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Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

 

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

KOM NAAR DE ONDERNEMERSAVOND OP 13 MAART: 

UITVOERING VAN DE AGENDA’S ECONOMIE 
EN RECREATIE EN TOERISME 

De gemeente Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer organiseren samen 
een ondernemersavond. Heeft u ideeën, initiatieven of concrete 
projecten op het gebied van economie of recreatie en toerisme? Laat 
dit tijdens deze avond aan ons weten. Aalsmeerse ondernemers en de 
gemeente hebben het afgelopen jaar veel initiatieven ontplooid om de 
economie aan te jagen. Wij blikken terug op 2016 en kijken vooruit 
welke activiteiten ondernemers belangrijk vinden in 2017.

19.30 uur:  Welkom door Ad Verburg en uitleg over 
 uitvoeringsprogramma Economie
19.50 uur: Ondernemend Aalsmeer onder andere over de 
 ‘Entrees van Aalsmeer’
20.05 uur: Uitleg uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 
 door Jop Kluis
20.20 uur: Deelsessies over uitvoeringsprogramma 
 Economie en Recreatie en Toerisme
21.10 uur:  Sluiting met pitch over opvallende punten uit deelsessies
21.15 uur: Start netwerkborrel

Waar:  De Oude Veiling

Iedereen is van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
Aanmelden kan via economie@aalsmeer.nl.

Actie Machineweg puur om een punt te maken!

Veel bijval voor ‘stiekem’ 
weghalen vogeltegeltjes 
Aalsmeer - Even bijpraten over 
de Machineweg. De sloop van het 
‘rooie dorp’ is in volle gang. De 
eerste huizen, aan de kant van de 
Aalsmeerderweg, zijn al verdwenen. 
En, er is nog iets weg. Iets heel ty-
perends en waar diverse discussies 
over gevoerd zijn. De tegeltjes met 
de vogels naast de deuren. Ze kon-
den niet behouden blijven, omdat 
het volgens de Woningbouwvereni-
ging niet mogelijk is om ze heel uit 
de muren te krijgen. Ze zouden ka-
pot gaan. Er zijn replica’s gemaakt 
en deze komen terug in de nieuw-
bouw. Het tegendeel over het zoge-
naamde ‘kapot gaan’ heeft Johan 
van de Coolwijk in de avond van vrij-
dag 24 februari bewezen. Met drie 
vrienden heeft hij, zoals hij zelf zegt, 
stiekem vier vogeltegeltjes uit de 
muren gehaald. In z’n geheel, geen 
één is er stuk gegaan. “Het kostte 
ongeveer een kwartiertje per steen”, 
vertelt hij. 

Onwil Eigen Haard
De vrienden hebben de actie onder-
nomen puur om een punt te maken. 
Ze wilden bewijzen dat het wel de-
gelijk mogelijk is om dit stukje his-
torie te behouden. “Ik heb tegen de 
gemeente gezegd: Er rijden karre-
tjes op de maan en wij kunnen geen 
tegeltjes uit muren halen? Het is ge-
woon onwil van Eigen Haard en zal 
allemaal wel weer met geld te ma-
ken hebben.” De actie van Johan en 
zijn vrienden heeft heel wat tongen 
los gemaakt, in positieve zin overi-
gens. Er is waardering voor deze 
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Jo-
han is al zo’n dertig jaar werkzaam 
in de bouw en noemt het tweede ar-
gument (andere constructie van de 
spouwmuur) van de woningbouw-
vereniging waarom terugplaatsing 
onmogelijk is, ook fl auwekul. “De 
gemeente moet dit niet geloven. 
Een buitenmuur is tien centime-
ter dik en het tegelblok ook, kan zo 
weer in de gevel geplaatst worden. 
Wat een onzin-verhaal. Een maan-

dag wel een feestje gaan vieren om-
dat de sluipsteen terugkomt? Die 
past wel?”

Aanspreekpunt
Johan zegt echt fl ink te balen van 
de starheid van de Woningbouw-
vereniging. “Ze lijden gezichtsver-
lies, terwijl ze veel goodwill hadden 
kunnen krijgen. Laat de mensen de 
tegeltjes er uit halen. Zonde om ze 
in de container te laten verdwijnen.” 
Johan is inmiddels het aanspreek-
punt van de tegeltjes geworden. Hij 
is ook vastberaden om Eigen Haard 
over te halen toch de tegels voor 
sloop te behoeden. “Ik krijg alle-
maal verhalen te horen. Onder an-
dere van een man die zijn moeder 
heeft beloofd dat de tegel van haar 
woning op haar graf komt. Daar wil 
je je toch hard voor maken.” Johan 
heeft momenteel regelmatig con-
tact met de gemeente, die volgens 
hem ook eigenlijk min of meer door 
de Woningbouwvereniging met een 
kluitje in het riet wordt gestuurd. “Al 
die argumenten. Weer in de maling 
genomen heb ik tegen de gemeen-
te gezegd.” 

Monument
In totaal gaat het om zeker 25 te-
gels met vogels. Johan en zijn vrien-
den hebben er vier verwijderd, maar 
nu inwoners weten dat de tegels 
wel degelijk te behouden zijn, lijkt 
nachtelijk ‘bikken’ nu al meerdere 
malen plaats te hebben gevonden. 
Van de tegels van de meeuw, de uil 
en de kraai heeft Johan een monu-
ment gemaakt en neergezet tegen-
over de sloopwoningen aan de Ma-
chineweg, bij het ketelhuis wat zijn 
bezit is. “Het is nog niet af”, laat hij 
weten. “Er komt nog een tekst bo-
ven: Waar een wil is, is een weg.” 
Mocht Eigen Haard besluiten om 
alsnog of dan toch gehoor te geven 
aan deze wens van vele inwoners: 
Johan heeft contact gehad met een 
aannemer uit Aalsmeer die 100 eu-
ro over heeft voor elke tegel die hij 

uit de muur haalt voor behoud van 
dit stukje nostalgie. Het verwijderen 
en later terugplaatsing in de nieuw-
bouw hoeft de Woningbouwvereni-
ging dus niets extra’s te kosten... 
Hopelijk kan volgende week een 
positief verhaal over de tegeltjes ge-
plaatst worden. Zoiets van: Woning-
bouwvereniging overstag, tegeltjes 
Machineweg gaan gered worden! 
Voor nu: Wordt vervolgd. 

Planning
De sloop van de woningen gaat 
overigens nog wel enkele maanden 
duren. De woningbouwvereniging 
verwacht dat de sloopwerkzaam-
heden in juni 2017 gereed zijn. Voor 
het nieuwbouwplan loopt momen-
teel nog een bestemmingsproce-
dure bij de gemeente. Conform de 
planning van de gemeente zal het 
bestemmingsplan eind dit jaar ge-
reed zijn en kan Eigen Haard aan-
sluitend de omgevingsvergunning 
aanvragen. Dit betekent dat op z’n 
vroegst begin 2018 gestart kan wor-
den met de bouw van totaal 63 wo-
ningen en appartementen. De bouw 
gaat circa anderhalf jaar uren. Dus, 
even snel uitgerekend: Mogelijk half 
2020 gereed!
Door Jacqueline Kristelijn

Burgemeester Nobel met van links naar rechts de dames Bakker, Sebe en 
Buis, vrijwilligster Marie Kluinhaar en mevrouw Van den Nouland.

Burgemeester op bezoek 
bij Rode Kruis vrijwilligers

Rode Kruis. Elke week wandelt een 
groep enthousiaste vrijwilligers van 
het Rode Kruis met een aantal be-
woners. Voor de nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente die in het te-
ken van vrijwilligers stond, heeft 
Aalsmeervoorelkaar een fi lmpje van 
dit rolstoelwandelen gemaakt. De-
ze middag konden de ‘fi lmsterren’ 
samen met burgemeester Nobel de 
fi lm helemaal zien.
“Tijdens het rolstoelwandelen de-
len de mensen hun verhalen en dat 
is wat het ook zo leuk maakt”, zegt 
Rode Kruis vrijwilliger Gerda. Bur-
gemeester Nobel benadrukte nog-
maals hoe belangrijk vrijwilligers 
voor de samenleving zijn. Gelukkig 
zijn er in Aalsmeer nog altijd veel 
mensen die zich belangeloos in-
zetten voor de ander. Met de be-
woners, voornamelijk bewoonsters, 
maakte burgemeester Nobel nog 
een praatje. De deelnemers aan het 
rolstoelwandelen vertellen hem het 
fi jn te vinden om lekker buiten te 
zijn en de markt te bezoeken. ‘Film-
ster’ mevrouw Bakker is wel blij dat 
het afgelopen dinsdag te koud was 

om te gaan wandelen. Nu zit haar 
haar tenminste goed voor een foto 
met de burgemeester.

Rolstoelwandelen
Vrijwilliger worden? Het Rode Kruis 
is nog op zoek naar rolstoelwandel-
vrijwilligers. Judith Noordam vertelt 
graag meer over het rolstoelwande-
len. Ze is bereikbaar via jnoordam@
rodekruis.nl.

Aalsmeer - Op dinsdag 28 februa-
ri kwam burgemeester Jeroen No-

bel theedrinken bij de bewoners van 
’t Kloosterhof en vrijwilligers van het 

Potten Nutrilon 
uit winkel weg

Aalsmeer - Op woensdag 22 fe-
bruari rond half zes in de mid-
dag heeft een donkergetint stel 
liefst 39 potten Nutrilon gesto-
len uit een winkel op het Praam-
plein. Toen de man en de vrouw 
de zaak verlieten met drie vol-
le tassen werd de diefstal opge-
merkt. Het tweetal wist te ontko-
men in een gehuurde auto.

Bewoner blijkt 
overleden

Aalsmeer - Op zaterdag 25 fe-
bruari om half acht in de och-
tend werden de hulpdiensten 
gealarmeerd voor een reanima-
tie aan de Oosteinderweg. Er 
was alarm geslagen door de zus 
van de bewoner, die dagelijks 
contact had met haar broer. De 
telefoon werd echter niet opge-
nomen. De politie en leden van 
het reanimatieteam zijn naar de 
woning gesneld. Daar troffen zij 
de 73-jarige bewoner liggend 
op de grond aan. Hij bleek te 
zijn overleden. 
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KERKDIENSTEN

DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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.

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

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, 
juridische en emotionele ondersteuning 
aan slachtoffers en betrokkenen van 
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt 
bij ons terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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ganist: R. Kooning. 
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst. Spreker: 
Judith Kersloot.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met br. T. de Boer 
uit Veenendaal en 16.30u. Dienst 
met ds. J. Weij. Op 8 maart Bid-
dag met ds. J. Weij, 19.30u.

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

Woordcommunieviering, N. Kui-
per. Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering met m.m.v. Klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 
Woensdag 8 maart 17.30u. Kruis-
weg in Karmelkerk, vg. Krzysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. K.W. 
de Jong. Om 10u. Tienerdienst.

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Viering m.m.v. 

kinderkoor. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 op dinsdag 7 maart 
met Hoite Slagter, ‘Hoogtepun-
ten uit het boek Job’.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 6 maart 
met ds. Coen van Hoogstraten. 

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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met dhr. Eric 

Wegman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Arjen Ravesloot. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag 10u. en 16.30u. Dien-

sten met ds. M. Hogenbirk. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Collecte: Doopsge-
zind Wereldwerk. Oppas op aan-
vraag: 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. N. 
Scholtens uit Ridderkerk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met dhr. P.J. 

Verhagen, Harderwijk. Organist: 
J. Piet. Om 18.30u. Zangdienst 
met ds. E.J. Westerman m.m.v. 
Haarlemmermeers Mannenkoor 
en organist H. van Noord. Op 8 
maart om 19.30u. Biddag Gewas 
en Arbeid, ds. Z. de Graaf, Kat-
wijk. Organist: M. Noordam.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. Haeck uit Zeist. Or-
ganist: Theo Griekspoor. Op 8 
maart 19.30u. Biddag voor Ge-
was en Arbeid, ds. J. Haeck. Or-

 Zondag 
5 maart

Palingvisser Rekelhof te 
gast bij de Zonnebloem
Kudelstaart - Het is woensdag 22 
februari, buiten regenachtig, dus 
uitgesproken toeval een middag, 
dat Theo Rekelhof is uitgenodigd, 
om een lezing te geven over zijn 
mooie Visserijbedrijf aan en op de 
Westeinderplassen. De Zonnebloem 
afdeling Kudelstaart heeft hem hier-
voor uitgenodigd. Het is rond half 2 
als de eerste gasten komen binnen 
druppelen in het Dorpshuis. Vrij-
willigers ontvangen hen met kof-
fie of thee. Een paar vrijwilligers ha-
len gasten op, die moeilijk ter been 
zijn. Er zijn al gauw 80 mensen,die 
een mooi plaatsje vinden in de zaal. 
Rond kwart over 2 start Theo zijn le-
zing en zegt, dat het voor hem een 
thuiswedstrijd behelst. Hij vertelt, 
dat hij de vierde generatie vissers 
is. Zijn vader was in 1871 vanuit De 
Kwakel naar Kudelstaart verhuisd, 
Hij gaat voorlopig wonen aan het 
Robeind. In 1880 verhuist hij naar 
de huidige lokatie aan de Herenweg 
32. Eerst woont hij in een eenvoudig 
houten huisje. Maar in 1913 bouwt 
zijn vader een mooi stenen huis. 
Van de historie dan naar het heden. 
Theo vertelt dat er momenteel nog 
drie vissers actief zijn. Eigenlijk zijn 
het er nog maar twee, want de heer 
Eveleens houdt zich niet meer actief 
bezig met de visserij. Theo daarin-
tegen wel, in verschillende sektoren 
van de paling visserij. Zowel in de 
bescherming als voorlichting speelt 
hij een belangrijke rol. Denk daarbij 
aan voorlichting op scholen. Hij ver-
telt dat de Westeinderplassen onge-
veer 6 kilometer lang en 2 kilome-
ter breed is. Vanaf de vroege his-
torie van Aalsmeer hebben de vis-
serij, turfwinning en bloementeelt 
een belangrijke rol gespeeld. Later 
kwam daar ook nog de toeristische 
sector bij. Door onder andere de 
sluiting van het IJsselmeer komt de 
paling in gevaar. Rond 1950 wordt 
de eerste glasaal uitgezet. Hierin 

speelt Theo wederom een belang-
rijke rol. Dit waarborgt namelijk het 
voortbestaan de paling in de West-
einder. Als Theo terugkeert van zijn 
vangst wordt de paling 30 tot 45 
minuten gedroogd. Daarna wordt 
de paling gerookt in een speciale 
rookkast. In de pauze laat Theo een 
meegebrachte Wolkrab zien aan de 
mensen in de zaal. Tijdens de pau-
ze wordt er door de vrijwilligers een 
drankje, borreltje of anders lekkers 
geserveerd, toastje met uiteraard 
Theo’s paling, bitterbal, bami schijf-
jes etc. Na de pauze vertelt Theo 
dat hij vanaf 2018 een quotum krijgt 
toegewezen . Hij is daar wel erg blij 
mee, want dan weet hij hoeveel er 
gevist mag worden. Zeker omdat hij 
ongeveer drie maanden per jaar niet 
mag vissen, in november, december 
en januari. Theo deelt tot slot nog 
mee dat hij wat pakjes paling heeft 
meegenomen voor een eventue-
le aankoop. Piet spreekt een dank-
woord uit, en biedt Theo een prach-
tige fles met inhoud aan. Hier ein-
digt een mooie middag, waarin alle 
aanwezigen veel wijzer zijn gewor-
den – dankzij Theo Rekelhof – over 
de paling in al zijn facetten. Wilt U 
na het lezen van dit stukje meer in-
formatie over de Zonnebloem afde-
ling Kudelstaart? Neem dan con-
tact op met Els Schaefers via 0297–
342414.

Volgende week collecte 
Amnesty in Rijsenhout
Rijsenhout - Mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International houdt 
in 2017 voor de vijftiende keer een 
landelijke collecte. In de gemeente 
Rijsenhout zullen van 5 tot en met 
11 maart collectanten de straat op-
gaan. Amnesty International wil een 
wereld waarin iedereen profiteert 
van de mensenrechten. Om dat te 
bereiken doet Amnesty onderzoek 
naar schendingen van deze rech-

ten en voert actie tegen die schen-
dingen. Amnesty is een onafhan-
kelijke organisatie en neemt voor 
haar onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of politie-
ke groeperingen. Juist daarom is de 
opbrengst van de collecte van on-
schatbare waarde voor de organisa-
tie. Met het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Amnes-
ty haar werk blijven doen.

Start collecte Reumafonds
Kudelstaart - Het Reumafonds 
houdt binnenkort de jaarlijkse lan-
delijke collecte. In de week van 13 
tot en met 18 maart komen ruim 
57.000 vrijwilligers in actie om door 
heel Nederland geld op te halen 
voor de bestrijding van reuma. Met 
uw donaties financiert het Reuma-
fonds onderzoeken die de oorzaak 
van reuma kunnen achterhalen en 
verbeteringen in de behandeling 
kunnen realiseren. 
Uw bijdrage is van groot belang, 
want het Reumafonds is afhankelijk 
van giften van particulieren en be-
drijven. Als u meehelpt, helpt u het 
leven van 2 miljoen Nederlanders te 
verbeteren.
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan ge-
wrichten, spieren en pezen. Elke 
dag krijgen 700 mensen de diagno-
se reuma. In totaal kampen 2 mil-
joen Nederlanders met een vorm 
van reuma, zoals artrose, reuma-
toïde artritis of jeugdreuma. Dat 

is één op de negen Nederlanders. 
Daarmee is reuma de meest voor-
komende chronische ziekte in Ne-
derland. De kenmerken van reuma 
zijn vaak onzichtbaar, maar de im-
pact van de ziekte is groot. Tweeder-
de (69%) van reumapatiënten wordt 
dagelijks beperkt in zijn dagelijk-
se activiteiten door pijn, vermoeid-
heid of verminderde mobiliteit. De 
afgelopen 90 jaar heeft het Reu-
mafonds al veel bereikt in de strijd 
tegen reuma. De sleutel om reuma 
helemaal de wereld uit te helpen is 
nog meer wetenschappelijk onder-
zoek. Naast het financieren van we-
tenschappelijk onderzoek geeft het 
Reumafonds voorlichting, onder-
steunen we patiëntenactiviteiten en 
komt het fonds op voor de belangen 
van mensen met reuma bij politiek 
en zorg. Samen strijden voor een 
beter leven met reuma vandaag en 
een leven zonder reuma in de toe-
komst. De collectanten zijn blij met 
iedere gift die hieraan bijdraagt. 

Verkoop Israël-
producten

Aalsmeer - Op zaterdag 4 maart 
kunnen in ‘t Baken aan de Sportlaan 
86 weer producten uit Israël beke-
ken en eventueel gekocht worden. 
Israël heeft steun hard nodig, er ko-
men nog steeds emigranten uit Eu-
ropa binnen en dat brengt heel veel 
zorgen en kosten met zich mee. Bin-
nen lopen kan tussen 13.00 en 16.00 
uur. Bij besteding van 25 euro wordt 
een mooie afdruipmat cadeau ge-
daan. Israël-consulente Diny Wi-
chers heet belangstellenden van 
harte welkom.

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore plaatst op de eer-
ste maandag van de maand een 
container op de parkeerplaats van 
The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Deze container kan ge-
vuld worden met oud papier, karton 
en verpakkingsmaterialen door zo-
wel particulieren als bedrijven. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
koorkas. De container is er maan-
dag 6 maart weer van 10.00 tot 
19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie 
Koningen, telefoon 0297-323847.

NIAZ Accreditatie voor 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Het Nederlands In-
stituut voor Accreditatie in de Zorg 
(NIAZ) heeft vrijdag 24 februari be-
sloten dat Ziekenhuis Amstelland 
de NIAZ Qmentum accreditatiesta-
tus wederom voor vier jaar mag voe-
ren. De NIAZ Qmentum accredita-
tie is het bewijs dat het ziekenhuis 
er volledig op is gericht om kwaliteit 
en veiligheid voor patiënten en me-
dewerkers te waarborgen. 
“Wij zijn er vreselijk trots op dat on-
ze organisatie geslaagd is voor de-
ze pittige kwaliteit- en veiligheids-
toets van het NIAZ. De accreditatie-
status is een belangrijk ‘keurmerk’ 
en geeft het vertrouwen aan pa-
tiënten, verzekeraars en samenwer-
kingspartners, dat ons ziekenhuis 
een goed en veilig georganiseer-
de instelling is”, zegt Ad Huijsmans, 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 
“Bovendien is het een aanmoedi-
ging om verder aan de ontwikke-
ling van kwaliteit te blijven werken. 
Op dat punt hebben we van het NI-
AZ in het rapport goede aanbeve-
lingen gekregen.” “De medisch spe-

cialisten, medewerkers en vrijwilli-
gers in Ziekenhuis Amstelland zet-
ten zich dagelijks vol passie in om 
onze patiënten de beste zorg te le-
veren in een aangename en veilige 
omgeving. Dat is onze primaire taak. 
Het NIAZ keurmerk is het bewijs dat 
wij hier heel goed in slagen”, aldus 
Silvia Moonen, adviseur Kwaliteit & 
Veiligheid van het ziekenhuis.

Complimenten
Het behalen van het keurmerk is 
geen doel op zich. Ziekenhuis Am-
stelland zal zich blijvend inzetten 
om de zorgprocessen te verbeteren 
en heeft daarin nog een aantal uit-
dagingen te gaan. Voor de heldere 
strategie van het ziekenhuis, de sa-
menwerking in de keten met huis-
artsen en medisch specialisten en 
de spirit, flexibiliteit en veerkracht 
van alle medewerkers in alle lagen 
van de organisatie had het audit 
team van het NIAZ complimenten. 
Het NIAZ ‘keurmerk’ is vier jaar gel-
dig, waarna het ziekenhuis opnieuw 
zal worden getoetst.

Zangdienst in de 
Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 5 maart staat 
de eerste zangdienst van dit jaar op 
het programma. Onder de noemer 
‘Zingen in de Dorpskerk’ zullen er 
ook dit jaar weer een aantal zang-
diensten plaatsvinden in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat. 

Zondag 5 maart om 18.30 uur is de 
aftrap hiervan. Er zal deze avond 
medewerking verleend worden 
door het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer (IMH) onder lei-
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 

SV Omnia haalt 
oud papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 3 maart haalt sportver-
eniging Omnia 2000 het oude pa-
pier op. Gaarne de papiercontainer 
of dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingen en 
instellingen. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een fi-
nanciële bijdrage op www.stichting-
supportingkudelstaart.nl

KiKa: Nieuwe medicijnen 
tegen kinderkanker
Amstelveen - Dankzij de steun van 
vele Nederlanders aan KiKa zijn er 
nieuwe medicijnen voor kinderkan-
ker gevonden.
Onderzoekers van het Prinses Máxi-
ma Centrum voor kinderoncologie 
hebben een medicijn gevonden dat 
heel goed lijkt te werken tegen leu-
kemie bij baby’s. In laboratorium-
proeven bleek dit middel in kor-
te tijd voor volledige genezing van 
dit type leukemie te kunnen zorgen. 
“Een spectaculair resultaat dat ons 
doet geloven dat de overlevings-
kans voor deze baby’s in de nabije 
toekomst flink zal kunnen verbete-
ren”, aldus de onderzoekers. En dat 
is hard nodig, aangezien nu nog 
steeds 65% van deze baby’s over-
lijdt. KiKa steunt nu ook het vervolg 
van dit onderzoek waarin het middel 

verder getest zal worden. Dit onder-
zoek zal de komende 2 jaar gedaan 
worden door dezelfde groep onder-
zoekers in het Prinses Máxima Cen-
trum. Hopelijk wordt de werking van 
dit middel hiermee snel bevestigd, 
zodat het ingezet kan worden bij 
deze jonge patiënten en zal het ge-
nezingspercentage hierdoor stijgen. 
Dankzij alle donateurs en mensen 
die in actie komen of KiKa steunen 
heeft dit onderzoek kunnen plaats-
vinden en zijn deze positieve resul-
taten behaald. Daarvoor bedankt Ki-
Ka iedereen die haar steunt.
Op dit moment geneest 75% van al-
le kinderen met kanker. Dat moet en 
dat kán beter. “Het is ons doel om 
het percentage te verhogen naar 
95%”, besluit KiKa. Meer informatie 
op www.kika.nl.

Baan7 met Judith Kersloot
Aalsmeerderbrug - Zondag 5 
maart is er om 19.00 uur Baan7 in 
de Levend Evangelie Gemeente, een 
avond die door en voor jongeren 
wordt georganiseerd. Naast muziek 
van de Baan7 band zal de 26-jari-
ge Judith Kersloot spreken over het 
thema ‘Broken’. Judith Kersloot is 
fotograaf en betrokken bij de jonge-
renorganisatie Soul Survivor. Tijdens 
de Baan7 avond zal ze jongeren uit-
dagen om eerlijk en echt te zijn. Zij 
zegt hierover: “Ik verlang ernaar dat 
we ontdekken dat we kwetsbaar 
mogen zijn bij God. Dan vallen on-
ze maskers af en kunnen we keer op 

keer in Zijn armen vallen en zien dat 
Hij ons gaandeweg herstelt.” 
Baan7 is voor iedereen tussen de 
12 en 20 jaar. Het is een te gekke 
avond waar jongeren uit de wijde 
omgeving naartoe komen om leef-
tijdsgenoten te ontmoeten en meer 
over het christelijk geloof te leren. 
Of je nu vaker in een kerk komt of 
nooit, dat maakt niet uit. Iedereen 
is welkom. Baan7 wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer informatie is te vinden op fa-
cebook.com/baan7.

het prachtige Knipscheer orgel van 
de Dorpskerk. De dienst staat on-
der leiding van dominee E.J. Wes-
terman. Het centrale thema van de-
ze avond is: Psalm 97. U bent allen 
van harte uitgenodigd in de Dorps-
kerk, Kanaalstraat 12! De toegang is 
gratis. 
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Muziek
Vrijdag 3 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Sean Webster Band in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 4 maart:
* Live Gigs in café Joppe, Wetering-
straat vanaf 21.30u.
* Opname voor live cd ‘Nora’ in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Hardcore United in N201, Zwarte-
weg van 22 tot 05u. 
Zondag 5 maart:
* Queen of the Stone Age Underco-
ver in The Shack, Oude Meer, 16u.
* Jan Vayne en Petra Berger bij 
Bob & Gon in theaterzaal Studio’s 
Aalsmeer. Uitverkocht!

Films
2 tot en met 6 maart:
* Romantische film ‘Tuintje in Mijn 
Hart’ in Bioscoop. Donderdag tot en 
met maandag dagelijks om 18.45u. 
Woensdag 8 maart om 21.15u.
2 en 6 maart:
* Oscar-winnaar ‘Moonlight’ in Bi-
oscoop Aalsmeer. Donderdag en 
maandag om 21.15u. 
Dinsdag 7 maart:
* Film-Inn bij Zin-Inn van Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55. Voor-
stellingen om 16u. en om 20u.

Exposities
Zaterdag 4 maart:
* Spitfiredag in Crash Museum in 
Fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
van 11 tot 16u. 
* Aanschuiftafel over Wendy Noor-
dam in Huiskamermuseum, Van 
Cleeffkade 12a vanaf 16u.
Tot en met 12 maart:
* Expositie ‘De Ploegh en route’ in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 
om 16u. Open: Donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet 
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 31 maart
* Schilderijen Mixed Media en Oos-
terse Bloemsierkunst bij Sunny Art 
aan Hornweg 196d, terrein Kooy.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij ma-
kelaardij Eveleens in Punterstraat 2. 
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. Dit weekend kunstenaar 
Robert Webster aanwezig.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden.

