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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.bosse-elektro.nl

kijkt u op onze nieuwe

Webshop 
voor het bestellen
van uw verlichting

of elektro materialen!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Looptrainingen 
voor beginnende en 
gevorderde lopers 

Kijk op: www.amstelhofrunning.nl 

Leren hardlopen?

 www.amstelhofrunning.nl

Start per
18 maart

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

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:

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Met clown, Grote Smurf en vuurwerk

Kermis tot en met zondag
Aalsmeer - De kermis is gearri-
veerd in Aalsmeer en sinds afgelo-
pen dinsdag 6 maart draaien tal van 
attracties voor jong en oud op het 
parkeerterrein aan de Dreef in de 
Hornmeer. Jeugdige bezoekers kun-
nen onder andere touwtje trekken, 
bussen gooien en eendje vissen en 
ritjes maken in de draaimolen, mi-
ni-cars en zweefmolen. De groteren 
kunnen zich uitleven in de botsau-
to’s, draaien in waterballs, plaats-
nemen in de superstar en een gok-
je wagen bij de grijpertjes. Nieuw dit 
jaar is het Funhouse met meer dan 

vijftig spellen. De innerlijke mens 
kan getrakteerd worden op snoep, 
oliebollen, popcorn en snacks. De 
kermis duurt tot en met zondag 11 
maart. Een prima dag overigens om 
een kijkje te gaan nemen, het is eu-
rodag. Bij diverse attracties wordt 1 
euro gevraagd. Vanavond, donder-
dag 8 maart, deelt Clown Desalles 
om 19.00 uur vrijkaartjes uit, vrij-
dag 9 maart bezoekt Grote Smurf 
om 19.00 uur de kermis en zater-
dagavond wordt de een na laatste 
kermisdag afgesloten met vuurwerk 
vanaf 21.30 uur.

Ruimhartig beleid voor nieuw bestemmingsplan

Gedoogbeschikking voor 
(recreatie)arkbewoners! 
Aalsmeer - Goed nieuws voor na-
genoeg alle eigenaren en gebrui-
kers die permanent wonen in arken 
met een recreatieve vergunning. Ze 
mogen in hun drijvende huis blijven 
wonen tot zo lang ze willen. Ze krij-
gen een zogenaamde persoonsge-
bonden vergunning oftewel alleen 
zij mogen hier (nog) wonen. Via een 
gedoogbeschikking wordt de be-
woning geaccepteerd. “Wat ove-
rigens niet betekent dat legalise-
ren aan de orde is”, zo benadrukte 
wethouder Gertjan van der Hoeven. 
Aan de jarenlange twijfels komt, als 
het aan de gemeente ligt, een einde. 
“Een ruimhartig beleid”, noemt de 
wethouder deze uitgewerkte wens-
beelden van de gemeenteraad. Met 
nieuwe regels wil de gemeente ein-
delijk eens schoon schip maken. 
De al jaren lopende kwestie prag-
matisch aanpakken en een werk-
bare koers creëren. De wethouder 
weet dat de gemeente in deze veel 
zal moeten gedogen, maar dit geko-
zen beleid geeft de mogelijkheid om 
de situatie in één keer in goede ba-
nen te brengen. Overigens kan de 
gemeente vooralsnog niet de vol-
le honderd procent garantie geven. 
Hogere overheden moeten het uit-
eindelijke bestemmingsplan even-
eens goedkeuren, maar er kan op 
inspanning van de gemeente gere-
kend worden om onder andere de 
provincie en Schiphol te overtuigen 
van deze aanpak. 

Regels en rechten
Aan deze rechtszekerheid voor met 
name vergunninghouders van re-

creatiearken zijn wel regels verbon-
den. Deze rechten gaan vastgelegd 
worden in een speciaal bestem-
mingsplan. Alle woonschepen, zo-
wel recreatief als permanent, gaan 
opgenomen worden in dit bestem-
mingsplan. Begin maart zijn in to-
taal 367 brieven gestuurd door de 
gemeente naar alle eigenaren en 
gebruikers van arken met hierin de 
gegevens van de bij de gemeen-
te bekende vergunning. Gevraagd 
wordt om deze gegevens (onder an-
dere lengte en locatie) op juistheid 
te controleren. Indien nodig wor-
den de gegevens in het betreffen-
de dossier aangepast. De wethou-
der roept alle aangeschrevene be-
woners op snel te reageren. “Het is 
de laatste slag voor de presentatie 
van het ontwerp bestemmingsplan 
in juni.” Er is al onderzoek gedaan 
naar de verschillende maten van al-
le woonschepen. Daaruit is geble-
ken dat veel arken voldoen aan de 
normen van de vergunning en het 
maatvoeringsbeleid. Deze beleids-
regels zijn vorig jaar zomer vastge-
steld. Woonschepen voor niet-per-
manente bewoning mogen niet lan-
ger zijn dan 15 meter, hoogstens 5 
meter breed en 3 meter hoog. Voor 
woonschepen met permanente ver-
gunningen zijn verschillen vastge-
legd wat betreft ligging in bestaand 
bewoond gebied (maximaal 18 me-
ter lang en 6 meter hoog) en lig-
ging buiten het bestaand bebouwd 
gebied (maximaal 15 meter lang en 
5 meter hoog). Coulant gaat de ge-
meente zich ook opstellen als blijkt 
dat een woonschip toch langer en 

Kleurig protest van de leerkrachten van basisschool Immanuël in Rijsenhout.

Onderwijs zegt nee tegen bezuinigingen

Niet staken, toch protest!
Aalsmeer - Alle leerlingen van de 
basisscholen hebben afgelopen 
dinsdag vast en zeker gezien als 
een extra vrije dag. De leerkrachten 
echter beleefden een dag anders 
dan anders. Ze stonden niet voor de 
klas maar gingen massaal naar de 
Arena in Amsterdam. De minister 
wil het onderwijs voor gehandicap-
te en moeilijk lerende kinderen aan-
passen. Bovendien wil ze ook nog 
eens 300 miljoen euro bezuinigin-
gen. Het onderwijs pikte dit niet en 
trok massaal aan de bel. Ook van-
uit Aalsmeer en Kudelstaart is naar 
de hoofdstad gereisd om te protes-
teren. Geen les op de scholen, maar 
in veel gevallen wel de mogelijkheid 
voor ouders om hun kinderen toch 
naar school te brengen. Niet ieder-
een kan tot slot even gauw een dag-
je vrij nemen. 
De leerkrachten van de christelij-
ke basisschool Immanuël in Rijsen-

hout zijn overigens dinsdag 6 maart 
niet gaan staken, maar hebben wel 
een eigen invulling gegeven aan het 
protest! 
Gezamenlijk hebben de juffen en 
meesters een actie-kleurplaat inge-
kleurd en daarmee willen onderstre-
pen dat het team ook ‘nee’ zegt te-
gen de bezuinigingen. Helaas heeft 
het massale protest weinig tot geen 
uitwerking gehad. De Tweede Ka-
mer is niet op andere gedachte ge-
bracht, de onderwijshervorming 
gaat zo goed als zeker doorgezet 
worden.

Plastic (eindelijk) de deur uit?!
Aalsmeer - In Aalsmeer doet het 
merendeel van de inwoners goed 
aan scheiden van afval. De fl essen 
worden keurig in de glasbak gede-
poneerd en als deze vol zijn, wil nog 
al eens een ‘verzameling’ rond de 
glasbakken ontstaan. Plastic apart 
van andere verpakkingen en mate-
rialen houden, is de nieuwste vorm 
van afval scheiden. Sinds de invoe-
ring gelijk al bijzonder in trek. Het 
scheelt tot slot best veel ruimte in 
de grijze container. Afgelopen zater-
dag 3 maart is een massale toeloop 

geweest naar de plasticbak op het 
Praamplein. De twee bakken gingen 
niet meer open omdat ze overvol za-
ten. En wat doe je dan? Het werd 
toch echt hoogste tijd om alle plas-
tic tassen de deur uit te doen. Dan 
naar net als met de fl essen, rondom 
stapelen. Gelukkig is het niet hard 
gaan waaien en is de enorme stapel 
keurig blijven liggen. Al wachtend 
op de medewerkers van de Meer-
landen die gelijk op de eerste werk-
dag van de week de afvalhoek ver-
losten van de plasticberg.

Gemeente maakt februari-balans op

Kosten vandalisme: 800,-
Aalsmeer - In februari is in totaal 
voor ruim 800 euro vernield of be-
schadigd in de gemeente. Bij basis-
school De Hoeksteen in de Opheli-
alaan is een spijl uit het toegangs-
hek vernield. En ondanks dat oud en 
nieuw alweer even geleden is, zijn 
diverse verkeersborden door vuur-
werk beschadigd vorige maand. 
De kosten van vernielingen van 
gemeentelijke eigendommen, zo-
als gebouwen, openbare verlich-
ting of straatmeubilair, komen voor 
rekening van de gemeente. En dus 
voor rekening van de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Om inwo-
ners bewust te maken van de kos-
ten van reparatie en schoonmaak, 
brengt de gemeente Aalsmeer ie-
dere maand de kosten in beeld. Bo-
vendien worden elke drie maanden 

de kwartaalcijfers bekendgemaakt 
via de vandalismemeter. Op deze 
manier kan iedereen in één oogop-
slag zien hoeveel de gemeente heeft 
moeten uitgeven aan reparatie en 
schoonmaak. 

Meld vernielingen 
De gemeente hoopt dat Aalsmeer-
ders zelf vaker optreden tegen van-
dalisme. Bijvoorbeeld door er met 
hun kinderen over te praten of mel-
ding te doen van vernielingen. Een 
melding vergroot namelijk de pak-
kans van de daders. 
Ziet u een vernieling gebeuren, bel 
dan 112. Ziet u de gevolgen van 
vandalisme, bel dan 0900–8844 of 
geef uw melding door aan de Ser-
vicelijn van de gemeente via 0297–
387575. 

Zwaan op weg
Aalsmeer - Om kwart over twaalf 
in de nacht van donderdag 1 maart 
kreeg de politie een melding dat er 
iets groots lag op weg bij de krui-
sing Legmeerdijk met de Bachlaan. 
Agenten zijn poolshoogte gaan ne-
men. Er bleek een zwaan aange-
reden te zijn. De dierenambulance 
heeft zich over de vogel ontfermd. 

Bekeuring na 
alcoholgebruik
Aalsmeer - Rond twee uur in de 
nacht van zondag 4 op maandag 5 
maart is op de Stommeerweg door 
de politie een automobilist tot stop-
pen gemaand. Vanwege het rijge-
drag werd vermoed dat de bestuur-
der onder invloed van alcohol ver-
keerde. De blaastest wees uit dat de 
28-jarige in Aalsmeer woonachtige 
automobilist veel te diep in het alco-
holglaasje gekeken had. In het bu-
reau stokte het ademanalyseappa-
raat bij 670 Ugl. De man heeft een 
rijverbod gekregen en een boete via 
de offi cier van justitie van 1000 euro, 
die gelijk afgerekend moest worden.

hoger is. Echter alleen als deze ma-
ten passen binnen het betreffende 
gebied. 

Gedogen of handhaven
Enkele tientallen woonarken ziet de 
gemeente wel als volledig illegaal. 
Het betreft in deze zowel arken die 
qua omvang niet passen als woon-
schepen met een recreatievergun-
ning die permanent bewoond wor-
den. Voor deze bewoners is de situ-
atie nog onzeker. Wordt het gedo-
gen of handhaven? Handhaven in 
deze is overigens niet positief. Het 
betekent vasthouden aan het nieu-
we beleid en dus verdwijnen! Elk (il-
legaal) geval gaat individueel ge-
toetst worden. “Achter ieder adres 
schuilen mensen”, aldus Van der 
Hoeven, die al vele persoonlijke ge-
sprekken heeft gevoerd en weet dat 
sommige arkbewoners al vele ja-
ren met veel plezier in hun varen-
de huis wonen en hier ook fl ink in 
geïnvesteerd hebben. Deze zomer 
gaat gebruikt worden om alle geïn-
ventariseerde gegevens te verwer-
ken. Alle arken worden met de juis-
te grootte en de exacte locatie ver-
werkt in een voorontwerp bestem-
mingsplan en deze gaat uiteraard 
ter inzage gelegd worden voor in-
spraak. Na defi nitieve vaststelling 
van het bestemmingsplan, de plan-
ning is voor het einde van dit jaar, 
is het niet meer mogelijk om het 
woonschip te verplaatsen, tenzij de-
ze ligt in een jachthaven, en zonder 
toestemming een langere of hogere 
ark neer te leggen dan aangegeven 
in het maatvoeringsbeleid. 

Niet meer, niet minder?
Overigens ligt het merendeel van de 
woonboten in Aalsmeer bij jachtha-
vens. Het arkenbestand in de ge-
meente bestaat uit 185 woonboten 
met een permanente vergunning en 
182 drijvende huizen met een recre-
atieve vergunning. Het merendeel 
van deze vergunninghouders ge-
bruikt overigens hun ark ook daad-
werkelijk als tweede huis. Meer 
woonschepen zullen er niet bij ko-
men. Er worden geen vergunningen 
meer uitgegeven. Volgens de wet-
houder hoeft het nieuwe bestem-
mingsplan voor woonschepen niet 
te leiden tot minder woonboten in 
de toekomst. “Verkopen voor re-
creatieve doeleinden behoort ook 
tot de mogelijkheid.” In ieder geval 
wordt nu eindelijk na vele jaren een 
langlopende ‘onzekerheid’ aange-
pakt én wethouder Gertjan van der 
Hoeven is voornemens dit dossier 

tot een goed einde te brengen. In 
heel veel (recreatie)arken klinkt nu 
vast een zucht van verlichting! 

Door Jacqueline Kristelijn
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1431 GJ Aalsmeer
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Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
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uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met dhr. E.J. 
Bergman, Katwijk. Woensdag 14 
maart biddag, dienst 19.30u. met 
mw. A. Creemer.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondat 10.30u. woordcommunievie-
ring, ds. J. Woolderink mmv dames- 
en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 12 maart 20u. ds. Henk 
Poot.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 11 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. Tevens 
crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst 10u. 
Spreker Paulus Hinoke. Speciale 
dienst voor kinderen.
 
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. S. Pos en 16.30u. met ds. M. 
Hogenbirk. Woensdag 14 maar bid-
dag, dienst 19.30u. ds. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst, 
zr. Jeltje de Jong. Veertig dagen tijd. 
Extra collecte voor landelijk jonge-
renwerk.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst om 19u. br. H.B. Slagter uit 
Wijk bij Duurstede.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. gezinsdienst, ds. J. van 
Popering.
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds. E.J. Wester-
man. Organist W. Spaargaren. Om 
18.30u. Tienerdienst met Peter van 
Strijen. Woensdag 14 maart biddag 
om 19.30u. dienst, ds. E.J. Wester-
man. Organist: M. de Koning.
 Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oost-
einderweg. Zondag 10u. dienst.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag diensten om 10u. en 
18.30u. met ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bijeen-
komst voor kinderen. Zondag 10u. 
samenkomst. Spreker Martijn Piet.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller en 
16.30u. dienst met ds. K. van As uit 
Oostzaan. Woensdag 14 maart bid-
dag, dienst 19.30u. ds. K. Muller.

