeyclub 
Qui Vive bestemde de opbrengst 
van deze clinic aan het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer. Voorzitter van Qui 
Vive Rob Das en organisator na-
mens de Rabobank Regio Schip-
hol Ron Leegwater waren aanwe-
zig om de cheque van 800 euro aan 

Tim Bakker en Arie de Vos van het 
Jeugdsportfonds te overhandigen. 
Van de opbrengst van de hockey-
clinic kunnen weer enkele kinderen 
een jaar lang sporten. 
Het Jeugdsportfonds geeft sport-
kansen aan kinderen vanaf 4 tot 
18 jaar, die leven in gezinnen waar 
niet genoeg geld aanwezig is om 
lid te worden van een sportver-
eniging. Voor die kinderen betaalt 
Jeugdsportfonds de contributie en 
in bepaalde gevallen de sportattri-
buten. Sporten is juist een heerlijke 
manier is om je energie kwijt te ra-
ken. En door te sporten kan een kind 
zich ontwikkelen op fysiek, mentaal 
en sociaal vlak. Dat is belangrijk 
voor de ontwikkeling en toekomst 
van het kind, maar ook voor het ge-
zin waarin het kind leeft. Meer in-
fo op aalsmeer@jeugdsportfonds.nl

Kees Jongert Bokaal 2016
Baanrecord voor schaatser 
Mats Stoltenberg 
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag-
avond 27 februari vond voor de 32e 
keer het toernooi om de Kees Jon-
gert Bokaal op de Kennermer Ijs-
baan in Haarlem plaats. De 12 deel-
nemende ijclubs uit Haarlem, Noord-
wijk, Spaarndam, Ter Aar, Koog aan 
de Zaan, Zwanenburg, Leimuiden, 
Hoorn, Limmen, Heemskerk en VZOD 
uit Kudelstaart en De Blauwe Beu-
gel uit Rijsenhout streden op 26 on-
derdelen in alle categorieën van 500 
tot en met 5000 meter met als afslui-
ting een heuse ploegenachtervolging. 
Ook IJsclub de Blauwe Beugel uit Rij-
senhout had zijn beste rijders gese-
lecteerd, welke onder prima omstan-
digheden mochten strijden. Droog 
vriezend en windstil weer. Hierdoor 
werden ook vele persoonlijke records 
verreden. Zelfs werd er door Mats 
Stoltenborg op de 3000 meter een 
baanrecord verreden in een tijd van 
3.53,78. Al met al kan IJsclub de Blau-
we Beugel met een zesde plaats in 
het eindklassement terug zien op een 
uitstekend verreden toernooi.

Clubkampioenschappen
Nu kunnen de ijsclubleden zich 
voorbereiden op de laatste wedstrij-
den van het seizoen, voordat de ijs-
banen weer zullen sluiten. Op 20 
maart staan nog de clubkampioen-
schappen op de agenda op de Ken-
nemer ijsbaan. Deze zullen om 16.30 
uur starten met wedstrijden voor de 
allerjongsten jeugd, die op zater-
dagmorgen traint. Zij zullen een 80 
meter wedstrijd rijden, een minima-
rathon over 3 ronden, en tot slot kan 
de jeugd tegen een ouder of groot-
ouder rijden over een wedstrijd van 
100 meter. Belangstellenden zijn 
natuurlijk van harte welkom om de-
ze talenten van de toekomst aan te 
moedigen. Om 18.00 uur start ver-
volgens het grote geweld bij de pu-
pillen tot en met de masters. Zij zul-
len een 500 tot en met een 1500 me-
ter rijden en de sterksten kunnen 
nog strijden op de 3000 meter. Kijk 
voor verdere informatie op www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl of volg de 
ijsclub via facebook of twitter.

ZABO ronde 13 in Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal 
competitie wordt zaterdag 5 maart 
voortgezet met de dertiende speel-
ronde van het seizoen 2015/2016. De 
dertiende speelronde vindt plaats in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Om 18.35 uur begint Amsec Pil-
ler aan de partij tegen IBH Aalsmeer. 
Om 19.20 uur is de aftrap bij FC Ma-
drevo tegen Atlas Lions. Om 20.05 
uur speelt Kids Aktief tegen koploper 
Sportcafé de Midi’s. Om 20.50 uur is 
er de wedstrijd EZ Flower tegen Café 
Sportzicht en om 21.35 uur volgt als 
afsluiter LEMO tegen Koning Nieu-
wendijk. Publiek is natuurlijk welkom 
en de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. 