Diversen
Donderdag 2 maart:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Lezing over ‘Hoe Aalsmeer bloe-
mendorp werd’ bij Groei & Bloei in 
buurthuis, Roerdomplaan vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
2 tot en met 5 maart:
* Kermis aan de Dreef, Hornmeer. 
Donderdag tot en met zondag.
Vrijdag 3 maart:
* Over oud-Aalsmeer in Inloopcen-
rum voor senioren in Irene, Kanaal-

straat vanaf 14.30u.
* SPIE-feest in The Beach, Oostein-
derweg. Bekendmaking thema’s ju-
niorrace en pramenrace v/a 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 4 maart:
* Opening jeugd- en tienercentrum 
Kudelstaart, Graaf Willemlaan. Open 
huis van 15 tot 19u. Officiële ope-
ning 16.30u.
* Verhaal voor jeugd vanaf 4 jaar 
‘Niemand is zoals jij’ in Het Lichtba-
ken, Aalsmeerderweg 751 in Rijsen-
hout vanaf 16u.
Zondag 5 maart:
* Nestkastjes bouwen op Boeren-
vreugd, Hornmeer van 13 tot 15u. 
Kinderboerderij open vanaf 10u.
Maandag 6 maart:
* Inzameling oud papier door Con 
Amore bij The Beach, Oosteinder-
weg 247a. Container van 10 tot 19u.
* Handwerken aan knuffeldeken 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart vanaf 14.30u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Lezing ‘Aalsmeerse post’ en veiling 
bij Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 7 maart:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 8 maart:
* Inloop met uurtje peuterinstuif van 
9.30 tot 11.30u. en lunch 12-13u. bij 
de Oost-Inn in de Mikado, Cathari-
na Amalialaan 66.
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ’t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Baanloop (3 of 5 km) bij Atletiek-
vereniging in Sportlaan vanaf 20u. 
Donderdag 9 maart:
* Voorjaarskien bij SV Kudelstaart in 
Dorpshuis vanaf 20.30u.
* Speelavond Sjoelclub Rijsenhout 
in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.
10 en 11 maart:
* Vrijwilligersactie NLdoet, vrijdag 
en zaterdag klussen. Onder ande-
re corvee door SPIE op Westeinder-
plassen. Start zaterdag 8u.
Zaterdag 11 maart:
* Kunst(kas)-wandeling in Centrum. 
Start 15u. bij atelier Carla Huson op 
het Stokkeland. 

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 2 maart:
* Openbare, gezamenlijk verga-
dering commissies Maatschappij 
en Bestuur en Ruimte en Beleid in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 6 maart:
* Wijkoverleg Oosteinde over water, 
verkeer en Rooie Dorp in De Mika-
do, Catharina Amalialaan, 20-22u.
Woensdag 8 maart:
* Wmo-raad in vergadering in het 
gemeentehuis vanaf 15u.
* Vergadering wijkraad Stommeer 
over Schiphol, verkeer en meer in 
Parklaan 27 vanaf 20u.
* Informatieavond over klimaat-
verandering en CO2-emissies bij 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.
Donderdag 9 maart:
* Lezing Gijs van Lennep over zijn 
bijzondere raceleven in The Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 20u.

Groovende soul en funky feel
Opname voor cd ‘Nora’ 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 4 maart is 
er een opname voor de live cd van 
de Utrechtse Band ‘Nora’ in cultu-
reel café Bacchus. ‘Nora’ is een vier-
koppige band uit Utrecht rond zan-
geres Nora Iburg en speelt Soufu-
sion. Wat?! Jawel, groovende soul 
met een funky feel, een knipoog 
naar jazz, en hints naar blues, latin 
en disco.
Misschien heb je hun wat korte, 
maar zeer spetterende optreden in 
Bacchus gezien op 1 oktober vo-

rig jaar. Nu komen ze het nog eens 
dunnetjes over doen om nummers 
op te nemen voor hun live cd.
Klap je vingers stuk en schreeuw die 
stemmen schor en vooral allemaal 
naar Bacchus komen! Zangeres No-
ra Iburg treedt op met Frank Wolff 
op gitaar en zang, Jan van der Hoe-
ven op bas en zang en op drums en 
zang Ferdi Schaap. Bacchus in de 
Gerberastraat gaat zaterdag open 
om 21.00 uur. Rond half tien begint 
het optreden. Entree: Uw/jouw gift

Zaterdagavond live in Joppe
Pure muziek van ‘Gigs’
Aalsmeer - Pure muziek, onge-
kunsteld, smaakvol en op een aan-
genaam geluidsvolume. Dat brengt 
Gigs. Deze viermansformatie trak-
teert aanstaande zaterdag 4 maart 
op een verrassende combinatie van 
pop, Westcoast en country. Gigs be-
staat uit een groep rasmuzikanten, 
die al vele jaren (semi)-professio-
neel actief. De vier multi-instrumen-
talisten hebben ook vocaal de no-
dige bagage. Met hun meerstem-
mige vocalen is een repertoire van 
Byrds, Eagles, Venice, Dylan, Beat-
les, Crowded House, Crosby Stills 
Nash & Young, REM, Mark Knopfler 

en vele anderen vanzelfsprekend. 
Zoals de instrumenten (gitaar, viool, 
mandoline en bluesharp) doen ver-
moeden, speelt de groep ook Ierse 
muziek. Gigs is: Gerard Bouman op 
zang, viool, mandoline en gitaar, Jo-
han Korringa op zang en basgitaar, 
Hans Dijksterhuis op zang, gitaar 
en bluesharp en Jaap Verschoor op 
zang, gitaar en mandoline. Iets bij-
zonders zien en horen? Dan aan-
staande zaterdag zeker naar café-
bar Joppe in de Weteringstraat. Het 
optreden begint rond de klok van 
half tien in de avond en de toegang 
is, zoals altijd, gratis. 

Vrijdag en zondag livemuziek
Sean Webster en Qotsa- 
undercover in The Shack
Oude Meer - Ook dit weekend live-
muziek van twee totaal verschillen-
de genres. Met trots kondigt The 
Shack aan dat op vrijdag 3 maart de 
CD presentatie plaatsvindt van het 
nieuwste album van Sean Webster 
Band uit Engeland. Sean Webster is 
een inspirerende gitarist, uitsteken-
de zanger en songwriter met een 
grote reputatie in de Britse blues- 
en rockscene. In 2004 kwam Sean 
zijn debuutalbum ‘Long Time Co-
ming’ uit, dit zette de Sean Web-
ster Band voor het eerst in de pu-
blieke belangstelling. Het album laat 
Seans schroeiende gitaarspel horen 
beïnvloed door Albert Collins, Eric 
Clapton, Gary Moore en Stevie Ray 
Vaughan. Zijn rijke, doorleefde vo-
calen doen denken aan Joe Cocker, 
het heeft dat kleine beetje kolen-
gruis en vooral de prachtige onge-
hoorde snik in elke zin. Sean heeft 
met veel succes getoerd door Eu-
ropa en Amerika. In de loop der ja-
ren heeft hij vijf albums uitgebracht 
en een EP. Zijn nieuwste album, ge-
titeld ‘Leave your heart at the door’ 
komt binnenkort uit en de Neder-
landse lancering van dit juweeltje is 
in The Shack. Dit zesde album is op-
genomen in de legendarische Su-

perfly studio’s in Nottinghamshire. 
De line-up van de band is als volgt: 
Sean Webster op gitaar en zang, op 
drums Joel Purkess, op toetsen Hil-
brand Bos en op basgitaar Vincent 
Leatemia. 
Zondag 5 maart is ook zo’n datum 
waar The Shack al lang naar uitkijkt: 
Queen Of The Stone Age underco-
ver. Zes té gekke muzikanten waar-
onder Joost Kroon van New Cool 
Collective. Joost is waarschijnlijk de 
beste jazz, soul en funk drummer 
van Nederland. Hij gaat zondag-
middag laten horen dat hij net zo 
goed is als Dave Grohl. Samen met 
Bas Berrevoets, Django Green, Da-
vid Aferiat, Guido Vrouwe en Robin 
Verkaik duiken ze in het repertoire 
van deze Amerikaanse rockband! 
Een zondagmiddag rocken en lek-
ker uit je plaat gaan op ‘No One 
Knows’, ‘Go With The Flow’ en al die 
andere moddervette hits. The Shack 
is geopend op vrijdag 3 maart van-
af 20.30 uur, aanvang Sean Webster 
Band is 22.00 uur. Entree 10 euro. 
Zondagmiddag 5 maart open van-
af 15.00 uur en aanvang van QOT-
SA undercover is om 16.00 uur. En-
tree 8 euro. Info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Ukelele’s ‘CLX’
à  € 26,95

Gitaarstatief
 ‘Stagg’  € 10,95

Mondharmonica
‘Hohner Pioneer’ € 14,95

Grote marktkraam met 
percussie-instrumenten

TIP:KOOPJE:

AANBIEDING: NIEUW:

AGENDA

Verrassende inrichting in Jonge Heertjes

Dance Classics editie 2: 
Wederom een volle bak!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 26 
februari was het even wennen voor 
restaurant de Jonge Heertjes aan 
het Raadhuisplein. De complete in-
boedel van het restaurant was na-
melijk om elf uur in de ochtend al 
buiten op de stoep te vinden. “Ja, 
we hadden ze van te voren gewaar-
schuwd. We hebben drie uur nodig 
om op te bouwen en jullie restau-
rant moet helemaal leeg zijn, inclu-
sief de lampen. Die moeten er ook 
af, want als wij iets doen, dan doen 
we het écht goed, en met heel veel 
leuke en belachelijke dingen”, ver-
tellen Marcel en Kees al gierend van 
de lach. En dat was ook duidelijk 
zichtbaar bij binnenkomst, de be-
zoekers waren bijzonder verrast wat 
ze binnen aantroffen. Enorme mooie 
wanden met legoblokjes, rubics ku-
bussen, pac man, onderzetters voor 
je glas in de vorm van singeltjes en 
noem maar op. Het plafond hing vol 
met singletjes, slingers, langspeel-
platen, gekleurde lampjes en kleine 
spiegelbolletjes.
De bezoekers konden hun ver-
zoekjes weer zelf indienen door de 
kaartjes in te vullen en daar werd 
bijzonder veel gebruik van gemaakt. 
Ook de door Oma Bob’s gesponsor-
de bitterballen gingen als warme 
broodjes van de hand. Veel belang-
stelling was er voor de bijzondere 
discobar met de platenspelers erin, 
ook deze bar is namelijk helemaal 
van gekleurde blokjes voorzien en 
absoluut de mooiste in Nederland!
Niet iedereen had direct in de gaten 
dat er alleen maar platen gedraaid 
werden. Het werd opgemerkt door 
het overslaan van de platen, omdat 
de dames op de dansvloer soms te 
uitbundig waren tijdens het dansen.

Uitbreiding verzameling
Bijzonder was de binnenkomst van 
een bezoeker met twee enorme 
kratten en een doos met platen die 

de heren DJ’s aangeboden kregen 
om de verzameling weer verder uit 
te bereiden. Ook de quiz en de daar-
bij behorende prijzen waren weer 
een regelrechte knaller, de prijzen 
varieerden van een bon om schaat-
sen te laten slijpen tot de meest be-
lachelijke tas van Aalsmeer waar je 
absoluut niet mee gezien wil wor-
den. Deze tas is gewonnen door Wi-
nifred Spaargaren.
“En dan vergeet je bijna dat het ei-
genlijk allemaal nog steeds gaat om 
de muziek en dat maakt de zondag-
middag zo bijzonder voor elke be-
zoeker”, volgens de 3 Dj’s. (de boek-
houder, de botenbouwer en de kwe-
ker). 

Bus naar Kudelstaart
Op de vraag van DJ Kees of er men-
sen waren die graag met de bus 
naar de volgende Dance Classic 
middag willen komen in Kudelstaart, 
werd massaal gereageerd. Gelukkig 
stond Harry Verkuijl vlak naast Kees, 
dus die sponsoring was snel beklon-
ken. De bus is geregeld! De volgen-
de Dance Classic middag is op zon-
dag 19 maart in Café op de Hoek in 
Kudelstaart, aanvang gewoon weer 
om 15.00 uur. Wil je er met de bus 
naar toe en weer terug en onder-
weg ook nog genieten van het ou-
de Dance Classic Cassettebandje uit 
1955 van Harry? Neem dan contact 
op met Kees Markman. Meer infor-
matie, opstaptijd bus, telefoonnum-
mers en foto’s staan op de website: 
www.danceclassicsshow.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aanschuiftafel met tweeling 
Melvin en Ramon zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 4 maart ko-
men Melvin en Ramon Kinkel het 
werk van hun moeder Wendy Noor-
dam toelichten bij de aanschuifta-
fel in het Huiskamermuseum. Er zijn 
personen die tijdens hun leven al 
veel respect afdwingen. Zo iemand 
was de helaas twee jaar geleden 
overleden Wendy Noordam. Hoe 
zij ondanks haar ernstige en niet 
te winnen ziekte steeds haar gren-
zen wist te verleggen was bewonde-
renswaardig. Het werk dat zij heeft 

nagelaten is de komende maanden 
te zien bij makelaardij Karin Eve-
leens in de Punterstraat in het Cen-
trum. De foto’s van Wendy Noor-
dam tonen fantasie en originaliteit. 
Over hoe dit proces tot stand is ge-
komen vertellen de tweelingzonen 
Melvin en Ramon bij de aanschuif-
tafel. Aanvang aanstaande zaterdag 
is 16.00 uur. Adres Huiskamermuse-
um: Van Cleeffkade 12a. Graag aan-
melden via email: info@huiskamer-
museum.nl.

‘Tuintje in Mijn Hart’ en 
‘Moonlight’ in Bioscoop
Aalsmeer - Twee nieuwe films pre-
senteert Bioscoop Aalsmeer vanaf 
vandaag, donderdag 2 maart. Wordt 
het romantisch genieten van ‘Tuin-
tje in mijn hart’, plaatsnemen in het 
pluche voor (toch) winnaar van de 
Oscar voor beste film ‘Moonlight’ 
of misschien wel allebei? ‘Tuintje in 
mijn hart’ gaat Axel en Virgil. Ooit 
waren ze de beste vrienden, maar 
sinds Axel Suriname en zijn familie 
inruilde voor Nederland heeft hij zijn 
broer Virgil nooit meer gesproken. 
Tot nu, want hun moeder roept de 
hele familie bij elkaar in haar pen-
sion. De toch al gespannen sfeer 
wordt er niet beter op als Axel en 
Virgil gelijk ruzie krijgen en Axels 
dochter Wonnie, die stage loopt in 
Paramaribo, zwanger blijkt. Axel 
gaat er vandoor, zijn vrouw gaat met 
Virgil op pad om ‘m te vinden. De 
chaos is compleet als de vader van 
Wonnie’s kind maar niet wordt ge-
vonden, er goud in het spel blijkt te 
zijn en zowel Axel als Virgil een wel 
erg tropisch avontuur beleven in de 
jungle… Te zien in de bioscoop in 
Studio’s Aalsmeer van donderdag 
2 tot en met maandag 6 maart, da-
gelijks om 18.45 uur en woensdag 8 

maart vanaf 21.15 uur. De film duurt 
125 minuten.

Ruige buurt van Miami
‘Moonlight’ is een Amerikaans dra-
ma dat zich afspeelt in een ruige 
buurt van Miami. De film volgt drie 
periodes uit het leven van een jon-
ge Afro-Amerikaanse man die wor-
stelt met zijn identiteit, mannelijk-
heid, seksuele geaardheid en plaats 
in de wereld. De film is gebaseerd 
op het ongepubliceerde toneelstuk 
‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ 
van Tarell Alvin McCraney en is sa-
men met producenten Adele Ro-
manski en Brad Pitt omgevormd tot 
een speelfilm. De hoofdrollen wor-
den vertolkt door Mahershala Ali, 
Trevante Rhodes, André Holland en 
Naomie Harris. De film duurt 11 mi-
nuten en wordt vertoond op don-
derdag 2 en maandag 6 maart om 
21.15 uur. 
Kaarten reserveren kan via bios-
coop@studiosaalsmeer.nl of 0297-
753700 en zijn te koop in de bios-
bar in het Studiocomplex aan de 
Van Cleeffkade. Kijk voor het com-
plete filmprogramma op www.bios-
coopaalsmeer.nl. 

Bijzondere middag met Bob & Gon
Show Petra Berger en Jan 
Vayne uitverkocht!
Aalsmeer - Uitverkocht is de show 
van Petra Berger en Jan Vayne over 
hun liefde voor de muziek aan-
staande zondag 5 maart bij Bob & 
Gon in het theatercafé in Studio’s 
Aalsmeer. Er is gevraagd om meer 
mensen toe te laten, maar op last 
van de brandweer mogen er he-
laas niet meer stoelen worden bij-
geschoven. Voor Jan Vayne en Pe-
tra Berger is dit de gewoonste zaak 
van der wereld. Hun optreden le-
vert waar dan ook volle zalen op. 
Sinds een aantal jaren heeft het duo 
hun krachten gebundeld en vertel-

len zij op het podium op humoristi-
sche wijze of ontroerende wijze hun 
levensverhaal en hun liefde voor de 
muziek. Het belooft zoals altijd bij 
Bob & Gon een bijzondere middag 
te worden met, zoals altijd, een per-
soonlijke ontvangst, rozen en mooie 
muziek. Wees blij als u een kaart-
je heeft aangeschaft, het wordt vast 
weer heel een heel gezellige mid-
dag. Volgende week schrijft Janna 
van Zon hier zeker over. Nagenie-
ten en/of het gevoel hebben er toch 
bij te zijn geweest. Vanzelfsprekend 
vergezeld met een mooie sfeerfoto. 
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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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

kajuitboten altijd 1,60 meter is geweest. In 2010 is dat op 
1,50 meter gezet. Dit betrof een kennelijke verschrijving die 
thans hersteld wordt. De hoogte wordt in artikel 1:1 onder 7. 
bepaald op 1,60 meter.

Bron
4. G.J. Eigenhuis, Uithoorn

Reactie
Belanghebbende merkt ten aanzien van artikel 5:25 lid 1 op 
dat het nu binnen de gehele gemeente verboden is ligplaats in 
te nemen. Een nuancering naar door B&W aangewezen gebie-
den (bijvoorbeeld plassengebied, bovenlanden (Uiterweg en 
ringvaart en Oosteinderweg en ringvaart) en Aalsmeer-Oost) 
zou de voorkeur hebben. Ook zou een periode voor een be-
paald gebied ingesteld kunnen worden. De reactie op artikel 
5:26a is inhoudelijk identiek aan de reactie onder 1. 

Standpunt college
Artikel 5:25 lid 1 is ongewijzigd ten opzichte van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2010. Deze bepaling 
is bedoeld om te voorkomen dat permanent ligplaats wordt 
ingenomen. In lid 2 en 3 zijn uitzonderingen opgenomen voor 
vaartuigen en locaties en/ of tijden waarvoor het verbod niet 
geldt. Daarmee is reeds nuancering aangebracht aan het al-
gehele verbod. Zie verder de reactie onder 1. met betrekking 
tot artikel 5:26a.

Bron
5. M. Mulder, Rijnsburg

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
6. R. Groote, Den Haag

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
7. Univé Rechtshulp namens de heer en mevrouw Bakker, 
 Hazerswoude-Dorp

Reactie
Inhoudelijk identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
8. A.P. Lankhaar, Hoofddorp

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
9. R.P. Zandvliet, Heerhugowaard

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
10. N. van Hoorn, Nootdorp

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Resultaat ingekomen reacties
Als gevolg van de ingediende reacties vindt aanpassing plaats 
van artikel 1:1 onder 7. en artikel 5:26a van de Algemene 
plaatselijke verordening Aalsmeer 2017. De hoogte van Ka-
juitboten wordt in artikel 1:1 onder 7. bepaald op 1,60 meter. 
Artikel 5:26a komt als volgt te luiden.

Artikel 5.26a Tijdelijke ligplaats kajuitboten
1. Het is, anders dan in jachthavens en -werven, verboden 

met een kajuitboot gedurende langer dan 48 uur achter-
een aan of nabij de oevers ligplaats in te nemen of te doen 
innemen of toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen. 

2. Verplaatsingen binnen een afstand van maximaal 200 
meter vanaf de plaats waar de boot aanvankelijk werd 
aangetroffen, onderbreken de in lid 1 genoemde tijdsduur 
niet.

3. Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet in de periode 
tussen 1 april en 15 oktober.

Lid 2 is gewijzigd in die zin dat verwezen wordt naar lid 1 in 
plaats van naar lid 2. Dit betrof een kennelijke verschrijving in 
de concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017. 
Lid 3 is gewijzigd zoals aangegeven bij de reacties op de in-
gediende zienswijzen. De ontheffingsmogelijkheid die eerder 
was opgenomen is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats 
is bepaald dat het verbod uit lid 1 niet geldt in de periode 
tussen 1 april en 15 oktober. De ingediende reacties leiden 
niet tot verdere aanpassing van de verordening.

zijn de verordeningen terug te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer (onder bestuur en organisatie, Gemeente-
lijke Wet- en Regelgeving, Verordeningen) en op de website 
van Overheid.nl.

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
BURGEMEESTER KASTELEINWEG 5 TE AALSMEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie C, nummer 05351, ter grootte van 14.035 
m² een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen 
met Fertiplant B.V.. Het perceel is gelegen aan de Burgemees-
ter Kasteleinweg 5 te Aalsmeer. De gemeente is, onder in de 
overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid medewerking te 
verlenen tot het afgeven van de omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van het reeds bestaande kassencomplex met 
maximaal 1.660 m².

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf he-
den ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Raadhuis-
plein 1 te Aalsmeer. 

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
RIETWIJKEROORDWEG 60 TE AALSMEER 
(Z-2017/006075)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie A, nummer 3515, ter grootte van 25.675 m². 
Het perceel is gelegen aan de Rietwijkeroordweg 60 te Aals-
meer. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde 
voorwaarden, bereid medewerking te verlenen tot het afge-
ven van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het 
reeds bestaande kassencomplex met 4.827 m².

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt t/m 17 
april 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

EINDVERSLAG INSPRAAK CONCEPT ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING AALSMEER 2017
INLEIDING: GEVOLGDE INSPRAAKPROCEDURE

Op 13 december 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer ingestemd met het 
voor inspraak vrijgeven van de concept Algemene plaatselijke 
verordening Aalsmeer 2017. De inspraakmogelijkheid is be-
kend gemaakt via de gemeentelijke website en de gemeen-
tepagina in de Nieuwe Meerbode. Belanghebbenden hebben 
vier weken (16 december 2016 t/m 12 januari 2017) de tijd 
gekregen om te reageren op de nieuwe Algemene plaatselijke 
verordening Aalsmeer 2017. Er zijn tien belanghebbenden ge-
weest die gebruik hebben gemaakt van de inspraakmogelijk-
heid en een zienswijze hebben ingediend. De reacties worden 
hieronder, samengevat weergegeven evenals het standpunt 
van het college naar aanleiding van de reacties.

Ingekomen reacties

Bron
1. B.W. van Bennekom, Uithoorn 

Reactie
De 48-uursregeling voor kajuitboten, zoals opgenomen in 
artikel 5:26a, beperkt belanghebbende en andere eigenaren 
van een recreatieperceel binnen de gemeente ernstig in hun 
mogelijkheid om te recreëren. Voorgesteld wordt om het arti-
kel uit de APV te verwijderen, of een ruime vergunning c.q. 
ontheffingsmogelijkheid te bieden. Het openbaar vaarwater 
wordt niet belemmerd door de ligplaats van de boot aan het 
eigen recreatieperceel. Belanghebbende wordt ernstig financi-
eel benadeeld door het instant houden van artikel 5:26a. De 
gemeente heeft, als watersport-gemeente, economisch belang 
bij de aanwezigheid van de recreatie eilanden. 

Standpunt college
Artikel 5:26a zoals opgenomen in de concept Algemene 
plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 is niet nieuw en on-
gewijzigd ten opzichte van de huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening Aalsmeer 2010. Ook in de Algemene Plaatselijke 
Verordening van 2005 was het verbod opgenomen. Er is geen 
sprake van een door het overgangsrecht beschermde situatie. 
Het artikel is niet primair bedoeld voor het waarborgen van 
de doorvaart van (al dan niet) openbaar vaarwater, maar richt 
zich voornamelijk op het voorkomen van verrommeling (het 
beschermen van het aanzien) en mogelijke illegaal gebruik 
(bewoning) van permanent afgemeerde kajuitboten. Deze 
schepen horen, indien daarvan niet recreatief gebruik wordt 
gemaakt, in een jachthaven. Handhaving heeft in het ver-
leden weliswaar een lage prioriteit gehad, maar daaraan kan 
niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat niet 
handhavend zou worden opgetreden. Terecht wordt opgemerkt 
dat recreatie een belangrijke rol speelt binnen de gemeente. 
Recreatie is een van de belangrijke speerpunten van de ge-
meente, voornamelijk in het gebied van de Westeinderplassen 
en het Uiterweg gebied. Naar aanleiding van de ingediende 
reacties is besloten om artikel 5:26a te wijzigen. De onthef-
fingsmogelijkheid zoals die thans is opgenomen in lid 3 van 
het artikel komt te vervallen. In plaats daarvan wordt bepaald 
dat de 48-uursregeling niet geldt in het zogenoemde recre-
atieseizoen (tussen 1 april en 15 oktober). Daarmee wordt 
enerzijds tegemoet gekomen aan de ingediende zienswijzen 
en anderzijds aan de beoogde bescherming van het gebied, 
inclusief het gebruik. 

Bron
2. M.C. de Haan-van Nie, Amsterdam

Reactie
Identiek aan reactie onder 1. 

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
3. E.P. Mugge, Koudekerk aan den Rijn

Reactie
Identiek aan reactie onder 1. Verder merkt belanghebbende 
nog op dat hij bezwaar maakt tegen de afstand/ hoogte wijzi-
ging van 1,60 m naar 1.50 m bij kajuitboten. 