RK Karmelparochie
Zaterdag om 17u. eucharistievie-
ring in Kloosterhof, Clematisstraat, 
vg. L. Seeboldt. Zondag 10.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering, ds. 
L. Seeboldt mmv Karmelkoor. Om 
14u. Karmelkerk Poolse dienst met 
vg Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Woensdag 14 maart Passieronde, 
dienst om 19.15u. met pastor Jacob 
Spaans.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.

Tips Mantelzorg
Aalsmeer - Combineert u uw baan 
met het zorgen voor een familielid of 
naaste? Dan bent u van harte wel-
kom op één van de informatieavon-
den van het Mantelzorg Steunpunt. 
Tijdens deze informatieavonden 
wordt u geïnformeerd over de rege-
lingen die voor u van toepassing zijn 
en geeft de mantelzorgmakelaar u 
tips om werk en zorg zo goed mo-
gelijk te combineren. 
De informatieavonden zijn van 19.30 
tot 21.30 uur, de toegang is gratis en 
aanmelden vooraf is niet nodig. Op 
dinsdag 27 maart zijn medewer-
kers van het Mantelzorg Steunpunt 
aanwezig in de Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. Voor meer informa-
tie: 020-3335353.

Inloop voor 
65-plussers
Aalsmeer - Zondag 11 maart wordt 
de maandelijkse Inloop in de Zijd-
straat 55 (Doopsgezinde Kerk) ge-
houden van 15.00 tot 16.30 uur. 
Naast het sjoelen (wegens groot 
succes vast op de agenda), rummi-
cub en triominos kan er zondag on-
der deskundige begeleiding ook pe-
tanque, oftewel jeu de boules wor-
den gespeeld. Bij dit spel ligt de na-
druk niet op kracht, maar op be-
hendigheid, dus snel en makke-
lijk te spelen. Alles indoor! De mid-
dag begint met een kopje koffie of 
thee en de ontmoeting met elkaar en 
een mooi verhaal of gedicht. Daar-
na gaan de aanwezigen uiteen om te 
doen waar ze zin in hebben. Steeds 
vaker weten mensen de weg naar de 
‘Inloop’ te vinden. Deze weg is voor 
alle 65-plussers uit Aalsmeer e.o. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro gevraagd. U bent van harte 
welkom! Voor vragen: Ellen van Hou-
ten (06-14144344), ouderenpastor.

Vaccinaties tegen bof en 
baarmoederhalskanker
Aalsmeer - Dit jaar worden in 
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Amster-
dam in totaal 4.548 meiden opge-
roepen voor een vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker (HPV) en 
9.785 negen-jarigen voor een vac-
cinatie tegen BMR/DTP (bof, maze-
len, rodehond, difterie, tetanus, po-
lio). 
Om de verkeersproblemen van de 
afgelopen jaren te voorkomen, vin-
den de vaccinaties dit jaar plaats op 
vier locaties verspreid over Amster-
dam en in Amstelveen en Uithoorn. 
Net als de afgelopen jaren wordt 
het prikmoment voor de HPV-vacci-
natie vanuit efficiëntie oogpunt ge-
combineerd met het vaccineren van 
negen-jarige kinderen voor BMR/
DTP. Het gaat dus om twee verschil-
lende doelgroepen die op dezelfde 
tijden naar dezelfde priklocaties ko-
men. De HPV-vaccinatie is dit jaar 
voor meisjes geboren in 1999. Een 
volledige inenting bestaat uit drie 
prikken: voor de eerste twee prik-
ken worden de meisjes in maart 
en april uitgenodigd. In september 
volgt de derde prik. De BMR/DTP 
vaccinatie is dit jaar voor alle kin-
deren die geboren zijn in 2003. De 
bestaat uit twee prikken die in een 
keer worden gegeven.
Opkomstpercentages 

De opkomstpercentages verschil-
len per stad en vaccin. In Aalsmeer 
en Uithoorn was de opkomst bo-
ven verwachting. Vorig jaar liefst 91 
procent tegen 80 procent in 2010 
voor HPV. Iets minder belangstel-
ling was er voor de vaccinatie voor 
BMR: 93 procent tegen 96 procent 
in 2010.

Infectie
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrou-
wen baarmoederhalskanker. Ge-
middeld sterven elk jaar 200 vrou-
wen aan deze ziekte. Baarmoeder-
halskanker wordt veroorzaakt door 
een infectie met het humaan pa-
pillomavirus, kortweg HPV. Er be-
staan honderd typen van dit virus, 
maar die kunnen niet allemaal kan-
ker veroorzaken. De inenting be-
schermt tegen twee typen van het 
HPV-virus (HPV 16 en 18) die sa-
men 70 procent van alle gevallen 
van baarmoederhalskanker veroor-
zaken. De vaccinaties beschermen 
niet volledig tegen baarmoeder-
halskanker. Daarom blijft het bevol-
kingsonderzoek baarmoederhals-
kanker (‘het uitstrijkje’) ook voor 
de gevaccineerde meisjes belang-
rijk. De combinatie van het uitstrijk-
je en vaccinatie is de beste manier 
om baarmoederhalskanker tegen te 
gaan. 

Stichting Urgente Noden 
Aalsmeer van start
Aalsmeer - In november 2011 is de 
Stichting Urgente Noden Aalsmeer 
(SUNA) opgericht door onderte-
kening van de stichtingsakte bij de 
notaris. SUNA is een noodhulpbu-
reau dat financiële hulp kan bie-
den in acute situaties. In de stich-
ting werken personen samen die 
actief zijn bij verschillende maat-
schappelijke organisaties. De stich-
ting werkt samen met de gemeen-
te, fondsen en instellingen. SUNA 
kan hulp verlenen aan inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart die in een 
urgente noodsituatie verkeren en 
die niet voor een wettelijke finan-
ciële tegemoetkoming in aanmer-
king komen. Een aanvraag kan uit-
sluitend gedaan worden door een 
hulpverlener of hulpverlenende in-
stantie. Hierbij moet gedacht wor-
den aan artsen, maatschappelijk 
werk, thuiszorg, etc. Het gaat hierbij 

om een aanvraag waarbij naar het 
oordeel van de hulpverlener finan-
ciële hulp nodig is. Urgente bijstand 
kan nodig zijn in verschillende situ-
aties, bijvoorbeeld om huisuitzetting 
of afsluiting van gas en licht te voor-
komen. Maar ook voor acute aan-
schaf van koelkast of wasmachine, 
kosten voor kledingaankoop, kos-
ten voor huisraad, extra kosten voor 
een of meerdere gezinsleden waar-
voor geen andere regeling is of leef-
kosten om het eind van de maand 
te halen. Komt een hulpverlener een 
situatie tegen waarin hulp nodig is 
en andere voorzieningen ontbre-
ken, dan kan hij of zij contact opne-
men met de Stichting Urgente No-
den Aalsmeer via 06-11467835 of 
een aanvraagformulier downloaden. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op de website van de stich-
ting: www.urgentenodenaalsmeer.nl.

Informatie over 
reumafonds
Amstelveen - Van 11 tot en met 17 
maart is het folderrek bij het Info-
centrum van Ziekenhuis Amstel-
land ingericht met informatie over 
het Reumafonds, reuma en aan-
doeningen met betrekking tot reu-
ma. Dit in het kader van de actie- 
en collecteweek van het Reuma-
fonds. Het Infocentrum bevindt zich 
in de centrale hal van het ziekenhuis 
en is tevens te bereiken onder te-
lefoonnummer 020-7557118 of via  
infocentrum@zha.nl.

OVAK houdt 
jaarvergadering 
Kudelstaart - Op woensdag 14 
maart vindt in het dorpshuis in Ku-
delstaart de jaarvergadering plaats 
van de OVAK. Er staan belangrij-
ke punten op de agenda, waaron-
der het afscheid van Bep van Netten 
en Frits Blommestijn. Bep van Net-
ten heeft er vele jaren met een team 
mensen voor gezorgd dat het ver-
enigingsblad in elkaar gezet werd. 
Frits Blommestijn heeft heel lang de 
ledenadministratie verzorgd. Beiden 
hebben hun sporen verdiend bij de 
OVAK. Gelukkig wordt er in opvol-
ging voorzien. De middag wordt 
gehouden in het Dorpshuis in Ku-
delstaart, begint om 14.00 uur en 
word afgesloten met een bingo. 

Peuterinstuif bij 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdagochtend 
14 maart is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting in de Oost-Inn in de Mi-
kado. Van 9.30 tot 10.30 uur is er 
weer de maandelijkse peuterinstuif. 
Gezellig een uurtje met de peuters 
zingen, spelen, dansen! Iedereen is 
hartelijk welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413.

Collecteweek Reumafonds
Aalsmeer - In de week van 12 tot en 
met 17 maart gaan ruim 60.000 vrij-
willigers langs de deuren om te col-
lecteren voor de bestrijding van reu-
ma en artrose. Zo ook in Aalsmeer 
en Kudelstaart. In Nederland leven 
ruim twee miljoen mensen met de-
ze ingrijpende aandoening die niet 
te genezen of te voorkomen is. 
Onderzoek naar de oorzaak en be-
handeling van reuma is kostbaar. 
Daarom is uw bijdrage hard nodig. 
Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide on-
zichtbare kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een verza-
melnaam voor ruim 100 aandoenin-
gen aan botten, gewrichten en spie-
ren. Het is een auto-immuunziekte. 
Dit betekent dat het natuurlijke af-
weersysteem het eigen gewrichts-

weefsel (en soms organen) aanvalt. 
Hierdoor hebben mensen met reu-
ma vaak last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en is bewe-
gen pijnlijk. Reuma is een ingrijpen-
de aandoening, die niet te genezen 
of te voorkomen is. Reuma heb je le-
venslang en kan jong en oud over-
komen. 
Het Reumafonds is dé fondsenwer-
ver op het gebied van reuma in Ne-
derland. Al 85 jaar zet het fonds 
middelen in voor de bestrijding van 
reuma, het geven van voorlichting 
en het behartigen van de belan-
gen van mensen met reuma. Daar 
is veel geld voor nodig. Het fonds is 
blij met iedere gift die bijdraagt aan 
de missie: reuma de wereld uit. Giro 
12.30.40.000. Informatie: www.reu-
mafonds.nl.

Taizéviering in 
Karmelklooster
Aalsmeer - In het Karmelkloos-
ter aan de Stommeerweg naast 
de rooms katholiek kerk is vrijdag 
9 maart vanaf 20.30 uur weer een 
viering zoals de broeders van Taizé 
bidden: Veel stilte en gemakkelijk 
mee te zingen liederen. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 

Vermist:
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecas-

treerd.
- Locatellihof: Somali poes, 2 jaar oud. Streep op rug. Ze heet Wicca. 
- Zijdstraat: Noorse boskat. Zwart met witte bef en poten. Heeft een 

witte tekening in gezicht. Hij heet Dexter en is 1,5 jaar oud. 
- Karperstraat, Nieuw-Oosteinde: Lapjespoes, 9 jaar. Wit gezicht, beet-

je rood op neus, zwart met rood bovenop haar kop. Wazig rechteroog 
vanwege beschadigd hoornvlies. Ze heet Lilo.

- Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een 
chip. Is 5 jaar oud en heet Lot.

- Legmeerdijk: Slanke cyperse poes van ongeveer 2 jaar oud. Ze 
heet Muis.

Gevonden:
-  Legmeerdijk/Machineweg: Poes zwart met bruin. Witte bef, wit vlek-

je op snuit en neus, witte voetjes.
- Uiterweg, ter hoogte van nummer 379. Zwart met grijze cyperse on-

gecastreerde kater met half zwarte staart

Met OVAK naar Matthäus 
Passion in Concertgebouw 
Aalsmeer -De Koninklijk Christe-
lijke Oratoriumvereniging ‘Excelsi-
or’ bestaat al meer dan 125 jaar en 
voert sedert 1953 elk jaar de Mat-
thäus Passion uit in het Concertge-
bouw. 
Dit jaar onder andere op dinsdag 3 
april, aanvang 19.30 uur. De OVAK 
biedt deze unieke avond aan voor 
haar leden voor de prijs van 39 euro 
per persoon. Dat is inclusief koffie, 
thee, drankje voor aanvang en in de 
pauze, plus busvervoer heen en te-

rug naar het Concertgebouw. Het is 
niet mogelijk om een bepaalde rij of 
stoel aan te vragen. 

Het gaat om eerste rang plaatsen. 
De bus vertrekt om 18.15 uur van 
het parkeerterrein bij de Waterlelie 
aan de Dreef. De thuiskomst is rond 
23.30 uur. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. 
Heeft u interesse? Voor informatie 
kunt u bellen met Wim Veelenturf, 
tel. 0297-329359.

Aalsmeer - De Raad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de zgn. Veertigdagen-
tijd, voor het zevende jaar een Pas-
sieronde langs Aalsmeerse en Ku-
delstaartse kerken om wekelijks 
halt te houden voor een meditatief 
moment van stilte en inkeer. 

Op woensdag 14 maart is de vierde 
‘halte’ in de Oud-Katholieke Kerk 

Vierde ‘halte’ in Passieronde
aan de Oosteinderweg 394. De bij-
eenkomst begint om 19.15 uur en 
duurt een half uutje. Het is verheu-
gend dat vele kerken in de Veertig-
dagentijd ook dit jaar gezamenlijk 
op pad naar Pasen willen gaan. El-
ke deelnemende kerk geeft op ei-
gen wijze inhoud aan het half uurtje 
van samenkomst. Voor inlichtingen 
kan gebeld worden naar de heer W. 
van Leeuwen, tel. 344969.
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 229,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

KOOPJE:

€ 17,90€ 84,70

AANBIEDING:

Microfoonstatief met hengel 
‘Boston’ € 25,90

AANRADER:

Western-gitaar ‘Washburn’
WD10 SB € 229,

NIEUW:

Mondharmonica ‘Hohner’
Thunderbird

Akoestische gitaarsnaren
‘Cleartone’
(010, 011, 012)

Muziek/Cabaret
Vrijdag 9 maart:
* Mozart centraal in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat met diverse 
optredens. Open: 21u.
* Feest met Brabantse dj Joost in ca-
fé de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Familievoorstelling Oorlogswinter 
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 10 maart:
* Drums United met Heartbeat in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Rembrandt Frerichs Trio in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u. 
* Red Bull party met dj Elmar in café 
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Tostiband en Dazzle in concert in 
The Beach, Oosteinderweg, 20.30u.
* Presentatie drumfanfare Meloma-
nie in De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Zondag 11 maart:
* Singer-songwriter Greg Trooper in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Klassiek concert Ragazze Kwartet 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394. Aanvang: 15.30u.
* Salsa-avond met zangeres India 
plus band en dj’s in 7Street, Van 
Cleeffkade vanaf 20u.
* Johnny Feel Good, blues in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 15u.
Vrijdag 16 maart:
* Comedy ‘Bessen’ van Jos Brink in 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
Zaterdag 17 maart:
* Voorjaarsconcert muziekvereni-
ging Flora in burgerzaal, gemeen-
tehuis vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
* Cabaret ‘Doen en Laten’ met Emi-
lio Guzman in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zondag 18 maart:
* Kleinkunst met Niels van der Gulik 
in Oude Veiling vanaf 15.30u.
* Concert Jachthoornkorps in club-
huis Bilderdammerweg 116 v/a 14u.