Uitslagen
De uitslagen van speelronde 11 
in sporthal de Bloemhof waren 
als volgt: Kids Aktief tegen Ko-

ning Nieuwendijk 8-4. Café Sport-
zicht tegen IBH Aalsmeer 0-1. Am-
sec Piller tegen EZ Flower 2-4. FC 
Madrevo tegen Sportcafé de Midi’s 
0-5 en Atlas Lions tegen LEMO 3-2. 
De twaalfde speelronde vond afge-
lopen zaterdag 27 februari plaats 
in de Proosdijsporthal. Hier wer-
den de volgende eindstanden ge-
noteerd: Koning Nieuwendijk tegen 
IBH Aalsmeer 3-3. FC Madrevo te-
gen Amsec Piller 1-10. Kids Aktief 
tegen LEMO 1-4. Atlas Lions tegen 
EZ Flower 4-3 en Café Sportzicht te-
gen Sportcafé de Midi’s 0-8.

Huidige stand
Sportcafé de Midi’s 12-36, Atlas Li-
ons 12-30, Kids Aktief 12-24, Am-
sec Piller 12-18, IBH Aalsmeer 12-
16, EZ Flower 12-16, LEMO 12-14, 
Café Sportzicht 12-10, FC Madrevo 
12-7, Koning Nieuwendijk 12-5.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Videoverslag op voetbalinaalsmeer
Zondag streekderby FC 
Aalsmeer tegen RKDES
Aalsmeer - De website voetbali-
naalsmeer maakt aanstaande zon-
dag 6 maart een video-samenvat-
ting van de op voorhand zeer inte-
ressante derby FC Aalsmeer tegen 
RKDES. Beide teams zullen graag 
de drie punten in de wacht willen 
slepen. Niet alleen voor de eer, ook 
de belangen op de ranglijst van 4F 
zijn voor de twee dorpsrivalen groot. 
De Kudelstaarters, met een ver-
nieuwde en verjongde selectie, spe-
len een verrassend goed seizoen. 
De ploeg van trainer Jesse Donker 
staat inmiddels op de tweede po-
sitie. Bij een goed resultaat aan de 
Beethovenlaan blijft RKDES in het 

spoor van koploper Sporting Marti-
nus. FC Aalsmeer begon de compe-
titie sterk, kende vervolgens enke-
le tegenslagen, waardoor de selec-
tie van trainer Erwin Mönnich in de 
rangschikking enkele plaatsen te-
rugzakte. Met winst in de dorpstwist 
behouden de Aalsmeerders hun po-
sitie in de subtop van 4F en is het 
tevens een goede start van de der-
de periode.
De wedstrijd aan de Beethoven-
laan begint zondag om 14.00 uur. 
Samenvatting van de derby met 
ook reacties van trainers en spe-
lers staat maandagavond online op 
www.voetbalinaalsmeer.nl.

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
is de maandelijkse bingo weer bij 
buurtvereniging De Pomp in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, 
lid of geen lid, jong of oud, gezellig-
heid en spanning staan voorop. Er 
worden tien rondes gespeeld met 
gevarieerde prijzen en één hoofd-
prijzenronde met twee waardevol-
le hoofdprijzen. Om het geld hoeft 
u het niet te laten, want het rende-
ment is altijd hoger dan uw inleg, 
is het niet qua prijzen, dan wel qua 
gezelligheid! Telefonische informa-
tie kan verkregen worden bij de se-
cretaresse van de vereniging, Caro-
line Ramp via 0297-344107.

Gerard wint op 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Graag 
zou de groep nog een paar joke-
raars er bij willen hebben! Kom ge-
rust eens kijken en kaart eens mee! 
Op donderdag 25 februari is het kla-
verjassen gewonnen door Regina 
Geleijn met 5659 punten, op twee 
is Tini Buwalda geëindigd met 5224 
punten en op drie Kees van der 
Meer met 5211 punten. Bij het jo-
keren was deze week Gerard de Wit 
met 136 punten de beste, gevolgd 
door Henny de Wit met 167 pun-
ten en Bets Teunen met 235 punten. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297–340776.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis. De aan-
vang is 20.00 uur. Op 24 februari 
is het klaverjassen gewonnen door 
Erik v/d Beitel met 5387 punten, op 
twee Piet van Klaveren met 4924 
punten en op drie Arie Zethof met 
4846 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Teunie van Klaveren 
met 3958 punten. 