Standpunt college
Zie reactie onder 1. Verder wordt opgemerkt dat de hoogte bij 
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BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

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

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen 

Bour L.S.J. 28-08-2011 24-02-2017
Bour E.J.F. 08-08-1980 24-02-2017
Bour A.A.A. 07-05-2015 24-02-2017
Bour T.E.J.A. 27-10-2013 24-02-2017
Bour G.I.L.E. 08-10-1973 24-02-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan 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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Auch K.B. 17-09-1973 21-02-2017
Flis S. 27-06-2014 21-02-2017
Flis N. 10-04-2012 21-02-2017
Flis M. 15-10-1988 21-02-2017
Jongkind D. 01-08-1991 21-02-2017
Keerdijk P.T.L. 26-08-1968 21-02-2017
Kiesi K.K. 06-04-1982 21-02-2017
Walkowiak R.K. 26-08-1996 21-02-2017

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 wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

GEDRAGSCODE
De raad heeft in zijn vergadering van 9 februari jl. de Gedrags-
code integriteit bestuurders gemeente Aalsmeer en de Ge-
dragscode raadsleden en fractieassistenten vastgesteld. Deze 
verordeningen komen per 10 februari 2017  in de plaats van 
de Gedragscode uit 2002. De intentie van deze gedragscodes 
is dat de leden van het gemeentebestuur integer handelen in 
woord en daad en dat de transparantie van het handelen van 
het gemeentebestuur evenals van de besluitvorming over en 
de naleving van de normen vergroot worden. De bestuurders 
van de gemeente kunnen door middel van de regeling aange-
sproken worden op hun gedrag en zij dienen zich over de na-
leving ervan te verantwoorden. Met ingang van 1 maart 2017 
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Dorpsstraat 102 A, 1431 CG (Z-2017/009335), het op-

richten van een garage/schuur
- Hornweg 132, 1432 GP (Z-2017/009326), het oprichten 

van een woonhuis
- Mijnsherenweg 16, 1433 AS (Z-2017/009701), het op-

richten van een kas en het vergroten van de bestaande 
loods

- Christinastraat 1, 1432 HN (Z-2017/009904), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- Uiterweg 282 A, 1431 AW (Z-2017/010172), het aan-
brengen en uitbreiden van een onderheide betonvloer

- Oosteinderweg 591B, 1432 BM (Z-2017/010270), het re-
aliseren van een koffi e-/ theeschenkerij

- Bilderdammerweg 119A, 1433 HG (Z-2017/010376), het 
tijdelijk plaatsen van een zeecontainer t.b.v. het opslaan 
van kwekerijinventaris

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Uiterweg 159, 1431 AD (Z-2016/057339), het plaatsen 

van een brug en aanleggen van een in- en uitrit. Verzon-
den: 20-02-2017

- Touwslagerlaan (Dorpshaven Zuid fase 2, bouwnr. 12), 
1431 DE (Z-2016/057058), het plaatsen van een hard-
houten schuifhek aan de voorzijde. Verzonden: 21-02-
2017

- Willem -Alexanderstraat 97, 1432 HL (Z-2017/000548), 
het vervangen van de bestaande houten kozijnen door 
kunststof kozijnen. Verzonden: 23-02-2017

- Uiterweg 214 (landje 531), 1431 AT (Z-2016/065915), 
het verplaatsen van een bestaande blokhut. Verzonden: 
22-02-2017

- Uiterweg 145, 1431 AD (Z-2017/005231), het plaatsen 
van een electronisch hekwerk. Verzonden: 23-02-2017

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie. 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Einsteinstraat 97, 107 en 107A, 1433 KJ (Z-2017/009790), 

het slopen van de leegstaande voormalige Rabobank en 
een gedeelte van de gevel supermarkt. 

- Mijnsherenweg 24, 1433 AS (Z-2017/009796), het slopen 
van een schuur.

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

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 

toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/065442), het oprichten van 

een integraal kindercentrum t.b.v. basisonderwijs en kin-
deropvang. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/068606), het aanbrengen van 
een tijdelijke bouwweg vanaf de Zwarteweg naar het 
sportterrein bij Dreef 1. De beslistermijn is verlengd met 
6 weken.

- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2016/062396), het 
vergroten van de woning. De beslistermijn is verlengd 
met 6 weken.

Omgevingsvergunning, vergunning verleend 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Uiterweg 123, 1431 AD (Z-2016/036167), het oprichten 

van een woonhuis. Verzonden: 10-02-2017

Ligplaatsvergunning, vergunning verleend *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 139 ws 11, 1431 AL (Z-2016/054581), het wij-

zigen van de tenaamstelling en het verplaatsen van een 
recreatie-ark. Verzonden: 23-02-2017

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afl eiden 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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2017/007773), Wedstrijden 

trampolinespringen om de Aalsmeer Flower Cup 2017 op 
18 maart 2017, ontvangen 10 februari 2017

- Turfstekerstraat 34, 1431GE (Z-2017/009293), Coating 
Group Holland Experience dag op 12 april 2017, ontvan-
gen 17 februari 2017

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/009306), Planten-
beurs “Springsfair” op 5 en 6 april 2017, ontvangen 17 
februari 2017

- Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z-2017/009840), Vie-
ring Koningsdag op 27 april 2017, ontvangen 21 februari 
2017

- Westeinderplassen (Z-2017/009960), Junior Pramenrace 
Aalsmeer op 17 juni 2017, ontvangen 22 februari 2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z-2017/002542), Weekaa-

tje van 2 t/m 5 juni 2017, verzonden 24 februari 2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, ontvangen 19 februari 2017
- Hornweg 187 (Z-2017/008506) Sportcafé De Midi’s, ont-

vangen 14 februari 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, ontvangen 19 februari 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, ontvangen 19 februari 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z-2017/010120), Apres Ski party op 18 

maart 2017, 23 februari 2017 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

TER INZAGE
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing, het besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken)

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg

  Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). ( aanvraag voor omgevings-
vergunning, de omgevingsvergunning (ont-
werp-beschikking), de ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking hebben-
de stukken)

t/m 30-03-17 Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken

Vervolg van vorige blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan offi ciële 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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

NIEUW IN
AALSMEER!
DINSDAGS OM DE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van 
Juwelier van Moorsel gevestigd in 
Oud-Beijerland net onder Rotterdam. 
Het Nederlandse familiebedrijf “van 
Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

Na opa en vader Van Moorsel runnen nu de 
zoon en zijn vrouw, al weer de derde gene-
ratie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier 
en de GoudInkoopBus. Buiten de wekelijkse 
reparaties aan sieraden en horloges worden 
ook nieuwe sieraden ontworpen en met de 
hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de 
reparaties uit voor diverse andere juweliers. 
Door deze jarenlange ervaring in goud en 
zilver weten de goudsmeden in de GoudIn-
koopBus uw gouden en zilveren sieraden en/
of munten op de juiste waarde te taxeren. 
De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zo’n 20 
tot 50% meer te geven dan de snelle zuide-
lijke of Oost-Europese goudinkopers. Deze 
inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten 
meestal alléén Engels en/of met accent. U 
herkent ze wel van de flyers in de brieven-
bus, komen 1 dag in een restaurant of zaal 

en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is 
een echt Nederlands familiebedrijf met 70 
jaar ervaring in goud zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar 
advies. Het komt voor dat de goudsmeden 
niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als 
advies om met het sieraad naar een veiling 
te gaan. U ontvangt daar immers meer dan 
enkel de goudprijs.
En zo’n advies is goud waard!

Elke 1ste en 3de DINSDAG van de 
maand, dus om de 14 dagen staat de 
GoudInkoopBus in AALSMEER aan de 
OPHELIALAAN schuin tegenover de 
C1000 en de Apotheek!!
Laat uw geld groeien in de GoudInkoop-
Bus. U krijgt direct contant uitbetaald voor 
al uw gouden en zilveren sieraden, munten 
en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft 
een discrete ruimte waar uw sieraden vrij-
blijvend worden getaxeerd. De goudprijs 
is afgelopen tijd weer gestegen. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel 
u krijgt voor uw sieraden en munten.
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Het Nederlandse familiebedrijf “van 
Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.
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ratie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier 
en de GoudInkoopBus. Buiten de wekelijkse 
reparaties aan sieraden en horloges worden 
ook nieuwe sieraden ontworpen en met de 
hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de 
reparaties uit voor diverse andere juweliers. 
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en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft 
een discrete ruimte waar uw sieraden vrij-
blijvend worden getaxeerd. De goudprijs 
is afgelopen tijd weer gestegen. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel 
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Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.
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jaar ervaring in goud zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar 
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niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als 
advies om met het sieraad naar een veiling 
te gaan. U ontvangt daar immers meer dan 
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Jumbo

Om de 14 dagen staat de GoudInkoopBus 
in AALSMEER aan de OPHELIALAAN schuin 
tegenover de Jumbo en de Apotheek!!

DINSDAGS 
OM DE WEEK7

MAART

t/m 30-03-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg 
83a (Z-2016/024693).

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693).

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-
tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot kos-
tenverhaal Burg. Kasteleinweg 5 te Aalsmeer

Te koop:
Mahonie mast voor een kruiser. 
Lang 130, onder 13/13, boven 
75/75 €40,-.
Tel. 0297-325668

Te koop:
Diverse recente brei + haak-
boeken, 10 st. €8,-. Jaargang 
Knipmode blad €5,- p.j.g.
Tel. 0297-264070

Te koop:
4 pits camping gasstel merk 
meva kleur grijs. Nwpr €149,- 
mag weg voor €70,-. 
Tel. 0251-211475

Te koop:
Voor de liefhebber een oude 
fotocamera. Een practica super 
tl 1000,met vergrootlens. Voor 
€50,-. Tel. 0297-562864

Te koop:
Dames ski-jack mt. 40-42 merk 
etirel kleur camel-korenblauw 
geëmailleerd zgan €25,-. 
Tel. 0297-283036

Te koop:
Moderne rood witte kinderstoel 
€20,-. Herenfi ets zo goed als 
nieuw €200,-. 
Tel. 06-33645201

Te koop:
Home trainer dunlop. Zgan. 
Uitgevoerd met display met 5 
functies €75,-
Tel. 0297-326574

Aangeboden:
Gebruikte zwarte Sony 
cd-wisselaar, display werkt 
soms niet meer, tegen bos 
bloemen. Tel. 06-47832218
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‘Bouwen voor de samenleving’
Lezing over architect J.F. 
Berghoef in Oude Veiling
Aalsmeer - De werkgroep Archi-
tectuur en Monumenten van stich-
ting KCA wil inwoners op een ge-
heel eigentijdse manier laten kijken 
naar het werk van de in Aalsmeer 
geboren architect Johannes Fake 
Berghoef (1903-1994). Uitgenodigd 
is dr. Jennifer Bosch-Meyer, die vo-
rig jaar aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen met een geheel eigen vi-
sie op zijn werk, is gepromoveerd. 
Zij komt een lezing verzorgen met 
de titel ‘Bouwen voor de samenle-
ving’. Het wordt een overkoepelen-

de lezing over Berghoef als persoon 
en architect, over zijn bijdrage aan 
de Nederlandse bouwkunst en ook 
over zijn gebouwen in Aalsmeer. Het 
wordt een lezing die zowel voor le-
ken als architectuur geïnteresseer-
den interessant zal zijn en wordt ge-
geven op vrijdag 17 maart van 20.00 
tot 22.30 uur, inclusief discussie, in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19. Inloop vanaf 19.30 uur. Kos-
ten 7 euro per persoon. Aanmelden 
bij: joopkok@planet.nl of via 0297-
340442.

Middag- en avondvoorstelling
Film-Inn bij de Zin-Inn
Aalsmeer - Al enkele jaren worden 
in de avond films bij de Zin-Inn ge-
draaid. Dit keer is er ook een speci-
ale middagvoorstelling, ideaal voor 
kinderen. Er gaat gekeken worden 
naar een film met inhoud, een film 
die oproept tot discussie. Lijkt u/jou 
dat wat? Kom dan naar de Film-Inn 
op dinsdag 7 maart! Belangstellen-
den zijn welkom bij de middag- of de 
avondvoorstellingen. Voor informatie 
over de titel of inhoud van de film en 
de filmagenda kan een mail gestuurd 
worden naar filminn@dgaalsmeer.nl. 
De bijdrage is 5 euro per persoon in-
clusief koffie of thee, of een drankje 
en een snoepje. De Film-Inn is bij de 
Doopsgezinde Gemeente aan Zijd-
straat 55. Voor de middagsvoorstel-
ling is de zaal open vanaf 15.45 uur en 
begint de film om 16.00 uur en voor 
de avondvoorstelling is de zaal open 
vanaf 19.30 uur, aanvang van de film 
is om 20.00 uur. 

Sacrale dans 
Samen met Marleen Ritzema gaat bij 
de Zin-Inn een bijzondere dans ge-
daan worden. De dansvorm heet Sa-
crale Dans. Deze kringdans is bijzon-
der toegankelijk, doch verdiepend. 

Het is een dans die in kringvorm 
wordt gedanst, zoals bijvoorbeeld 
in volksdansen ook wordt gedaan. 
Meestal zijn de handen van de deel-
nemers met elkaar verbonden. De 
dansen zijn op eenvoudige choreo-
grafieën, waarbij de herhaling van de 
bewegingen essentieel is om tot me-
ditatie te kunnen komen. Het is dus 
toegankelijk voor iedereen. Aanmel-
den gewenst, niet verplicht: zininn@
dgaalsmeer.nl. De data voor deze 
avonden zijn maandagen 6, 20 en 27 
maart. De avonden zijn los te volgen 
en beginnen om 20.00 uur. De deu-
ren zijn open vanaf 19.30 uur. De kos-
ten zijn 2 euro per avond per persoon.

Frederik Tijssen, Lennart Bader en Niels Tenhagen maken stiekem ‘Secret Ste-
reo’ zaterdag op Radio Aalsmeer.

Interessante gasten en veel 
muziek bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Elke week weer lukt 
het de programmamakers van de 
lokale omroep van Aalsmeer en Ku-
delstaart het laatste nieuws, actuele 
onderwerpen, interessante gasten 
en lekkere muziek door de boxen te 
laten klinken. 

Thema: kindermishandeling
Esther Sparnaaij gaat in ‘Echt Es-
ther’ in gesprek met Quirina Kof-
man over kindermishandeling. Zij is 
coach, maar ook ervaringsdeskun-
dige en werkt voor stichting Praat. 
Zo geeft zij lezingen over het her-
kennen van en helpen bij kinder-
mishandeling. Heeft u een vraag 
voor Quirina of wilt u graag mee-
praten? Neem contact op met es-
ther@radioaalsmeer.nl. De uitzen-
ding is op donderdag tussen 19.00 
en 20.00 uur.

‘Let’s Go’ over De Binding 
Kim Maarse en Laurens Niezen krij-
gen vrijdag om 18.00 uur bezoek in 
de studio van Radio Aalsmeer. De 
eerste gast is Tessa Westerhof van 
stichting De Binding, want aan-
staande zaterdag wordt de nieu-
we locatie van De Binding is Ku-
delstaart feestelijk geopend. Ver-
der komt groep 7 van de Antonius-
school langs. De jongens en meiden 
hebben een grote actie op touw ge-
zet en mailden Kim of zij daarvoor 
op de radio mogen vertellen. Vrijdag 
krijgen zij dus hun kans! 

Lenie van der Meer bokaal 
Ron Leegwater wordt deze week bij-
gestaan door Deborah Bothe in de 
presentatie van ‘Vrijdagavondcafé’. 
Vanaf 21.00 uur is Danja Willemsen 
van Voedselbank Aalsmeer te gast. 
Hoe gaat het met deze organisa-
tie en is het nog steeds noodzake-
lijk in onze gemeente? Ook te gast 
zijn Laura Verdegaal namens Stich-
ting Meer Armslag en Heidi Bruin 
namens Mike Multi Foundation. Zij 
organiseren op 5 maart samen met 
Oceanus de ‘Lenie van der Meer bo-
kaal’, een wedstrijd tussen valide en 
mindervalide zwemmers. Ook in de 
show de vaste items Soundmemo-
ry, Soulshow-classic, Ron’s gezellige 
meezinger en om 22.22 uur de social 
mediarubriek van Deborah. En terug 
van weggeweest: de Twitterhit! Er 
is dit keer geen thema aan verbon-
den, stuur jouw favoriete liedje in 
via Twitter naar @Vrij_avondcafe en 
maak kans op twee bioscoopkaart-
jes voor een film naar keuze!

Stiekem tussendoor
Het werd voor de heren Lennart Ba-
der, Niels Tenhagen en Frederik Tijs-
sen toch wel erg lang wachten op 
de vijfde zaterdag van de maand 
waarop hun programma eigenlijk 
wordt uitgezonden. De eerstvolgen-

de keer is pas eind april! In de tus-
sentijd sinds de vorige ‘Secret Ste-
reo’ is er alweer enorm veel mooie 
nieuwe muziek uitgebracht die ze 
dolgraag willen laten horen. Daarom 
dopen ze voor een keer ‘Super Za-
terdag’, dat eigenlijk in de gids staat, 
om in ‘Secret Stereo’. Dat betekent: 
drie uur lang, live gemixt, de aller-
beste muziek uit de genres deep-
house, dance en trance. Zaterdag 
tussen 21.00 en 00.00 uur.

‘Weekend Magazine’
Zondag 5 maart tussen 14.00 en 
17.00 uur is er in ‘Weekend Maga-
zine’ zoals gebruikelijk weer veel 
aandacht voor de lokale sportclubs. 
Afgelopen week was het behoor-
lijk rustig op de velden door de va-
kantie en carnaval, maar er lijken 
aanstaande zondag weer vele kra-
kers gespeeld te gaan worden. Het 
‘Weekend Magazine’ wordt de-
ze zondag gepresenteerd door Jan 
van Veen, Elbert Huijts en Danielle 
Klaassen. 

Kindercoach en Top 10 
In het wekelijkse interview-pro-
gramma ‘Door de Mangel’ ont-
ving presentator Elbert Huijts deze 
keer ouderenconsulent Bianca Zek-
veld, inderdaad familie van kroeg-
baas Jan Zekveld. Uiteraard werd 
Bianca naar drie kernwoorden ge-
vraagd die het best bij haar passen. 
De in Hoofddorp opgegroeide Zek-
veld noemde zichzelf ‘zorgzaam, im-
pulsief en oprecht’. Zekveld heeft ui-
teraard ook een nieuwe gast uitge-
nodigd. De 161e gast in ‘Door de 
Mangel’ wordt Ruud Eveleens. Hij 
is kindercoach en actief bij de Bin-
ding met tieners. Zijn dochter Lisan-
ne zit op Lesbos om vluchtelingen 
te helpen. Bianca hoopt dat hij iets 
over haar ervaringen kan vertellen. 
Het antwoord op deze vraag hoor je 
maandag 6 maart vanaf 19.00 uur 
in ‘Door de Mangel’. Maandag op 
20.00 uur krijgen Taltiha van Itterzon 
(techniek) en Miranda Gommans 
(presentatie) bezoek van Peter 
Daalman. Peter woont samen met 
Astrid, heeft twee dochters en een 
bonusdochter. Hij komt oorspronke-
lijk uit Rijsenhout, maar woont al ja-
ren in de Sportlaan. Peter is in zijn 
vrije tijd DJ en draait bijvoorbeeld 
op laatste werkdag of Koningsdag 
of tijdens andere speciale gelegen-
heden. Wil je weten wat nog meer 
hobby’s zijn van deze gast? Luister 
dan op maandag 6 maart naar: De 
Top 10 van… Peter Daalman. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.

Galerie in teken Carnavale dell’Arte
Italiaanse schoonheid en 
warmte bij Sous-Terre
Aalsmeer - Zaterdag 25 februari: 
Het kan niemand zijn ontgaan dat 
Galerie Sous-Terre tot en met zon-
dag 9 april in het teken staat van 
Carnavale dell’Arte. Na een buiten-
gewoon geslaagde en drukbezoch-
te opening op 18 februari was er 
een week later het diner masqués. 
Dagen is het team Aalsmeer in de 
weer geweest om niets aan het toe-
val over te laten en de gasten te ver-
wennen met de Italiaanse warmte 
en schoonheid. Ook mede te dan-
ken aan de financiële steun en pro-
motie van de eigenaar van Glass-
house (Peter van Eick). Het resul-
teerde in een sfeervolle verlichtte 
ruimte, een prachtig gedekte tafel, 
omringd door schitterende kunst. 
De geluidsinstallatie was perfect 
waardoor het muzikale en kijk- en 
luisterfeest kon beginnen. Om 18.45 
uur toonden de eerste gasten zich 
in mooie kleding en achter verhul-
lende maskers. Verrukt waren zij van 
de kunst: De schilderijen, beelden 
en foto’s kregen alle aandacht. Tot 
het sein ‘a tavola’ klonk. De lichten 
werden gedoofd, de Italiaanse klan-
ken verzorgd door DJ classique Mr. 
van Walsh verdwenen langzaamaan, 
de kaarsenvlammetjes gingen juist 
meer stralen en ieder schaarde zich 
aan de dis. Na een woord van wel-
kom werd het eerste optreden van 
Opera Familia aangekondigd. Tus-
sen de drie gangen van het Diner 
Masqués door, zorgde het trio voor 
een Italiaanse sfeer waar iedereen 
heerlijk onbezorgd vrolijk van werd. 
En wat zagen de dames er oog-
verblindend uit. Bij ieder optreden 
een nieuw gewaad en het één nog 
mooier dan het ander. Op Italiaanse 
wijze werd de meesterkok Alfio bin-
nen gehaald, samen met zijn team 
was hij het die de gasten op culinair 
wijze verraste met overvolle scha-
len anti pasta’s en pasta’s. Het werd 
een verrukkelijk smulfeest. De glun-
derende eigenaar van Pasta Vino 
genoot zichtbaar van het optreden 
van Opera Familia. Hij waande zich 
even in zijn geboorteland en ieder-
een zong uit volle borst mee. Rond 
half twaalf gingen de maskers af al-
le lichten weer aan en werden de 
kaarsen gedoofd. Het zeer geslaag-
de feest was ten einde. De gasten, 
‘nooit geweten dat opera zo leuk 
kon zijn’ en de artiesten - zij bleven 
nog na voor een drankje en hadden 
genoten van het spontane publiek 
- Alfio Fiorini en zijn mensen, het 
team Aalsmeer en het drankmeis-
je Bernice en haar vriendin, ieder-
een was geheel voldaan. Ook de ge-
nodigden van beneden de rivieren 
hadden geen spijt van hun reis naar 
Aalsmeer om zo hun eigen Brabant-
se carnaval te moeten missen. “Wij 
hebben genoten.” Gezien alle re-
acties lijkt Team Aalsmeer wel ver-

plicht nog meer van deze avonden 
te organiseren. “Maar dan neem ik 
wel mijn vrienden mee”, klonk er als 
waarschuwing.
Zondag 26 februari: Op de dag van 
Commedia dell’Arte die wereldwijd 
wordt gevierd, gaf de actrice, dra-
ma docente en maskermaakster Pa-
trizia Esposito een lezing. Het was 
voor het eerst dat deze Nederlandse 
dag in Sous-Terre werd gevierd. Hoe 
zij vertelde over het ontstaan van de 
maskers en de personages sprak 
haar gehoor zeer aan. Commedia 
dell’Arte is van eeuwen her en zal 
naar verwachting tot Cultureel Erf-
goed worden verklaard. Het be-
sef dat nu nog steeds toneelschrij-
vers, dichters, componisten zich la-
ten inspireren door Commedia del-
l’Arte geeft aan hoe belangrijk de-
ze vorm van theater is. Het masker 
van de Dottoro was er niet zomaar. 
De lange neus had wel degelijk een 
functie, zo bleef hij op afstand van 
de patiënten met een besmettelij-
ke ziekte en ook van de stank die 
er werd verspreid. In de punt van 
de neus zaten geurige kruiden. Ook 
de rijken werden anoniem door hun 
maskers, zij konden zich door hun 
vermomming tussen het ‘gewone’ 
volk mengen, naar de gokhuizen 
en de dames van plezier. Comme-
dia dell’Arte werd in eerste instantie 
alleen door mannen gespeeld, pas 
in de 17de eeuw waren het ook de 
vrouwen die een vrouwenrol moch-
ten vertolken. Waarom de maskers 
oorspronkelijk van leer werden ge-
maakt, werd duidelijk toen leerlin-
ge Marieke - onderleiding van Patri-
zia - liet zien hoe fysiek het uitbeel-
den van de personages is. Comme-
dia dell’Arte is niet alleen het opzet-
ten van een masker, maar het hele 
lichaam speelt mee. “Het is beeld-
houwen met je lichaam”, legde de 
actrice en drama docente uit. En 
ook nu stond er een lange mooi ge-
dekte tafel klaar, dit keer met een 
heerlijke Italiaanse lunch. Alfio had 
opnieuw veel eer van zijn werk.

Komende weekenden
Ook de komende weekenden staan 
er steeds - in het kader van de Car-
navale dell’Arte - bijzondere lezin-
gen en/of optredens op het pro-
gramma. Kunstenaar Robert Web-
ster is aanstaande zaterdag- 4 en 
zondagmiddag 5 maart aanwezig 
om te vertellen over zijn werk. Een 
weekend later komt Patrizia met 
haar leerlingen een openbare les 
geven, en een week voor het einde 
van de tentoonstelling komt uit Italië 
Simone Campa over. Hij geeft een 
openlucht voorstelling met straat-
theater zoals dat maar weinig wordt 
vertoond in Nederland. 

Janna van Zon 

Kaartverkoop gestart
Boekenweek met lezing 
door Midas Dekkers
Aalsmeer - De 82ste Boekenweek 
vindt plaats van zaterdag 25 maart 
tot en met zondag 2 april en heeft 
als thema ‘Verboden vruchten’. Ook 
dit jaar organiseren Stichting Kunst 
en Cultuur, Boekhuis Aalsmeer 
en de Bibliotheek Amstelland een 
boeiende avond met een bijzonde-
re gast: Midas Dekkers.
Midas Dekkers (1946) is bioloog 
en publiceerde vroeg in zijn carriè-
re keurige natuurgidsen. Inmiddels 
is hij bij het grote publiek bekend 
door werk waarin zijn eigen, origi-
nele persoonlijkheid en stijl door-
klinken, al blijft de bioloog nooit ver 
buiten beeld.
Een groot deel van Dekkers’ oeu-
vre bestaat uit columnbundels over 
mens en (vooral) dier. Deze per-
soonlijke schetsen leest hij sinds 
1980 voor in het radioprogram-
ma Vroege vogels. Veel Nederlan-
ders kennen hem ongetwijfeld ook 
van tv-programma’s als Gefundenes 
Fressen, Midas en zijn meest recen-
te programma Het Ei van Midas. De 
Midas van de televisie en de Midas 

in zijn boeken verschillen maar wei-
nig: als je Dekkers leest, ‘hoor’ je 
de tekst met zijn stem en ontspan-
nen dictie door je hoofd gaan. Mi-
das praat zoals hij schrijft, of schrijft 
zoals hij praat. 
Tot zijn omvangrijke boekenoeuvre 
behoren titels als De Larf (2002), Li-
chamelijke oefening (2006), Rood 
(2011), De kleine verlossing Of de 
lust van ontlasten (2014) en De thig-
mofiel (2015). In dat laatste boek 
gaat het over de liefde voor de klei-
ne ruimte, het verlangen naar ge-
borgenheid, grond onder je voeten, 
het gevoel dat wegkruipen de bes-
te oplossing is.
De lezing van Midas Dekkers vindt 
plaats op woensdag 29 maart om 
20.15 uur in De Oude Veiling aan de 
Marktstraat. De kaartverkoop is in-
middels gestart en zijn te koop via 
de website van de Bibliotheek Am-
stelland (www.amstelland-biblio-
theken.nl) en in het Boekhuis, Zijd-
straat 12. De toegang bedraagt 15 
euro, leden van de bibliotheek beta-
len 12,50 euro.

Ook veiling en mini-verzameling
Lezing over Aalsmeerse post 
bij Postzegelvereniging

stempel gebruikt om dit wereldwijd 
uit te dragen. Bijzonder? Uniek? 
Aan de hand van verzamelde post 
en afbeeldingen, die een mooi tijds-
beeld geven, neem Klaas Keessen 
belangstellenden graag mee naar 
de tijd van ‘Aalsmeer Bloemencen-
trum’. Lang geleden? Misschien 
wel, daarom zo leuk om nog eens te 
zien. Post uit de tijd van twee veilin-
gen en kleinschalige tuinbouw, pu-
re nostalgie. Vragen kunt u tijdens 
en na de presentatie stellen. De 

avond begint om 20.00 uur, de zaal 
is al vanaf 19.15 uur open. Ten eer-
ste om de kavels te bekijken welke 
geveild gaan worden en ten tweede 
om even bij te praten. Op de websi-
te zijn vele afbeeldingen te zien van 
de te veilen kavels. Dus kijk voor-
al eens op www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl. Ook is er een mi-
nipostzegelverzameling te bezichti-
gen van Cor van Meurs over ‘Cac-
tussen’, welke zeer de moeite waard 
is om te bekijken.