Exposities
Zaterdag 10 maart:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
Tot en met 11 maart:
* Expositie ‘Verborgen kracht van 
China’ in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u. Vanaf 15 maart 
expositie 80 jaar Frits Vogel
* Sprookjesportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie schilderijen en glaswerk 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open zaterdag en zondag da-
gen 13 tot 17u. 
Tot en met 31 maart:
* Foto- en gedichtententoonstel-
ling in bibliotheek Marktstraat en 
Boekhuis, Zijdstraat. Thema: Vriend-
schap.

Diversen.
Tot en met 11 maart:
* Kermis in Aalsmeer, terrein Dreef, 
Hornmeer. Extra: Donderdag clown 
en vrijdag Grote Smurf om 19u., za-
terdag 21.30u. vuurwerk en zondag 
eurodag.
Donderdag 8 maart:

* PCOB over veiligheid in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad, 14.30u.
* Paaskienavond Vogelvereniging 
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Sjoelavond BV Oostend v/a 20u. in 
het Middelpunt, Wilhelminastraat.
* Dialezing bij Groei en Bloei over 
bergen Kyrgyzstan in Wellant, Lin-
naeuslaan vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis Rij-
senhout v/a 20u.
* Kienavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
* Open avond over ‘kracht van kan-
ker’ in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat vanaf 20u.
* Klaverjassen Oude Spoorbaan in 
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
Vrijdag 9 maart:
* Feestavond Stichting Pramenrace 
in Ere met dj Kees Markman in The 
Beach, Oosteinderweg 247a, 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 10 maart:
* Kinderkledingbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan. Verkoop 
van 10.30 tot 12u.
* Verkoop producten uit Israel in ‘t 
Baken, Sportlaan van 10 tot 16u.
* Zabo-zaalvoetbal in De Bloemhof, 
Hornweg v/a 18.35u.
* Benefietavond voor Weekaatje van 
RKAV in kantine Beethovenlaan, 20 
tot 01u. Optredens div. artiesten.
Zondag 11 maart:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in ge-
bouw SCW, Konnetlaantje van 9.30 
tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Maandag 12 maart:
* Lezing keurmeester bij Viva Aqua-
ria in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 20u.
Dinsdag 13 maart:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 14 maart:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. Ook 
peuterinstuif 9.30-10.30u.
* Filmmiddag Binding Oost, Machi-
neweg 12 vanaf 13.15u. Voor jeugd 
10 tot en met 15 jaar.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 20u.
* 5 Km baanloop bij Atletiekvereni-
ging, Sportlaan. Start 20u. 
Vrijdag 16 maart:
* Schrijfster Anne Enquist in Oude 
Veiling, Marktstraat, 20.15-22u.
Zaterdag 17 maart:
* Kinder- en speelgoedbeurs in Bin-
dingzaal, Zijdstraat, 10.30-15u.

Vergaderingen
Donderdag 8 maart:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Maandag 12 maart:
* Vergadering, inloop v/a 19u. en 
uitleg over glasvezelkabelnetwerk 
van 20 tot 21u. bij wijkraad Oost in 
De Mikado, Catharina Amalialaan.
Woensdag 14 maart:
* Jaarvergadering met bingo OVAK 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 14u.

Optredens vier beukende bands
Weer fakurafest in N201
Aalsmeer - Fakurafest komt er 
weer aan en deze keer op zaterdag 
24 maart! Fakurafest wordt georga-
niseerd door N201 en de Aalsmeer-
se ontwerper Mike Jungeling, die 
al van kinds af aan een fan is van 
Anime en Manga. De ontwerpen 
voor de shirts zijn geïnspireerd op 
de Japanse folklore en legendes die 
ook wel bekend staan als Yokai. Zijn 
fascinatie voor aparte monsters en 
gekke verhalen gecombineerd met 
artwork, zoals Ukiyo-e die op een 
aparte manier verbeeldt, waren de 
basis voor zijn ontwerpstijl.
Fakurafest wordt voor de twee-
de keer georganiseerd. Bij de eer-
ste editie werd het werk van Mike 
voor de eerste keer aan het publiek 
gepresenteerd en was het een goed 
bezocht en succesvol evenement. 
Daarom wordt het dit jaar volgens 
hetzelfde concept opnieuw georga-

niseerd, maar dit jaar is het nog nét 
even iets groter aangepakt! Er ko-
men vier keihard beukende bands 
spelen, namelijk de lokale helden 
Wolfhunters, The Charm the Fury uit 
Amsterdam, die bekend staan om 
hun screamende frontvrouw, The 
Secret Handshake Club, een goe-
de bekende van Fakura-fans, en de 
Engelse band Aliases, die speciaal 
voor de gelegenheid overkomt uit 
Engeland. Daarna kunnen de be-
zoekers nog lekker doorfeesten tot 
vier uur op muziek van de vier DJ’s, 
50Cal, Void Pointer, Keen en Mad-
Mikey. Het wordt een volle, har-
de avond, dus maak je agenda leeg 
en zorg dat je er bij bent! Het feest 
is zaterdag 24 maart van 20.00 tot 
04.00 uur in de N201 aan de Zwar-
teweg. Entree: voorverkoop 7,50 eu-
ro, aan de deur 10 euro. Kijk voor 
meer informatie op www.n201.nl.

Zaterdag 24 maart in 7 Street
Weer indoor-bandjesavond 
met Jij band en ‘Alive’
Aalsmeer - Vanwege het grote 
succes van afgelopen indoor band-
jesavond, is besloten om dit eve-
nement op zaterdag 24 maart nog-
maals te organiseren in 7 Street 
in het Crown Studio complex. Ui-
teraard is voor deze avond weer 
voor andere bands gekozen. Dit 
maal kunnen de bezoekers niet al-
leen kijken en luisteren, maar ook 
zelf actief meedoen. De Jij band is 
een optreden waar gasten karao-
ke kunnen meezingen samen met 
een live band. Verder is dit keer de 
Aalsmeerse DJ Kees Markman uit-
genodigd om de muziek te verzor-
gen in de bar Hoek van Holland. Te-
vens gaat hier zanger Wesley Klein 
optreden. 
In Grand Café kan dit maal geno-
ten worden van de band ‘Alive’ uit 

Volendam. De pianobar wordt deze 
avond omgetoverd tot lounge bar en 
hier wordt de bezoekers de moge-
lijkheid gegeven even rustig te zitten 
en te praten. Er worden veel gasten 
verwacht, dus wees op tijd, want vol 
is vol. Aanvang is 20.30 uur en de 
entree is net als vorige keer slechts 
4,50 euro per persoon. Iedereen van 
21 jaar en ouder is welkom.

Bands en artiesten gezocht
Via deze weg roept 7 Street verder 
Aalsmeerse bands, zangers en zan-
geressen en artiesten uit omliggen-
de dorpen op om contact op te ne-
men voor een eventuele optreden 
tijdens de indoor-bandjesavond in 
april. Stuur hiervoor een mail naar 
r.renting@7street.nl of bel met Ruud 
Renting via 06-83162338. 

Tostiband en Dazzle in 
concert zaterdag!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 maart bestijgen twee Aalsmeer-
se bands het poppodium in The 
Beach: De Tostiband en Dazzle. De 
Tostiband speelt voornamelijk co-
vers van Nederlandse en buiten-
landse bands. De heren en dames 
maken van alle nummers een eigen 
‘tostiband-versie’. Ook zijn enkele 
eigen nummers aan het repertoire 
toegevoegd. De band is louter uit op 
plezierig spelen en heel veel plezier 
maken tijdens de avond. De covers 
die worden gespeeld zijn erg breed 
in genre, van Ben Cramer, De Dijk 
tot Joe Cocker en Fleedwood Mac. 
Allemaal met hartstocht gespeeld! 
Dazzle is een band met veel erva-
ring in het verzorgen van een goed 
optreden in een open en leuke sfeer. 
De muziek is vooral georiënteerd op 

classic-rock en blues-rock. Voor ve-
len is Dazzle inmiddels een bekende 
band. In de ruim 25 jaar dat de band 
actief is op diverse podia zijn er di-
verse wisselingen binnen de band 
geweest, maar de muziek van Daz-
zle bestaat nog steeds uit oude en 
nieuwe covers, altijd met het Dazz-
le-sausje overgoten. Het repertoire 
bestaat tegenwoordig grotendeels 
uit covers van (soft)rock en blues 
nummers, varierend van Pink Floyd, 
via Cockney Rebel, Amy MacDonald 
naar Jimi Hendrix, maar ook muziek 
van Amy Winehouse komt voorbij.
Twee uitstekende bands dus, aan-
staande zaterdag 10 maart vanaf 
20.30 uur in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Iedere liefhebber 
van live-muziek is van harte wel-
kom!

Mozart vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Wie was die man die in 
de korte tijd die hem gegeven was 
dat wonderbaarlijke oeuvre schiep? 
Wie was die man die, ruim tweehon-
derd jaar na zijn dood, nog miljoe-
nen mensen fascineert en ontroert? 
Vrijdag 9 maart zal een deel van de 
composities van Mozart te beluiste-
ren zijn in cultureel café Bacchus. 
Lisa Kaaijk heeft Aalsmeers talent 
uitgenodigd mee te doen en zo de 
tijdloze muziek van Mozart nieuw 
leven in te blazen. Aan deze avond 
werken niet allen verschillende pia-
nisten mee, maar ook wordt op hila-
rische wijze meer over het leven van 
deze componist verteld. Er wordt 
veel gezongen, gelachen en geno-
ten. De zaal gaat open om 20.00 uur, 
het concert begint om half negen. 
De entree is gratis. Iedereen is van 
harte welkom in Bacchus in de Ger-
berastraat.

Jazz van Frerichs trio
Zaterdag 10 maart brengt het Rem-
brandt Frerichs trio swingende jazz 
in het culturele café. Nummers van 
de nieuwe cd van dit drietal gaan 
ten gehore gebracht worden. De 
jazz-avond in Bacchus begint om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur

Cabaret Emilio Guzman
Cabaretier Emilio Guzman brengt op 
zaterdag 17 maart ‘Doen en Laten’ 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Hij won de publieksprijs 
op het Leids Cabaretfestival van 
2010. ‘Doen en laten’ is zijn eerste 
soloprogramma Kaarten à 10 euro 
zijn te bestellen via www.cultureel-
cafebacchus.nl en via 0297-342657 
(na 18.00 uur) of verkrijgbaar op de 
avond zelf aan de kassa van Bac-
chus. Aanvang: 21.00 uur, zaal open 
vanaf 20.15 uur.
.

Bingo, DJ Joost en Red Bull 
party dit weekend in Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
8 maart, bingo in de Praam met als 
thema eten en drinken. Quizmaster 
is Arjan Levarht en de bingo begint 
om 20.00 uur. Afgelopen vrijdag was 
het een super-avond met Captain 
Morgan. Er werden gratis drank-
jes uitgedeeld en werden natuur-
lijk zeer gewaardeerd door het uit-
gaanspubliek. 
Komend weekend staat er weer wat 
nieuws in het Praamhuis. Vrijdag 9 
maart wordt het feest met de Bra-
bandse DJ Joost en zaterdagavond 

10 maart presenteert het café in de 
Zijdstraat de Red-Bull Energie par-
ty. De muziek tijdens deze promo-
avond wordt verzorgd door de Haar-
lemse Radiodj Elmar. Iedereen vanaf 
18 jaar is van harte welkom. De par-
ty begint om 22.00 uur en de toe-
gang is gratis. 
Al vast voor de agenda: Op donder-
dag 22 maart wordt een Hollandse 
hap- en spelavond georganiseerd 
en zaterdag 31 maart wordt de 
Praam omgetoverd in Spaanse sfe-
ren tijdens de Fiësta Espanola.

In samenwerking Muzikaalsmeer
Concert Greg Trooper in 
Oude Veiling zondag
Aalsmeer - De legendarische sin-
ger en songwriter Greg Trooper uit 
New Jersey verzorgt aanstaande 
zondag 11 maart een concert in de 
Oude Veiling in de Marktstraat. Om 
De Oude Veiling. Trooper staat be-
kend als een iemand die zich liet in-
spireren door voorbeelden als Otis 
Redding, Bob Dylan en Hank Wil-
liams. Hij begon zijn muzikale car-
rière in eind jaren tachtig nadat hij 
kennis maakte met de vele folk ar-
tiesten en singer-songwriters uit de 
New Yorkse scene waar hij opgroei-
de. Artiesten als Guy Clark en Tow-
nes Van Zandt inspireerde hem om 
kort na het afronden van zijn studie 
zich in de San Antonio, Texas te ves-
tigen. Deze omgeving was op dat 
moment het episch centrum voor 
zijn muziek genre. Zijn eerste twee 
albums trokken direct de aandacht 
van diverse grote artiesten in Nash-
ville met als resultaat dat Steve Ear-
le een liedje van hem opnam, waar-
na er vele andere artiesten volgden. 

Trooper verhuisde recentelijk weer 
terug naar zijn geliefde New York en 
was meteen ook weer geheel terug 
met een prachtig nieuw album Up-
side Downtown. Het concert begint 
zondag om 15.00 uur en wordt in 
samenwerking met de stichting mu-
zikaalsmeer georganiseerd.

Kleinkunst Niels van der Gulik
Mocht u nooit in de gelegenheid 
zijn geweest een optreden van Niels 
van der Gulik bij te wonen: dan is 
zondagmiddag 18 maart de laat-
ste kans. Het kleinkunstprogram-
ma van Niels heeft de laatste twee 
jaar veel succes geoogst in de Oude 
Veiling. Zijn laatste programma wil 
hij groots afsluiten met een nieuw 
aankomend talent: de 17-jarige Mi-
chelle Nijenhuis. De voorstelling be-
gint om 15.30 uur en de entree be-
draagt 9 euro per persoon. De orga-
nisatie is in handen van KCA. Reser-
veren kan via www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl of bel 0297- 368378.

Volgende week komedie Jos Brink!
Musical Oorlogswinter in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 9 
maart presenteert Crown Theater 
Aalsmeer de musical Oorlogswin-
ter en op zaterdag 10 maart de slag-
werkgroep Drums United. De musi-
cal Oorlogswinter is gemaakt naar 
het bekende boek van Jan Terlouw, 
een verhaal dat volgens de schrijver 
niet vaak genoeg verteld kan wor-
den. Oorlogswinter speelt zich af in 
de laatste winter van de tweede we-
reldoorlog en vertelt het verhaal van 
Michiel van Beusekom, die gaande-
weg betrokken raakt bij illegale ac-
tiviteiten. Oorlogswinter is een aan-
grijpende voorstelling voor jong en 
oud. Twee uur lang vlamt het in de 
zaal van meelevende toeschouwers 
voor wie de oorlog plots akelig dicht 
bij is. Oorlogswinter begint vrijdag-
avond 9 maart om 20.00 uur. Toe-
gang vanaf 20,50 euro.

Drums United met Heartbeat
De internationale slagwerkgroep 
Drums United gaat zaterdag 10 
maart het theater op zijn grond-
vesten laten trillen met hun nieuw-
ste show Heartbeat. Het gezel-
schap staat onder leiding van drum-
mer Lucas van Merwijk die onlangs 
werd bekroond met de prestigieuze 
Global Act Award van Muziek Cen-
trum Nederland. Ondersteund door 
elektronica en zang van onder an-

dere Gianna Tam, passeren talloze 
percussie instrumenten uit de gehe-
le wereld de revue. In deze specta-
culaire show zullen de slagwerkers 
van Drums United de bezoekers 
een onvergetelijke avond bezorgen. 
Drums United brengt Heartbeat za-
terdagavond 10 maart vanaf 20.00 
uur. Toegang 23,50 euro. 