Sander Molenaar (links) naast win-
naar William Hunitetu.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Sander Molenaar in grote 
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de elfde speelavond van 
de dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De opkomst 
was weer uitstekend, er waren 56 
darters. Dit was een van de druk-
ste avonden van dit seizoen en de 
hoogste opkomst van de afgelopen 
drie jaar. Het was alweer de vier-
de druk bezochte speelavond op rij. 
Ook waren er, tot groot genoegen 
van de Poel’s Eye, wederom nieu-
we gezichten. In totaal kwamen er 
dit seizoen al 101 darters over de 
vloer. Er werden maar liefst veertien 
poules met vier darters geformeerd. 
De nummers één en twee in de 
poule gingen door naar de A-ron-
de, en mochten in een onderlinge 
tweestrijd bepalen wie in het hoog-
ste niveau terecht kwam. Scott Stol-
wijk was één van deze darters. Na-
dat hij in een poule met Huib Goot-
jes eerste werd, won hij de tussen-
ronde van Michel van Galen. Ver-
volgens bereikte hij zelfs met een 
mooie overwinning op Nick Dek-
ker de kwartfinale. Nick had met 
een prachtige 130 Bull’s Eye finish 
nog wel de hoogste uitgooi van de 
avond. Huib bereikte ook alsnog de 
kwartfinale van hoogste niveau, net 
als Martin Bax en Christopher Brou-
wer. Christopher won dit seizoen al 
twee speelavonden, maar verloor nu 

van Arnaud van de Graaf, die in het 
verleden (2011) een speelavond wist 
te winnen. Nu werd Arnaud echter 
enigszins verrassend door Sander 
Molenaar uit de finale gehouden. 
Het was voor Sander zijn eerste fi-
nale op het hoogste niveau ooit. Te-
genstander William Hunitetu, die in 
de halve finale nipt van Danny Zorn 
won, stond daarentegen voor alweer 
de zesde keer dit seizoen in de fi-
nale. William was echter getergd om 
de finale te winnen, want de laatste 
drie finales gingen allen verloren. 
William ging de eerste leg furieus 
van start en won binnen zes beur-
ten (18 pijlen). Sander kreeg in de 
tweede en derde leg meerdere kan-
sen om te winnen, maar miste jam-
merlijk. William gooide daarente-
gen 50% van zijn doubles raak, wat 
resulteerde in een 3-0 voorsprong. 
William leek met prima scores (135, 
100 en een gemiste 120 finish) de 
wedstrijd te beslissen, maar ineens 
lieten de doubles hem in de steek. 
Sander profiteerde optimaal en, ter-
wijl William pijlen voor de wedstrijd 
bleef missen, even later stond het 
zelfs 3-3. William bleef echter men-
taal ijzersterk, en besliste de wed-
strijd bijna binnen vijf beurten (15 
pijlen) met een 99 finish (single 19 
met twee keer double 20). Hoewel 
Sander er deze beslissende leg met 

Voetbalquiz 
bij RKDES

Kudelstaart - Beschik jij over de 
meeste voetbalkennis van Ku-
delstaart en omstreken? Meld je 
dan nu aan voor de RKDES voetbal-
quiz op zaterdag 12 maart. Koppels 
zullen deze avond de strijd aangaan 
om de titel ‘beste voetbalkenner van 
Kudelstaart’ binnen te halen. De 
quiz zal uit verschillende ronden be-
staan, waarin alle aspecten van het 
voetbalwereldje voorbij zullen ko-
men. Met deelname aan deze avond 
zijn verschillende prijzen te winnen! 
De quiz zal beginnen om 20.30 uur. 
Inloop in de kantine aan de Wim 
Kandreef vanaf 20.00 uur. Ook dit 
jaar is de presentatie in handen van 
Tom van Hulsen! Deelname per kop-
pel is 5 euro. Aarzel niet en schrijf je 
snel via www.ecrkdes.tk in voor de-
ze altijd gezellige avond!