Aalsmeer - Maandagavond 6 
maart houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in Het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. Valt er nog iets 

te vertellen over Aalsmeer en zijn 
post? Zeker wel! Decennia lang al 
is Aalsmeer een Centrum van Bloe-
men, Aalsmeer Centre of Flowers. 
Eens werd er zelfs een speciaal 

Moonlight

Tuintje in Mijn Hart

Fifty Shades Darker

Sing (3D/NL)

La La Land

LEGO Batman, de fi lm (3D NL)

The Red Turtle

Demain Tout Commence

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

COMEDY

MOONLIGHT
Winnaar Oscar Beste Film
Prijs: €8,50 

COMEDYCLUB AALSMEER
16 maart - Prijs: €13,50
Headliner: Vincent Geers!

Donderdag 16 maart

Donderdag 20 april

Donderdag 18 mei

Voor meer informatie en tickets:

badaboom.tv

COMEDY AGENDA

BIOSCOOP

Op 15 maart is het Ladies Night met de fi lm ‘Het verlangen’. Deze komedie gaat over 

boeken en... schoenen, heel veel schoenen.  “Als de aantrekkelijke schoenenverkoopster 

Brigitte met een beroerd manuscript bij uitgeverij Goudemondt aankomt, zien de broers 

Marc en Boudewijn direct mogelijkheden. Zij hebben namelijk een literair meesterwerk in 

handen van Herman: een onooglijke en stotterende auteur. Ze bedenken een grote wissel-

truc, maar of dat de oplossing is?” Tickets à €12,50 bestel je op bioscoopaalsmeer.nl

LADIES NIGHT - HET VERLANGEN - 15 MAART

BIOSCOOP
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Weekend carnaval 
in Poelgilderdam
Kudelstaart – Carnaval in Poelgil-
derdam afgelopen weekend. Het 
feest in Kudelstaart begon zater-
dagmiddag 25 februari met een 
koud, maar heel gezellig kinder-
carnaval. Prachtige versierde kar-
ren, fietsen en mooi verklede kinde-
ren. Enig om te zien, het was duide-
lijk dat de jongens en meisjes ge-
noten van de optocht en alle aan-
dacht. In de avond stond het Prin-
senbal op het programma. Altijd 
een feestavond waar heel veel Ku-
delstaarters naar toe leven en in al-
lerlei doldwaze kostuums genie-
ten van de gezelligheid en de mu-
ziek. Deze avond ook altijd een of-
ficieel moment. De overdracht van 
de sleutel van het dorp. Wethouder 
Ad Verburg was hiervoor naar het 
Dorpshuis gekomen. 
Zondag 26 februari het hoogtepunt, 
de grote optocht door het dorp. 
Het was fris, er waaide een flinke 
bries en het dreigde te gaan rege-
nen, maar dit deerde de feestgan-

Expositie De Ploegh in Oude Raadhuis

Foto’s Mary Schermer: 
Schoonheid in eenvoud
Aalsmeer - De Ploegh, één van de 
oudste en meest gerenommeerde 
kunstenaarsverenigingen in Neder-
land, is met 18 kunstenaars neerge-
streken in het Oude Raadhuis. Er is 
van alles te zien van schilderkunst, 
grafiek, keramiek, fotografie, tot en 
met glas- en beeldhouwkunst en 
dat in een verscheidenheid aan stij-
len. 

Favoriet Hemma Kniep
De stichting KCA houdt het Oude 
Raadhuis draaiende met de inzet 
een grote groep vrijwilligers. Reden 
genoeg om een aantal suppoosten 
nu eens aan het woord te laten en te 
vragen over wat hun favoriete kunst-
werk is bij deze expositie. Deze keer 
de favoriet van Hemma Kniep. Zij is 
zeker al vijftien jaar actief voor het 
KCA. Ze hoeft niet lang na te den-
ken als er naar haar favoriete kunst-
werk wordt gevraagd. Dat is de foto-
serie met stillevens van Mary Scher-
mer in de grote zaal. Die springt er 
voor haar uit. Vooral de twee foto’s 
met daarop een rood bakje op een 
doek maken van alles bij jaar wak-
ker. “Het is de sfeer die me aan-
spreekt. Die kleur rood is zo mooi, 
Chinees rood en dat gekreukelde 
tafelkleed. Het vangt je oog. Het is 
bescheiden, maar tegelijkertijd kun 
je er niet om heen. Het heeft ook 
iets nostalgisch. Het doet mij den-
ken aan een melkkan op de boer-
derij van mijn moeder. Die had net 
zo’n kleur. Voor mij is dit nu schoon-
heid in eenvoud. Ik denk daarbij wel 
dat wij mensen het doek, het papier 
en het penseel aanleveren, maar dat 

het talent en de creativiteit van God 
komen zodat wij er van kunnen ge-
nieten.” 

Een kwestie van goed licht
Fotograaf Mary Scherm vraagt zich 
bij het maken van een stilleven al-
tijd af wat ze weg moet laten en 
wat er minimaal zichtbaar zou moe-
ten zijn. Het maakt haar verder niet 
uit of de foto is gemaakt in Frank-
rijk met de oude gebladderde mu-
ren of juist in Amsterdam vanwege 
een strakke achtergrond. Ze vindt 
haar onderwerpen in de dingen 
om haar heen zoals ze die aantreft. 
Voor haar is het dan nog een kwes-
tie van het vangen van het goede 
licht. Schermer is Sinds 2010 aan-
gesloten bij de Ploegh. Ze fotogra-
feert bijna haar leven lang en doet 
dat sinds 2006 als professional. Met 
haar stillevenserie ‘The Good Sum-
mer’ en met haar portretserie ‘Deux 
ou Trois Choses’ verdiende ze eer-
volle vermeldingen bij de Prix de la 
Photographie de Paris. In 2010 werd 
ze genomineerd voor de Hollands 
Diep Fotografieprijs met haar por-
trettenserie. Haar werk werd twee 
keer geselecteerd voor de Zomer-
expositie in het Gemeentemuseum 
Den Haag.
Zo zijn in elk zaaltje van het Oude 
Raadhuis juweeltjes te bewonde-
ren in een expositie die haar kracht 
vindt in de diversiteit van de kunst-
werken die er te zien zijn. De ten-
toonstelling loopt nog door tot en 
met 12 maart en is elke donderdag 
tot en met zondag te zien van 14.00 
tot 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

Davanti in voorprogramma 
Nederlands Kamerkoor
Aalsmeer - Donderdagavond 23 
maart treedt Davanti op in het voor-
programma van het Nederlands Ka-
merkoor in de Grote Sint Laurens-
kerk in Alkmaar. Davanti, bestaan-
de uit 15 vrouwen, nam deel aan het 
educatie programma van het Ne-
derlands Kamerkoor ‘Zingen doe je 
samen’ Dit programma is gericht op 
de ondersteuning van amateurko-
ren en gaf naast een masterclass op 
maat ook een kans om in het voor-
programma op te treden in de con-
certreeks ‘Via Crucis’. Davanti zal 
daar vijf passende a-capella stuk-
ken zingen.

Via Crucis
De lijdensweg van Christus, zo 
meesterlijk verklankt in Liszts Via 
Crucis, eindigt in Gubaidulina’s wit-
te wereld van sneeuw en kou. Waar 
belanden we, in de hemel of in de 
hel? Dirigent Reinbert de Leeuw 
leidt het Nederlands Kamerkoor en 
Asko|Schönberg door twee van zijn 
lijfstukken. Dirigent en pianist Rein-

bert de Leeuw (1938) heeft al de-
cennia lang een fascinatie voor de 
late Liszt, in het bijzonder voor Via 
Crucis. In 1986 nam hij het werk op 
met het Nederlands Kamerkoor, een 
opname die een Edison won. Zijn 
opname voor viool en piano uit 2013 
won ook een Edison. “Reinbert de 
Leeuw geeft iedere noot een enor-
me zeggingskracht. Compositie, 
klank, interpretatie en concentratie 
vormen een sublieme eenheid. Dat 
is de ware virtuositeit”, aldus het ju-
ryrapport.
Davanti is donderdag 23 maart van 
19.45 tot 20.00 te horen. Het concert 
door het Nederlands Kamerkoor be-
gint om 20.15 uur. Meer informa-
tie over het concert is te vinden op 
de website: www.nederlandskamer-
koor.nl. Hier kunnen ook toegangs-
kaarten kaarten worden besteld à 
27,50 euro per stuk. Ook kunnen 
kaarten worden besteld via Davan-
ti: www.davanti.nl Er wordt dan con-
tact opgenomen als de bestelde 
kaarten binnen zijn. 

Meisjes bevrijden uit prostitutie
Fotoboek PowerVrouwen 
voor ‘Free a Girl’
Aalsmeer - “Vrouwen zijn soms 
te bescheiden, ze willen niet op de 
voorgrond. Dat hebben we niet ge-
leerd. Het is tijd dat we meer naar 
buiten treden”, zegt Ingrid Claasen. 
“De term PowerVrouwen vind ik erg 
mooi, helemaal als je in combina-
tie met je passie mensen in bewe-
ging kunt zetten.” Ingrid is één van 
de 23 krachtige vrouwen die onder-
neemster Léontine van Geffen-La-
mers uit Brummen fotografeerde 
voor haar nieuwe boek ‘PowerVrou-
wen in beeld’. De opbrengst van het 
boek gaat naar Free a Girl. Het lot 
wat veel jonge meisjes treft in lan-
den als India en Nepal schokte fo-
tograaf Léontine van Geffen-La-
mers danig. 

Verschil maken
“Afschuwelijk wat deze jonge meis-
jes meemaken.” Het liet haar niet 
meer los. “Ik kwam in contact met 
Stichting Free a Girl. Deze stich-
ting heeft als doel meisjes te be-
vrijden uit de gedwongen prostitu-
tie of kwetsbare meisjes te redden 
uit de handen van loverboys. Ik wil 
graag het verschil maken voor deze 
meisjes. De kansen die ik als meisje 
in Nederland kreeg, gun ik ook an-
dere meisjes over de hele wereld.” 
Free a Girl geeft na hun bevrijding 
deze meisjes een nieuw leven.  “Met 
dit boek hoop ik 10.000 euro binnen 
te halen zodat ik met deze bijdrage 
zo’n tweehonderd meisjes kan hel-
pen.”

Krachtige vrouwen in beeld
Monumentenfotograaf Léontine van 
Geffen-Lamers maakt dit boek om-
dat ze daarnaast een beeld wil ge-
ven van de Nederlandse vrouw 
anno nu. “Ik wil laten zien welke 
kracht ze hebben en waar zij hun 
kracht vandaan halen. Verder wil 
ik graag de diversiteit laten zien. Of 
je nu huisvrouw bent of directeur 
van een organisatie, dat maakt niet 
uit.” Een van de ‘PowerVrouwen’ is 

Belangstellenden hartelijk welkom
Zaterdag opening tiener- 
en jongerencentrum
Kudelstaart - De jongeren voelen 
zich al thuis in het tiener- en jon-
gerencentrum aan de Graaf Wil-
lemlaan 1. Sinds eind november vo-
rig jaar werken Dock en de Binding 
er met plezier samen. Er is veel ver-
bouwd, ingericht en gezellig ge-
maakt. De tieners en jongeren en de 
tiener- en jongerenwerkers ontvan-
gen belangstellenden graag in hun 
nieuwe pand. 
Op zaterdag 4 maart is van 15.00 tot 
19.00 uur de feestelijke opening en 
is iedereen van harte welkom. Tij-
dens deze middag kan het pand van 
binnen en buiten bewonderd wor-
den en is te zien wat dit prachtige 

pand allemaal te bieden heeft voor 
de tieners en de jongeren. Op deze 
feestelijke dag zijn er diverse work-
shops om aan deel te nemen. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven, 
van onder andere jeugd en onder-
wijs, komt om 16.30 uur de officiële 
opening verrichten. Hij zal de nieu-
we naam van het tiener- en jonge-
rencentrum onthullen en vertellen 
wie deze heeft bedacht en een Ice 
Watch heeft gewonnen. De jonge-
ren en tieners, Inge Baas en Tessa 
Westerhof van de Binding en Mar-
co den Haan en Martin Pattipeiluhu 
van Dock hopen veel bezoekers te 
mogen begroeten. 

Ingrid Claasen is één van de 23 vrou-
wen uit ‘PowerVrouwen in beeld’. De 
opbrengst van het boek gaat naar 
Free a Girl. Foto: Léontine van Gef-
fen-Lamers

Ingrid Claasen en zij deelt de me-
ning van Van Geffen-Lamers volle-
dig. Claasen stelt: “Een kind hoort 
kind te zijn en mag niet als seks-
object gebruikt worden. Volwasse-
nen kunnen schreeuwen om hulp, 
die meisjes niet. Mijn moederhart 
huilt om zoveel onrecht. Het raakt 
mij enorm.” Tijdens Internationale 
Vrouwendag, op 8 maart, is de lan-
cering van ‘PowerVrouwen in beeld’ 
in Kasteel de Schaffelaar in Barne-
veld. Evelien Hölsken, mede-oprich-
ter en directeur van de Free a Girl 
ontvangt het eerste exemplaar. Ar-
jan Erkel, mede-oprichter van Free 
a Girl schreef het voorwoord. “Erkel 
zat zelf ooit in een kooi gevangen, 
iets wat die slavenmeisjes in Nepal 
en India helaas dagelijks meema-
ken, onder gruwelijke omstandig-
heden.” Meer info op www.power-
vrouweninbeeld.nl 

gers zien. De teams hebben enkele 
weken ‘geklust’ om het publiek, dat 
ruim aanwezig was langs de rou-
te, te trakteren op leuke, veelal ac-
tuele onderwerpen. Geweldig: Het 
vlaggenschip van VZOD, het fami-
lie uitje met groenten, de bierma-
ten en Max Verstappen kwam voor-
bij ‘racen’. Naast de karren ook altijd 
loop-elementen en deze zijn even 
leuk. Sterren, vlinders, een acht-
baan-imitatie en smurfen. Zoveel 
leuke ‘dingen’ gezien.
‘Ons’ Poelgilderdam doet echt niet 

onder voor carnaval in het zuiden 
van het land. Even leuk, even hila-
risch en even zoveel inzet om mooie 
karren te bouwen! Kijk maar eens 
goed naar deze pagina met fo-
to’s, die zeggen in dit geval meer 
dan woorden. Meerbode-fotograaf 
Kick Spaargaren heeft zich afgelo-
pen weekend volledig in het feest-
gedruis gestort, dus kan een ‘breed 
beeld’ van de carnaval in Poelgilder-
dam gepresenteerd worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wat een feest: 
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Inventarisatie warmtevraag 
glastuinbouw Greenport
Aalsmeer - LTO Glaskracht Ne-
derland is samen met Greenport 
Aalsmeer eind 2016 gestart met 
een ‘warmte inventarisatie’ onder 
de glastuinbouwondernemers in de 
Greenport. De inventarisatie is ge-
richt op het in kaart brengen van de 
warmtebehoefte van ondernemers 
en de randvoorwaarden die zij stel-
len aan een aansluiting op een mo-
gelijk warmtenet. De ontwikkeling 
van warmtenetten moet leiden tot 
een vermindering van het gebruik 
van aardgas. Hierbij kan een warm-
tenet gevoed worden door verschil-
lende en meerdere warmtebronnen, 
zoals restwarmte van de regionale 
industrie, geothermie en/of biomas-

saketels. Dit kan zowel centraal als 
decentraal zijn. De inventarisatie is 
gericht op de grootste glasclusters 
binnen de Greenport: De Kwakel, 
Nieuw Amstel, Amstelveen, Schin-
kelpolder en Rijsenhout. Er wordt 
met een selectie van ondernemers 
in deze gebieden gesproken om zo 
een eerste beeld te krijgen van de 
warmtebehoefte voor het gehele ge-
bied. De inventarisatie wordt in het 
eerste kwartaal van 2017 afgerond 
en moet een globaal beeld geven 
van de behoefte aan, en de haal-
baarheid van, (een) warmtenet(ten) 
in de Greenport Aalsmeer, alsmede 
de vervolgstappen om te komen tot 
realisatie.

Geheel rechts apotheker mevrouw van der Linden samen met twee van haar 
assistentes naast de groene uitgifte automaat.

Afhaalkluis medicijnen voor 
Apotheek Groen Oosteinde
Aalsmeer - Apotheker mevrouw 
drs. T.E. van der Linden is er maar 
wat trots op. Het eerste afgiftepunt 
voor medicatie in Aalsmeer. In haar 
kantoor, waar zij een flink stuk van 
haar werkplek heeft moeten inleve-
ren, toont zij het vernuftige apparaat 
en geeft uitleg over de werking. “Wij 
zetten de recepten klaar en de klant 
kan het zeven dagen in de week 
vierentwintig uur per dag afhalen 
aan de buitenzijde met behulp van 
een unieke zescijferige code. Alles 
gaat verder automatisch. Ieder pak-
je heeft zijn eigen code. Het gaat 
overigens wel om herhalingsrecep-
ten. Voor nieuwe medicijnen willen 
we eerst graag overleggen met de 
patiënt. Er wordt sinds half janua-
ri al veel gebruik gemaakt van de 
door de inspectie goedgekeurde af-
haalkluis en we horen er positieve 
berichten over. Je kunt de medicij-
nen in je eigen tijd ophalen en hoeft 
dus niet te wachten bij de balie. Het 
dient twee doelen; de wachttijden 
aan de balie worden natuurlijk ook 
korter. We kunnen zodoende meer 
tijd nemen en aandacht geven aan 
onze bezoekers.” Het team van Apo-
theek Groen bestaat uit twee apo-
thekers en vijf assistentes die in 

parttime dienstverband werkzaam 
zijn. “We zijn bij de opening van dit 
centrum, in juni 2010, met een ge-
heel nieuw team begonnen.” Aldus 
mevrouw van der Linden die na haar 
studie begon als apotheker in Am-
sterdam. 
“Het is hier een stuk persoonlij-
ker. Ik vind de Aalsmeerders vrien-
delijke mensen. Het bevalt me hier 
heel goed. De lijnen zijn kort in het 
gezondheidscentrum. We hebben 
veel besprekingen met elkaar. En 
dat is een groot voordeel voor on-
ze patiënten. De huisartsenprak-
tijk van dokter de Vries is hier ge-
vestigd, maar u kunt er ook terecht 
voor fysiotherapie, maatschappelijk 
werk, er is een verloskundige prak-
tijk, de thuiszorg heeft een kantoor, 
er is een diëtiste, een psycholoog, 
we hebben een priklab en er is een 
ruimte waar evenementen worden 
georganiseerd, zoals gymnastiekles 
en klaverjassen, voor ouderen uit de 
buurt.” De openingstijden van Apo-
theek Groen Nieuw Oosteinde zijn 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 18.00 uur. Telefoonnum-
mer is 0297-500814. Meer informa-
tie: www.apotheekgroen.nl 
Door Miranda Gommans 

Het roer om bij Kempers Watersport

Nieuw en toch vertrouwd: 
Brasserie-Bar Kempershoek
Leimuiden - Na drieëntwintig jaar 
gaat het roer om bij Kempers Water-
sport. Per 3 maart start een nieuwe 
uitbater in het horecagedeelte op 
de jachthaven. Brasserie-Bar Kem-
pershoek opent haar deuren voor 
het publiek. Chef-kok en eigenaar 
Albert Pielanen zwaait de scepter 
en bereidt de heerlijkste gerechten. 
Vaste bezoekers rondom de West-
einderplassen kennen hem al als 
ze aanmeerden bij Brasserie Nieu-
we Meer. 

Internationale allure
Bij Brasserie-Bar Kempershoek 
wordt een zeer gevarieerde kaart 
gevoerd met als basis de klassiek 
Franse keuken met internationa-
le invloeden. Lokale leveranciers le-
veren de mooiste producten, zoals 
paling van Palingrokerij Rekelhof, 
groenten van Oost Oogst, gerook-
te zalm van Bawykov en brood van 
Vooges.

Intiem, sfeervol en feestelijk 
Bezoekers van jachthaven Kempers 

zijn meer dan welkom om te genie-
ten bij Kempershoek. Van een kop 
koffie met taart tot aan een dag-
schotel of een drie-gangen diner.
Op het ruim opgezette terras heeft u 
fantastisch uitzicht op de haven en 
in het sfeervolle restaurant, aan de 
royale stamtafel of een van de in-
tiemere tafeltjes, geniet u van on-
gedwongen gezelligheid. Kempers-
hoek beschikt ook over een apar-
te zaal voor feesten, partijen en be-
drijfspresentaties voor groepen van-
af vijfentwintig personen. Optioneel 
kunt u gebruik maken van de roya-
le bar met eigen ingang met een tap 
van verschillende soorten bier. 
Deel fijne, leuke en grappige erva-
ringen via alle Social Media kanalen. 
Check voor het laatste nieuws de 
Facebook pagina: www.facebook.
com/restaurant.aalsmeer. Brasse-
rie-Bar Kempershoek is gevestigd 
aan Herenweg 100a in Aalsmeer (bij 
Leimuiden) en is telefonisch bereik-
baar via 0297-745554 en via mail: in-
fo@kempershoek.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.kempershoek.nl

Gezelligste haven aan Westeinder
Iedereen is welkom bij 
Brasserie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Brasserie Nieuwe Meer 
is de horeca van Watersportvereni-
ging Nieuwe Meer, waar met liefde 
en aandacht met de gasten wordt 
omgegaan. Iedereen is welkom en 
wordt persoonlijk verwelkomd, lid of 
geen lid.

Eerlijk, vers en verrukkelijk 
De gevarieerde kaart bestaat uit 
klassiek Franse gerechten met huis-
gemaakte sauzen en bijgerechten. 
Ieder gerecht verdient een mooie 
wijn waarover graag advies wordt 
gegeven. Lokale specialisten leve-
ren verse groenten, vis en brood.
In het zomerseizoen kunt u hier zes 
dagen per week terecht voor een 

heerlijke lunch, gezellige borrel of 
mooi diner op het geweldige ter-
ras met uitzicht op de Westeinder-
plassen of in de gemoedelijke sfeer 
van het restaurant. Buiten het vaar-
seizoen is de Brasserie te gebrui-
ken voor feesten en partijen tot 90 
personen. Brasserie Nieuwe Meer is 
zowel over land als over water uit-
stekend bereikbaar en heeft volop 
parkeer- en aanlegplaatsen.
Brasserie Nieuwe Meer aan de 
Stommeerweg 2 is telefonisch be-
reikbaar via 0297-324589 of 06-
51549406 en per mail via brasse-
rie@wvnieuwemeer.nl. Kijk voor 
meer informatie op www@brasse-
riewvnieuwemeer.nl

Van 6 tot en met 11 maart
The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen
Aalsmeer - Opel dealer Van Kou-
wen maakt met The Big Event het 
kopen van een nieuwe auto nu 
wel heel aantrekkelijk. Tijdens de-
ze spectaculaire inruilshow van 
6 tot en met 11 maart krijgt men 
2.000 euro extra inruilwaarde op al-
les wat rolt of rijdt. Van driewielers 
tot kinderwagens, van skateboards 
tot speelgoedauto’s, van knikkers 
tot grasmaaiers, van bowlingballen 
tot biljartballen. Naast de extra in-
ruilwaarde krijgt één ieder die een 
nieuwe Opel koopt voor 500 euro 
gratis brandstof en mag men voor 
250 euro aan Opel-accessoires uit-
kiezen. 
“The Big Event strijkt alweer voor de 
achtste keer in ons land neer”, ver-
telt Van Kouwen. “Ook wij doen mee 
aan deze grootscheepse voordeel-
show. Het zal een drukte van belang 
worden bij ons in de showroom.” Via 
www.opel.nl is een inruil-waarde-
cheque aan te vragen. Die kunnen 

kopers van een nieuwe Opel tijdens 
de actieperiode van 6 tot en met 11 
maart verzilveren wanneer ze hun 
eigen auto bij Van Kouwen 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 weekendje weg, 
een jaarabonnement op AutoWeek 
en een culinaire avond voor twee.”

Gratis brandstof
Voor de 500 euro brandstof verstrekt 
Van Kouwen aan de koper van een 
nieuwe Opel een tankpas. Deze pas 
is tot een jaar na de aankoopdatum 
geldig. Daarnaast mogen Opel-ko-
pers voor 250 euro aan extra acces-
soires uitkiezen.

Vraag informatie bij loket Sienergie
Energie besparen doe je nu!
Aalsmeer - De campagne ‘Energie 
besparen doe je nu’ van de Rijks-
overheid is weer van start gegaan 
om woning-eigenaren te stimule-
ren hun woningen energiezuinig te 
maken. Dit kan door betere isolatie 
van dak, gevel, vloer en ramen, en 
door warmtepompen, zonneboilers, 
ventilatie met warmteterugwinning 
en zonnepanelen. Wie nieuwsgierig 
is geworden naar de bespaarmoge-
lijkheden kan vrijblijvend en gratis 
terecht bij het Energieloket van Si-
energie in het Boekhuis in de Zijd-
straat. 
Daar staan energieadviseurs u met 
raad en daad ter zijde. U bent van 
harte welkom op woensdagmidda-
gen tussen 15.00 en 18.00 uur. Een 
energiezuinig huis heeft vele voor-
delen, maar toch komt het er vaak 
niet van om je huis te verbete-
ren. Onbekendheid ermee en geen 
zin hebben in uitzoekwerk en rom-

mel kunnen je weerhouden om de 
stap te zetten. En juist daar schiet 
het Energieloket u te hulp. Ener-
gie besparen is nu extra aantrekke-
lijk door subsidie en advies op maat. 
De overheid geeft subsidie wanneer 
je twee isolatiemaatregelen in één 
keer neemt. Op energiebesparen-
doejenu.nl vind je antwoord op vele 
vragen. En bij het Energieloket kan 
Sienergie alles vertellen over ener-
gie besparen en zelf energie op-
wekken. Dat kost minder dan je ver-
wacht en is snel en zonder rommel 
klaar. Het bespaart je jaarlijks hon-
derden euro’s en zorgt voor een 
comfortabel huis. En je bent ook 
nog eens goed bezig voor het kli-
maat. Je woning energiezuinig ma-
ken is meestal binnen een dag ge-
daan, zonder rommel. Kom vrijblij-
vend naar het Energieloket van Si-
energie. Doe het nu! Voordat de 
subsidiepot wellicht weer op is! 