Toneelstuk Bessen 
Jos Brink schreef in 1981 zijn eerste 
toneelstuk ‘Bessen’. Deze komedie 
is nu weer te zien in de theaters. De 
muze van Jos Brink, Lucie de Lange, 
speelt de hoofdrol. De voorstelling 
gaat over mevrouw Straatman, die 
na een heupoperatie terechtkomt 
in een verzorgingstehuis. Beginnen-
de dementie roept haar steeds va-
ker terug naar haar verleden in het 
theater. In Bessen spelen vier ac-
teurs acht verschillende rollen. Lu-
cie de Lange en Frank Sanders spe-
len de hoofdrollen. Naast dit twee-
tal spelen Kiki Classen, Vastert van 
Aardenne en Kaily van Starrenburg. 
‘Bessen’ is te zien in Crown Theater 
Aalsmeer op vrijdag 16 maart vanaf 
20.00 uur. Toegang 24,50 euro.
Kaarten voor alle voorstellingen 
via www.crowntheateraalsmeer.nl 
of See tickets 0900-1353. Kaarten 
kunnen ook gekocht worden aan de 
zaal, vanaf 19.00 uur.

Ragazze Kwartet in Kerk
Aalsmeer - Vier jonge vrouwelij-
ke musici hebben zich het Ragazze 
Kwartet genoemd. Zij komen zon-
dagmiddag 11 maart een concert in 
de Oudkatholieke kerk geven, met 
de titel: ‘Op jacht – moordlustige 
muziek’. Drie strijkkwartetten staan 
op het programma. Van Mozart het 
Strijkkwartet in Bes gr.t. KV 458 ‘De 
Jacht’, van Widmann het ‘Jachtkwar-
tet’ en van Schubert wordt in ‘Der 
Tod und das Mädchen’ hoe de dood 
jaagt op een meisje’ ten gehore ge-
bracht, en het schrille contrast tus-
sen de jeugdigheid en het onaf-
wendbare noodlot. Rosa Arnold en 
Jeanita Vriens op viool, Annemijn 
Bergkotte op altviool en Geneviève 
Verhage op cello volgden de twee-

jarige fulltime opleiding aan de Ne-
derlandse Strijkkwartet Academie 
(NSKA), en sloten deze af in augus-
tus 2011. Het Ragazze Kwartet be-
haalde de eerste prijs in de catego-
rie A op het internationale kamer-
muziekconcours en het was win-
naar van de publieksprijs tijdens het 
Almere Kamermuziekconcours. In 
maart 2010 nam het Ragazze Kwar-
tet in Carnegie Hall, New York deel 
aan de masterclass van het beroem-
de Kronos Quartet. KCA klassiek 
begint op zondag 11 maart om 15.30 
uur in de Oud Katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394. Losse kaar-
ten kosten 14,50, euro en zijn voor 
niet-abonnementhouders te reser-
veren bij Nico de Groot, tel. 324160.



-	 Einsteinstraat/Robend,	het	verwijderen	van	kabels	en	lei-
dingen;

-	 Kudelstaartseweg	238,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-
gen;

-	 Legmeerdijk	313,	het	milieuneutraal	veranderen	van	de	in-
richting;

-	 Legmeerdijk,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Molenpad	2,	het	wijzigen	van	brandscheidingen;
-	 Molenpad/Zijdstraat,	het	inrichten	van	een	bouwplaats;
-	 Oosteinderweg	152	en	154,	het	slopen	van	de	woningen;
-	 Oosteinderweg	211A,	het	bouwen	van	een	schuur;
-	 Robend,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een	 omgevingsvergunning,	 met	 de	 daarop	 betrekking	 hebbende	
stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-
11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	en	
dienstverlening,	balie	9.	Op	grond	van	artikel	7:1	Algemene	wet	
bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	
dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	
bezwaarschrift	indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	wethouders	maakt	 bekend	
dat	 op	 grond	 van	 artikel	 3.9	Wabo	 besloten	 is	 de	 volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 Einsteinstraat/Robend,	 het	 aanleggen	 van	 kabels	 en	 lei-

dingen;
-	 Kudelstaartseweg	240,	het	slopen	en	herbouwen	van	het	

bijgebouw	aan	de	zijkant;
-	 Margrietstraat	1,	het	vergroten	van	de	schuur;
-	 N201,	tussen	km	33.465	en	km	33.506,	het	aanleggen	van	

kabels	en	leidingen;
-	 Oranjebuurt,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Robend,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen.	
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 8 maart 2012. 

Welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommissie	
ligt,	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergun-
ningen,	 handhaving	 en	 dienstverlening,	 balie	 9,	 tel.	 0297-
387698.	 Op	 de	 agenda	 staan	 de	 binnengekomen	 aanvragen	
omgevingsvergunning,	activiteit	bouwen,	van	de	afgelopen	2	
weken.	

Verkeersbesluit 2012 / 959 – m&r

Burgemeester	en	wethouders	van	de	Gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	bekend	dat	zij	besloten	hebben	op	grond	van	artikel	15,	
eerste	lid,	van	de	Wegenverkeerswet	1994,	om	een	aslastbe-
perking	 in	 te	 stellen	 tot	maximaal	 8	 ton	 op	 de	Molenvliet-
brug.	Het	 instellen	 van	aslastbeperking	van	 tot	maximaal	8	
ton	op	de	Molenvlietbrug	gaat	middels	het	plaatsen	van	twee	
verkeersborden	bij	de	Molenvlietbrug	met	verkeersteken	C20	
‘Aslastbeperking’	van	8	ton	komende	uit	bijlage	I	Reglement	
verkeersregels	en	verkeerstekens	1990.	Ter	informatie	voor	de	
weggebruiker	 worden	 daarnaast	 zes	 verkeersborden	 met	 het	
verkeersteken	L10	‘Vooraanduiding	verkeersmaatregel	voor	de	
aangegeven	richting’	geplaatst.

Het	instellen	van	de	aslastbeperking	van	8	ton	is	hiermee	con-
form	de	Wegenverkeerswet	1994	(WVW	1994).	De	WVW	1994	
vereist	 dat	 voor	 het	 plaatsen,	 verwijderen	 en	 aanbrengen	
van	verkeerstekens	en	wegmarkeringen,	komende	uit	bijlage	
I	Reglement	verkeersregels	en	verkeerstekens	1990,	een	ver-
keersbesluit	wordt	genomen.	De	bekendmaking	van	dit	besluit	
geschiedt	overeenkomstig	het	bepaalde	in	artikel	26	van	het	
Besluit	 administratieve	 bepalingen	 inzake	 het	 wegverkeer	
(BABW)	en	is	terug	te	vinden	onder	registratienummer	2012	
/	959	-	M&R.	Dit	besluit	ligt	gedurende	een	periode	van	zes	
weken	ter	inzage	bij	de	Afdeling	Dienstverlening,	balie	5	van	

geWijzigde openingstijden balie bouWen en 
Vergunningen 

Met	ingang	van	15	maart	2012	wijzigen	de	openingstijden	van	
de	balie	bouwen	en	vergunningen	in	het	gemeentehuis.	Door	
het	teruglopende	aantal	 inwoners	dat	gebruik	maakt	van	de	
vrije	inloopmogelijkheid	aan	de	balie,	is	besloten	de	openings-
tijden	te	wijzigen	en	uitsluitend	op	afspraak	te	gaan	werken.	
Vanaf	15	maart	is	de	balie	elke	week	geopend	op	dinsdag	en	
donderdag	tussen	8:30	en	14:00	uur.	U	kunt	een	afspraak	ma-
ken	voor	een	gesprek	binnen	deze	tijden	met	een	medewerker	
van	de	afdeling	vergunningen	voor	uw	vragen	over	bouwen	en	
vergunningen.	Voor	het	maken	van	een	afspraak	kunt	u	bel-
len	met	het	algemene	telefoonnummer	van	het	gemeentehuis,	
0297	–	38	75	75.	Meer	informatie	over	het	omgevingsrecht	is	
te	vinden	op	www.omgevingsloket.nl	en	in	de	digitale	balie	op	
de	website	van	de	gemeente,	www.aalsmeer.nl

let op: kinderen kunnen met ingang Van juni 
2012 niet meer Worden bijgeschreVen in het 
paspoort Van de ouders

Bijschrijvingen	van	kinderen	in	het	paspoort	blijven	geldig	tot	
26	juni	2012.	Daarna	moeten	kinderen	een	eigen	reisdocument	
hebben.	Dit	is	het	gevolg	van	een	wijziging	van	de	Europese	
verordening	die	voorschrijft	waaraan	reisdocumenten	moeten	
voldoen.	In	de	gewijzigde	verordening	wordt	het	beginsel	van	
1	persoon	per	paspoort	geregeld.	Geregeld	wordt	ook	dat	de	
invoering	van	het	1p	-	1p	beginsel	uiterlijk	3	jaar	na	de	inwer-
kingtreding	van	de	verordening	van	kracht	wordt.	Het	1p	-	1p	
beginsel	 zal	medio	 juni	 2012	 van	 kracht	worden.	 Vanaf	 dat	
moment	zijn	bijschrijvingen	niet	meer	geldig.	Geldig	blijft	wel	
het	document	van	de	houder	waarin	de	bijschrijvingen	zijn	ge-
plaatst.	De	paspoortregelgeving	zal	worden	aangepast	in	ver-
band	met	het	vervallen	van	de	mogelijkheid	tot	bijschrijving.	

definitieVe beschikkingen

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending	tijdens	de	ope-
ningstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienstverle-
ning.	Op	grond	van	artikel	7:1	Algemene	wet	bestuursrecht	kan	
een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	verzending	
van	 het	 besluit,	 een	 schriftelijk	 en	 gemotiveerd	 bezwaarschrift	
indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuursorgaan.	 Een	 bezwaarschrift	
heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	
de	voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	de	arrondissements-
rechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	 75850,	 1070	AW	Am-
sterdam,	een	voorlopige	voorziening	te	vragen.	Voor	de	behande-
ling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	rechtbank	kosten	in	
rekening	gebracht.	

Standplaatsvergunning
Op	grond	van	artikel	2.10	van	de	Algemene	Plaatselijke	Veror-
dening	is	de	vergunning	verleend	voor:
-	 het	plaatsen	van	een	onderzoeksunit	op	Drie	Kolommen-

plein	 1	 te	 Aalsmeer	 t.b.v.	 het	 bevolkingsonderzoek	 naar	
borstkanker	van	14	mei	t/m	11	augustus	2012.

Evenementenvergunning
Op	grond	van	artikel	2.25	van	de	Algemene	Plaatselijke	Veror-
dening	is	de	vergunning	verleend	voor:
-	 het	plaatsen	van	twee	springkussens	en	een	tap	op	Konin-

ginnedag	in	de	Chrysantenstraat	op	30	april	2012;
	Openwaterwedstrijd	in	de	Westeinderplassen	nabij	het	surfei-
land	op	19	augustus	2012	van	11.00	-	17.00	uur.
Datum verzending vergunningen 7 maart 2012

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	wethouders	maakt	 bekend	
dat	 de	 volgende	 aanvragen	 voor	 een	 omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
8 maart 2012

de	 Gemeente	 Aalsmeer,	 Drie	 Kolommenplein	 1	 te	 Aalsmeer.	
De	belanghebbende	bij	 dit	besluit	 kan	op	grond	van	artikel	
7:1	 van	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 (Awb),	 binnen	 zes	
weken	na	publicatie	van	dit	besluit	een	gemotiveerd	bezwaar	
indienen	bij:	Burgemeester	en	wethouders	van	de	Gemeente	
Aalsmeer,	Postbus	253,	1430	AG	Aalsmeer.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 ( Week 10)

t/m	8	mrt	 Bestemmingsplan	“Green	Park	Aalsmeer,	deelge-
bieden	9	en	10”	met	bijbehorend	exploitatieplan	
op	24	november	2011	door	de	gemeenteraad	ge-
wijzigd	zijn	vastgesteld;

t/m	14	mrt	 Integraal	Veiligheidsbeleid	2012-2014;
t/m	15	mrt	 Beachvolleybaltoernooi	 op	 2	 juni	 2012	 van	

12.00-23.00	 uur;	 Junior	 Pramenrace	 16	 juni	
2012	 van	12.00-17.00	uur;	Bloemencorso	op	1	
september	 2012	 van	 09.30-13.00	 uur;	 Pramen-
race	8	september	2012	van	12.00-18.00	uur;

t/m	15	mrt	 APV	 Ontheffing	 sluitingstijd	 is	 verleend	 in	 de	
nacht	van	18	op	19	februari	2012	en	van	20	op	
21	februari	2012	tot	02.00	uur	aan	Dorpshuis	Ku-
delstaart	te	Kudelstaart;

t/m	16	mrt	 Verkeersbesluit	2011	/	10456	-	M&R;
t/m	21	mrt	 Tijdelijke	 Verkeermaatregelen:	 het	 gedeeltelijk	

afsluiten	 van	 Boomgaard	 van	 5	 tot	 10	 maart	
2012	tussen	07.00-17.00	uur;

t/m	21	mrt	 Evenementenvergunning:	Kermis	op	de	Dreef	van	
6	 t/m	11	maart	2012	van	14.00-24.00	uur;	 en	
Circusvoorstelling	op	de	Dreef	van	20	t/m	23	ok-
tober	2012	om	13.30	en	16.00	uur;	

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	 wijzigingsplan	 ‘Kudelstaart-parkeer-
terrein	Robend”;

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	bestemmingsplan	‘Spoorlaan’;
t/m	23	mrt	 Evenementenvergunning:	 een	 vlooienmarkt	 op	

zondag	26	februari	2012	van	10.00-16.30	uur	in	
sporthal	Bloemhof	te	Aalsmeer;

t/m	27	mrt	 APV	Vergunning:	Drank-	en	Horecawet	aan	VOF	’t	
Schouwse	Hof;

t/m	30	mrt	 Verkeersbesluit	2011	/	15238	-	M&R	&	Verkeers-
besluit	2011	/	15239	-	M&R;

t/m	2	apr	 Kermis	 op	 de	 Wim	 Kandreef	 van	 4	 t/m	 9	 april	
2012	van	14.00-22.00	uur;

t/m	4	apr	 Exploitatie	 vergunningen	 verleend	 aan:	 Oriën-
tal	Paradise,	Kudelstaartseweg	64	te	Kudelstaart;	
Pasta	Vino,	Weteringstraat	10	te	Aalsmeer;

t/m	4	apr	 Exploitatie	 en	 terrasvergunning:	 verleend	 aan	
The	Beach,	Oosteinderweg	247A	te	Aalsmeer;

t/m	4	apr	 Terrasvergunning:	Sfinx,	Ophelialaan	89	te	Aals-
meer;

t/m	5	apr	 Vooraankondiging	bestemmingsplan	‘Hornmeer’;	
t/m	5	apr	 Bekendmaking	 vaststelling	 ‘Masterplan	 Heren-

weg’;
t/m	5	apr	 Inspraak	 voorontwerp	 bestemmingsplan	 ‘Stom-

meer’;
t/m	11	apr	 Standplaatsvergunning:	de	verkoop	van	oliebol-

len	in	december	op	het	Pompplein;
t/m	12	apr	 Ontheffing	sluitingstijd:	de	nacht	van	16	op	17	

maart	2012	tot	02.00	uur	aan	Eetcafé	’t	Holland	
Huys;

t/m	16	apr	 Besluit	 financiële	 tegemoetkomingen	 voorzie-
ning	 maatschappelijke	 ondersteuning	 Samen-
werkingsverband	Aalsmeer-Uithoorn	2012;

t/m	16	apr	 Kennisgeving	ontwerp	beschikking,	Wet	algeme-
ne	 bepalingen	 omgevingsrecht,	 omgevingsver-
gunning;

t/m	19	apr	 Evenementenvergunning:	het	plaatsen	van	twee	
springkussens	en	een	 tap	op	Koninginnedag	 in	
de	Chrysantenstraat	op	30	april	2012;

t/m	19	apr	 Openwaterwedstrijd	 in	 de	 Westeinderplassen	
nabij	 het	 surfeiland	 op	 19	 augustus	 2012	 van	
11.00-17.00	uur;

t/m	20	apr	 Verkeersbesluit	2012	/	959	-	M&R.

gemeente aalsmeer
Drie	Kolommenplein	1
Postbus	253	-	1430	AG	Aalsmeer
Tel.	0297-387575	-	fax	0297-387676
Email:	info@aalsmeer.nl
Website:	www.aalsmeer.nl

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma.	t/m	vr.	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tussen	
17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	telefonisch	
bereikbaar	van	8.30-17.00	uur.
Openingstijden	cluster	Vergunningen:
Ma.	t/m	vr.	van	9.00-11.30	uur:	vrije	inloop.