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 leidt 6-4 
nederlaag tegen koploper
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
op bezoek bij koploper Tempo Team 
9, ook afkomstig uit de 3de klas-
se, maar gedegradeerd met veel 
meer punten dan Bloemenlust. Jo-
han Berk en Bart Spaargaren verlo-
ren hun eerste wedstrijd dan ook vrij 
kansloos van de sterke tegenstan-
ders, maar Ed Couwenberg scoorde 
overtuigend het eerste Aalsmeerse 
punt. In het dubbelspel hadden Jo-
han en Ed wel degelijk kansen, maar 
wisten die niet te verzilveren en 
door een 9-11 nederlaag in de vier-
de game kwam Bloemenlust op een 
3-1 achterstand. In een goede par-
tij zorgde Johan voor de 3-2, waar-
na Ed het moest opnemen tegen de 
sterkste speler van Tempo Team die 
tot dan toe nog al zijn wedstrijden 
had gewonnen. Ook nu bleek hij de 
sterkste, hoewel Ed goed speelde en 
er een spannende partij van maak-
te (13-15, 14-12, 13-11, 11-7). Met 
een duidelijke zege maakte Bart er 
4-3 van, maar Ed kon niet voorko-
men dat Tempo Team weer op een 
5-3 voorsprong kwam. Johan boek-
te vervolgens zijn tweede overwin-

ning van de avond en omdat ook 
Bart niet opgewassen bleek tegen 
de sterkste tegenstander kwam de 
eindstand op 6-4.
Tegen het 8ste team van Victory ’55 
kwam Bloemenlust 2 in de Bloem-
hof niet verder dan een wat geflat-
teerde 3-7 nederlaag. Dirk Biesheu-
vel, Peter Velleman en Horst Kras-
sen wonnen elk één partij, hoewel 
er soms meer ingezeten heeft. Het 
dubbelspel ging bijvoorbeeld gelijk 
op en pas in een beslissende vijf-
de game gaven Dirk en Peter zich 
gewonnen. Ook de laatste wed-
strijd van Dirk was superspannend 
en met 11-13 in de vijfde game trok 
Dirk net aan het kortste eind.
Bloemenlust 3 wist maar 2 punten 
te sprokkelen bij Het Nootwheer 
18, door zeges van Ton de Hollan-
der en Dirk Piet. Willem Visser bleef 
zonder overwinning, ondanks een 
spannende partij in vijf games en 
een in vier. Dirk had nog kansen op 
een tweede zege, maar moest zich 
na een beslissende vijfde game ge-
wonnen geven, wat resulteerde in 
een 8-2 nederlaag.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Deze vrijdag 4 maart 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer. Iedereen is 
van harte welkom, ook kaarters 
die geen maat hebben. Daar wordt 
voor gezorgd. De kaartavond begint 
om 20.0 uur. De zaal van buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
gaat vanaf 19.30 uur open voor in-
schrijving, koffie en thee. Het kla-
verjassen op 26 februari is gewon-
nen door Marja van de Burg met 
5645 punten, op twee Theo Nag-
tegaal met 5434 punten en op drie 
is Fred Maas geëindigd met 5259 
punten. De poedelprijs was voor Wil 
ter Horst met 3486 punten.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 7 maart 
houdt Allenn Weerbaar weer een 
gezellige kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor inschrijving en koffie 
of thee. De winnaar van de kaart-
avond op 22 februari is Anton van 
de Polder met 5415 punten, gevolgd 
door Gradus van Vuren met 5408, 
Bep van Bemmelen met 5141, Adri 
Groenendijk met 5055 en Emmy 
Schuit met 4989 punten. De poe-
delprijs was voor Tiny Buwalda met 
3709 punten en de marsenprijs voor 
Henny Wahlen. Bij het jokeren be-
haalde Matty Groenendijk de hoog-
ste eer, hekkensluiter was Jopie de 
Vries.

Baanloop bij 
Atletiekclub

Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
kan iedereen weer meedoen met 
de recreatieve baanloop bij Atletiek 
Vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43a. Belangstellende hardlo-
pers kunnen kiezen uit de afstan-
den: 1, 3 of 5 kilometer. Deelna-
me kost 2 euro voor niet-leden van 
AVA. Het startschot wordt gegeven 
om 20.00 uur en inschrijven kan tot 
15 minuten voor aanvang in de kan-
tine. Er wordt gelopen met een Ipi-
co loopchip die aan de deelnemers 
wordt uitgeleend. Kleedkamers met 
douches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een prachtige plant. Ook supporters 
zijn van harte welkom. Voor verdere 
informatie: www.avaalsmeer.nl 

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
16 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Op 
9 maart is er geen soos in verband 
met de jaarvergadering. Het klaver-
jassen op 17 februari is gewonnen 
door Ria Pieterse met 5434 punten, 
gevolgd door Dirk Tromp met 5322, 
Wim Spring in ‘t Veld met 5174 en 
Gerrit van der Geest met 5167 pun-
ten.