In stemming komen met ProDemos
Verkiezingsspecial in bieb
Amstelland - Heb jij iets beters te 
doen dan je met politiek bezig te 
houden? Vast wel, maar zou politiek 
ook leuk kunnen worden of op z’n 
minst interessant? Bijvoorbeeld als 
je er iets meer van wist of de spel-
regels beter kende? Laat je in de 
stemming brengen door de mensen 
van ProDemos. Zij komen speciaal 
voor alle stemmers die nog niet zo 
veel weten over politiek, maar er wel 
meer van willen weten, en liefst nou 
eens op een leuke manier. Zij leg-
gen op aanstekelijke wijze uit over 
de regels van het politieke spel, ver-
klappen de ins-en-outs van de de-
mocratie, hoe je daar invloed op uit-
oefent en hoe mensen daar wel bij 
kunnen varen. Ook informeren zij 

op een luchtige manier over actue-
le, politieke onderwerpen en maken 
inzichtelijk hoe je daar een rol in kan 
spelen. Je hoeft echt niet drie keer 
afgestudeerd te zijn om betrokken 
te zijn bij de democratische rechts-
staat. Kom naar deze afwisselende 
en interactieve avond met quiz, film-
pjes en discussie. 
Grote kans dat je goed gestemd 
naar huis zult gaan. De verkiezings-
special: ProDemos schuift aan is 
voor iedereen vanaf 18 jaar en vindt 
plaats op woensdag 8 maart van 
19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek 
Amstelveen op het Stadsplein. De 
toegang is gratis, wel vooraf reser-
veren via www.debibliotheekamstel-
land.nl

Workshop warme/koude hapjes maken in Wijkpunt Voor Elkaer.
Dinsdagmiddag 7 maart vanaf 14.30 uur wordt er in “Voor Elkaer” een 
workshop “warme/koude hapjes”  georganiseerd. Samen met u gaan 
we enkele lekkere hapjes maken, en wie weet inspireren we u met wat 
nieuwe creaties. Tussendoor mag er natuurlijk geproefd worden. De 
workshop sluiten we af met de door u gemaakte hapjes en wij serve-
ren er dan nog een drankje bij. De kosten zijn 6 euro  voor de gehele         
middag. Voor inlichtingen of reserveren kunt u bellen met 0297-820979.

Wist u dat het Wijkpunt Voor Elkaer ook op zondagmiddag open is? 
Vanaf 14.30 tot 16.30 uur heeft u de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten voor een gesprek of een spelletje. Of gewoon voor een kopje 
koffie/thee.  Zin om eens langs te komen? U bent van harte welkom!

Op woensdag 8 maart is er in het Wijkpunt Voor Elkaer weer een heer-
lijke avondmaaltijd. Het menu: Als voorgerecht kaassoep met hamreep-
jes. Als hoofdgerecht serveren wij een hawaiburger met doperwten, 
spekjes, ui, aardappelkroketjes en aardappelsalade met rucola.              
Het dessert: Ananasbavarois met slagroom naar keuze. Voor meer infor-
matie of reserveren kunt u bellen met de gastvrouwen 0297-820979. De 
kosten van deze maaltijd: 10 euro. U kunt binnenlopen vanaf 17.30 uur.
Op vrijdag 10 maart is het menu in het Wijkpunt Voor Elkaer: ham-prei 
cocktail met toast en zeeboter, heerlijke stoofpot van wild, rode kool 
met appel,  een gevulde appel, aardappelen uit de oven en een frisse to- 
matensalade. Als toetje is er kaneelvla met bitterkoekjes met naar keuze 
slagroom. Aanvang 17.30 uur. Voor reserveringen kunt u bellen met tel. 
0297-820979. De kosten voor deze maaltijd zijn11 euro.

Op dinsdag middag 6 maart is er ook  weer handwerkmiddag waar we 
verder gaan werken aan de knuffeldekens. Dit is een project waar 

we elke week mee verder gaan in het Wijkpunt, 
u kunt dus altijd mee gaan doen...

Aanvang 14:30 uur 

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

het zorgcentrum woont.

Uitreiking cheques ‘Schoonheid van Aalsmeer’. Foto: www.kicksfotos.nl

Schoonheid van Aalsmeer 
maakt 2 stichtingen blij
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
avond 23 februari heeft het team 
van de Schoonheid van Aalsmeer 
twee cheques uit kunnen reiken 
aan de daarvoor uitgekozen goede 
doelen. Wel 500 kalenders met fo-
to’s van Bianca Tas zijn er verkocht 
en dat heeft een mooi bedrag op-
geleverd! Een mooi bedrag, waar-
van de ene helft is geschonken aan 
de fietsclub van stichting de Scha-
kel (vrijetijdsbesteding voor mensen 
met een beperking) en waarvan de 
andere helft is toegekomen aan het 
Jeugdsportfonds van Aalsmeer.
Tijdens een gezellig moment in Ge-
zondheidscentrum Driekolommen, 
waar ook de expositie van het werk 
van Bianca Tas in het trappenhuis te 
zien is, was er gelegenheid om de 
mensen achter de goede doelen te 
ontmoeten en om van hen te verne-
men wat zij met het geld voor ogen 
hebben. 
Van het Jeugdsportfonds is bekend 
dat het sporten bij een vereniging 
mogelijk maakt voor kinderen uit 
gezinnen waar de financiële draag-
kracht daarvoor ontbreekt. Een be-
drag van 1100 euro betekend dat 
meerdere kinderen kunnen worden 
ondersteund en dat zij de sport van 
hun keuze kunnen gaan of blijven 
beoefenen bij een sportvereniging. 
Sport is belangrijk, bewegen is ge-
zond, maar sport is ook leerzaam en 

maatschappelijk van groot belang 
voor een kind. 
De fietsclub gaf aan dat zij nooit 
hadden gedacht dat er zo’n groot 
bedrag bijeen gespaard zou wor-
den. Deze verrassing maakt het 
echter wel mogelijk om een lang ge-
koesterde wens in vervulling te la-
ten gaan: Er zal een speciaal fiets-
tenue worden ontwikkeld, zodat de 
groep in het verkeer beter zichtbaar 
en beter herkenbaar zal zijn. Veilig 
en leuk! 

Foto’s welkom
Het team van de Schoonheid van 
Aalsmeer kijkt terug op een hele 
leuke periode waarin men met el-
kaar met de kalender in touw zijn 
geweest. Zonder de medewerking 
van diverse sponsors was het nooit 
mogelijk geweest om zoveel ka-
lenders te verkopen. Allemaal heel 
erg bedankt daarvoor en natuurlijk 
hoopt het team van de Schoonheid 
ook volgend seizoen weer op jullie 
te mogen rekenen. Want de Schoon-
heid van Aalsmeer gaat door. Met 
een nieuwe kalender voor 2018. 
Heeft u een foto gemaakt waarop u 
de schoonheid van Aalsmeer bijzon-
der duidelijk heeft vastgelegd? 
Stuur deze dan naar www.de-
schoonheidvanaalsmeer.nl. Er zijn 
veel foto’s nodig, dus kom op, dat 
doe je voor het goede doel!

Diverse attracties voor alle leeftijden

Tot en met zondag: Kermis!
Aalsmeer - Regen en wind, het 
zat de bouwers van de kermis niet 
mee afgelopen maandag 27 febru-
ari. Ondanks het slechte weer werd 
hard gewerkt op het terrein bij de 
Dreef. En het is gelukt om dinsdag 

28 februari de kermis van start te la-
ten gaan. Tot en met zondag 5 maart 
kan genoten worden van de kermis.
Diverse attracties worden gepre-
senteerd, waarvoor bij sommigen 
best moed nodig is. Ze gaan hard 
of hoog of allebei. Maar natuurlijk 
biedt de kermis ook ‘rustig’ vertier, 
zoals het spookhuis en de schiettent 
en voor de kleintjes de draaimo-
len, ballen gooien en onder ande-
re touwtje trekken. In diverse win-
kels liggen vanaf kortingsbonnen 
voor diverse attracties en lekkernij-
en, want natuurlijk kan een lekker 
patatje gehaald worden, een oliebol 
besteld worden en snoep uitgezocht 
worden. Zondag is er weer een spe-
ciale familiedag en de organisatie 
van de kermis trakteert ook dit jaar 
op enkele speciale optredens. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te www.kermisinaalsmeer.nl.
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Motor van boot 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 23 op vrijdag 24 februari 
is vanaf een bij het surfeiland af-
gemeerde boot de buitenboord-
motor gestolen. Het betreft een 
tweetakt langstaart motor van het 
merk Yamaha. De boot is door de 
eigenaar aangetroffen in het wa-
ter tussen het surfeiland en de 
Zeilschool. Mogelijk hebben de 
dieven de motor ingeladen op het 
terrein bij de Zeilschool. De dief-
stal heeft tussen elf uur ’s avonds 
en kwart voor negen in de och-
tend plaatsgevonden. Wie iets 
heeft gezien, wordt gevraagd 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Rijbewijs kwijt 
na teveel drank

Aalsmeer - Op woensdag 22 fe-
bruari even voor drie uur in de 
nacht is een automobiliste op de 
Grundelweg betrapt op rijden on-
der invloed. De 46-jarige vrouw 
uit Aalsmeer blies 830 Ugl. Het 
rijbewijs van de inwoonster is in-
genomen. Zij zal zich moeten ver-
antwoorden bij justitie.

Sommige verkeerssituaties in 
Kudelstaart heel onduidelijk
Na afgelopen vrijdag zowat weer 
onder een auto te hebben gelegen, 
wil ik toch wat kwijt. Sommige ver-
keerssituaties in Kudelstaart zijn ge-
woon niet duidelijk. Als bewoners 
van de Edisonflat hebben wij voor-
rang op verkeer van links.
De tweede inrit naar de flat, richting 
het Robend, is ‘tricky’. Daar loopt de 
stoep gewoon door, dit in tegenstel-
ling tot de inrit naast de Proosdijhal. 
De dame die mij bijna aanreed was 
er van overtuigd dat dit een par-
keerplaats is, helaas voor haar, dat 
is het niet! Klein raadsel: zoek het 
blauwe P-bord. Inderdaad, dat is 
er niet. Met andere woorden: het is 
een gewone voorrangssituatie.
Hoe vaak ik niet ‘vol in de ankers’ 
moet omdat anders de voorkant 
van mijn auto er iets anders uit zou 
zien...! Misschien een tip voor ie-
mand die nog wat schade wil clai-
men, binnen een halve dag gere-
geld.
Dan is er de situatie bij de Einstein-
traat, de ‘parallelweg’ bij de snack-
bar en Chinees. Ik heb twee jaar ge-
leden een verkeersexpert van de 
politie gevraagd hier eens naar te 

kijken. Zijn conclusie: dit is een si-
tuatie die vragen oproept. Ondanks 
dat schijnt men ook bij het verla-
ten van deze parkeerplaats (er staat 
hier wél een blauwe P) ook voor-
rang te hebben op verkeer van links. 
Navraag bij de politie leerde mij dat 
daar geen speciale verkeersexperts 
meer in dienst zijn, dan dus maar de 
gemeente bellen. Een dame wist mij 
te vertellen dat zij vroeger had ge-
leerd dat een blauwe P alleen gold 
voor de vakken. Nu wist de mens 
vroeger zeker dat de aarde plat was, 
dus tsja, wat nu te doen of wie te 
geloven?
Persoonlijk had ik meer vertrouwen 
in de verkeersexpert dan het ver-
lichtende antwoord dat men vroe-
ger iets geleerd had. Ik zou de ge-
meente dan ook willen vragen de 
situatie opnieuw te willen bekijken, 
want duidelijkheid is toch anders. 
En ik weet ook zeker dat lage snel-
heid in deze situaties bijdragen aan 
het feit dat er nog nooit grote onge-
lukken zijn gebeurd.
 P. de Bruijn
Edisonstraat, Kudelstaart
pdebrui@caiway.nl

ingezonden

Regionale aanpak om hennepcriminaliteit verder terug te dringen

Gemeente wil lokale veiligheid 
samen met inwoners vergroten
Aalsmeer - Recent heeft het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders het Actieplan Integrale Veilig-
heid voor 2017 vastgesteld. In het 
Actieplan zijn alle activiteiten op het 
gebied van veiligheid opgenomen. 
Acties komen enerzijds voort uit de 
speerpunten van het veiligheidsbe-
leid en anderzijds bepaalt de actu-
aliteit, mede op basis van de poli-
tiecijfers, welke acties worden toe-
gevoegd, beëindigd of gewijzigd. 
Aalsmeer is binnen de regio een 
veilige gemeente; het aantal mis-
drijven is ook in 2016 relatief laag 
en stabiel. Dit wordt vooralsnog af-
geleid uit rapportages en ervarin-
gen van de politie. De officiële cij-
fers over 2016 zijn nog niet beschik-
baar. In maart, wanneer de Regio-
nale Veiligheidsrapportage open-
baar wordt gemaakt, is een nadere 
specificatie van de feitelijke politie-
cijfers voor Aalsmeer beschikbaar. 

Burgerinitiatieven
Helaas is voor Aalsmeer geconsta-
teerd dat bij een aantal misdrijven 
in 2016 een stijging is opgetreden. 
Zo is het aantal woninginbraken in 

de gemeente na de daling in 2015 
afgelopen jaar licht gestegen. Ook 
diefstal van en uit (motor)-voertui-
gen en (brom)fietsen is licht toege-
nomen. 
Voor 2017 willen de bestuurders sa-
men met bewoners en in samen-
spraak met politie extra investeren 
in inbraakpreventie. Wanneer het 
aantal inbraken in een bepaalde 
buurt toeneemt, zet de politie snel 
extra mankracht in en worden inwo-
ners onder andere via social media 
alert gemaakt. Hierbij wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van what-
sapp-groepen in wijken. Daarnaast 
ondersteunt de gemeente graag 
burgerinitiatieven (achterpadpro-
jecten of extra snoei). De gemeen-
te investeert voorts in de lokale aan-
pak van hennepteelt en hennepcri-
minaliteit. Ook in Aalsmeer worden 
regelmatig kwekerijen opgerold. De 
bestrijding en het voorkomen van 
hennepteelt binnen de gemeente 
vindt de gemeente belangrijk van-
wege de negatieve effecten (over-
last, brandonveiligheid en criminali-
teit) die hennepteelt met zich mee-
brengt. Komend jaar gaat deze aan-

Migranten en watersport
Voor de problematiek rondom (som-
mige) arbeidsmigranten heeft de 
gemeente afgelopen jaar de eerste 
stappen gezet om halverwege 2017 
te komen tot een integraal plan van 
aanpak met aandacht voor huisves-
ting, opvoeding, drankgebruik, uit-
buiting en leerachterstand. Daarbij 
wordt samengewerkt met sleutelfi-
guren uit de Poolse gemeenschap. 
Het vernieuwde evenementenbe-
leid resulteert in een betere samen-
werking tussen organisatoren en 
overheid, met name in het voorbe-
reidende traject van de evenemen-
ten. Daarnaast gaat in 2017 de sa-
menwerking tussen veiligheidspart-
ners verstevigd worden om het vei-
lig gebruik van de Aalsmeerse wa-
teren (de watersport) met en voor 
ondernemers, inwoners en bezoe-
kers verder te verbeteren. Het afge-
lopen jaar is bij incidenten en ge-
beurtenissen, zoals woonoverlast, 
verwarde personen, zware onge-
vallen en overvallen, intensief is sa-
mengewerkt met de politie, het so-
ciaal team, het Openbaar Ministe-
rie en Beter Buren. Hierdoor zegt de 
gemeente dicht op de problematiek 
te zitten en kon snel en oplossings-
gericht gehandeld worden.

Schiphol-Aalsmeer: Da’s raar, toch?
Met de landelijke verkiezingen in 
het vooruitzicht probeer je je zo 
goed mogelijk te oriënteren op de 
keuze die je op 15 maart gaat ma-
ken. Immers: elke stem telt. 
En hoewel je al een beetje weet wel-
ke richting jouw stem zal gaan, toets 
je die keuze toch nog eens door het 
invullen van de ‘Kieswijzer’. Verba-
zingwekkend bij welke partijen je 
dan uitkomt. Partijen die je in eer-
ste instantie helemaal niet bij jezelf 
vindt passen. Da’s raar toch? 
In de Kieswijzer word je onder an-
dere de vraag gesteld of je vindt 
dat Schiphol wel of niet mag groei-
en. Wat mij betreft absoluut niet. Ik 
heb behoorlijke last van die onrust 
de hele dag door en ik word er el-
ke ochtend wakker van. Maar wat 
me nou het meest verbaast, is dat 
ik deze vraag nog nooit, maar dan 
ook echt nooit ben tegengekomen 
in enig standpunt of wens of item 
in mijn eigen gemeente. Schiphol is 

toch een niet te vermijden onder-
werp in onze gemeente? 
Aalsmeer, is mij verteld, zit in geen 
enkel landelijk overlegorgaan als 
het om Schiphol gaat. Hoe dat komt 
is mij al een raadsel, maar dat de 
groei van Schiphol landelijk wordt 
besproken en dat dit gebeurt zon-
der enig commentaar van de ge-
meente die de groei moet gaan dra-
gen, gaat mijn pet te boven. 
Zijn onze bestuurders doof, blind of 
zijn onze bestuurders omgekocht of 
hebben ze het moede hoofd erbij 
neergelegd? 
Toen, al weer dik twee jaar geleden, 
in de landelijke dagbladen werd ge-
communiceerd over de groei van 
Schiphol, heb ik het onderwerp 
voorgelegd aan onze bestuurders. 
En terwijl het geluid van Schiphol 
aanzwelt, blijft de gemeente zich in 
stilte hullen. Da’s raar toch? 
Sietske van den Broek
sietskevandenbroek@xs4all.nl

ingezonden

Haantje op huis vat vlam
Aalsmeer - Op woensdag 22 fe-
bruari om negen uur in de ochtend 
werden de brandweer en de poli-
tie gealarmeerd voor een brand in 
de Christinastraat. Enkele buurtbe-
woners zagen vlammen komen uit 
de schoorsteen van een woning en 
sloegen alarm. Ter plaatse bleek dat 
het windhaantje boven de schoor-
steen vlam had gevat. Waarschijnlijk 
was het haantje door de harde wind 
opgeschoven en boven de schoor-
steen terecht gekomen. De brand-
weer heeft het vuur met behulp van 
de hoogwerker geblust. De brand 

was snel onder controle. Er is nie-
mand gewond geraakt.

Vrijwilligers gezocht
Om het vrijwillige brandweerkorps 
qua ledenaantal op peil te houden, 
worden nieuwe collega’s gezocht. 
Wil jij je inzetten voor de veiligheid 
in Aalsmeer? De brandweer houdt 
iedere maandag een oefenavond in 
de kazerne aan de Zwarteweg. Loop 
eens binnen. Meer informatie is te 
vinden op de website (www.vrijwil-
ligerbijdebrandweer.nl) en op face-
book. Foto: Yvonne van Doorn

Wie heeft iets gezien of weet meer?
Fiets gestolen bij zwembad

Niet alleen mijn vervoermiddel naar 
huis is weg, maar de fiets had voor 
mij ook emotionele waarde, aange-
zien ik hem heb gekregen van een 
dierbaar iemand. Het zal vast niet de 
eerste fiets zijn die wordt gestolen 
(en ook niet de laatste), maar denk 
eens na over de gevoelens die ie-
mand overhoudt aan het verdwijnen 
van zijn of haar spullen. Elk hoekje 
in Aalsmeer heb ik bekeken en wan-
neer ik in de auto zit, 
kijk ik om mij heen 
om te zien of ik mijn 
geliefde fiets ergens 
zie. Is het nu echt zo 
moeilijk om met je 
vingers van ander-
mans spullen af te 
blijven? Is dat de sa-
menleving waarin we 
tegenwoordig wonen 
en we onze kinderen 
groot brengen? Ik ga 
er niet vanuit dat ik 
mijn tweewieler ooit 

nog terugzie, maar hoop wel dat 
we er met z’n allen zorg voor kun-
nen dragen dat ik met een gerust 
hart weer op de fiets naar mijn wa-
terpolotraining kan gaan! Mocht je 
op vrijdag 24 februari iets verdachts 
hebben gezien bij zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef tussen 21.30 en 
1.30 uur, meld je dan alsjeblieft bij 
de politie: 0900-8844.” 
David Currie

Proef afvalinzameling niet nodig!
Misschien een aardige foto over de 
proef in Rijsenhout Zuid wat be-
treft het gescheiden inzamelen. Dit 
verloopt niet al te soepel: Te wei-
nig verzamelpunten, moet te vroeg 
aan de straat staan waardoor het de 
avond er voor allemaal al op straat 
word gedumpt. Dozen zijn niet al-
lemaal dicht waardoor er met wind 
van alles over het hofje waait. De ro-
de zakken voor het restafval zijn te 
licht. Als je rommel uit je schuurtje 
hebt, steekt het zo het plastic kapot. 
Wat groter restafval kan er niet in, 
bijvoorbeeld een oud dienblad. Dit 

wordt er dan maar los bijgezet.
Meerlanden is het wiel opnieuw aan 
het uitvinden. In den lande wordt 
het al op veel plaatsen gedaan, 
neem een systeem wat wel werkt en 
goed is.
Kortom, deze proef, die veel troep en 
overlast geeft, is helemaal niet no-
dig en overbodig. Zet gewoon een 
extra container in en maak voor 
restafval een kleiner exemplaar.

Henk van Klinken
Rijsenhout
klinkenhvan@gmail.com

ingezonden

Gewonden na aanrijding
Kudelstaart - Donderdag 23 fe-
bruari heeft rond half twaalf in de 
avond een aanrijding plaatsgevon-
den op de kruising Hoofdweg met 
de Legmeerdijk. Twee auto’s zijn 
met elkaar in botsing gekomen. De 
politie, ambulancedienst en brand-
weer zijn ter plaatse gegaan. 
Drie personen zijn gewond naar het 
ziekenhuis vervoerd. Een van de be-
stuurders, een 64-jarige man uit Ze-
venhoven, moest een nacht blijven 
in verband met hartritmestoornis-

sen. Een 46-jarige vrouw uit Zeven-
hoven liep gekneusde ribben op. De 
15-jarige passagier mocht na con-
trole weer naar huis. De voertuigen 
zijn zwaar beschadigd en moes-
ten weggesleept worden. De poli-
tie heeft ter plaatse onderzoek naar 
de oorzaak van het ongeval gedaan, 
mogelijk is een van de twee door 
rood licht gereden. De weg is enige 
tijd afgesloten geweest. 

Foto: Marco Carels

Banden camper 
lek ‘geprikt’

Aalsmeer - Op donderdag 16 fe-
bruari zijn van een in de Anjer-
hof geparkeerde camper de twee 
voorbanden lek gestoken. Bij de 
eigenaren bestaat het vermoe-
den dat de banden moedwillig lek 
‘geprikt’ zijn. Alleen even nieuw 
lucht inblazen bleek niet moge-
lijk, de banden liepen net zo hard 
weer leeg. Twee nieuwe banden 
moesten aangeschaft worden. 
Kosten totaal 244 euro. Alleen bij 
de camper zijn banden lek gesto-
ken, er zijn geen andere gedu-
peerde autobezitters in en rond 
het Anjerhof. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. 

Tas uit auto weg
Aalsmeer - Op woensdag 22 fe-
bruari is tussen vijf uur en half 
zes in de middag een tas gesto-
len uit een auto. De eigenaresse 
was spullen aan het in- en uitla-
den op de Gedempte Sloot. Haar 
tas had zij even in de auto laten 
staan. Een sneldief heeft zijn slag 
geslagen en deze snel meegeno-
men. In de tas diverse waardepa-
pieren en een mobiele telefoon. 
Alles is direct geblokkeerd.

Winkeldief 
betrapt

Aalsmeer - Op zaterdag 25 fe-
bruari rond half vier in de middag 
is een winkeldief betrapt in een 
super op het Poldermeesterplein. 
De 67-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats dacht de 
winkel uit te kunnen lopen met 
een bedrag van rond de acht eu-
ro aan etenswaren. De man is 
door agenten meegenomen voor 
verhoor. Er is proces-verbaal op-
gemaakt.

Zwarte Kawasaki 
motor gestolen

Kudelstaart - In de nacht van 
zondag 26 op maandag 27 febru-
ari is uit het Valeriaanhof een mo-
tor gestolen. De motor is van het 
merk Kawasaki, type ZZR 1400 
ABS en is zwart van kleur van 
goudkleurige velgen. Kenteken is 
MZ-GR-53. De diefstal heeft tus-
sen tien uur ’s avonds en twaalf 
uur maandagmiddag plaatsge-
vonden. 

Fietsendieven 
nog actief!

Aalsmeer -Op woensdag 22 fe-
bruari is tussen kwart voor ze-
ven en iets voor half tien in de 
avond een fiets gestolen uit de 
Nassaustraat. De damesfiets is 
van het merk Cortina Transport, is 
zwart van kleur en het registratie-
nummer eindigt op MZT. Op vrij-
dag 24 februari is vanaf de Dreef 
nog een fiets ontvreemd. De he-
renfiets is van het City Star Alu 
en het serienummer eindigt op 
376. In de fiets is de postcode 
gegraveerd: 1433 AG. De dieftal 
heeft plaatsgevonden tussen half 
tien ’s avonds en half twee in de 
nacht. Er worden de laatste tijd 
opmerkelijk veel fietsen gestolen. 
Aangeraden wordt rijwielen van 
goede, extra sloten te voorzien en 
waar mogelijk vast te leggen aan 
een paal of een rek.

Aalsmeer - “Zomaar een vrijdag-
avond, die sportief begon en ge-
zellig had moeten eindigen. Bij het 
weggaan thuis het alarm er op ge-
daan, want er wordt veel reclame 
gemaakt over inbraken in huis. Lek-
ker sportief op de fiets naar de wa-
terpolotraining en daarna nog even 
een biertje drinken met de anderen. 

Het was wel erg gezellig, dus iets la-
ter weg dan anders (1.30 uur). Ge-
lukkig veilig op de fiets naar huis... 
Of toch niet?! Ik had hem hier toch 
neergezet? Nog maar een rondje lo-
pen! Zoveel drankjes heb ik echt niet 
gedaan! Maar nee hoor, mijn fiets 
is meegenomen door iemand an-
ders dan de rechtmatige eigenaar. 

pak (regionaal) uitgebreid en ver-
diept worden om de hennepcrimi-
naliteit verder terug te dringen.

Aangifte doen
In het Actieplan zijn diverse be-
wustwordings- en voorlichtingsac-
tiviteiten opgenomen om criminali-
teit, overlast en onveilige situaties te 
voorkomen en de lokale veiligheid 
te vergroten. Daarbij is het belang-
rijk dat inwoners bij incidenten aan-
gifte doen. In samenwerking met de 
politie gaat de gemeente daar meer 
aandacht voor vragen. Ook komend 
jaar richt de gemeente zich in het 
bijzonder op kwetsbare inwoners in 
de gemeente (senioren, hulpbehoe-
venden en verwarde personen) via 
voorlichting over brandveiligheid en 
criminaliteit. Een mooie samenwer-
king tussen politie, brandweer, be-
woners en welzijnsorganisatie VITA 
ligt hieraan ten grondslag. 

Afvalplan in gezamenlijke 
commissievergadering
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 2 
maart, komen de leden van Ruim-
te en Economie en Maatschappij en 
Bestuur bijeen voor gezamenlijke 
commissievergadering. Op de agen-
da staat onder andere het nieu-
we afvalplan waarover voor de eer-
ste maal gesproken gaat worden. 
Het college is enthousiast over de-
ze grootste, milieuvriendelijkere ma-
nier van verwerken van het diverse 

huishoudelijke afval, maar de frac-
ties zijn kritisch, mede omdat hier-
mee een behoorlijk bedrag gemoeid 
is. Het zal een levendige discus-
sie geven. Inwoners, die geïnteres-
seerd zijn, mogen plaatsnemen op 
de publieke tribune, de vergadering 
is openbaar. De aanvang is 20.00 
uur en plaats van samenkomst is de 
mooie gerenoveerde raadzaal in het 
gemeentehuis.