Wijkraden
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	informatie	over	de	wijkraden?	Kijk	
dan	op	www.wijkraden-aalsmeer.nl

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	bestuurs-
secretariaat.	 Voor	 een	 afspraak	 met	 de	 burgemeester	 drs.	
P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	 spreekuur	 contact	op	 te	nemen	met	de	griffie	via	 	
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	20	maart	en	10	april	2012.

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.

oVerige loketten en informatie	
Vreemdelingenloket:	tel.	0900-1234561
Openingstijden	cluster	werk	en	Inkomen	G2:
di.	en	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
wo.		 13.30-16.30	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513255
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur
Openingstijden	Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg	G2:
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513131
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur	
Budgetbegeleiding	en	Schuldhulpverlening	
Gemeente	Uithoorn:
Tel.	0297-513931,Postbus	8,	1420	AA,	Uithoorn
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	
meldingen	 worden	 door	 de	 gemeente	 Aalsmeer	 binnen	 7	
werkdagen	afgehandeld.	Mocht	het	zo	zijn	dat	we	dat	stre-
ven	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.	Bereik-
baar	via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

schiphol
Voor	 vragen	 over	 het	 gebruik	 van	 luchthaven	 Schiphol	 en	
voor	het	doorgeven	van	milieu-	en	geluidklachten	over	het	
vliegveld	 kunt	u	 contact	opnemen	met	het	bewoners	 aan-
spreekpunt	Schiphol	(BAS),	BAS	is	bereikbaar	op	alle	dagen	
van	9.00-17.00	uur:	tel.	020-6015555	of	via	info@mailbas.nl		
of	website	www.bezoekbas.nl

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.
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Project Nieuw-Calslagen 
gaat volgende fase in
Aalsmeer - Dinsdag 6 maart heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders besloten om de ge-
meenteraad voor te stellen om in 
te stemmen met het Visiedocument 
en het Stedenbouwkundig plan van 
Nieuw Calslagen. In deze docu-
menten is vastgelegd onder welke 
voorwaarden het nieuwbouwpro-
ject Nieuw Calslagen doorgang kan 
vinden. Daarbij is veel aandacht be-
steed aan de inhoudelijke uitwer-
king van het plan evenals de finan-
ciële randvoorwaarden die de ge-
meente aan de ontwikkeling stelt. 
De ontwikkeling van Nieuw-Calsla-

gen is een project van Van Berkel 
Aannemers, die op dit historische 
stukje Kudelstaart 18 luxe woningen 
wil realiseren. De ontwikkeling van 
de woningen, die zijn geplaatst rond 
het kerkhofje van Calslagen (een 
Rijksmonument) aan de Herenweg, 
betekent een kwaliteitsverbetering 
van de in verval geraakte percelen 
tuinbouwgrond. Het doel van het 
project is de herontwikkeling van 
de braakliggende gronden rondom 
het kerkhofje Calslagen, waarbij de 
cultuurhistorie van de plek een be-
langrijk uitgangspunt vormt. Dit sluit 
aan bij de Belvedèregedachte: ‘be-

Werkgroep knapt bankjes op
Drainage in Seringenpark nodig
Aalsmeer - Hadden vorige maand 
de seringenstruiken de volle aan-
dacht van de Werkgroep Seringen-
park, nu was de drainage aan de 
beurt. Doordat de afwatering niet 
goed is, blijft er te veel water in het 
park staan. Uiteraard is dat niet 
goed voor de seringen, maar ook de 
gebruikers van het park houden niet 
van natte voeten. Twee leden van de 
werkgroep waren aanwezig toen 
medewerkers van de afdeling ri-
ool- en grondwerk van de gemeen-
te kwamen om de drainage door te 
spuiten. Omdat een goede tekening 
ontbrak, was er wat zoek- en prik-
werk voor nodig om de drainage-
strengen op te sporen. Uiteindelijk 
lukte het om in het westelijk deel 
van het park een streng tot 85 meter 
door te spuiten. Te weinig om weer 
droge voeten te krijgen. Dus is het 
voor het behoud van het park van 
belang dat niet alleen de drainage 
wordt verbeterd en uitgebreid, maar 
dat ook de vijver en watergangen 
worden uitgebaggerd om als op-
vang voor het af te voeren water te 
dienen. Gelukkig is ook de gemeen-
te van mening dat deze situatie niet 
kan blijven bestaan. De Werkgroep 
Seringenpark hoopt dan ook dat er 
binnen niet al te lange tijd een de-
gelijke aanpak mogelijk is. Langs de 
Molenvliet is ook het een en ander 
gebeurd. De wilgen, die in de dijk 

houd door ontwikkeling’. Het ont-
werp van de woningen is bovendien 
geïnspireerd door het ‘oudste huisje 
van Kudelstaart’ aan de Herenweg 
83, een gemeentelijk monument. Er 
worden volgens de plannen 18 wo-
ningen gebouwd die voldoen aan 
een hoge duurzaamheidambitie. Het 
woningbouwconcept is uiterma-
te flexibel zodat optimaal kan wor-
den ingespeeld op de woonwensen 
van de toekomstige bewoners. Het 
kerkhof als rijksmonument vormt de 
kern van het plan. Op het kerkhof 
verrijst straks een kunstwerk dat re-
fereert aan de cultuurhistorie van de 
plek. Het college stelt als voorwaar-
de voor de realisatie van de nieuw-
bouwplannen dat Nieuw Calslagen 
openbaar toegankelijk wordt. Het 
openbaar gebied bestaat, naast we-
gen, uit enkele wandelpaden met 

ophaalbrug en een openbare kade 
aan de Westeinderplassen. Wethou-
der Van der Hoeven: “De gemeen-
te zet in op het toevoegen van kwa-
liteit. Naast de kunstzinnige marke-
ring van de vroegere kerktoren en 
de kade aan de Westeinderplassen 
komt er een bijzondere markering 
van de historische handelsroute die 
de Herenweg vanouds was. Het ont-
werp van de kunstzinnige elemen-
ten komt tot stand via een co-crea-
tieproces waar omwonenden en be-
langstellenden actief bij worden be-
trokken.”

Procedure en planning 
Het stedenbouwkundig plan voor 
Nieuw-Calslagen heeft eind 2011 
ter inzage gelegen. De inspraakre-
acties zijn voorzien van een reac-
tie van het college en waar moge-
lijk verwerkt in het plan of het visie-
document. Het Visiedocument en 
het Stedenbouwkundig plan Nieuw 
Calslagen zijn vastgesteld onder 
voorbehoud van een akkoord van 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, het Hoogheemraadschap 
van Rijnland en het Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht. 
De plannen worden naar ver-
wachting in maart en april behan-
deld door de gemeenteraad van 
Aalsmeer. Indien de raad instemt, 
kan de bestemmingsplanprocedu-
re worden opgestart. Volgens plan-
ning kan dit omstreeks december 
2012 worden vastgesteld. Ontwik-
kelaar Van Berkel wil in 2013 star-
ten met de bouw van de eerste wo-
ningen. 

geplant zijn, hebben een snoeibeurt 
ondergaan. Wat de filosofie is ach-
ter deze creatieve zagerij van de 
Meerlanden is de werkgroep nog 
niet duidelijk, maar mogelijk levert 
het deze zomer een smaakvol eind-
resultaat op. Aan de ander kant van 
het pad is een mooier resultaat te 
zien. De bankjes langs het water zijn 
opgeknapt, er is een frisse vuilnis-
bak geplaatst en een echt paadje 
aangelegd om bij de bankjes te ko-
men. Dankzij deze actie van de ge-
meente kunnen gebruikers van het 
fietspad, wat tevens Pelgrimspad is, 
weer uitrusten op een bankje aan 
de Molenvliet. En als ze dan over 
hun schouder kijken, zien ze een 
park waar hard aan gewerkt wordt 
om het nog mooier te maken.

Foto: S. Koningen.
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Uitstel door immigratiedienst 
Jubileumconcert Ugandees 
kinderkoor verplaatst
Aalsmeer - Het jubileumcon-
cert van het Namugongo Child-
ren’s Choir op zaterdag 10 maart 
gaat niet door. Het optreden van 
de Ugandese kinderen is verplaatst 
naar zaterdag 12 mei om 20.00 uur 
in het gebouw van de Levend Evan-
gelie Gemeente aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug. Het Namugon-
go Children’s Choir bestaat uit 25 
weeskinderen en zal drie maanden 
lang door Nederland toeren ter ge-
legenheid van het 25-jarig jubile-
um van Kinderhulp Afrika. Maan-
den geleden heeft Kinderhulp Afri-
ka de paspoorten voor de kinderen 
aangevraagd. De Ugandese immi-
gratiedienst heeft echter niet mee-
gewerkt om deze op tijd af te geven, 

waardoor ook de aanvraag van de 
visa vertraging heeft opgelopen. De 
kinderen komen hierdoor twee da-
gen na het geplande concert op 10 
maart aan. 
Meer weten over Kinderhulp Afrika? 
Kijk dan op www.kinderhulp-afrika.
nl. Een gift kan overgemaakt wor-
den op giro 5066.

‘Op Aalsmeer’ van Theodore 
van Houten een heerlijk boek!
Aalsmeer -Een kort verhaaltje voor 
het slapen gaan. Wie is er niet zo 
groot gebracht? Dat gevoel van 
heimwee naar die momenten van 
onze kinderjaren weet Theodore 
van Houten met zijn hedendaagse 
schetsen in zijn boek ‘Op Aalsmeer’ 
op een weergaloze wijze weg te ne-
men. Een mooiere afsluiting van de 
dag is nauwelijks denkbaar. Nestel 
u voor het slapen gaan hoog in de 
kussens, sla het boek open op een 
willekeurige bladzijde en bewonder 
de helderheid waarmee de verhalen 
geschreven zijn. 

De verfijnde opmerkingsgave, de 
humor, en de kwinkslagen. Zijn 
kennis, belangstelling, lijkt geen 
grenzen te kennen en wordt via zijn 
specifieke wijze van schrijven tot 
een tot een prozaïsch gedicht ge-
smeed. Van Houten bezit namelijk 
niet alleen de kennis, de gave van 
het woord, maar ook een glashel-
dere pen. Soms blijft de schrijver 
dichtbij huis, gaat het om de liefde 
voor zijn hond, bekent hij zelf geen 
groene vingers te hebben maar wel 
een onwillige knie. Prachtig is het 
verhaal over een Brabantse roman-
ce, het Schotse koekblik valt even-
min te versmaden. Lees Beeldcul-
tuur of Meermin in bontjas, stuk 
voor stuk juweeltjes! Tussen sep-
tember 2006 en december 2011 
publiceerde Van Houten onder de 
naam Floris T. 260 columns van pre-

cies 300 woorden. Geen week werd 
overgeslagen, ook niet tijdens zijn 
ziekenhuisperiode en zijn reizen 
naar de Filippijnen en Florida. 
Dat hij vaak onbekende Aalsmeer-
se feiten in de geschiedenis rela-
teert aan het heden maken zijn co-
lumns verrassend en zeer lezens-
waardig. Niet voor niets zijn er le-
zers die zijn columns uitknippen en 
zorgvuldig bewaren. Dat bracht Van 
Houten op het idee een dit boek 
uit te geven. “Ik vond het een goed 
idee om zo een boekje aan de lite-
ratuur over Aalsmeer toe te voegen. 
Omdat men in boekenkasten door-
gaans geen oude kranten bewaart, 
daar worden de rozen ingerold.” 
‘Op Aalsmeer’ bevat naast de veel-
al opnieuw geredigeerde columns 
ook een aantal niet eerder gepu-
bliceerde verhalen. In het 144 pa-
gina’s tellende boek. met een fraai 
omslag dat is ontworpen door Joop 
Kok, zijn 109 schetsende verhalen 
opgetekend. Het is te koop bij de 
Readshop in de Ophelialaan en Het 
Boekhuis in de Zijdstraat voor nog 
geen tien euro. Minder dan tien eu-
rocent voor een verhaaltje waar de 
mens blij van wordt. Waar vind je 
dat vandaag de dag nog? 

Janna van Zon

Presentatie Drumfanfare 
Melomanie in De Reede
Rijsenhout - De blazers en slag-
werkers van Drumfanfare Meloma-
nie zetten afgelopen maandagavond 
5 maart de puntjes nog even op de 
i om zaterdag 10 maart tijdens de 
jaarlijkse presentatie goed voor de 
dag te komen. Het aantal spelen-
de leden is het afgelopen jaar he-
laas weer teruggelopen, maar ge-
lukkig zijn er muziekvrienden van de 
muziekverenigingen uit Zwanenburg 
en Zoeterwoude die Melomanie de-
ze avond muzikaal zullen ondersteu-
nen. In bijna alle instrumentgroepen 
krijgt de fanfare ondersteuning. Ech-
te mars nummers gaan ten gehore 

gebracht worden. Bekende nummers 
als Colors of the wind, Independen-
ce day en Somewhere over the Rain-
bow gaan klinken. Ook dit jaar verle-
nen de majorettes medewerking aan 
het concert. Verder hebben de ma-
jorettes flink geoefend aan twee ei-
gen presentaties. Op ‘Best thing I ne-
ver had’ en ‘Op los van de grond’ zul-
len de majorettes een show met een 
soort vleugels brengen. Kom ook kij-
ken en luisteren aanstaande zater-
dag 10 maart. De concertavond be-
gint om 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. De deu-
ren staan open vanaf 19.30 uur.

Een deel van de spelende leden zetten de laatste puntjes op de i , de lege 
stoelen zullen aanstaande 10 maart ook gevuld zijn met muziekvrienden.