Sjoelcompetitie in 
De Reede

Rijsenhout - Donderdag 25 febru-
ari was alweer de tiende competi-
tie-avond van het seizoen bij Sjoel-
club Rijsenhout. Na een enerve-
rende avond is het volgende klas-
sement tot stand gekomen. Hoofd-
klasse: 1. Dirkjan Baardse, 2. Tho-
mas van Brakel en 3. Jan Willem 
Vermeer. A-klasse: 1. Til Vermeer, 2. 
Annelies Ravensbergen en 3. Hans 
Schijf. B-klasse: 1. Jan Joore, 2. Plo-
nie Verdel en 3. Willem Romijn. C-
klasse: 1. Ans Borawitz, 2. Marjo Si-
im en 3. Femmy Korte.
Tijdens het koppeltoernooi op za-
terdag 27 februari in Nieuw-Ven-
nep zijn Til Vermeer en Marjo Si-
im op één geëindigd met gemid-
deld 87.77 punten en Heiltje Baas 
en Bertus Baas op twee met ge-
middeld 87.20 punten. De volgende 
competitieavond is donderdag 10 
maart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur.

Kwartmarathon 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op zaterdag 5 maart 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer weer een kwart marathon. 
De kosten zijn 10 euro per persoon, 
daar is een lunch bij in begrepen. 
De aanvang is 10.00 uur, zaal open 
vanaf 09.00 uur. Iedere kaartlief-
hebber is van harte welkom. Neem 
gerust een buurman of buurvrouw 
mee. Het kaarten is in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3.

drie ‘tonnetjes’ (een score van 100) 
de druk er goed op hield, besliste 
William met zijn volgende pijl dan 
eindelijk de wedstrijd. Het was zijn 
derde overwinning dit seizoen, en 
de tiende ooit.
De volgende keer meer over de ove-
rige drie niveaus, maar de uitslagen 
staan al op de website www.poel-
seye.nl. Hierop is ook allerlei ande-
re informatie terug vinden. Volgen-
de week vrijdag, 11 maart, is de vol-
gende speelavond in het Dorpshuis. 
Nieuwelingen zijn altijd meer dan 
welkom. Wees niet bang dat het ni-
veau te hoog is, want juist om die 
reden zijn er vier niveaus. Het motto 
van de Poel’s Eye is; ‘zoveel als mo-
gelijk darten, op zoveel als mogelijk 
het eigen niveau’. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

Handbalcompetitie dames
RKDES wint dorpsderby 
van FIQAS in Bloemhof
Aalsmeer - Een echte dorpsderby 
afgelopen zondagmiddag 28 febru-
ari in De Bloemhof. De handbal da-
mes van RKDES uit Kudelstaart en 
FIQAS Aalsmeer gingen de ‘strijd’ 
aan. Veel publiek kan kijken naar 
deze spannende treffer. De Ku-
delstaartse handbalsters kunnen 
nog wel wat puntjes gebruiken om 
niet onder in de lijst te eindigen. Te-
gen Aalsmeer deed RKDES in ieder 