 
16   Nieuwe Meerbode  •  2 maart 2017

KCA zoekt piano
Aalsmeer - De stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) heeft van 
het Meerlandenfonds een klei-
ne subsidie ontvangen om een pi-
ano aan te schaffen voor het Oude 
Raadhuis. Het bestuur van KCA wil 
met dit instrument meer (muzikale) 

activiteiten in het mooie expositie-
gebouw in de Dorpsstraat genere-
ren. Daarom deze oproep: Is er ie-
mand is die een goede piano heeft 
en deze niet meer gebruikt en wil 
schenken of deze voor een milde 
prijs aan KCA wil afstaan? Of kent 
u iemand die van zijn of haar pia-
no af wil? Reageren kan via: info@
skca.nl.

Renovatie ‘groene parel’ start medio april

Speelse invulling Hornmeerpark
Aalsmeer - Afgelopen maandag 27 
februari was de presentatie van het 
herinrichtingsplan voor het Horn-
meerpark. De informatieavond van 
de gemeente vond plaats in de kan-
tine van voetbalvereniging FCA aan 
de Beethovenlaan. Na de donkere 
Dreef, de straatverlichting was uit, 
een heldere ontvangst. Her en der 
werd op de velden getraind door 
voetbalteams en met grote spots 
werden zij in de schijnwerpers ge-
zet. In de kantine een ontspannen 
sfeer. De animo was goed. Diverse 
inwoners, veel hondenbezitters, lie-
ten zich zien en horen. Het Horn-
meerpark is een grage locatie voor 

eigenaren om hun viervoeters uit 
te laten. Door de uitbreiding bij de 
voetbalvereniging is het Hornmeer-
park behoorlijk op de schop geno-
men. Bovendien is het park de afge-
lopen jaren behoorlijk aan haar lot 
over gelaten. De natuur deed haar 
werk, creëerde mooi groen struikge-
was en hoge bomen, maar het park 
ligt laag en is drassig. Om hier in de 
toekomst ook zonder kaplaarzen te 
kunnen wandelen, gaat de drassig-
heid in het renovatieplan als eerste 
aangepakt worden. 

Rondje lopen
Daarna wacht een natuurlijke inrich-

ting met aansluitende wandelpa-
den, die de mogelijkheid geven om 
straks weer een rondje te lopen, en 
onder andere een vlonder die door 
het park aangelegd wordt met links 
en rechts een moerasachtig gebied. 
Ook vijvers maken onderdeel uit van 
het plan, waarbij aansluiting wordt 
gezocht met de al aanwezige water-
partijen. Bij een nieuw aan te leggen 
poeltje is een steiger gepland die af-
loopt naar het water. Hondeneige-
naren zouden deze vlonder graag 
vervangen zien voor een strand-
je zodat de viervoeters hier kunnen 
zwemmen. In het geheel een mooi 
plan met een speels karakter. 

Volgorde uitvoering
Minder positief is overigens de 
klankbordgroep, die aan de ge-
boorte van de herinrichting heeft 
gestaan. 
Het plan heeft goedkeuring, maar 
de volgorde van uitvoering heeft 
bedenkingen. De meeste bezoe-
kers gaan het Hornmeerpark in via 
de paden bij de kinderboerderij en 
nou net dit ‘stukje’ moet nog even 
wachten op opwaardering. Juist de-
ze entree is bijzonder drassig en de 
klankbordgroep is van mening dat 
daarom eerst hier gestart zou moe-
ten worden. De projectleiders zijn 
wel heel positief en zien de uitvoe-
ring helemaal zitten. Deze start me-
dio april en duurt tot medio sep-
tember met een uitloop vanwe-
ge het planten van bomen, planten 
en struiken tot rond december. Een 
rondje park zit er deze zomer dus 
nog niet in. Tegelijkertijd met het 
eerste deel van de renovatie gaat 
aan het parkeerterrein bij de voet-
balvelden, de midgetgolf en de kin-
derboerderij een nieuw elan gege-
ven worden. Trimmen is er in het 
nieuwe park overigens niet meer bij. 
Natuurlijk blijft hardlopen mogelijk, 
maar zonder toestellen. 

In een volgend plan wil de gemeen-
te het deel achter de kinderboerde-
rij richting de oude velden van VVA 
betrekken bij het Hornmeerpark en 
dit groene park dus vergroten. Deze 
invulling hangt ook af van de aan de 
Dreef te bouwen brede school en de 
geplande woningen langs de Zwar-
teweg. De ‘groene parel’ in de Horn-
meer gaat in ieder geval in ere her-
steld worden. Aangezien het park 
pal onder de Aalsmeerbaan van de 
luchthaven ligt, zou dit ‘project’ best 
aangekaart kunnen worden voor 
subsidie bij de Stichting Leefomge-
ving Schiphol, maar dit heeft vast 
al iemand in het gemeentehuis be-
dacht...

Vrijdagmiddag ‘Muzikaalsmeer’
Herinneringen aan Aalsmeer 
ophalen in inloopcentrum
Aalsmeer - Elke eerste vrijdag-
middag van de maand staat Oud 
Aalsmeer op het programma bij het 
inloopcentrum. Er wordt een keu-
ze gemaakt uit een grote hoeveel-
heid beeldmateriaal om gezamenlijk 
herinneringen op te halen over hoe 
Aalsmeer was. Alle herinneringen 
bij elkaar geven genoeg stof tot pra-
ten. Deze keer wordt er onder an-
dere gebruik gemaakt van de uitga-
ve ‘Muzikaalsmeer’. Het boek bevat 
unieke documenten en foto’s van de 
muziekgeschiedenis van Aalsmeer 
van 1950 tot 2010. Aalsmeer kent 

onvergetelijke momenten van de 
bloemenlust Revue tot het af-
scheidsconcert van de Hobo String-
band die op de bijbehorende dvd 
staan. De middag geeft gelegen-
heid om ook een andere weg in te 
slaan en beeldmateriaal op te zoe-
ken van de oude tijd. De aanvangs-
tijd is iets gewijzigd. Vanaf 14.15 uur 
inloop en aanvang om 14.30 uur in 
gebouw Irene, Kanaalstraat 12. Se-
nioren zijn vrijdag 3 maart van harte 
welkom om onder het genot van een 
kop koffie oud Aalsmeer weer tot le-
ven te brengen. 

Maandag bijeenkomst in Mikado
Wijkoverleg Oost over 
water en verkeer
Aalsmeer - Voor alle bewoners van 
Aalsmeer Oost vindt op maandag 
6 maart het eerste wijkoverleg van 
2017 plaats in De Mikado.
Het Hoogheemraadschap (Rijnland) 
van de wijk komt met een team 
van drie personen om een presen-
tatie te verzorgen over waterbe-
heer in de wijk, algengroei, onder-
houd van sloten, etc. en om vragen 
van wijkbewoners te beantwoorden. 
Ter voorbereiding kunnen vragen 
al vooraf doorgegeven worden via 
WBAalsmeerOost@gmail.com.
Ook wordt met elkaar naar verkeers-
situaties in de wijk gekeken. Veel 
aanpassingen aan verkeersmaatre-
gelen wachten op andere projecten, 
en de burgemeester en wethouders 

heeft aan het bestuur gevraagd om 
samen met bewoners een nieuw 
wensenlijstje op te stellen. Welke 
verkeersmaatregelen worden als ur-
gent beschouwd? Dit lijstje gaan de 
aanwezigen op 6 maart samen op-
stellen. Wat u die avond nog meer 
kunt verwachten zijn diverse nieu-
we buurt initiatieven. Er wordt in-
gegaan op de sloop van het Rooie 
Dorp en de nieuwbouwplannen en 
na afloop is er de mogelijkheid om 
na te praten tijdens een gezellige 
borrel. De bijeenkomst is van 20.00 
tot 22.00 uur in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. De zaal is 
geopend vanaf 19.45 uur. Meer in-
formatie is te vinden op www.Wijk-
overlegAalsmeer.nl.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Tijdens de februariver-
gadering is met de ambtelijke ver-
tegenwoordiging van het college 
van B&W gesproken over de con-
cept Verordening Adviesraad Soci-
aal Domein. Zo als het zich nu laat 
aanzien zal binnen afzienbare tijd de 
Wmo-raad omgezet worden in een 
Adviesraad Sociaal Domein.
In de afgelopen weken heeft de 
Wmo-raad een positief advies uit-
gebracht over de Minimaregeling 
voor Kinderen (zwemles). Tijdens de 
maartvergadering zal de Wmo-raad 
aandacht besteden aan diverse vra-
genlijsten van cliëntervaringsonder-
zoeken Wmo en bijstandsgerech-

tigden. Daarnaast zal de Wmo-raad 
bijgepraat worden over de evaluatie 
van Sociale Teams.
Ook in de komende maanden zul-
len weer vele momenten zijn waar-
op de Wmo-raad (gevraagd en on-
gevraagd) advies zal geven. De 
Wmo-raad vergadert iedere tweede 
woensdag van de maand in het Ge-
meentehuis. 
De eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 8 maart om 15.00 uur. 
Tussen 14.30 uur en 15.00 uur be-
staat de mogelijkheid om leden van 
de Wmo-raad deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de Wmo. De 
Wmo-raad handelt geen individue-

Nieuw voorstel college voor 
herontwikkeling postkantoor
Aalsmeer - In de commissieverga-
dering van 24 januari is het voor-
alsnog niet mogelijk gebleken om 
te komen tot besluitvorming betref-
fende de ontwikkeling van het voor-
malige postkantoor. Het college wil 
nu een nieuw, separaat voorstel aan 
de raad voorleggen over de plan-
ontwikkeling van het al enkele ja-
ren leegstaande pand aan de Stati-
onsweg. Uitgangspunt daarbij is dat 
in principe alleen het postkantoor-
kavel bebouwd gaat worden en dat 

het college daarbij bevoegd wordt 
om het strookje groen mee te ver-
kopen als dit uit stedenbouwkundig 
oogpunt beter zou passen. Er dient 
wel ruimte te zijn voor een groen-
strook en ruimte voor extra parkeer-
plaatsen. 
In een ander voorstel wil het college 
vervolgens een integrale ontwikke-
ling van de openbare ruimte en de 
verkeersstromen realiseren, echter 
pas nadat het verkeerscirculatieplan 
is vastgesteld door de raad. 

Aan de fracties gaat nu eerst ge-
vraagd worden in te stemmen met 
een ontwikkelrichting voor apparte-
menten die voorzien in een woning-
behoefte voor senioren en/of star-
ters. In deze plannen zal het colle-
ge ook de herontwikkeling van de 
openbare groenstrook betrekken. 
Inzet daarbij is dat er extra appar-
tementen kunnen worden gerea-
liseerd, maar dat dit tevens moet 
leiden tot het toevoegen van ex-
tra openbaar toegankelijke par-

keerplaatsen en dat het geheel een 
groene uitstraling moet hebben. De 
uitstraling van de 5 appartementen-
complexen op het Drie Kolommen-
plein vormt daarbij voor het college 
de referentie. 

Verkeerscirculatieplan
Het is de verwachting dat het ver-
keerscirculatieplan voor Aalsmeer 
dorp voor deze zomer zal worden 
vastgesteld. Het plan zal ter ken-
nisname aangeboden worden aan 
de raad. In een later stadium zal 
het college een voorstel voorleg-
gen teneinde te starten met het op-
stellen van een integrale visie voor 
Aalsmeer Dorp. Dit voorstel zal be-
staan uit een plan van aanpak en 
een bijbehorend voorbereidingskre-
diet.

Wijkraad Stommeer over 
budget, groen en verkeer
Aalsmeer - Het wijkoverleg Stom-
meer start op woensdag 8 maart 
met een uitleg over en het doel van 
het Financieel Café. Een initiatief 
van Vita Amstelland in samenwer-
king met Dock en Humanitas. Jes-
sica Helsloot geeft budgettips en 
adviezen over het ordenen van ad-
ministratie, het lezen van brieven, 
ondersteuning bij aanvragen van 
Wmo, bijstand, belastingen en an-
dere voorzieningen en declaraties. 
Woensdag 8 februari is er door de 
gemeente een informatiebijeen-
komst gehouden met als doel idee-
en aan te reiken ter benutting van 
beschikbare gelden van de Stich-
ting Leefbaarheidsfonds Schiphol 
(SLS). Het wijkbestuur Stommeer 
heeft daar om meer tijd gevraagd 
voor het indienen van ideeën. Tij-
dens het wijkoverleg bestaat er de 
mogelijkheid hierover te praten en 
met voorstellen te komen. Het be-
stuur heeft al kennis mogen nemen 
van een voorstel: Er bestaat onder 
de Aalsmeerbaan genoeg ruimte 
voor meer groenbestemmingen. De-
ze groenbestemming kan mooi aan-
sluiten op het bestaande groen van 
het Seringenpark, de Hoge Dijk, en 
De Bovenlanden. Daardoor wordt 
het aanzien van Aalsmeer bij bin-
nenkomst vanaf de N201 een stuk 

groener en aantrekkelijker. Het ge-
meentebestuur heeft verder aan de 
wijkraad gevraagd in het kader van 
de vele aanpassingen die in de ko-
mende jaren gaan plaatsvinden aan 
de Burgemeester Kasteleinweg om 
aan te geven wat de vijf belangrijk-
ste verkeersproblemen zijn? Het be-
stuur vraagt inwoners hierover na te 
denken en tijdens het wijkoverleg 
bekende verkeersproblemen te be-
noemen. Het is mogelijk een reactie 
te zenden naar wrstommeer@gmail.
com. Na beoordeling zal het team 
Verkeer bepalen welke maatregelen 
mogelijk op korte termijn getroffen 
kunnen worden.
Daarnaast deze avond de gebruike-
lijke agendapunten, verslag vanuit 
het wijkenoverleg, informatie van-
uit de gemeente, woningcorpora-
tie Eigen Haard, inbreng bewoners 
in het Schiphol overleg. Het be-
stuur nodigt de wijkbewoners en 
andere belangstellenden van harte 
uit. Het wijkoverleg op woensdag 8 
maart is in de Parklaan 27 en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.45 uur. Wie een vraag heeft of 
een onderwerp onder de aandacht 
wil brengen, kan een e-mail sturen 
naar: wrstommeer@gmail.com. De 
wijkraad is ook actief op facebook 
en twitter.

Duurzaamheid bij Doopsgezinde Gemeente

Info over CO2 emissies en 
klimaatverandering
Aalsmeer - Op woensdagavond 8 
maart is er in de Doopsgezinde kerk 
een informatieavond over klimaat-
verandering en CO2 emissies. Wat 
gebeurt er al in Nederland en de 
landen om ons heen om de transi-
tie naar een meer duurzame maat-
schappij mogelijk te maken? Geïn-
spireerd door mee te lopen in de kli-
maatloop van Urgenda aan de voor-
avond van de Klimaattop in Parijs 
in 2015, wordt deze avond georga-
niseerd door de werkgroep Duur-
zaamheid van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer.

Gas, wind, zon en energie
De jonge milieuwetenschapper Bart 
Bakker zal op deze informatieve en 
onderhoudende avond, met als the-
ma ‘Dynamisch duurzaam’, proberen 
antwoord te geven op de vraag waar 
we staan sinds de klimaatakkoorden 
van Parijs. Hij zal de aanwezigen te-
vens bijpraten over gas, wind, zon, 
energiecoöperaties en meer. 

Pub Quiz met Theehuisclub
Om het ook een beetje luchtig te 
houden is er na de pauze een ‘Pub 
Quiz’ onder leiding van de leden van 
de Theehuisclub, een groep jonge-
ren van 18 tot 27 jaar. 
Wat weet je wel en niet over duur-
zame ontwikkelingen? Tenslot-
te is er ruimte voor vragen, discus-
sie en gesprek als afsluitend onder-
deel van deze avond. Een gezellig 
glaasje daarna noopt misschien nog 
tot napraten en verder filosoferen. 
Woensdagavond 8 maart dus, in de 
Bindingzaal van de Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 53. Iedereen is van 
harte welkom! De koffie staat klaar 
om 19.45 uur, om 20.00 uur begint 
de bijeenkomst. 

Voor meer informatie kunnen ge-
interesseerden terecht bij de werk-
groep Duurzaamheid van de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer: cie-
duurzaamheid@dgaalsmeer.nl of 
www.dgaalsmeer.nl

Aalsmeer - Het raadsbreed ge-
steunde plan waarin aandacht 
wordt gevraagd voor woningeigena-
ren die in de directe omgeving van 
de veiligheidszone (ook wel sloop-
zone genoemd) woningen bezit-
ten is inmiddels ook in de Tweede 
Kamer besproken. Na vragen van 
CDA-kamerlid Martijn van Helvert 
heeft staatsecretaris Dijksma toege-
zegd het gesprek met de gemeente 
Aalsmeer over een dergelijke rege-
ling aan te willen gaan.

Stichting koopt huizen op
Woningeigenaren in de directe om-
geving van Schiphol hebben de 
angst dat door de toename van het 
vliegverkeer de waarde van hun wo-
ning in de komende tijd onder druk 
komt te staan. In de motie wordt 
voorgesteld dat deze woningeige-
naren (vrijwillig) de mogelijkheid 
zouden kunnen krijgen om hun wo-
ning te verkopen aan een hiervoor 
op te richten woningstichting die de 
woning vervolgens niet sloopt, maar 
weer verhuurt. Dat kan zijn aan de 
huidige eigenaar, maar dat kan ook 
zijn aan een andere huurder. Slopen 
past niet binnen dit plan, tenzij de 
veiligheidszone binnen het lucht-
haven Indelingsbesluit (LIB) wordt 
vergroot. Als huurder van hun ei-
gen woning krijgt men dan de vrij-
heid om op ieder gewenst moment 
de huur op te zeggen en op een an-
dere plek te gaan wonen. Waar de 
Aalsmeerse gemeenteraad eerder 
al enthousiast bleek over de plan-
nen, zijn diverse Kamerleden dit 
nu ook. CDA-kamerlid Van Hel-
vert: “Mensen wonen ondanks al-
les toch graag in de directe omge-
ving van Schiphol. Echter, de angst 
om door geluidshinder het huis niet 
meer verkocht te krijgen als het een 

keer wél nodig is, moeten we weg-
nemen. Dit initiatief vanuit het CDA 
Aalsmeer vind ik zeer sterk. Daar-
om heb ik het in De Tweede Kamer 
voorgesteld.”

Belangrijk
Fractievoorzitter van CDA Aalsmeer, 
Dirk van Willegen is blij met de 
Haagse aandacht: “Iedere inwoner 
in Aalsmeer en Kudelstaart onder-
vindt in meer of mindere mate hin-
der van het luchtverkeer, maar voor-
komen moet worden dat de belan-
gen van sommigen zo worden aan-
getast dat zij niet alleen gehinder-
den, maar ook gedupeerden wor-
den. De Aalsmeerse politiek blijft 
zich inzetten voor de leefbaarheid 
van onze hele gemeente. Daarom 
is nadrukkelijk gesteld dat dit pro-
bleem voor het gebied rondom de 
veiligheidszone slechts een van de 
aspecten van de Schipholproblema-
tiek is, maar voor deze groep bewo-
ners is het wel een hele belangrij-
ke!”

Fractievoorzitter van het CDA 
Aalsmeer, Dirk van Willegen.

Blijven inzetten voor leefbaarheid
CDA-motie over woonregeling 
ook in Den Haag opgepakt

le vragen en klachten over toeken-
ning, weigering of uitvoering van 
hulp af, maar kan wel een luisterend 
oor bieden met als doel het opti-
maliseren van het Sociaal Loket en 
de Wmo voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-

vindingen van de Wmo-raad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het Sociaal Loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. 
Zie voor agenda en verslagen van 
de vergaderingen de website: www.
wmoraadaalsmeer.nl.
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Interessante middag met 
schipper Henk bij OVAK
Aalsmeer - Het was volle bak in 
het Parochiehuis afgelopen vrijdag-
middag 24 februari. Schipper Henk 
van Leeuwen van de Aalsmeerse 
Rondvaart hield ‘een praatje’ voor 
ruim tachtig leden van OVAK. Aan 
niets was te merken dat het Henk’s 
derde optreden was als spreker 
over de ontstaansgeschiedenis 
van Aalsmeer en zijn plassen. Aan 
de hand van een Powerpoint pre-
sentatie met foto’s, filmpjes en ou-
de kaarten nam hij de aanwezi-
gen mee naar vroeger toen wijken 
in Aalsmeer nog meren waren en 
de Westeinderplassen nog een pol-
der was. Natuurlijk vertelde hij ook 
het verhaal over 19 jaar Westeinder 
Rondvaart en alle arrangementen 

die tegenwoordig mogelijk zijn. Al-
les bij elkaar een buitengewoon in-
teressante middag. 

Vrijdag SPIE-feestavond in The Beach

Wat worden de thema’s van 
Pramenrace en Juniorrace?
Aalsmeer - De uitnodigingen voor 
de feestavond van SPIE zijn verzon-
den en inmiddels aangekomen bij 
het merendeel van de deelnemers 
en betrokkenen. Nog een week-
je wachten, maar vrijdag 3 maart 
is dan eindelijk de jaarlijkse feest-
avond in The Beach aan de Oostein-
derweg 247. De spanning loopt op. 
Wat wordt het thema van de Pra-
menrace? Ook is er de bekendma-
king van het thema van de Junior-
race. De Juniorrace gaat gehouden 
worden op zaterdag 17 juni en de 
Pramenrace vindt plaats op zater-
dag 9 september.
Naast de bekendmaking van de the-
ma’s staat de feestavond, die aan-
vangt om 20.00 uur, in het teken 
van de afgelopen Pramenrace. On-
der het genot van een drankje en 
muziek verzorgd door Kees Mark-
man kunnen herinerringen opge-
haald worden en misschien al plan-
nen gemaakt worden voor de race 
van 2017.
Wie nog niet via het roddelcircuit, 
de wandelgangen of een ander lek 
heeft gehoord wat de nieuwe the-
ma’s zijn, wordt aangeraden naar de 
feestavond te komen. Zoveel mo-
gelijk op de fiets graag, dit om par-
keerproblemen te voorkomen. Ver-
hinderd? Vanaf 4 maart te lezen 
op de geheel vernieuwde website 
www.pramenrace.nl. Via de website 

kan vanaf deze dag ook ingeschre-
ven worden voor de Pramenrace.

Schoonmaakactie Westeinder
In de uitnodiging doen Erna, Ro-
dy, Joost, Wim, Jan, Arnaud, Jo-
chem, Marlon en Roy van SPIE nog 
een oproep om mee te doen aan 
de schoonmaakactie op de West-
einderplassen. In het kader van 
NL Doet gaan vrijwilligers en be-
stuursleden van SPIE en de Raad 
van Twaalf op zaterdag 11 maart het 
water van de Westeinderplassen op 
voor de jaarlijkse schoonmaak-ac-
tie. Ze kunnen nog heel wat helpen-
de handen (en boten) gebruiken. 
Zin om een steentje bij te dragen 
aan de mooie Westeinder? Aanmel-
den kan via www.pramenrace.nl.

Aalsmeer Roest Niet presenteert:
Het bijzondere raceleven 
van Gijs van Lennep
Aalsmeer - Veertig jaar na zijn laat-
ste race is een biografie verschenen 
van de coureur die in 1999 door een 
Nederlandse vakjury werd uitgeroe-
pen tot ‘Beste autocoureur van de 
Eeuw’. Op donderdagavond 9 maart 
geeft deze Gijs van Lennep in The 
Beach aan de hand van deze bio-
grafie een unieke presentatie over 
zijn kleurrijke race carrière.
Een overwinning in de befaamde 
24 Uur van Le Mans is een absolute 
mijlpaal in de carrière van elke au-
tocoureur. Gijs van Lennep heeft de-
ze topprestatie zelfs tweemaal mo-
gen bijschrijven op zijn erelijst als 
fabriekscoureur voor Porsche. In 
1971 won hij deze race samen met 
Helmut Marko, de huidige adviseur 
van het Red Bull Formula 1 Team. De 
tweede overwinning kwam tot stand 
in 1976 samen met het Belgische 
Formule 1 icoon Jacky Ickx, dit was 
tevens Gijs z’n laatste race. Op Sici-
lië wist hij, eveneens voor Porsche, 
in 1973 de Targa Florio te winnen. 
De laatste keer dat deze levensge-
vaarlijke race meetelde voor het we-
reldkampioenschap.

Formule 1
Met een volledig oranje gespoten 
Surtees TS7 maakt Gijs in juni 1971 
zijn formule 1 debuut tijdens de 
Grand Prix van Nederland in Zand-
voort. Met een zeer verdienstelijke 
achtste plaats als resultaat op een 
kletsnat circuit. In de volgende ja-
ren rijdt Gijs nog een aantal races 
voor het team van Frank Williams en 

het team HB Alarmsystemen van de 
gebroeders Hoogenboom met een 
aantal zesde plaatsen als beste re-
sultaat. In een tijd waar de toprij-
ders nagenoeg elke weekend in ac-
tie kwamen behaalde Gijs van Len-
nep naast de successen met Por-
sche ook nog talloze overwinnin-
gen als fabrieksrijder voor Abarth 
en Alfa Romeo. Met in 1971 het Eu-
ropees toerwagen kampioenschap 
als hoogtepunt naast een prachtige 
tweede plaats met Alfa Romeo in de 
Targa Florio.

Een bijzondere avond 
Aalsmeer Roest Niet organiseert 
deze avond met Gijs van Lennep in 
samenwerking met The Beach en 
Frank Vaneman Alfa Romeo op don-
derdag 9 maart. Een unieke kans 
om zijn verhaal over een bijzonder 
raceleven mee te beleven en een 
must voor elke autosportliefhebber. 
Na afloop is er ruim gelegenheid om 
de biografie aan te schaffen en te 
laten signeren. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig ju-
bileum van Aalsmeer Roest Niet be-
draagt de toegang 10 euro per per-
soon inclusief koffie of thee bij bin-
nenkomst. Er is een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar, deze zijn te 
reserveren via een e-mail naar in-
fo@aalsmeerroestniet.nl met opga-
ve van het aantal gewenste kaar-
ten, maximaal kaarten per reserve-
ring. De avond begint om 20.00 uur 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
247a, ontvangst vanaf 19.30 uur.

Voorjaarskien in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 9 maart organiseert 
de Stichting Supporting Kudelstaart 
een voorjaarskienavond. Veertig 
fantastische prijzen die in het teken 
staan van het komende voorjaar lig-
gen te wachten op een nieuwe ei-
genaar. Iedereen maakt kans op een 
prijs, want er zijn er maar liefst vijf in 

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Heeft u weer zin in een 
gezellige avond? 

Ineke achter het stuur, bijrijdster Ellen en Kirsten naast de Mercedes.