Kinderkledingbeurs 
in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 maart organiseert buurtvereni-
ging Hornmeer een kinderkleding-
beurs. De inbreng is van 09.30 tot 
10.00 uur. De verkoop vindt vervol-
gens van 10.30 tot 12.00 uur plaats. 
Wie kleding in wil brengen kan con-
tact opnemen met de organisatie via 
0297-327541. Maximaal twintig kle-
dingstukken per persoon mogen te 
koop aangeboden worden. Uiteraard 
moet de in te brengen kleding heel 
en schoon zijn. De kinderkleding-
beurs is in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Zeker de moeite 
waard om te komen snuffelen!

Kienavond bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 8 maart, houdt Vogelvereniging 
Aalsmeer haar jaarlijkse paaskien-
avond waarin vele mooie prijzen te 
winnen zijn. In totaal worden vier ron-
des gekiend. Tussendoor wordt een 
grote loterij gehouden waarmee ook 
leuke prijzen zijn te winnen, waaronder 
een fraaie hoofdprijs. De kienavond 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en be-
gint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout – Op zondag 11 maart 
organiseert Vogelvereniging De Rij-
senvogel weer een vogelbeurs in 
het gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. 
Belangstellenden zijn welkom tus-
sen 9.30 en 13.30 uur. Voor 50 euro-
cent kunnen bezoekers naar binnen, 
kinderen onder de tien jaar met be-
geleiding hebben gratis toegang. De 
Rijsenvogel heeft weer betrouwba-
re handelaren uitgenodigd met een 
grote variatie aan tropische vogels 
en diverse soorten grote en kleine 

parkieten. Ook bieden de leden van 
de vereniging vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vogels te 
koop aanbieden op deze beurs. On-
dervindt u problemen met het kwe-
ken van vogels, of wilt u ook begin-
nen met deze hobby? Dan kunt u al-
tijd terecht bij de leden van de ver-
eniging. Op de beurs kunnen be-
zoekers bovendien terecht voor di-
verse soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires. Voor verdere informatie 
kan de website www.derijsenvogel.
com bekeken worden.

Atelier op fantastische plek!
Bronsgietworkshops bij 
Mark van Kuppevelt
De Kwakel - Beeldend kunstenaar 
Mark van Kuppevelt maakt, al dan 
niet in opdracht, bronzen beelden 
en gedenktekens, zoals urnen. Dat 
hij hier zijn gevoel en persoonlijk-
heid in kwijt kan is duidelijk zicht-
baar in zijn prachtige werken. Mark 
heeft zijn compleet uitgeruste atelier 
op De Banken in De Kwakel. Aan-
gezien Mark zijn inspiratie voor zijn 
kunstwerken uit de natuur haalt, is 
deze locatie, in de schitterende pol-
der met oer-Hollandse landschap, 
voor hem een fantastische plek. Zijn 
vrouw Ilse Blesing heeft hier ook 
haar werkruimte. Haar veelzijdige 
schilderkunst heeft vooral te maken 
met haar innerlijke gemoedstoe-
stand. Zo schildert zij lieflijke kleuri-
ge portretten, meest van dieren die 
terecht kunnen in bijvoorbeeld een 
kinderkamer, maar daarnaast gro-
te explosieve schilderijen met ab-
stracte kunst en veel donker. Door 
deze creativiteit in haar, beeldhouwt 
Ilse daarnaast sinds een paar jaar 
ook met groot succes. En dan vooral 
hoofden. “Eigenlijk meer markante 
mythische koppen”, aldus Mark. Zijn 
enthousiasme is aanstekelijk en de-
ze karaktereigenschap kan hij goed 
gebruiken voor de bronsgietwork-
shops die het kunstenaarsechtpaar 
ieder eerste weekend van de maand 
geeft. Mark steekt van wal: “Bij ons 
in het atelier krijg je de mogelijkheid 
om in één weekend je eigen bron-
zen kunstwerk te maken. Op zater-
dagmorgen om half tien vertellen 
wij hoe het weekend eruit komt te 
zien en na een mok koffie met iets 
lekkers erbij, beginnen we meteen 
met het boetseren met was. Je kunt 
al een thema in je hoofd hebben, 
maar als je nog niet weet wat je wilt 
maken dan helpen wij daarbij. Dat 
kan iets abstracts zijn of symbolisch. 
Er zit overigens veel meer inspiratie 
en creativiteit in mensen dan zij zelf 
vaak denken. Die ontdekking is al 
leuk.” 

Helemaal zelf gemaakt
Omdat de cursus voor maximaal 
acht personen gegeven wordt, kun-
nen Mark en Ilse hun aandacht goed 
verdelen. Na het boetseren van het 
beeld, wordt er een uitgebreide 
boerenlunch geserveerd. ’s Mid-
dags volgt dan het technische ge-

deelte, namelijk het maken van een 
mal met giet- en ontluchtingskana-
len. Mark: “Uiteraard helpen wij je 
door dit, eigenlijk wel, ingewikkel-
de proces heen, maar laten het de 
cursisten overwegend zelf doen. Het 
kunstwerk gaat dan om vier uur in 
de oven en hier eindigt dan de eer-
ste dag.” De volgende morgen staat 
de kunstenaar al vroeg op, om brons 
te smelten en de cursisten moeten 
uiterlijk om half tien weer aanwezig 
zijn om dit brons in de mallen te gie-
ten. Dit nauwkeurig en ambachtelijk 
werkje is een spektakel op zich. Tij-
dens de koffie kan het brons afkoe-
len. Daarna worden de mallen met 
beleid uitgehakt. “Het is voor ieder-
een afzonderlijk dan net of ze een 
surprise krijgen, langzaam komt hun 
eigen beeldje te voorschijn! Uitein-
delijk wordt het beeld bijgewerkt, 
gefeild, op kleur gebracht en op een 
houten zuil geplaatst. Die finishing 
touch is heel belangrijk.” 

Voor alle leeftijden
Tijdens de gehele workshop heerst 
er een ontspannen sfeer. Er wordt 
veel gepraat en gelachen! De brons-
gietworkshop is voor alle leeftijden 
toegankelijk. Een leuk idee voor een 
vrijgezellenfeest, teambuilding-ui-
tje, een familieweekend of gewoon 
een groep vrienden en vriendinnen 
bij elkaar. Voor slechts 295 euro, in-
clusief alle benodigdheden, bezor-
gen Mark en Ilse je een fantastisch 
verzorgd weekend, waar je ook nog 
eens een echt kunstwerk aan over-
houdt. Tot slot wil Mark nog kwijt: 
“Kun je je misschien nog herinne-
ren van vroeger, dat je als klein kind 
een tekening had gemaakt waar je 
zelf dan ontzettend trots op was en 
aan iedereen wilde laten zien? Nou 
ik garandeer je dat je met dát ou-
derwets trotse gevoel ons atelier op 
zondagmiddag verlaat. Trots over 
een beeld wat je helemaal zelf hebt 
gemaakt!” 
De cursusdagen zijn: 31 maart en 1 
april, 5 en 6 mei, 2 en 3 juni en 7 en 
8 juli. Kijk voor meer informatie en 
opgave op de website www.mark-
vankuppevelt.nl Adres: De Banken 
1a, De Kwakel, Telefoonnummer 06-
54981504.

Door Miranda Gommans

Kleding- en speelgoedbeurs 
voor project in Zuid-Afrika
Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
plaats in de Bindingzaal in de Zijd-
straat. De opbrengst van de kleding-
beurs is dit jaar bestemd voor het 
Mthimkhulu Village Centre in Klein-
mond, Zuid-Afrika. Ongeveer 70 ki-
lometer van Kaapstad ligt Kleinmond, 
een plaats aan de zuidkust en een 
populaire plaats voor toeristen en ge-
pensioneerden. Vanaf 1990 zijn veel 
(zwarte) Afrikaanse families naar 
Kleinmond getrokken op zoek naar 
werk. Er wonen nu ongeveer 12.000 
mensen van wie 66 procent onder 
heel slechte omstandigheden. De 
werkloosheid bedraagt 50 procent. Er 
zijn veel alleenstaande vrouwen/moe-
ders die afhankelijk zijn van een soort 
overheidsuitkering. Er wordt gewerkt 
aan betere woon- en leefomstandig-
heden voor deze groep en recentelijk 
zijn ruim 400 nieuwe low-cost huis-
jes opgeleverd. Het gemeenschaps-
centrum Mthimkhulu Village Centre 
is in 2007 gebouwd. Van hieruit wordt 
de locale en regionale gemeenschap 
ondersteund, getraind en gestimu-
leerd om zelfstandig nieuwe vormen 
van levensonderhoud te exploreren 
en kleine ondernemingen te starten, 
kortom het alledaagse leven te ver-
beteren. Met name jongeren en moe-
ders komen hiervoor in aanmerking. 
Eén van de deelprojecten is ‘home-
based gardens’ waarbij aan elk huisje 

twee kleine kasjes worden gebouwd 
van totaal 6 vierkante meter voor de 
teelt van agrarisch producten. De-
ze kasjes zijn van hout, bedekt met 
schaduwdoek, ze kunnen worden af-
gesloten en zijn bestand tegen wind 
en dieren. Vanwege de aanwezigheid 
van bavianen is het namelijk niet mo-
gelijk groenten in open tuinen te te-
len. De voordelen van dit project zijn 
divers. Het verschaft de mensen ge-
zonde voeding en bij goed manage-
ment kan het zelfs een duurzaam in-
komen betekenen. Bovendien staat 
er op het gemeenschapscentrum een 
timmerwerkplaats waar de boxen ge-
maakt worden. Dat creëert weer werk 
voor een aantal mensen. Per huis is 
200 euro nodig voor twee kasjes, za-
den, compost en training. Met de op-
brengst van de kledingbeurs zal ho-
pelijk een aantal van deze kasjes kun-
nen worden gefinancierd. Dames-, 
heren- en kinderkleding, schoenen, 
speelgoed en kinderboeken kunnen 
bij de Doopsgezinde Kerk worden in-
geleverd op woensdag 14 maart van 
14.00 tot 20.30 uur, donderdag l5 
maart van 9.30 tot 21.00 uur en vrij-
dag 16 maart van 9.30 tot 15.00 uur. 
De verkoop start zaterdag 17 maart 
om 10.30 uur. Koffie en thee zijn gra-
tis! De resterende kinderkleding gaat 
naar de stichting Hoop voor Albanië 
en de overige kleding, schoenen enz. 
zullen worden opgehaald door Dor-
cas Hulp Nederland.

Jachthoornkorps geeft concert
Kudelstaart - Zondag 18 maart 
geeft het show-jachthoornkorps 
Kudelstaart haar jaarlijkse concert. 
Het korps bestaat 25 jaar en wil dit 
jubileum niet zomaar voorbij laten 
gaan.
Er zullen tijdens het concert stuk-
ken gespeeld worden uit het ver-
leden en heden. Marsen die in het 
25 jarige bestaan een grote rol heb-
ben gespeeld in het korps. De af-
gelopen maanden hebben de leden 
niet alleen veel gerepeteerd, maar 
is ook het clubgebouw grondig on-
der handen genomen. Alles is bin-
nen opgeknapt, er is heel wat verf 

gebruikt om het clubhuis weer klaar 
te maken voor de volgende 25 jaar. 
Ook voor de rest van het jaar heeft 
het jachthoornkorps activiteiten ge-
pland. Zo zal er in september een 
receptie komen voor alle oud-leden 
om lekker bij te kletsen en in okto-
ber zal er een play-inn zijn met col-
lega jachthoornkorpsen. Genoeg te 
doen voor de leden dit jaar. 

Maar eerst zondag 18 maart het 
concert dat begint om 14.00 uur en 
gegeven wordt in het clubgebouw 
aan de Bilderdammerweg 116. De 
Toegang is gratis. 

Lezing over intrigerende 
architect J.F. Berghoef
Aalsmeer - Op woensdag 21 maart 
wordt in het Van Eesterenmuseum 
in Amsterdam-Noord in een reeks 
over architecten een lezing gegeven 
over de ontwerper van de te slopen 
of te renoveren Aireywoningen, ar-
chitect Johannes Fake Berghoef. 
Jennifer Meyer, promovenda in de 
kunst- en architectuurgeschiedenis 
aan de Universiteit van Groningen, 
zal onder Berghoefs motto ‘Bouwen 
is een royale daad’ een lezing ge-
ven over deze intrigerende architect
Berghoef (1903-1994) is de ‘aan-
stichter’ tot het bouwen van deze 
Aireywoningen. Zijn primeur staat 
in Amsterdam- Nieuw-West aan de 
Burgemeester De Vlugtlaan, tegen-
over het Van Eesterenmuseum. Ai-
reywoningen ontlenen hun naam 
aan de Engelse ingenieur W. Ai-
rey. Hij ontwikkelde een metho-
de van systeem- of montagebouw. 
J.F. Berghoef introduceerde het sy-
steem in Nederland. Hij ontwierp 
de eerste, maar liefst tienduizend 
woningen in dit systeem. Hierdoor 
noemde Van Eesteren hem één van 
de beste moderne functionalisti-
sche architecten. De stijl van de Ai-
reywoningen genoot niet de voor-
keur van Berghoef. 
Deze zeer productieve architect 
bouwde naast woningen, ook stad-
huizen, kerken, scholen en kanto-
ren. In zijn woonplaats Aalsmeer 
zijn het gemeentehuis, de bloe-
menveiling Bloemenlust en enke-
le woningbouwprojecten van zijn 
hand tot stand gekomen. Deze ge-
bouwen laten de stijl van zijn voor-
keur zien: de Delftse school, die hij 

ontwikkelde met zijn leermeester 
Granpré Molière. In de lezing wordt 
naast zijn bouwstijl zijn gedachten-
goed over stedenbouw, huisves-
ting en woningbouw belicht. De le-
zing 21 maart is van 20.00 tot 22.00 
uur in het Van Eesterenmuseum. In-
loop vanaf 19.30 uur. Aanmelden 
via aanmelden@vaneesterenmuse-
um.nl.

Excursie langs projecten
Op zaterdag 24 maart volgt een ex-
cursie naar gebouwen van de hand 
van architect Johannes Fake Berg-
hoef. In samenwerking met de ge-
meente Aalsmeer en de heer D. 
Kuin (architect en kenner van het 
werk van J.F. Berghoef) wordt een 
busexcursie georganiseerd. De 
start is bij het van Eesterenmuseum 
om 12.30 uur, met een korte wan-
deling langs de Aireywoningen aan 
de noordzijde van de Burgemees-
ter de Vlugtlaan, in bezit van wo-
ningcorporatie Eigen Haard en ont-
worpen door J.F. Berghoef. Vervol-
gens wordt per bus via het Sloter-
hof in Amsterdam Slotervaart naar 
Aalsmeer gereden. Hier wordt een 
bezoek gebracht aan het stadhuis 
van Aalsmeer (waar de groep rond 
14.00 uur wordt verwacht) en zal 
de bus langs een aantal woning-
bouwprojecten rijden. De tocht ein-
digt met een bezichtiging van Bloe-
menlust, veilinggebouw van de 
Aalsmeerse bloemenveiling.
De excursie eindigt weer in Amster-
dam en duurt tot ongeveer 17.00 à 
17.30 uur. Aanmelden kan via: ex-
cursie@vaneesterenmuseum.nl

Kennismaking op 17 maart
Alles over e-readers in 
bibliotheek Amstelland
Aalsmeer - Bent u van plan een e-
reader aan te schaffen en zo te ge-
nieten van e-books? Op zaterdag 
17 maart kan in de bibliotheken in 
Aalsmeer Centrum en Amstelveen 
Stadsplein kennis gemaakt worden 
met diverse e-readers. 