geval goede zaken. De rust ging het 
Kudelstaartse team in met een voor-
sprong van 7-12 en de winst kon het 
team in de tweede helft vasthou-
den. FIQAS wist behoorlijk terug 
te komen, maar de Aalsmeerse da-
mes moesten uiteindelijk toch het 
onderspit delven. Eindstand 16-19 
voor RKDES.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Aalsmeer - Het was voor de man-
nen van FIQAS Aalsmeer afgelo-
pen zaterdag de vijfde wedstrijd 
binnen 13 dagen: na twee Challen-
ge Cup wedstrijden en twee door-
deweekse inhaalwedstrijden stond 
er alweer een confrontatie met Vo-
lendam op het programma. Mis-
schien wat veel en dat was te mer-
ken. Niet alleen miste het team de 
geblesseerde Samir Benghanem en 
kon de zieke Rodrigo Huttinga maar 
af en toe worden ingezet, de ande-
re spelers hadden duidelijk wat last 
van vermoeidheid. Niets lukte en er 
ging veel mis. En dus ging het fittere 
en feller spelende Volendam er uit-
eindelijk met de winst vandoor. Een 
kleine twintig minuten was het een 
ontmoeting tussen Aalsmeer en Vo-
lendam zoals die hoort te zijn: een 
leuke en spannende wedstrijd, met 
doelpunten om en om en volop 
strijd. Jimmy Castien en Dustin Lig-
thart waren de smaakmakers: 8-8. 
Maar daarna ging het Aalsmeerse 
middenblok de sterke Benghanem 
steeds meer missen in de dekking. 
Zo kon niet worden voorkomen dat 
de Volendamse cirkelspeler keer 
op keer vrij kwam en er veelvuldig 
uit de tweede lijn kon worden uit-
gehaald. De eigen schoten van af-
stand waren vaak te geforceerd of 
niet zuiver genoeg. Ook onzorgvul-
dig afspelen in de aanval werd ge-
nadeloos afgestraft en zo liep een 
10-11 achterstand in de laatste tien 
minuten voor rust snel op tot 10-16. 
Dustin Ligthart bepaalde de rust-
stand op 11-16. In de tweede helft 
werd het er voor FIQAS Aalsmeer 
niet veel beter op. De verdediging 
sloot nog steeds niet goed, zodat 
Volendam opnieuw vaak via de cir-
kel kon scoren. Gelukkig hielden Tm 
Bottinga, Jimmy Castien en Lars van 
Wijk het Aalsmeerse team nog een 
beetje in de race, maar het was al 
snel duidelijk dat een kentering er 
niet in zat deze avond. Zo werden 
bijvoorbeeld ook drie van de vier 
strafworpen gemist. Op een gege-
ven moment kreeg de ploeg ook 
nog te maken met een dubbel on-
dertal, maar het getuigt van karak-
ter en vechtlust dat Volendam hier 
niet van kon profiteren. De maxima-
le marge werd tien (18-28) en de 
wedstrijd kabbelde naar het eind. 
Lars van Wijk maakte er nog 21-29 
van en na een stop van Marco Ver-
beij ging Robin Boomhouwer in de 
break en scoorde via een fraaie ef-
fectbal de 22-30. Bij het weglopen 
kwam hij echter keihard in botsing 

met Geert Hinskens, een forse op-
bouwspeler van Volendam. Boom-
houwer wilde opstaan, zakte door 
z’n benen en bleef liggen. Het zag 
er ernstig uit en hij werd met een 
brancard van het veld gedragen. De 
hele zaal was een beetje van slag, 
dus dat het nog 22-31 werd inte-
resseerde niemand. Gelukkig was 
Robin even later weer op de been, 
maar had wel last van een pijnlijke 
rug. Inmiddels wordt hij behandeld 
door de fysio en gaat het gelukkig 
een stuk beter met hem. 

Ondanks de nederlaag handhaaf-
de FIQAS Aalsmeer zich wel in het 
linker rijtje van de nacompetitie en 
staat nu twee punten achter op de 
– nog ongeslagen – koplopers Li-
ons en Bevo. Aanstaande zater-
dag 5 maart moeten de Aalsmeerse 
mannen naar het Drentse Zwarte-
meer voor de moeilijke uitwedstrijd 
bij Hurry Up. Ook zij verloren tot 
nu toe één keer: uit bij Lions, maar 
wonnen hun thuiswedstrijd van Vo-
lendam. Het zal spannend worden! 
De wedstrijd begint om 20.00 uur. 
Doelpunten: Jimmy Castien en Du-
stin Ligthart 5, Lars van Wijk en Tim 
Bottinga 3, Robin Boomhouwer 2, 
Nils Dekker, Rodrigo Huttinga, Ke-
vin Hooijman en Remco van Dam 1. 