Inclusief High Tea
Aanmelden voor Ladies 
Rally op zondag 7 mei
Aalsmeer - Op zondag 7 mei kun 
je meedoen aan een heuse Ladies 
Rally. “Wat ze in ’t Gooi kunnen, 
kunnen wij hier in Aalsmeer ook”, 
roepen de organisatrices Kirsten 
Verhoef en Ineke Loogman. Ellen 
van Beek staat de dames bij met de 
voorbereidingen van dit leuke eve-
nement. De opbrengst van de rally, 
die doorspekt zal zijn van hilarische 
opdrachten, zal gaan naar een goed 
doel. Er is gekozen voor Ons Twee-
de Thuis in Aalsmeer. Kirsten: “Die 
gaan een nieuwe tuin/buitenplaats 
aanleggen, dus we hopen dat we ze 
een overkapping en een lounge-set 
kunnen aanbieden, maar eventu-
eel ook aanpassingen voor de skel-
terbaan. Die moet geverfd worden 
met speciale verf. Het ligt natuur-
lijk een beetje aan het bedrag.” Je 
kunt je nog opgeven voor de Ladies 
Rally. Er zijn drie klassen: oldtimers, 
cabrio’s en overig. “We starten, na 
een kop koffie met wat lekkers er-
bij, vanaf The Beach om 10.30 uur 
en gaan in twee groepen. Iedereen 
ontvangt een routeboekje en een 
goodiebag en na de briefing zul-
len de equipes een voor een star-

ten. Halverwege ontmoeten zij el-
kaar tijdens een uitgebreide High 
Tea op een prachtige locatie. De fi-
nish is bij de Arendshoeve in Rijsen-
hout alwaar het thuisfront de dames 
hopelijk zal opwachten. Partners en 
derden zijn dus van harte welkom 
voor de aansluitende prijsuitreiking 
en een gezellige barbecue.” Er zijn 
naast de nummers 1, 2 en 3 nog an-
dere leuke prijzen te verdelen. Er zal 
bijvoorbeeld gelet worden op de uit-
dossing van de auto’s én de inzit-
tenden voor een stylingprijs. De or-
ganisatrices hebben al flinke voor-
pret: “We zijn grappige opdrachten 
aan het verzinnen en we denken 
dat het een vrolijke dag gaat wor-
den. Hopelijk zijn de weergoden ons 
goed gezind. We hebben gelukkig al 
enkele sponsoren gevonden die ons 
financieel bijstaan, maar kunnen er 
zeker nog meer gebruiken. En als 
het een succes wordt, waar wij van 
overtuigd zijn, dan zal dit, net als in 
’t Gooi, een terugkerend evenement 
worden!” Kijk voor informatie en/
of aanmelding op www.rallyclub-
aalsmeer.nl of www.syltsupport.nl 
Door Miranda Gommans 

tijd twee goed gevulde boodschap-
pen tassen. Lid of geen lid, bij De 
Pomp mag iedereen aanschuiven 
in het Baken in de Sportlaan 86. De 
bingo begint om 20.00 uur. Inlich-
tingen bij G. van der linden: 0297-
328879. 

Gerard wint bij 
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 vanaf 20.00 
uur. Op 22 februari is Gerard Presser 
eerste geworden met klaverjassen 
met 5222 punten. Arie Zethof werd 
tweede met 5213 punten en Piet van 
Klaveren derde met 5192 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Martha Zethof met 3640 punten

Wielrennen UWTC
Harde wind en regen bij 
kampioenschap Uithoorn
Uithoorn - Zondagochtend 26 fe-
bruari waren de eerste medewer-
kers al rond half negen op de baan 
van UWTC op sportpark Randhoorn 
aanwezig om alles gereed te maken 
voor het Kampioenschap van Uit-
hoorn. Het start- en finishdoek op-
hangen, koffie zetten, parcours na-
lopen, rugnummers klaar leggen, 
etc. Al snel druppelden de eerste 
wielrenners binnen. Inschrijven ge-
beurde weer in de gezellige, maar 
kleine kantine van de atletiekver-
eniging. Bij de jeugd kwamen er 
ook een aantal Noorderlingen op de 
wedstrijd af. Fanatieke renners uit 
Friesland en Groningen vinden het 
niet leuk dat de wedstrijden daar 
pas weer in april van start gaan. 
Categorie 1-2 had het zwaar in de 
wind en het niveauverschil was 
groot in deze groep. De zeven ren-
ners vormden dus geen pelotonne-
tje om elkaar uit de wind te houden, 
maar reden verspreid over het par-
cours rond. Maureen Abma uit Wol-
vega was een maatje te groot voor 
iedereen, en zij kreeg Indy van Vel-
zen uit Waddinxveen en Akira Kool-
bergen uit Krommenie naast zich op 
het podium. Bij categorie 3-4 ston-
den 24 renners aan de start. Hier 
ontstond al snel een kopgroep met 
daarachter een groot peloton. De 
winst ging naar Finn Hiemstra uit 
het Friese Burgum voor Tyler Eyk uit 
Amsterdam en Zoë van Velzen uit 
Waddinxveen. De UWTC leden Siem 
van Smoorenburg en Jasmijn Wieg-
mans hadden beide lekker gere-
den vertelden zij, wel niet in de kop-
groep, maar wel in het achtervol-
gende peloton. En ook Nees Wahlen 
heeft een goede wedstrijdtraining 
gereden. Categorie 5-6 met 28 deel-
nemers ging vlak na categorie 7 met 
12 deelnemers van start. En aange-
zien categorie 7 het rustig aandeed 
werden zij al heel snel bijgehaald 
door de jongere groep. De winst bij 
categorie 5-6 ging naar Elmar Abma 
uit Wolvega voor Nienke Veenhoven 
uit Oostzaan en Pepijn Veenings uit 
Assendelft. UWTC–er Mike Derogee 
reed de wedstrijd in een achtervol-
gende groep heel netjes uit. Bij ca-
tegorie 7 was de overwinning voor 
Mike Bronswijk uit Honselersdijk 
voor Thomas Lakeman uit Venhui-
zen en Nick Schelvis uit Heemskerk.
Hierna mochten de nieuwelingen en 
dames van start. Bij de dames met 
8 deelnemers liet Lorena Wiebes uit 
Mijdrecht zien dat zij weer klaar is 
voor het nieuwe seizoen en met haar 
befaamde sprint pakte zij de winst 
voor Maaike Bogaard uit Zwaag en 

Melissa van Neck uit Amstelveen. 
Bij de nieuwelingen 16 deelnemers 
waaronder de UWTC-ers Ian van 
den Berg en Danny Plasmeijer. Ser-
ginho Wilshaus en Niek Voogt wa-
ren er samen tussen uitgeslopen en 
konden de onderlinge strijd voor de 
winst aangaan. De winst ging naar 
Serginho uit Haarlem voor Niek uit 
Ouderkerk aan de Amstel. De der-
de plaats was voor Nick van Dorp 
uit Zaandam. Maar met een zes-
de plaats voor Ian en negende voor 
Danny deden de UWTC-nieuwelin-
gen het ook goed. De dag werd af-
gesloten met een heel sterk start-
veld bij de A-klasse, met amateurs, 
junioren, beloften en elite, waaron-
der ook een hele groep UWTC le-
den. Maar liefst 52 renners in deze 
groep, die tegelijk met 21 sportklas-
se renners van start gingen. En de 
koers werd gelijk met hoge snelheid 
geopend. Helaas gingen er al in één 
van de eerste rondes diverse ren-
ners onderuit in twee verschillen-
de bochten. Hierna regende het uit-
vallers, lekke banden en renners die 
het te glad vonden in de bochten. In 
de kantine hoorden de aanwezigen 
verschillende verhalen: spekglad, 
groene aanslag in de bochten, de 
bochten lopen niet goed en te harde 
banden. Maar ook renners die ner-
gens last van gehad hadden en een 
heerlijke koers hadden gereden. Lag 
het dan toch aan de nieuwe banden 
waar veel renners op van start gin-
gen in één van de eerste wegkoer-
sen van 2017? Uiteindelijk reden 
maar zeven renners de koers bij de 
sportklasse uit. De winst ging heel 
ruim naar Brian Burggraaf uit Vel-
sen-Noord voor Mark Kassteen uit 
Amsterdam en Bas Koster uit Am-
sterdam. Ook de UWTC leden Vin-
cent Derogee en Leo van ’t Hul re-
den de wedstrijd uit. Dennis Mool-
huijsen moest geblesseerd opge-
ven na een valpartij. Bij de A-klas-
se reed Nils Eekhoff in zijn Sunweb 
outfit opvallend gemakkelijk. Maar 
de winst ging naar Rick van Breda 
uit den Helder (net als editie 2016) 
voor Nils Eekhoff uit Rijsenhout en 
Lars van de Vall uit Heemstede. Niet 
de minste namen dus! Bas de Bruin 
moest tevreden zijn met een vierde 
plaats. Al met al mooie wedstrijden, 
waar de wind ook een groot tegen-
stander was. 

Zodra de klok eind maart verzet 
wordt starten alle wielren trainin-
gen en de dinsdagavondcompetitie 
weer. Kijk voor meer informatie op 
de website op www.uwtc.nl.

Floretschermen EJK
5e Plaats Daniël Giacon
Aalsmeer - Floretschermer Da-
niël Giacon is op 28 februari vijfde 
geworden op het EK tot 17 jaar in 
Plovdiv in Bulgarije. De laatstejaars 
cadet uit Aalsmeer evenaart hier-
mee zijn prestaties uit 2015 en 2016. 
Het begin van de dag was sterk: Da-

niël won al zijn partijen in de voor-
ronde en met slechts vijf tegenpun-
ten stond hij als eerste geplaatst op 
het tableau van 128. Na een vrij-
stelling en een 15-9 overwinning 
tegen de Spanjaard Lacasta bij de 
64 kwam hij met indrukwekkende 
overwinningen van 15-3 tegen Wes-
tesson (Zweden) en 15-5 tegen Bo-
rowiak (Duitsland) tot de kwartfina-
le. Hier werd hij in een zenuwslo-
pende partij met 12-15 gestopt door 
zijn Franse tegenstander Andria-
mampianina. Het EK zit er nog lang 
niet op voor Daniël, want op 3 maart 
schermt hij in het Nederlandse ca-
detten equipe (U17), op 5 maart 
schermt hij in het individuele junio-
rentoernooi (U20), en op 8 maart in 
het junioren equipe (U20). 

Met ex-prof Michael Buskermolen
Voetbalclinic voor mini’s
Kudelstaart - Zit jij in groep twee of 
drie van de basisschool en heb je al-
tijd al willen weten of voetballen dé 
sport is voor jou? Kom dan naar de 
voetbalclinic voor mini’s bij RKDES 
op zaterdag 11 maart aanstaande. 
Onder leiding van oud-RKDES-spe-
ler én ex-profvoetballer van AZ, Mi-
chael Buskermolen, mogen alle jon-
gens én meisjes uit deze groepen 
deze ochtend gratis komen trai-
nen. Op speelse wijze zal Michael 
laten zien hoe een voetbaltraining 

eruit ziet en er wordt natuurlijk ook 
een onderling partijtje gespeeld. In-
schrijven voor deze leuke clinic voor 
9.15 uur. Vanaf 9.30 uur start de trai-
ning die tot 10.45 zal duren. Als je 
na deze clinic enthousiast bent ge-
worden kan je nog drie keer gratis 
komen trainen bij RKDES. Dus als 
jij de volgende Michael Buskermo-
len wil worden of gewoon met veel 
plezier een balletje wil trappen kom 
dan 11 maart naar RKDES op het 
sportcomplex aan de Wim Kandreef.

elke ronde. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Laat u verrassen en 
neem een of meerdere prijzen mee 
naar huis. Kienliefhebbers zijn van 
harte welkom een neem ook een 
buurvrouw, vriend, vriendin of een 
familielid mee. De kienavond is in 
het Dorpshuis van Kudelstaart en 
begint om 20.30 uur. 

Surfer op Westeinder tijdens de storm. Foto: www.kicksfotos.nl

Surfer ‘speelt’ met de storm
Aalsmeer - Wat een storm donder-
dag 23 februari. De aankondiging 
dat de wind flink van zich zal laten 
horen en zien, was niets teveel ge-
zegd. De storm raast door Neder-
land, tot ongeveer middernacht.
Op televisie spectaculaire beelden 
van schommelende vliegtuigen op 
Schiphol, zelfs een toestel dat naast 
de baan landt. Gelukkig goed af-
gelopen, geen gewonden gevallen. 
Vrachtwagens die omgewaaid zijn, 
borden die wiebelend langs de we-
gen staan, bomen die diep moeten 
buigen en de angstaanjagende ho-
ge golven in de kustplaatsen.
Ook in Aalsmeer hoge golven. Me-
nig inwoner gaat bij harde wind 
even bij de Westeinderplassen kij-
ken. De golven slaan over de dijk, 
ze komen aanbulderen. De dijkver-
zwaring is duidelijk niet voor niets 
geweest. Een inspecteur is pools-
hoogte komen nemen, conclusie: 
De werkzaamheden zijn goed uitge-
voerd. Aalsmeer is beschermd.
Op de televisie ook genietende wan-
delaars (heerlijk even uitwaaien) en 
ploeterende fietsers, die in enkele 
gevallen de strijd moeten opgeven. 

Niet landelijk op de buis, maar het 
waard om te laten zien: De wind-
surfer op de Westeinderplassen. Hij 
vecht niet met de wind, profiteert 
er juist van, en raast over de hoge 
golven. Wat zal hij hoge snelheden 
hebben bereikt! Het moet wel een 
heel geoefende surfer zijn geweest, 
anders ga je deze uitdaging niet 
aan. Hoe hij heet en waar hij van-
daag komt, geen idee. Hij is in ieder 
weer veilig aan land gekomen en zit 
nu waarschijnlijk nog na te genieten 
van zijn spectaculaire surfuurtje. Als 
hij zich meldt, hoort u/jij het.

Weinig problemen
De storm heeft in Aalsmeer en Ku-
delstaart overigens voor weinig pro-
blemen gezorgd, zo laat de brand-
weer weten. De vrijwilligers van het 
korps Aalsmeer zijn twee keer uit-
gerukt voor stormschade. Langs de 
Kudelstaartseweg, net na de bocht 
richting Kudelstaart, waren enke-
le schuttingplaten omgewaaid en 
aan de Ophelialaan stond een boom 
op omvallen. De brandweerman-
nen hebben de platen en de boom 
‘stormvast’ gezet.

Dan bent u weer hartelijk welkom 
bij de maandelijkse bingo-avond 
van BV De Pomp op woensdag 8 
maart. Er zij weer mooie prijzen te 
winnen. Er worden tien rondes ge-
speeld en één extra ronde met twee 
mooie prijzen waarvan één prijs al-
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Oost-Inn: Lunch 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 8 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Van 9.30 
tot 10.30 uur is er tevens de peuter-
instuif. Samen met je kindje spelen, 
zingen, dansen en gymmen. Aan-
sluitend is er van 12.00 tot 13.00 uur 
de maandelijkse lunch. Gezellig met 
elkaar genieten van een overheer-
lijke broodmaaltijd. Alle belangstel-
lenden zijn welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Nestkastjes timmeren op 
kinderboerderij zondag
Aalsmeer - Op kinderboerde-
rij Boerenvreugd in de Hornmeer 
kunnen zondag 5 maart nestkast-
jes voor koolmeesjes worden getim-
merd. Vrijwilligers hebben het hout 
op maat gezaagd. Kinderen kunnen 
zelf het nestkastje in elkaar timme-
ren in de verwarmde tent. Dat kan 
natuurlijk samen met hun ouders of 
met hulp van de boerderij timmer-

mannen. De 7,50 euro materiaalkos-
ten kan alleen contant betaald wor-
den, op de boerderij is geen pinau-
tomaat aanwezig. Bezoekers kun-
nen hun nestkastje maken tussen 
13.00 tot 15.00 uur. De kinderboer-
derij is open vanaf 10.00 uur. Verder 
is er ook informatie over de kool-
mees, mus en het roodborstje in de 
info-hoek van de boerderij.

‘Niemand is 
zoals jij’

Rijsenhout - “Zo nu en dan kom je 
een verhaal tegen, dat je raakt in het 
diepste van je hart. Dit een van die 
verhalen. Het gaat over het deel in 
ons dat soms moeite heeft te gelo-
ven dat iemand ons waardevol vindt. 
De boodschap van dit verhaal is van 
wezenlijk belang voor ieder van ons: 
Niemand is zoals jij. Jij bent bijzon-
der.” Dit mooie verhaal, uit het boek 
van Max Lucado, zal gespeeld en 
verteld worden op zaterdag 4 maart 
om 16.00 uur in het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg 751 in Rijsen-
hout. Geschikt voor kinderen vanaf 
ongeveer 4 jaar, maar ook nog leuk 
voor oudere kinderen. De toegang 
is gratis! Graag opgeven bij Lianne 
van Tol: liannevantol@hotmail.com

Feestelijke opening super-
schoolplein Oosteinder
Aalsmeer - Het schoolplein van de 
Oosteinderschool heeft in de va-
kantieweek een ware metamorfo-
se ondergaan. Er is hard gewerkt 
om het grijze plein om te toveren tot 
een speelplein vol vrolijk gekleurde 
kunststoftegels. Het plein nodigt de 
kinderen om lekker te gaan spelen 
en bewegen. Het plein heeft nu een 
pannaveld, een hardloopbaan, een 
klimwand, een sportveldje, basket-
balpalen, een apenrotsspeeltoestel 
en een tafeltennistafel gekregen. 
De openingshandeling werd met 
enthousiasme verricht door de jari-
gen Yara Goes en Zheng-An Kleijn. 
Op aangeven van wethouder Gert-
jan van der Hoeven renden zij als 
eersten over de hardloopbaan en 
door een speciaal lint dat werd op-
gehouden door medeleerlingen. De 

wethouder overhandigde daarna 
nog officieel de JOGG speelkist aan 
de school. Deze speelkist bevat al-
lerlei spelmateriaal om de kinderen 
nog meer uit te dagen om te gaan 
bewegen. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Wat een prachtig en functio-
neel schoolplein is het geworden. 
Aalsmeer is een JOGG gemeente en 
samen met onze partners zetten we 
ons in om gezond eten en bewegen 
voor jongeren makkelijk en aantrek-
kelijk te maken. Wij vinden het na-
tuurlijk fantastisch dat De Oostein-
der zoveel heeft geïnvesteerd in ex-
tra speelmogelijkheden voor de kin-
deren. Veel dank aan gymleerkracht 
Wieger die samen met de kinderen 
dit mooie schoolplein heeft ontwor-
pen.”

Mooie opbrengst collecte 
Jantje Beton voor Tiflo
Aalsmeer - Van 13 tot en met 25 
februari heeft scoutinggroep Tiflo 
deelgenomen aan de jaarlijkse col-
lecteweek van Jantje Beton. Jantje 
beton ondersteunt kinderen om hun 
buurt leuker te maken, omdat bui-
tenspelen essentieel is voor een ge-
zonde ontwikkeling van kinderen.
Scouting Tiflo heeft met de hogere 
speltakken diverse avonden en za-
terdagochtenden gecollecteerd om-
dat de leden en leiders/sters zich 

hier helemaal in kunnen vinden. De 
scouts vinden het belangrijk om sa-
men met leeftijdsgenoten activitei-
ten te ontplooien. Trots kan gemeld 
worden dat er bijna 400 euro is op-
gehaald door Tiflo. De leden van 
de scoutinggroep willen iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd be-
danken voor deze mooie opbrengst. 
Kijk voor meer informatie verwijs op 
www.tiflo.nl of de facebooksite van 
de scouting.

Jeugdvoetbal bij RKDES
Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen voor JO-10-4
Kudelstaart - Groot carnavalsfeest 
in Poelgilderdam. Echter zaterdag-
morgen hadden de heertjes van het 
vierde van RKDES onder de 10 jaar 
de clownsneus thuis gelaten en de 
confetti nog even achterwege gela-
ten, er moest eerst gevoetbald wor-
den! De mannetjes van het vierde 
RKDES mochten op eigen veld aan-
treden tegen Pancratius uit Badhoe-
vendorp. Het team was vanwege de 
krokusvakantie niet geheel com-
pleet, maar er waren er genoeg om 
fanatiek van start te gaan. Sinds vo-
rige week is er gestart in een nieuwe 
poule en daar werd flink naar uitge-
keken, aangezien er in de voorgaan-
de wedstrijden iets te vaak een te-
leurstellend resultaat op het score-
bord verscheen. En dat ondanks dat 
de spelers week in week uit meer 
dan hun best deden; aan het en-
thousiasme lag het niet.
Vorige week, de eerste match in de-
ze competitieronde zat winst er he-
laas nog niet in, het derde team van 
RKDES wist de bal net even wat va-
ker in het net te scoren dan de man-
netjes van het vierde. Maar deze za-
terdag gold: nieuwe ronde, nieu-
we kansen. En kansen waren er, 
over en weer. De beide keepers wa-
ren scherp en wisten menig bal te 
stoppen. De eerste fase moest RK-
DES vooral verdedigen, hetgeen 
Twan, Cees en Hugo prima af ging. 
Compliment voor Hein die duide-
lijk de baas was in zijn doel, de bal-
len kwamen er ook dit keer niet zo-
maar doorheen. Ondertussen waren 
er kansjes in de aanval en speel-
den Koen, Jesse en Thijs mooi over 
naar elkaar. Ondanks dat bleef het 

lange tijd 0 tegen 0. Kort voor rust 
was het Cas die uit een vrije schop 
snoeihard de bal in de linkerhoek 
wist te schieten waardoor de Bad-
hoevense keeper kansloos was: 1-0. 
Wat een heerlijkheid: na lange tijd 
weer eens met een voorsprong aan 
de limonade. Dat gaf het elftal en de 
coaches goede moed! Na de welbe-
kende rustpauze was te merken dat 
de spanning bij de tegenpartij was 
toegenomen, zij waren gebrand op 
de gelijkmaker of zelfs meer, het-
geen niet alleen bij de spelers te 
merken was maar ook bij de mee-
gekomen supporters, die duidelijk 
van zich lieten horen. Met resultaat, 
dat moet gezegd. De tweede helft 
werd er flink gewonnen door de te-
genpartij, ondanks dat iedereen van 
RKDES buitengewoon goed z’n best 
deed. Met een 1-6 nederlaag werd 
na afloop de penalty ronde wel weer 
door RKDES gewonnen; de een na 
de ander wist hem mooi, hard of ge-
woon effectief in het net te spelen 
terwijl Hein de ballen van de tegen-
partij bijna allemaal wist te houden.
Al met al heel geen ellendige partij. 
Als deze lijn wordt voort gezet, de 
jongens na de vakantie weer com-
pleet kunnen zijn en het vertrouwen 
groeit na alle goede momenten die 
er in deze wedstrijd zaten, dan zul-
len de mannetjes van de JO-10-4 
de komende zaterdagen de tegen-
standers proberen een poepje te la-
ten ruiken. Wat het resultaat ook zal 
worden: individueel zijn het allemaal 
winnaars die gelukkig nog heel veel 
plezier met elkaar en de bal bele-
ven en dat is waar het op en om de 
sportvelden om hoort te draaien!

Schoolfeest op Graankorrel
Kudelstaart - Het is inmiddels 
een goede traditie op De Graan-
korrel om februari af te sluiten met 
een themafeest. Ditmaal was het 
feest op 16 februari en was het the-
ma ‘beroepen’. Alle kinderen kwa-
men verkleed op school. Het werd 
een bonte verzameling van vaklie-
den, sporters, muzikanten en vro-
lijk uitgedoste kinderen. ‘s Middags 
werd een talentenjacht gehouden. 

Daarvoor waren in de weken ervoor 
voorrondes geweest, zodat de leuk-
ste optredens voor alle kinderen van 
de school werden verzorgd. Het was 
een vrolijke middag met veel dans 
en muziek, waaraan alle kinderen 
en aanwezige ouders mee konden 
doen. Het team sloot af met een 
grappige voorstelling. Een heerlijk 
begin van de vakantie voor alle leer-
lingen en leerkrachten.

Cupcake van Isa op bureau 
premier Mark Rutte
Aalsmeer - Afgelopen 14 februa-
ri was het team van het jeugdpro-
gramma Cupcake Cup met winna-
res Isa Verzeilberg op het Binnen-
hof in Den Haag om premier Mark 
Rutte een capcake aan te bieden 
voor zijn vijftigste verjaardag. He-
laas heeft de Kudelstaartse de pre-
mier die dag niet aangetroffen. Ze 
is daarom maar met Xander van 
der Wulp, parlementair verslagge-
ver, op de foto gegaan. Wel enigs-
zins jammer, want de capcakes van 
Isa waren prachtig. Cupcakes met 
een hartje, het cijfer vijftig en een 
oranje stropdas (VVD) en één cup-
cake met een poppetje (Mark Rut-
te?). De cupcakes zijn uiteindelijk 
bij de premier aangekomen. De lek-
kernij met het poppetje prijkt trots 
op het bureau van Mark Rutte, zo 
blijkt uit een opgestuurde foto. Heel 
leuk voor de winnares Isa, nu weet 
ze zeker dat haar traktatie bij de ja-
rige job is aangekomen en gewaar-

deerd wordt. Van het bezoek is een 
filmpje gemaakt. Kijk en luister via 
You Tube.

Vlogworkshop voor tieners
Aalsmeer - Vloggen is helemaal 
van deze tijd! Het is een leuke en 
goede manier om jezelf te leren pre-
senteren. Dat kan handig zijn voor 
in de toekomst. Een groot voordeel 
van een vlog is dat het meer impact 
heeft dan een geschreven stuk. Na-
tuurlijk is vloggen ook gewoon leuk 
om te doen. Als je weet hoe je moet 
vloggen, waar je op moet letten en 
wat je beter niet kan doen, wordt 

een vlog uiteindelijk alleen maar 
leuker om naar te kijken. Daarom 
organiseert Stichting de Binding 
in samenwerking met Cultuurpunt 
Aalsmeer en Spek entertainment 
een vlogworkshop. Deze workshop 
wordt gegeven door Mick, zelf ook 
een vlogger, op woensdag 8, 15 en 
22 maart in zowel Aalsmeer Oost als 
in Kudelstaart. Kijk voor meer info 
en opgave op www.debinding.nl 

Yuran trots op tekening
Aalsmeer - Yuran Roetman uit Ku-
delstaart en leerling uit de onder-
bouw van De Graankorrel vroeg vo-
rige week aan zijn moeder: “Mam, 
hoe kom ik in de krant?” Hij had een 
prachtige tekening gemaakt van zijn 
twee knuffels: Tijgertje en Hondje, 
waar hij supertrots op was. Omdat 
zijn mama dacht dat de krant niet 
haalbaar zou zijn, deelde ze de fo-
to van haar zoon die de tekening 
vasthoudt op Facebook, waarop veel 
likes volgden. Yuran, de medewer-
kers van de Nieuwe Meerbode von-
den jouw tekening ook bijzonder 
mooi en hebben besloten Tijgertje 
en Hondje een plaatsje te geven in 
de krant. Nu zien nóg meer mensen 
je tekening! Hoe cool is dat? Zo kom 
je dus in de krant. Uitknippen maar!

Actie Heimanshof: ‘Help 
kinderen de boom in’
Hoofddorp - In het weekend van 4 
en 5 maart start De Heimanshof met 
de crowdfundingactie ‘Help onze 
kids de boom in’. Doel van de actie is 
om een spannend, educatief bomen-
pad te realiseren boven de beek in 
het bos van De Heimanshof. De basis 
ligt er al, nu willen de vrijwilligers het 
afmaken zodat het dit jaar open kan. 
Wat is er leuker en leerzamer dan 
hoog tussen de bomen te ontdekken 
hoe vogels hun nestjes bouwen en 
jongen voeden? Te zien hoe de ijs-
vogel zijn visjes vangt in de beek? Te 
leren balanceren op wiebelende tou-
wen en plankjes? Ontdekken en be-
leven, dat is waar het om draait in De 
Heimanshof. Ieder jaar probeert De 
Heimanshof nieuwe ontdekthema’s 
toe te voegen aan de tuin, zoals de 

natuurontdektuin, struintuin, groen-
tetuintjes en de onderwaterwereld. 