Verteld wordt waar u op moet letten 
als u begint met digitaal lezen en u 
kunt direct een aantal e-readers be-
kijken en uitproberen. Uiteraard is 
er ook ruimte voor persoonlijke vra-
gen over e-readers en e-books. De 
dag is vooral bedoeld om u goed te 

informeren over digitaal lezen. De 
bibliotheek zal zelf geen e-readers 
verkopen. Als lid van de bibliotheek 
kunt u wel gratis e-books uit de col-
lectie downloaden en op uw pc, ta-
blet of e-reader installeren. Op de 
website www.debibliotheekamstel-
land.nl onder e-collectie meer hier 
over. 
De kennismaking in de bibliotheek 
in de Marktstraat in Aalsmeer is van 
11.15 tot 13.15 uur en in Amstelveen 
van 14.45 tot 16.45 uur. Deelname 
kost 3,50 voor leden, niet-pashou-
ders betalen 6 euro. 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
21 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. Ko-
mende woensdag staat de ledenver-
gadering in de agenda en deze vindt 

OVAK-Soos in het Parochiehuis
plaats in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het klaverjassen op 29 fe-
bruari is gewonnen door Anton van 
Rijn met 5073 punten, op twee Wil 
ter Horst met 5004 punten en op drie 
Coby Bruinsma met 4836 punten.
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Amstelveen College haalt 10.000,- 
op voor Stichting Doe een wens
Amstelveen - De leerlingen van de 
onderbouw van het Amstelveen Col-
lege hebben een groot bedrag bij-
eengebracht voor de Stichting Doe 
Een Wens. Vlak voor de kerstva-
kantie organiseerde de school een 
grote sponsoractie, waarvan de op-
brengst nu bekend is. De leerlingen 
van de brugklas haalden geld op 
met de activiteit dansen, de tweede-
klassers hebben rondjes geschaatst 
op de ijsbaan in Haarlem en de der-
deklassers hebben gespind. De to-
tale opbrengst van de leerlingen is 
8.300 euro. De schoolleiding heeft 
dit bedrag aangevuld tot 10.000 eu-
ro. Op donderdag 23 februari over-

handigden leerlingen een symbo-
lische cheque met dit bedrag aan 
een afvaardiging van Stichting Doe 
Een Wens. 

Het Amstelveen College koos voor 
deze bestemming van de jaarlijk-
se sponsoractie, omdat de school 
goede ervaring heeft met het werk 
van de organisatie. Stichting Doe 
Een Wens vervult de liefste wens 
van kinderen met een levensbedrei-
gende ziekte. Eén van de leerlingen 
van het Amstelveen College zag met 
steun van de stichting een droom in 
vervulling gaan, namelijk een reis 
naar haar oma in Suriname. 

Vrijwilligers gezocht voor 
boomplantdag Bovenlanden
Aalsmeer - Op 24 maart orga-
niseert Stichting de Bovenlanden 
weer een boomplantdag. Dit jaar 
wordt in Aalsmeer Oost een deel van 
de voormalig akkers van de familie 
Spaargaren beplant. Het betreft een 
stuk grond wat grenst aan de Ring-
vaart, nabij een stuk grond achter 
de oude veiling Bloemenlust wat in 
2008 is beplant. In de toekomst zul-
len deze percelen een mooi aaneen-
gesloten stuk natuur gaan vormen. 
Het is beleid bij de Bovenlanden om 
nieuw verworven percelen in eerste 
instantie beschikbaar te stellen voor 
de tuinbouw. Kan er geen huurder 
gevonden worden, dan worden de-
ze percelen omgevormd naar na-
tuur. Door het perceel een aantal ja-
ren ongemoeid te laten, ontstaat er 
vanzelf een moerasbos, maar door 
het perceel aan te planten wordt de 
natuur een handje geholpen en ont-
staat er minder overlast door on-
kruiden en dergelijke op naastge-

legen teelakkers van de buren. Ook 
wordt het perceel gevarieerder ge-
maakt door enkele struiksoorten toe 
te voegen die aantrekkelijk zijn voor 
vogels en kleine zoogdieren, zoals 
lijsterbes en hazelaar. Zin om aan 
deze boomplant dag mee te doen? 
Dat kan. De dag begint om 9.15 uur 
en de groep verwacht om ongeveer 
15.00 uur het werk te kunnen afron-
den. De Bovenlanden zorgt voor een 
kop koffie en soep tussen de mid-
dag. En De Bovenlanden zorgt voor 
gereedschap, maar deelnemers 
kunnen natuurlijk ook hun eigen 
materiaal meenemen. Aan de slag 
in de natuur? Meld u dan aan voor 
de boomplantdag op zaterdag 24 
maart bij Cees Tas, tel 0297 327577, 
bij Anton de Boer, tel 0297 320713 
of via info@bovenlandenaalmeer.nl. 
Meer informatie over Stichting Bo-
venlanden Aalsmeer is te vinden 
op de website www.bovenlande-
naalsmeer.nl.

De passie van Atje Faber: Het 
schrijven van een familiekroniek
Aalsmeer - Hobby’s heeft Atje Faber 
altijd genoeg gehad. Zij kan heer-
lijk koken, prachtige taarten bakken, 
met eindeloos geduld is zij in staat 
om kleine kraaltjes tot een streng te 
rijgen en daarvan met ingewikkel-
de patronen tasjes, portemonneetjes 
te breien. Ook heeft zij fraaie quilten 
gemaakt en dan niet te vergeten haar 
prachtige poppen, die echte mense-
lijke trekken hebben, zij maakte niet 
alleen de kleding maar boetseerde 
ook de hoofden, handen en voeten. 
Deze activiteiten bezigde zij vooral in 
de tijd toen zij samen met haar echt-
genoot Jan Faber (grafisch ontwer-
per) in de jaren tachtig in Aalsmeer 
kwam wonen. “Het was een idee van 
Jan om samen met de buren eens 
per week bij elkaar te komen om dan 
’s morgens met elkaar te bakken, te 
breien of te quilten, dat wisselde per 
week.’s Middags kwamen de mannen 
er bij en dan werd er gezellig met el-
kaar geborreld. Het was een he-
le leuke tijd waarin het contact over 
en weer voor ons allemaal belangrijk 
was. Wij leerden veel van elkaar.” La-
ter boetseerde zij koppen van haar 
kleinkinderen en van de kleinkinde-
ren van vrienden. Kortom talent te 
over, maar tijd tekort. “Het was heer-
lijk om te doen, maar de tijd ontbrak 

mij om er dag en nacht mee bezig te 
zijn. Dat frustreerde mij zo dat de lol 
er een beetje vanaf ging.” Toch kijkt 
Atje Faber nog steeds met plezier te-
rug op deze periode. Naast de open 
haard staat nog de erfenis vanuit die 
tijd. Drie koppen van haar kleinkin-
deren die inmiddels allang de puber-
leeftijd zijn ontstegen. Van de buren 
zijn de meeste overleden en is het 
stil geworden om haar heen. Niet dat 
zij bij de pakken neer zit, geenszins! 
Nog even fit als een zestig jarige blijft 
zij druk in de weer, zeker nu zij haar 
passie heeft gevonden in het schrij-
ven over haar geschiedenis. Een fa-
miliekroniek.

Opoe Atje Kramer 
Sinds een paar jaar heeft zij haar pas-
sie, haar ‘roeping’, gevonden waarvan 
zij maar nauwelijks los komt. En dat 
komt zo: Atje is een boeiende vertel-
ster en dat heeft zij van geen vreem-
de. Als kind vertelde de bij haar in 
huis wonende opoe Kramer haar al-
tijd de familieverhalen. De kleine Atje 
luisterde ademloos naar die verha-
len van haar opoe en zij maakten zo-
veel indruk op haar dat zij deze ver-
halen later weer doorvertelde aan 
haar dochters en kleinkinderen. Pre-
cies zoals het nog steeds gaat bij zo-

Opoe Atje, kleindochter Atje, dochter Willemke, achterkleindochter Marike.

stalte kreeg, maar toen Atje een-
maal was begonnen met het stam-
boom onderzoek, leek er geen hou-
den meer aan. En lang leve inter-
net, want vanuit huis kan men te-
genwoordig de wereld afreizen. Zij 
kwam terecht op de site van Tre-
soar en vond na het nodige speur-
werk de gegevens die zij zocht. Het 
bleef niet alleen bij het stamboom-
onderzoek, want van het een kwam 
het ander. Zij las steeds meer over de 
vaderlandse geschiedenis en zij wist 
veel interessante gegevens te verwe-
ven met de familiekroniek, waardoor 

de tijd van vroeger steeds meer be-
tekenis kreeg. Een gelukkige bijkom-
stigheid is dat er nog dozen vol ou-
de kiekjes bewaard gebleven zijn die 
haar woorden met beeld versterken. 
“Beeld en woord dat hoort bij elkaar, 
het is een extra toevoeging aan mijn 
verhaal.” Opoe Kramer werd als uit-
gangspunt gekozen voor de familie-
kroniek.
Haar stamboom is tot en met 1730 
terug te vinden. Dat er werd gekozen 
voor Opoe Kramer heeft ten eerste te 
maken dat Atje haar naam draagt en 
met het feit dat zij een heel geëman-
cipeerde vrouw was, zeker voor die 
tijd. “Zij stond op de barricade voor 
het vrouwenkiesrecht. In mijn ogen 
was zij een grote persoonlijkheid. Zij 
heeft meegemaakt dat de leerplicht 
werd ingesteld hetgeen het einde be-
tekende van de kinderarbeid in Ne-
derland.” Opoe Atje Kramer (de be-
naming oma was voor de deftige fa-
milies vond zij zelf) kwam oorspron-
kelijk uit Friesland. Zij trouwde met 
een seizoenarbeider en dat beteken-
de veel armoede. Voor acht gulden 
per week moest er gebuffeld worden 
en van dat karige loon moest ook 
nog gespaard worden, want er was 
slechts werk voor de zomermaanden. 
Hoe het gezin de wintermaanden 
door moesten komen, was toen nog 
niet de zorg van de staat. Toen opoe 
ervan hoorde dat er in Holland werk 
was, verliet zij met man haar geboor-
testreek en trok naar het onbeken-
de en verre Amsterdam. In de ha-
vens van Amsterdam was volop werk 

te krijgen voor hard werkende arbei-
ders. Het echtpaar vond woonruimte 
in Nieuwendam, dat ook de geboor-
teplaats zou worden van kleindoch-
ter Atje.

“Geschiedenis interessant”
De speurtocht is nog lang niet ten 
einde. “Ik ben nog niet eens halver-
wege.” Dagelijks zit zij achter haar 
labtop om zoveel mogelijk gegevens 
te verzamelen die zij kan verwer-
ken in de familiekroniek. Opgetogen 
is zij als zij weer een wetenswaar-
dig puzzelstukje heeft gevonden. De 
opkomst van het socialisme, het af-
schaffen van kinderarbeid, het vrou-
wenkiesrecht en nog veel meer be-
langrijke historische veranderingen 
zullen in het boek verwerkt worden. 
“Het moet een verhaal worden dat 
niet alleen interessant is voor mijn 
eigen dochters.” Daarom bracht zij 
ook een bezoek aan het stadarchief 
van Amsterdam, nu gevestigd in het 
monumentale gebouw van de Basel 
in de Vijzelstraat. Heerlijk vindt zij het 
om daar in de catacomben te ver-
toeven. Het verleden lijkt er heden te 
worden. “Het is echt geweldig om te 
speuren in oude archieven. Geschie-
denis is zo interessant.” Naar eigen 
idee is Atje Faber haar roeping mis 
gelopen. 

“Als ik kijk naar een programma zoals 
spoorloos, dan denk ik altijd: Dat had 
ook iets voor mij geweest.” 

Janna van Zon

Leer breien bij Werkschuit
Aalsmeer - Maandag 19 maart start 
de Werkschuit met een cursus le-
ren breien. De cursus bestaat uit vier 
lessen, wordt gegeven van 19.45 tot 
22.15 uur en kost, exclusief materi-
aal, 52 euro. Breien is niet moeilijk, 
maar je moet wel even oefenen om 
de techniek onder de knie te krij-
gen. In de cursus Breien voor begin-
ners bij De Werkschuit leren de deel-
nemers de basis. Allereerst recht en 
averecht breien. Met deze twee ste-
ken kunnen allerlei patronen gebreid 
worden en er kunnen mooie effec-
ten mee bereikt worden. Ook wordt 
geleerd hoe een breiwerk opge-
zet dient te worden en hoe afkanten 
werkt. Eveneens komen het meer-
deren en minderen van steken aan 
bod. In de cursus leren de deelne-
mers niet alleen met rechte naalden 
breien, op de derde en vierde avond 
wordt tevens gewerkt met een rond-
breinaald. Het voordeel van de rond-

breinaalden is dat gemakkelijk mut-
sen, sokken en ook truien gebreid 
kunnen worden zonder naden. Tine-
ke van Dun is een nieuwe docent bij 
de Werkschuit. Zij breit al sinds haar 
tiende en deed dit jarenlang met veel 
plezier als hobby. Vorig jaar maakte 
zij van het haken en breien haar be-
roep. Zij verzorgt workshops haken 
en breien voor beginners in Alme-
re en breidt haar werkterrein nu uit 
naar Aalsmeer. Tineke over deze cur-
sus: “Het leuke van de cursus bij De 
Werkschuit is dat we echt vier avon-
den de tijd hebben om het breien te 
leren. Hierdoor is er ook tijd om vra-
gen te beantwoorden en aandacht 
te geven aan patroon lezen.” Wilt u 
meedoen, kijk dan op de website 
www.gklein.org/wsa voor meer in-
formatie en voor het aanmeldformu-
lier. Of bel naar Marion Buckert via 
06-11864861 of Margot Tepas via 
0297- 340150.

Pompbingo 
in ‘t Baken
Aalsmeer - Woensdag 14 maart 
houdt buurtvereniging De Pomp weer 
de gezelligste bingo van Aalsmeer in’ 
t Baken aan de Sportlaan 86. Er wor-
den tien rondes gespeeld met meer-
dere prijzen en er is een hoofdprij-
zenronde waarin twee enorme prijzen 
worden neergezet. Alle reden om een 
gezellige en waarschijnlijk ook een 
prijsvolle avond te hebben. Iedereen 
is welkom, lid of geen lid. De deelne-
mers komen echt van ver uit de om-
geving op deze avonden af. Reden te 
meer om ook eens een bingoavond 
bij De Pomp door te brengen. De aan-
vang is 20.00 uur. Telefonische infor-
matie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, Ca-
roline Ramp via 0297-344107.