FIQAS naar Hurry Up
Na de thuiswedstrijd van het af-
gelopen zaterdag tegen Volendam 
weekend, komen de mannen van FI-
QAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 
5 maart alweer in actie. Dit keer rei-
zen ze naar het Drentse Zwartemeer 
voor een ontmoeting met JMS/Hur-
ry Up. Op de ranglijst in de nacom-
petitie staan beiden ploegen gelijk 
met evenveel punten: vier uit drie. 
Het belooft dus lekker spannend 
te worden. De wedstrijd, in sport-
hal De Eendracht, begint om 20.00 
uur. De wedstrijd live te volgen via 
videostream. Ga naar: https://www.
youtube.com/user/hvhurryup en be-
kijk de wedstrijd! Zaterdag 12 maart 
kan weer ‘gewoon’ plaatsgenomen 
worden op de tribune van sport-
hal De Bloemhof. FIQAS speelt de-
ze avond thuis tegen Targos/Bevo. 
De wedstrijd begint om 19.15 uur. 
En woensdag 16 maart is de sport-
hal aan de Hornweg opnieuw de 
place to be: De FIQAS heren nemen 
het deze avond op tegen OCI/Lions 
vanaf 20.00 uur in hal 2. De eerst-
volgende wedstrijd om de Challenge 
Cup is zaterdag 19 maart uit tegen 
Fyllingen in Bergen vanaf 16.00 uur

Nacompetitie handbal
Confrontatie Volendam iets 
te veel voor mannen FIQAS

Eerste Divisie Handbal
FIQAS dames winnen met 
23-15 ruim van Breda
Aalsmeer - Zaterdagavond speel-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
tegen United Breda: de nummer 7 
tegen de nummer 9. Dat beloof-
de vooraf een leuke en spannen-
de wedstrijd te worden. Dat werd 
het maar voor een deel. Bij de te-
genstander ontbraken, zo bleek la-
ter, een paar opbouwspeelsters en 
ook FIQAS Aalsmeer was niet com-
pleet: Samentha de Soet en Kelsey 
Maarse konden bijvoorbeeld van-
wege blessures niet meedoen. Toch 
gingen de Aalsmeerse dames prima 
van start en stonden na zes minuten 
al met 4-1 voor. Maar nadat Anouk 

Markwat de 5-3 had gemaakt van-
uit de rechterhoek werd het spel 
even wat slordiger. Breda kon profi-
teren van wat foutjes en wist op 5-6 
te komen. Dionne Visser maakte ge-
lijk, maar even later was er weer een 
achterstand: 7-9. 

Dat verschil bleef gehandhaafd tot 
de rust, die in ging bij een 8-10 tus-
senstand. Dat de Aalsmeerse dames 
zo goed uit de rust zouden komen, 
had niemand verwacht misschien, 
maar het toont de veerkracht van 
het team. Ze speelden een aardi-
ge tweede helft en de achterstand 

werd al snel recht gezet door een 
combinatie van snel spel, afspeel-
fouten bij Breda en sterke aanval-
len van de Aalsmeerse dames. Er 
werd een aantal goede break outs 
gelopen en een tijdje ging het gelijk 
op. Tot 12-12 bleven de dames van 
Breda tegengas geven, maar toen - 
na een kwartier spelen in de tweede 
helft - werd dat lastig en kon FIQAS 
Aalsmeer doorgaan met het spelen 
van het eigen spelletje. 
Zo wisten de dames uit te lopen 
naar 18-12 omdat in deze fase Li-
anne Hartog, Dionne Visser, Anouk 
Markwat, Lisa Endhoven en Bir-
git Hemmes het doel goed wisten 
te vinden. Deze voorsprong gaf de 
ploeg niet meer uit handen. Ook 
Mandy Dingenouts wist nog een 
paar mooie doelpunten te maken 
en zo kwam er een terechte 23-15 
eindstand op het scorebord. Een 
mooie overwinning! 

Zaterdag: Dames naar Bentelo
Na de gewonnen thuiswed-

strijd spelen de dames van FI-
QAS Aalsmeer aanstaande zater-
dag 5 maart weer een uitwedstrijd. 
Dit keer tegen Bentelo, een ploeg 
die op de elfde plaats staat in de 
Eerste Divisie. De dames van FI-
QAS Aalsmeer staan op de zeven-
de plaats. De wedstrijd, in sporthal 
de Pol, begint om 19.30 uur. Zater-
dag 12 maart wacht weer een thuis-
wedstrijd. Dit keer komt DSVD op 
bezoek in sporthal De Bloemhof. De 
wedstrijd begint om 20.45 uur.
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