Overnachtingsactie jeugd
De jeugdleden van De Heimans-
hof verzorgen de kick-off van de ac-
tie. Zij laten zich sponsoren om een 
nacht in de boomhut in de heem-
tuin te slapen en actie te voeren. Ie-
dereen is op zaterdag 4 maart van-
af 12.00 uur welkom om hen te steu-
nen. De kids gaan pizza bakken, 
soep maken en insectenhotels ma-
ken die bezoekers kunnen kopen en 
voor alle bezoekers is er aardperen-
soep. Er zijn ook rondleidingen door 
de tuin mogelijk. 

Rommelmarkt zondag 
Alle leden en hun families en vrien-

den zijn druk bezig spullen te ver-
zamelen voor de rommelmarkt die 
op zondag 5 maart wordt gehou-
den vanaf 12.00 uur. Er zijn al diver-
se mooie spulletjes toegezegd. Deze 
zullen rond 13.00 uur worden geveild 
en verkocht aan de hoogste bieder. 
Ook zondag worden er pizza’s ge-
bakken, soep gemaakt en kan men 
een rondleiding door de tuin krij-
gen. Iedereen mag spullen brengen 
en ook zelf verkopen voor het goe-
de doel. Brengen kan vanaf zater-
dag 4 maart om 12.00 uur. De Hei-
manshof werkt bij de crowdfunding 
samen met het project Nieuwe Pi-
oniers van de gemeente Haarlem-
mermeer. Mensen die de actie willen 
steunen maar niet naar De Heimans-
hof kunnen komen, kunnen via de 
website geld overmaken. Als meer 
dan de helft van het streefbedrag 
van 5.000 euro wordt gehaald, ont-
vangt De Heimanshof 2.500 euro bo-
nus van de gemeente Haarlemmer-
meer. De ambitie van de heemtuin 

Achter van links naar rechts: Mireille, Selina en Demi. Voor van links naar 
rechts: Danique en Kirsten.

Geslaagd begin nieuw twirlseizoen
Drie keer promotie voor 
twirlster Mireille
Aalsmeer - Vijf twirlsters van SV 
Omnia 2000 hebben op zaterdag 25 
februari deelgenomen aan hun eer-
ste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen. Samen met trainster Valerie 
reisden Demi, Kirsten, Danique, Mi-
reille en Selina af naar Lelystad. De 
twirlsters kwamen uit in verschillen-
de leeftijdsklassen en niveau’s. Bij 
het eerste onderdeel: 1-baton de-
den de twirlsters het allemaal goed. 
Alle 5 behaalden ze het podium. 
Goud voor Danique en Selina, zil-
ver voor Kirsten en Mireille en brons 
voor Demi. Bij het onderdeel 2-ba-
ton debuteerde Demi. Nog niet alles 
verliep naar wens, maar haar doel 
was genoeg punten halen om in-
gedeeld te worden in de beginners 
categorie. Met 65,2 punten heeft ze 
haar doel gehaald. De andere twirl-
sters haalden hier ook weer allemaal 
het podium. Goud voor Kirsten, Mi-
reille en Selina. Zilver voor Danique. 
Rond het middaguur mochten Da-
nique en Kirsten voor het eerst op 
met hun nieuwe show bij duo dance 
twirl. Best spannend omdat het nog 
maar net af is. In hun nieuwe jur-

ken lieten ze een vrolijk en grap-
pig optreden zien. De jury beloon-
de hen met goud. Demi en Kirsten 
waren klaar voor deze dag. De an-
dere drie twirlster deden nog mee 
met het onderdeel solo dance twirl. 
Danique en Selina werden eerste 
en Mireille werd tweede. Mireille 
komt dit jaar uit in een andere leef-
tijdscategorie. Om uit te komen in 
het hoogste niveau bij de junioren 
moest ze proberen bij elk onderdeel 
80 punten te halen. Ze deed het su-
pergoed. Al haar punten waren bo-
ven de 80, hierdoor promoveerde ze 
op één dag maar liefst drie keer. Een 
top prestatie. Met deze punten is ze 
ook geplaatst voor het NK in de in-
termediate categorie met al haar 
solo onderdelen. Het komende sei-
zoen gaat ze proberen ook in de ad-
vance categorie plaatsingspunten 
te halen. Er werden nog meer plaat-
singspunten voor het NK behaald: 
Kirsten bij 1-baton en 2-baton, Da-
nique bij 1-baton en dance en Se-
lina bij 1-baton, 2-baton en dance.
Het was een zeer geslaagd begin 
van een nieuw twirlseizoen.

ligt hoger dan die 5.000 euro. Hoe 
meer geld er binnenkomt, hoe meer 
meters van het bomenpad kunnen 
worden opengesteld! Meer informa-
tie op www.heimanshof.nl.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Biljartvereniging Aalsmeer
Team Hans Spaargaren 
blijft maar winnen
Aalsmeer - Het Team van Hans 
Spaargaren blijft maar winnen, van 
de 21 gespeelde wedstrijden zijn er 
17 gewonnen. Het team staat ste-
vig bovenaan op de ranglijst. In de 
uitwedstrijd tegen een team van BV 
De Plas 64 was het Hans Spaarga-
ren die in 26 beurten en een serie 
van 18 Arno v/d Vlist aan een ne-
derlaag hielp met een tekort van 24 
caramboles. Teun Verkaik had geen 
problemen met Leo Lips die ook in 
26 beurten terecht werd gewezen 
met een tekort van 21 caramboles. 
Paul v/d Aar nam het op tegen Re-
ne Fransen. Paul had 27 beurten no-
dig om zijn 76 caramboles te laten 
noteren, het was Rene Fransen die 
tot 1 carambole was genaderd om 
remise af te dwingen. Eindstand: BV 
Aalsmeer 36 en BV De Plas 22 pun-
ten. 
Jan Plasmeijer en zijn team op be-
zoek bij De Sport. Daar was Nick 
Tuithof het slachtoffer van de goed 
spelende Arnold Heuzen die met 
een moyenne van 4.20 zijn 84 ca-
ramboles in 20 beurten liet note-
ren. Wim Berghoef deed er 18 beur-
ten over om zijn 58 caramboles op 
het bord te krijgen tegen Toine van 
Os die met een tekort van 35 ca-
ramboles achter bleef. Teamleider 
Jan Plasmeijer had zijn avond niet 
en verloor dik van Dick Boer in 25 
beurten. Eindstand: De Sport 22 en 
BV Aalsmeer 30 punten.
Bv. Aalsmeer 51 hield tegen BV De 
Plas de volle winst in de Roerdom-
plaan met Jan Ganzevles als eer-
ste speler die 26 beurten nodig had 
tegen Arie v/d Hoorn om tot winst 
te komen. Joost Dekker had meer 
beurten nodig tegen Arie Sanders 
om tot winst te komen en deed dat 
in 37 beurten. Henk v/d Sluis deed 
het net als Jan Ganzevles en ver-
sloeg Wil v/d Meer in 26 beurten 
met een goed moyenne van 1.92. 
Eindstand: BV Aalsmeer 36 en De 
Plas 20 punten. 

Dagcompetitie
Met 2 team overwinningen en 1 ver-
liezend team tijdens de thuiswed-
strijden blijft het stuivertje wisselen 
op de ranglijst van de dagcompeti-
tie. Aalsmeer C; de eerste speler (85 
caramboles) met een serie van 21 

in beurt 9 nam het op tegen Henk 
Egberts die 30 caramboles te kort 
kwam in 29 beurten. Ook Harry Ba-
tenburg wist zijn partij tegen Peter 
van Asten te winnen. Beide spelers 
stonden op uitgaan maar met een 
verschil van 2 caramboles won Har-
ry Batenburg in 26 beurten. Henk 
v/d Sluis maakte de kortste partij 
van zijn team door in 21 beurten zijn 
38 caramboles op het bord te zetten 
en te winnen van Ad Zwanenburg. 
Dorus v/d Voort had zijn dag niet 
en kon Jan van Soest niet bijhou-
den die in 25 beurten zijn totaal liet 
noteren en Dorus verliezend achter 
liet met 25 caramboles. Eindstand: 
Aalsmeer C 42 en Harago A 32 pun-
ten. Het team van Wil Piet, dat al en-
kele weken op de derde plaats stat, 
deed het ook deze week goed. Flip 
Eskes ging de strijd aan tegen Peter 
Voordouw. Flip pakte zijn winst en 
de belangrijke 12 punten. Wijnand 
Knol begon in de eerste vier beur-
ten goed en na een paar missers 
begon Wijnand zijn caramboles te 
sprokkelen. Zijn tegenstander Leen 
van Velzen was de gehele partij aan 
het sprokkelen, wat uiteindelijk re-
mise opleverde. Het verschil van de 
temaken caramboles (14) tussen 
Piet de Ridder en Henk van Veen 
was voor Piet de Ridder te groot. 
Piet verloor zijn partij met een tekort 
van 5 caramboles. Eerste speler Wil 
Piet nam het op tegen Jan Uljee. Wil 
wist de winst binnen te halen in te-
veel beurten en in een slechte par-
tij, maar de 12 punten waren veilig. 
Eindstand: Aalsmeer A 43 en Rijne-
gom G 39 punten.
Het verschil van de te maken totaal 
aantal caramboles van beide teams 
was nogal groot. De Plas E 347 en 
Aalsmeer B 197. Wel een mooie par-
tij tussen Arnold Heuzen en Aad 
Verdel. Het was Aad Verdel die in 10 
beurten zijn 110 caramboles en een 
serie van 41 liet noteren een moy-
enne van 11.00. Arnold kwam in het 
stuk niet voor en liet 36 carambo-
les noteren. Wim Berghoef won van 
Rob Roggeveen in 31 beurten. Fred 
Pol verloor met een verschil van 2 
van Sim Zwirs en Wim Nederstigt 
pakte de winst tegen Bert van Tol in 
27 beurten. Eindstand: Aalsmeer B 
37 en De Plas E 39 punten. 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 maart:
F.C.AALSMEER 
JSV Nieuwegein 1 - F.C.A.1 14.30 u
C.S.W. 2 - F.C.A. 2 12.00 u
Hillegom 5 - F.C.A. 3 15.00 u
F.C.A. 4 – V.V.C. 6 14.30 u
F.C.A. 5 - Overamstel 6 14.30 u
IJmuiden 7 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 7 - A’damsebos 7 14.30 u
Weesp 2 - F.C.A. 8 14.00 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
FCA V2 - VVA/Spartaan V1 12.00 u 
R.K.D.E.S.
Vrouwen
D.V.V.A. V2 - R.K.D.E.S. V1 10.30 u
S.C.W.
V.V.A./Spartaan 1 - S.C.W. 1 15.00 u
Overbos 2 - S.C.W. 2 11.30 u S.C.W. 

3 – V.V.C. 3 14.30 u
D.E.V.O.’58 2 - S.C.W. 5 14.30 u
S.C.W 45+1 – F.C.A. 45+1 14.30 u
V.V.C. 35+2 - S.C.W. 35 +1 15.00 u 

Zondag 5 maart:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – K.D.O. 1 14.00 u
F.C.A. 2 – O.S.C. 2 11.30 u
F.C.A. 4 – Sp.Martinus 3 11.30 u
F.C.A. 5 – R.A.P. 6 13.30 u
F.C.A. 6 – K.D.O. 6 11.30 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – S.V.H. 1 14.00 u
RKDES 2 – Bloemendaal 2 11.00 u
D.I.O.S. 2 - R.K.D.E.S. 3 12.00 u
D.S.O.V. 3 - R.K.D.E.S. 4 10.30 u
R.K.D.E.S. 5 – Pancratius 8 12.00 u

Vervolgcursus hardlopen 
bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Ben jij die hardloper 
die sinds kort voor zichzelf loopt, de 
smaak van het hardlopen te pak-
ken heeft en nu meer begeleiding 
wil? Meld je dan nu aan voor een 
zesweekse cursus die op woens-
dagavond 15 maart begint bij At-
letiekvereniging Aalseer. De na-
druk ligt hierbij op een verantwoor-
de opbouw en gezellig samen trai-
nen. Er wordt onder andere aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van de looptechniek en blessure-
preventie. Iedereen die 20 minuten 
aan één stuk kan hardlopen, kan 
aan deze cursus meedoen. Na af-
loop van deze cursus ben je in staat 
om 5 kilometer aan een stuk hard 
te lopen. Gezamenlijk trainen voor 
één doel wordt altijd als inspirerend 
en motiverend ervaren. En boven-
dien: met de juiste begeleiding en 
‘een stok achter de deur’ ga je zeker 
je doel halen! De trainingen vinden 

plaats op en rondom de atletiek-
baan van Aalsmeer, gelegen aan de 
Sportlaan. De eerste training is op 
woensdagavond 15 maart om 19.30 
uur. Aanmelden kan tot 10 maart bij 
Marjan van Ginkel via email: mar-
janginkelvan@gmail.com of bel voor 
meer informatie 06-12204492.

Dartcompetitie in ‘t Middelpunt
Eerste plaats Ben van Dam
Aalsmeer - Het was aan het begin 
van de avond even uitvissen hoe er 
ingedeeld zou kunnen worden, daar 
er een oneven aantal spelers waren 
bij de dartavond op dinsdag in het 
Middelpunt. Gelukkig had Peter Bak-
ker een mooi poule schema bij zich 
voor een oneven aantal spelers met 
één team van vijf spelers. Zo kon toch 
eenieder het spel spelen en kwamen 
de darters iedere keer een andere 
speler tegen. Ben van Dam nam het 
voortouw en begon aan zijn spel. Dit 
ging hem gelijk goed af. Hij werd dan 
ook eerste. Franklin Dolk werd twee-
de. Franklin had steeds een mooie 

uitgooi, die steeds hoger opliep. De 
laatste van 88 was met twee pij-
len. Peter Bakker behaalde de der-
de plaats door net even eerder dan 
Hans Dolk de dubbel één uit te gooi-
en. De vierde plaats was dus voor 
Hans. Henk v/d Stroom begint steeds 
beter te darten met als resultaat de 
vijfde plaats in deze poule met vijf 
teams. De volgende dartavond is op 
dinsdag 7 maart en begint om acht 
uur. Inschrijven kan vanaf half acht. 
Deelname kost 2,50 euro per keer en 
de leeftijd om mee te kunnen doen is 
vanaf 16 jaar. Het darten is in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 

Zondag zwemwedstrijd om 
Lenie van der Meer bokaal
Aalsmeer - Aanstaande zondag 5 
maart organiseert Stichting Meer 
Armslag in samenwerking met 
Zwemvereniging Oceanus weer 
haar jaarlijkse zwemwedstrijd om de 
Lenie van der Meer bokaal.
Lenie van de Meer was de initia-
tiefneemster voor het oprichten van 
Stichting Meer Armslag. Deze stich-
ting zet zich in voor de financiële 
ondersteuning van zwemmers met 
een beperking. De locatie voor deze 
wedstrijd is Zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef 7 en aanvang is 14.30 
uur. De wedstrijd is bijzonder omdat 
valide zwemmers en zwemmers met 
een beperking door het toepassen 
van een rekensysteem zich sportief 
met elkaar kunnen meten, waardoor 
er spannende wedstrijden ontstaan. 
Naast de zes zwemmers die Stich-
ting Meerarmslag financieel onder-
steunt, hebben ook diverse zwem-
verenigingen ingeschreven. Daar-

naast zal ook Jetze Plat aan de start 
verschijnen. Jetze werd vorig jaar 
in Rio paralympisch kampioen bij 
de triathlon, behaalde brons bij de 
wegwedstrijd voor handbiken en 
werd zesde op de tijdrit. Maar hij 
kan ook heel hard zwemmen. Stich-
ting Meer Armslag is blij met de toe-
zegging van Jetze om deel te ne-
men aan deze wedstrijd. Wilt u/jij de 
zwemmers komen aanmoedigen? 
Iedereen is van harte welkom.

Fietsen met de boswachter
Amstelland- Stap op je fiets en 
kom naar het Amsterdamse Bos op 
zondagmiddag 12 maart om 14.00 
uur. De boswachter laat de mooiste 
plekken van het bos zien. Onder-
weg vertelt hij allerlei wetenswaar-
digheden. Kosten 5 euro per per-

soon. Alleen voor volwassenen. De 
tocht duurt twee uur. Aanmelden 
via 020-5456100, www.amsterdam-
sebos.nl of in De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5 iedere dinsdag tot 
en met zondag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur.

Marja op één bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe 
gezichten zijn welkom, vooral hoopt 
de soos dat enkele enthousiaste jo-
keraars zich melden. Op donderdag 
23 februari is het jokeren gewonnen 
door Marga da Silva met 47 punten, 
op twee Bets Teunen met 103 pun-
ten en op drie is Gerard de Wit ge-
eindigd met 179 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Piet Bus-
kermolen met 5548 punten de bes-
te, gevolgd door Huub Bouwmees-
ter met 5297 punten en Marry Akse 
met 5066 punten. Kom gerust eens 
kijken of kaart eens mee! Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon: 0297-340776.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Allen Weerbaar houdt 
op maandag 6 maart weer een 
kaartavond. Het bestuur verwacht 
alle klaverjasliefhebbers en joke-
raars weer in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. De inleg is 1,50 
euro. Het kaarten begint om 20.00 
uur, de deuren gaan vanaf 19.30 uur 
open voor de inschrijving. De win-
naar van de laatste avond was Dirk 
Janmaat met 5406 punten, op twee 
Matty van Tol met 5353 punten, op 
drie Piet Schuit met 5138 punten, 
op vier Lida de Nooij met 5112 pun-
ten en op vijf Tonnie Könst met 5023 
punten. De poedelprijs was voor 
Jan de Nooij en de marsenprijs ging 
naar Dirk Janmaat (4x). Bij het joke-
ren is Jopie de Vries als eerste ge-
eindigd en Annie Verkerk werd laat-
ste.

Woensdag weer 
AVA baanloop

Aalsmeer - Op woensdag 8 maart 
kan iedereen meedoen met de re-
creatieve baanloop bij Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer aan de Sportlaan 
43a Belangstellende hardlopers en 
hardloopsters kunnen kiezen uit de 
afstanden 3 of 5 kilometer. Deel-
name kost drie euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 
gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico-loopchip die aan 
de deelnemers wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Ook supporters zijn van har-
te welkom. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl

Thomas winnaar 
bij Sjoelclub

Rijsenhout - Uitslagen van een 
stormachtige donderdagavond 
van de Sjoelclub Rijsenhout. In de 
hoofdklasse is Thomas van Brakel 
eerste geworden, op plaats twee 
Jan-Willem Vermeer en als der-
de Arnold van der Linden. In de A-
klasse was Til Vermeer de sterkste, 
gevolgd door Nel Joore op twee en 
op plaats drie Elly Lanser. Jan Joore 
was eerste in de B-klasse. Martje 
Baardse en Alie van Tol legden be-
slag op plaats twee en drie. Fem-
my Korte was wederom de hoogste 
sjoeler in de C-klasse, Ans Borawitz 
is tweede geworden en Annie van ‘t 
Zelfde gooide zich naar plaats drie.
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 9 maart in Dorpshuis de 
Reede aan de Schouwstraat. Aan-
vang is 19.30 uur. 

Joopt wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is op woensdag 8 maart vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het kaarten op 22 fe-
bruari is gewonnen door Joop Bies-
heuvel met 5888 punten. Op twee 
Leo Ton met 5480 punten, op drie 
Piet Buskermolen met 45322 punten 
en op vier is Ruud Bartels geëindigd 
met 5290 punten.

De Midi’s aan kop 
bij ZABO

Kudelstaart - De achtste speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vond afgelopen zaterdag 
plaats in de Proosdijhal. De uitsla-
gen van ronde acht waren als volgt: 
Met & Co tegen Sportcafé de Midi’s 
4-5. De wedstrijd IBH Aalsmeer te-
gen Atlas Lions werd gestaakt. LE-
MO tegen Amsec Piller 5-0 en Ko-
ning Nieuwendijk tegen Polonia 
Aalsmeer 2-9. Stand: Sportcafé de 
Midi’s 8-24, Polonia Aalsmeer 8-19, 
Koning Nieuwendijk 8-12, Met & Co 
8-10, Atlas Lions 7-9, Amsec Piller 
8-7, LEMO 8-6, IBH Aalsmeer 7-4. 
Speelronde negen volgt zaterdag 11 
maart in de Proosdijhal in de Edi-
sonstraat.

Koppelkaarten BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
maart is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. Neem 
gerust een buurman of buurvrouw 
mee. Het kaarten begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 
kaarten op 24 februari is gewonnen 
door Nel Piller met 5724 punten. Op 
twee Ben Johannessen met 5076 
punten en op drie Gerard Pouw met 
5043 punten. De poedelprijs was 
voor Cees Lof met 3754 punten.

Einde Seizoen 
OVAK tennis

Aalsmeer - Op dinsdag 28 maart 
vindt weer het Einde Seizoen OVAK 
Tennis plaats. Deze wordt (uiter-
aard) gespeeld bij Racket Sport 
in de Beethovenlaan. De prijs per 
deelnemer is 4 euro. Het evenement 
begint om 10.00 uur en zal duren tot 
12.00 uur. Na afloop van de prijsuit-
reiking is er nog tot 13.00 uur gele-
genheid om vrij te tennissen. Aan-
melding kan plaats vinden in de 
zaal op dinsdagen of telefonisch bij 
Huub Zandvliet via 06-10725638.

Nacompetitie handbal: 
FIQAS start tegen Lions
Aalsmeer - Voor de mannen van FI-
QAS Aalsmeer gaat aanstaande za-
terdag 4 maart de nacompetitie be-
ginnen. Die is dit seizoen iets anders 
van opzet dan vorig jaar. Er wordt nu 
door acht ploegen gespeeld in twee 
poules van vier: de zes Nederland-
se ploegen die hebben deelgeno-
men aan de BeNe League, waaron-
der FIQAS Aalsmeer, aangevuld met 
de nummers 1 en 2 uit de eredivi-
sie. De Aalsmeerders zijn ingedeeld 
in poule A, samen met OCI/Lions, 
Koorn,/Quintus en Swift Arnhem. In 
de andere poule komen JMS/Hur-
ry Up, Kras/Volendam, Targos/Bevo 
en Oosting/E&O uit. Er wordt in de 
poule een hele competitie gespeeld, 
dus drie thuis- en drie uitwedstrij-
den. De twee teams die na deze zes 
wedstrijden de meeste punten heb-
ben, gaan kruisfinales spelen tegen 
de twee hoogst geëindigde ploegen 
uit de andere poule. De twee win-
naars die hier uit komen strijden in 
een best-of-three om het kampioen-
schap van Nederland. De nacompe-
titie start voor FIQAS Aalsmeer aan-
staande zaterdag 4 maart met een 
uitwedstrijd bij OCI/Lions. Aanvang 
is 19.30 uur. De eerste wedstrijd 
thuis in de Bloemhof is op zaterdag 
11 maart, wanneer Koorn/Quintus 
de tegenstander is. Deze wedstrijd 
begint om 19.15 uur. De laatste ron-
de wordt gespeeld in het weekend 
van 8 en 9 april. 

Zaterdag: FIQAS 2 begint thuis
Ook het tweede herenteam van FI-
QAS Aalsmeer gaat nacompetitie 
spelen. Op hun programma staat 
een hele competitie in twee pou-
les van vijf: vier uit- en vier thuis-
wedstrijden. De ploegen die na de-
ze acht wedstrijden onderaan staan 
strijden om degradatie naar de Eer-
ste Divisie tegen te gaan, terwijl de 
nummers één en twee van de pou-
les zich plaatsen voor de 1/8 finales 
van het NHV bekertoernooi van vol-
gend seizoen. De nummers drie tot 
en met acht spelen voorrondes. FI-

QAS 2 is ingedeeld in een poule met 
OCI/Lions 2, Alphadeuren/Houten, 
Targos/Bevo 2 en Hercules en be-
gint de nacompetitie aanstaande 
zaterdag 4 maart met een thuiswed-
strijd tegen het tweede team van 
Bevo. Aanvang: 19.15 uur. 

FIQAS dames naar Bentelo
Na het vrije weekend spelen de da-
mes van FIQAS Aalsmeer aanstaan-
de zaterdag 4 maart een uitwed-
strijd bij de dames van Bentelo. De 
wedstrijd, in sporthal de Pol, begint 
om 19.30 uur. Eerder in het seizoen 
werd de thuiswedstrijd ruim gewon-
nen (met 31-21) dus hopelijk kun-
nen de dames die prestatie zater-
dag herhalen. 

Programma 
handbal

Zaterdag 4 maart:
10.15 u: FIQAS F1 – Harderwijk
10.15 u: FIQAS F2 – Blinkert
11.05 u: FIQAS E3 – Zeeburg
12.05 u: FIQAS E2 – Havas
12.15 u: FIQAS E4 – Havas
13.05 u: FIQAS E1 – Vrone
13.15 u: FIQAS, meisjes C1 – 
 Nieuwegein
14.05 u: FIQAS D3 – WeHaVe
14.20 u: FIQAS, jongens C2 – 
 Berdos
14.55 u: FIQAS D2 – Volendam
15.25 u: FIQAS, jongens C1 – 
 Snelwiek (Jeugd Divisie)
15.45 u: FIQAS D1 – Niedorp
19.15 u: FIQAS, heren 2 – Bevo 
 (eredivisie, nacompetitie) 
Zondag 5 maart:
10.00 u: FIQAS meiden A2 – 
 Celeritas
11.15 u: FIQAS, meiden B1 – 
 Volendam
12.20 u: FIQAS, jongens B1 – Hellas 
 (Jeugd Divisie)
13.25 u: FIQAS, meiden A1 – SEW 
 (Jeugd Divisie) 

Ook weer kidsrun van 1 kilometer
Doe mee: Westeinderloop
Aalsmeer - Op zondag 12 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. De hoofdafstand is een 
loop over 10 kilometer. Ook wordt 
er een 5 kilometer loop uitgezet. De 
route van beide afstanden is gelijk 
aan die van vorig jaar. Dit parcours 
gaat voor een groot deel langs de 
Westeinderplassen. Vanwege groot 
succes staat ook de 1 kilometer 
kidsrun weer op het programma. De 
start en finish van alle afstanden is 
op de atletiekbaan aan de Sportlaan 
43. De start voor de 10 en 5 kilome-
ter is om 11.00 uur, de kidsrun be-
gint om 10.30 uur. Douche, kleedge-
legenheid en EHBO zijn aanwezig. 
Na afloop ontvangt iedere deelne-
mer van de 10 en 5 kilometer tegen 
inlevering van het startnummer een 
leuke attentie. Kinderen die mee-
doen aan de 1 kilometer ontvangen 
een medaille. Verder zijn er bekers 
te verdienen voor de nummers 1, 2 
en 3 in diverse categorieën. De or-
ganisatie heeft er alle vertrouwen in 
om voor de lopers weer een goede 
wedstrijd neer te zetten.

Online inschrijven kan nog tot en 
met vrijdag 10 maart via de websi-
te www.avaalsmeer.nl. In het menu 
‘Wedstrijden’ – ‘Westeinderloop’ ook 
alle informatie over de loop. Ook op 
de dag zelf kunt u 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. 
Tijdens het evenement zal JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) wa-
ter workshops geven, fruit verzorgen 
voor de jeugd en water ter beschik-
king stellen met diverse kruiden. Bij-
na 1 op de 8 van de Aalsmeerse kin-
deren in de leeftijdscategorie 5 tot 
11 jaar is te zwaar. Het percentage 
met overgewicht stijgt met de leef-
tijd. De JOGG-aanpak maakt de ge-
zonde keus normaal in Aalsmeer, 
zowel voor kinderen als hun ouders. 
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