Keurmeester bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12 maart 
verzorgt Willem Tomey de nieuwe le-
zing ‘In het voorbij gaan, impressies 
van een keurmeester’ bij Viva Aqua-
ria. Willem gaat in deze lezing in op 
de vele aquariums, die hij in de loop 
van zijn lange loopbaan als keur-
meester heeft mogen keuren. Te-
vens is hem gevraagd om hierbij ook 
aandacht te schenken aan de door 
hem gekeurde bakken in het najaar 
van 2011 van de huiskeuring. Wil-
lem staat bekend als een bevlogen 
en boeiend spreker, die de aandacht 
zeer weet vast te houden. Kortom, 
het wordt vast weer een gezellige en 
interessante Viva Aquaria-avond in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Iedereen is van harte welkom. 
Wilt u meer weten over Viva Aqua-
ria, neemt u dan contact op met de 
heer C. Keim Gozewijnstraat 8 te Ku-
delstaart. Telno. 0297-343854.

Wat wordt thema van de 
Pramenrace in 2012?
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 9 maart, 
is de jaarlijkse feestavond van SPIE. 
Het bestuur en alle deelnemers kij-
ken terug op pramenjaar 2011 en 
maken de officiële start naar de edi-
tie 2012 middels de onthulling van de 
thema’s voor de junioren pramenrace 
op 16 juni en natuurlijk de pramen-
race Aalsmeer, op de tweede zater-
dag in september. In de Aalsmeerse 
wandelgangen gonst het van de ver-
schillende thema’s welke SPIE heeft 
verzonnen. Tot op vandaag zit de juis-
te er nog niet bij. Iets met de crisis? 
Het organiserend comité, SPIE, moet 
het al 27 jaar zonder subsidie doen, 
dus daar kan de penningmeester echt 
niet in snijden, wel in het aanpassen 
van de inschrijfgelden. Jammer, maar 
waar, een verhoging is echt niet te 

voorkomen. Een thema met iets van 
muziek? Nee ook dit is een roddel-
praatje. Natuurlijk komt Kees Mark-
man morgen een heerlijk moppie mu-
ziek neerzetten, maar om er nu een 
thema van een pramenrace van te 
maken gaat SPIE echt te ver. Beter 
zou het zijn om het eens te zoeken 
in een ‘stilte gebied’. Maar er zijn nog 
geen elektrische Penta buitenboord-
motoren uitgevonden. Vrijdagavond 
wordt overigens ook een zeer bij-
zondere prijs uitgereikt. Het bestuur 
houdt alle gegevens nog even geheim 
en wacht af of de ontvanger aanwezig 
is. Allen komen dus. Niet alleen deel-
nemers zijn welkom, ook de vele dui-
zenden toeschouwers en de bedrijven 
en personen die SPIE een echt Penta 
hart gunnen. Kom ook naar de ont-
hulling van, volgens het bestuur, echt 
een uniek thema! Het feest is in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
en begint om 20 uur! Mocht je geen 
kaarten hebben ontvangen, ze zijn te 
verkrijgen bij de ingang.

Mooie liedjes van Matthew
Aalsmeer  - Afgelopen vrijdag 2 maart gaf de Canadese zanger Matthew de 
Zoete een huiskamer concert in Bacchus. Alleen begeleidt door zijn gitaar of 
piano wist Matthew met zijn luisterliedjes van eigen hand een intieme band 
met het publiek op te bouwen. Vrijdag 9 maart staat het culturele café in de 
Gerberastraat in het teken van Mozart en zaterdag 10 maart is het podium 
voor Rembrandt Frerichs, één van de beste Nederlandse jazz pianisten van het 
laatste decennium. Uiteraard zijn bezoekers beide avonden van harte welkom.
 

veel Indianenstammen. Daar zijn het 
altijd de oudere wijzen die de jonge-
re de verhalen vertellen opdat zij hun 
roots, hun wortels en gewoontes niet 
vergeten. “Dat moet je opschrijven”, 
zeiden haar dochters Marike en Han-
neke keer op keer. Het duurde even 
voordat het idee van de dochters ge-

Snoeicursus Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart 
organiseert de Historische Tuin 
Aalsmeer weer een snoeicursus 
voor belangstellenden. Half maart is 
juist voor de particulier de beste tijd 
om te gaan snoeien. Medewerkers 
en vrijwilligers laten de fijne kneep-
jes van het snoeien van bomen en 
heesters zien. Er zal speciale aan-
dacht gegeven worden aan het 
snoeien van fruitbomen en rozen 
en leibomen. De Tuinchef geeft een 
korte theoretische uitleg over snoei-
en in het algemeen  en laat daar-
na in de praktijk zien, hoe men het 
beste heesters kan snoeien. Voor-
al de snoei van hortensia’s krijgt de 

volle aandacht, maar het belangrijk-
ste is  vooral, hoe men kan snoeien 
op  een manier, waarbij het model 
van de plant gehandhaafd blijft. De 
demonstraties beginnen om exact 
13.30 uur. Warme kleding aantrek-
ken, is een aanrader, want het kan 
koud en winderig zijn achter op de 
Tuin. De kosten bedragen 7.50 eu-
ro per persoon, inclusief koffie in de 
pauze en een stencil met algemene 
snoeiregels. Wel graag aanmelden 
vooraf via htaalsmeer@planet.nl  of 
0297-322562. Zie voor info: www.
historischetuinaalsmeer.nl. De His-
torische Tuin is te bezoeken via het 
Praamplein.

Zondag lezing in Oude Raadhuis
Laatste kans: ‘Verborgen 
pracht van China’
Aalsmeer - De tentoonstelling De 
verborgen pracht van China is de 
afgelopen weken erg goed bezocht, 
vooral door mensen die van reizen 
houden en al in China zijn geweest. 
Maar ook bij liefhebbers van tradi-
tionele kleding en zilveren siera-
den van Chinese minderheden valt 
de expositie in de smaak. Rijk ge-
borduurde kledingstukken, hoofd-
kronen en draagzakken geven een 
beeld van hoe fraai handgemaakte 
objecten kunnen zijn. 

De etsen en foto’s, vaak bewerkt 
met touw en zijdedraad van de be-
kende kunstenares Ma Hui, gaan 
wat symboliek betreft terug naar 
haar vroege jeugd in China. Zondag 
11 maart is de laatste dag van de 
tentoonstelling. Mieke Gorter, we-
reldreiziger en verzamelaar, is vanaf 
14.30 uur in Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat aanwezig en vertelt 
een boeiend verhaal over hoe haar 
verzameling tot stand kwam. Be-

langstellenden zijn van harte wel-
kom. Binnen stappen in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat kan nog 
vandaag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Frits Vogel 80 jaar
Na de succesvolle tentoonstelling 
over China presenteert de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer op-
nieuw een expositie waar vast en 
zeker heel veel bezoekers op af zul-
len komen. Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat wordt ingericht met 
recent werk uit Bali van kunstenaar 
Frits Vogel. In Aalsmeer kreeg Vogel 
met name bekendheid als de ont-
werper van het bloemencorso. 

De tentoonstelling ‘Frits Vogel 80 
jaar’ kan bezichtigd worden van 15 
maart tot en met 29 april. De expo-
sitie wordt zaterdag 17 maart offici-
eel geopend door gastcurator Joost 
Hoffscholte in aanwezigheid van de 
kunstenaar.



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 8 maart 2012

Flora geeft voorjaarsconcert
Aalsmeer - Zaterdag 17 maart 
geeft muziekvereniging Flora on-
der leiding van Dick-Jan Veerbeek 
haar jaarlijkse concert in de burger-
zaal van het gemeentehuis. De mu-
ziekstukken die gespeeld worden 
varieren van concoursstuk, muziek 
naar aanleiding van natuurgeweld 
tot popmuziek. Zo kunnen bezoe-
kers luisteren naar ‘t Ministerie van 
Fanfare’ van Jacob de Haan, één van 
de stukken die Flora zal spelen tij-
dens het concours op 10 november 
in Zaandam. Een muziekstuk over 
hoe het zou zijn als er een minis-
terie van blaasmuziek zou zijn, zou 
zo’n ministerie groepsgevoel kun-
nen geven en de burgers amuse-
ment, trots, kracht en geluk kunnen 
brengen? ‘The Power of the Megat-
sunamie’ van componist Carl Wit-
trock schetst een gewone dag die 

ongewoon zal eindigen ten gevol-
ge van een enorme vloedgolf. Het 
natuurgeweld van rollende golven 
wordt afgesloten met een majes-
tueuze ode aan de natuur. Ook op 
het programma staan ‘Broken Vow’ 
van Lara Fabian met Iida en Saskia 
als solistes op altsaxofoon en ‘Mi-
chael Jackson: The King op Pop’. Het 
jeugdorkest van Flora, onder leiding 
van Dick-Jan, laat natuurlijk ook van 
zich horen, onder andere met ‘The 
Valkyries’ van Ivo Kouwenhoven, 
een muziekstuk over strijdgodinnen 
uit de Noorse mythologie, ‘High-
lights from Harry Potter’ en het alom 
bekende ‘Leef nu het kan’. Het con-
cert begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 7 euro, kinderen tot 
12 jaar mogen gratis naar binnen. 
Donateurs hebben gratis toegang.

Interview met Anna Enquist
Aalsmeer - Op vrijdag 16 maart 
haalt de bibliotheek Amstelland An-
na Enquist, één van de meest ge-
liefde Nederlandse auteurs van de 
laatste jaren, naar De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Petra Possel 
zal Anna Enquist een diepte-inter-
view afnemen waarin Anna’s laat-
ste roman ‘De verdovers’ uitgebreid 
aan bod zal komen. Deze roman uit 
2011 gaat over een psychothera-
peut die na een periode van rouw 
zijn professionele werkzaamheden 
weer oppakt. Al snel krijgt hij te ma-
ken met een jonge patiënt waar hij 
totaal geen grip op krijgt. Hun rela-
tie wordt nog gecompliceerder wan-
neer deze student hem vertelt dat 
hij met zijn studie psychiatrie gaat 
stoppen om anesthesioloog te wor-
den. ‘De verdovers’ is een gelaagde 
roman over de ongrijpbaarheid van 
driften en verlangens, over de re-
medie die werk en discipline kun-
nen brengen en over de vraag wat 
te doen met trauma’s. Petra Possel, 
al twintig jaar verbonden aan de pu-
blieke omroep, zal Anna Enquist een 
diepte-interview afnemen waarin 
Anna’s laatste roman uitgebreid aan 
bod zal komen. Het wordt een bij-
zonder interview met een bijzonde-
re schrijfster! De avond wordt in sa-

menwerking met KCA en Boekhuis 
Aalsmeer georganiseerd in het ka-
der van de nationale Boekenweek, 
begint 16 maart om 20.15 uur en 
duurt tot rond 22.00 uur. Wie het in-
terview wil bijwonen, kan een toe-
gangskaart komen in de bibliotheek. 

De kosten zijn 10 euro voor leden 
van de bibliotheek en 12.50 euro 
voor niet-pashouders. In de voorver-
koop wordt 1 euro korting gegeven.

Anna Enquist. Foto: Bert Nienhuis.

Nog vrijwilligers gezocht voor 
schoonmaakactie Westeinder
Aalsmeer -Dit jaar wordt voor 
de dertiende keer in successie 
op zaterdag 17 maart de nationa-
le schoonmaakdag op de Westein-
derplassen op initiatief van SPIE ge-
houden. Opnieuw vanuit de kantine 
van Watersportvereniging Aalsmeer 
aan de Uiterweg. Alle deelnemen-
de boten krijgen om 08.45 uur een 
stukje Westeinderpoel toegewe-
zen dat door hen wordt ontdaan 
van (zwerf)vuil of andere troep dat 
niet in dit prachtige watersportge-
bied thuishoort. Uiterlijk 12.00 uur 
keren de boten met hun ‘buit’ weer 
terug in de jachthaven, waar mede-

werkers van afvalverwerkingbedrijf 
de Meerlanden klaar staan om al-
les gratis af te voeren. Voor hand-
schoenen en vuilniszakken zorgt 
het organisatiecomité, dat al jaren 
bestaat uit Jan Pieter Korenwinder, 
Piet Boom, Jos van Rijn, Ton Smit, 
Cees Tibboel en oud SPIE-voorzitter 
Wim Tas. Eigenaren van boten wor-
den bij deze gevraagd deel te ne-
men, evenals als inwoners die een 
paar uurtjes vrij willen maken om de 
Poel te ontdoen van achtergelaten 
rotzooi. Aanmelden kan per e-mail 
via jp.korenwinder@hetnet.nl of te-
lefonisch 0297 324921.

Gouden Fleurop speld voor 
Peter en Marian Stokman
Aalsmeer - Op vrijdag 17 februa-
ri is bloemsierkunst Peter en Mari-
an Stokman verrast door de direc-
tie van Fleurop met de gouden Fleu-
rop speld en een oorkonde. De-
ze beloning kreeg het bloemsier-
kunstbedrijf aan de Hornweg voor 
25 jaar trouwe lidmaatschapschap 
van de bloemen verzendorganisatie 
waar vooral gelet wordt op kwaliteit, 
klantvriendelijkheid en ondermeer 
aandacht. Door een uit de hand ge-
lopen hobby is bloemsierkunst Pe-
ter en Marian Stokman ontstaan. 
Na alle diploma’s gehaald te heb-
ben, werd voor Marian 38 jaar ge-
leden de winkel officieel. Nu zor-
gen tien mensen voor boeketten en 
bloemstukken voor elke gelegen-
heid. Het echte familiebedrijf is het 
adres voor bloemwerk bij geboor-
tes, jubilea en huwelijken, maar ook 
bij begrafenissen en diverse ande-
re gelegenheden. Het familiebedrijf 
kent een vast team van medewer-
kers. Annelies en Dick bijvoorbeeld 
werken al meer dan dertig jaar bij 
bloemsierkunst Peter en Marian 
Stokman. Met een groep freelan-
cers vormen zij een geoliede machi-

ne. De zaak wordt sinds enige tijd 
gerund door Peter junior samen met 
zijn echtgenote Saskia. Oprichters 
Peter en Marian Stokman werken 
nog altijd mee in het bedrijf, echter 
alleen als het nodig is. Peter junior: 
“Onze passie is mensen blij maken 
met bloemen. Wij moeten het voor-
al hebben van mond op mond recla-
me, want wij zijn niet gehuisvest op 
een A-locatie, maar zitten midden in 
de polder.” Wie bloemwerk bij Peter 
en Marian Stokman besteld, kan er 
van uit gaan dat de kwaliteit goed 
is en de presentatie optimaal. “De 
kunst is de wensen van de klanten 
te verstaan”, verklapt Peter junior. 
De Fleurop speld zien de eigenaren 
en medewerkers als een fijne opste-
ker om het bedrijf op dezelfde voet 
voort te zetten. Regelmatig worden 
overigens ook workshops georgani-
seerd. De eerstvolgende is voor de 
Paasdagen en wordt gegeven op 2, 
3 en 4 april. Inschrijven kan in de 
winkel vanaf 9 maart aan de Horn-
weg 87 of bel 0297-327838. Kijk 

voor meer informatie op de website 
www.stokmanbloemen.nl.

Van links naar rechts: Sabrina, Dick, Tamara, Saskia, Astrid, kleine Pim Stok-
man, Peter junior, Marian en Peter Stokman senior. Ook de foto ontbreken 
Annelies en Jolanda.

True Fashion switcht van 
pand in Zijdstraat
Aalsmeer -Ellen Verheul is met 
haar damesboetiek True Fashion 
verhuisd van de Zijdstraat nummer 
49 naar de overkant op nummer 64. 
Dit pand heeft ze een jaar geleden 
al gekocht en er herenkledingzaak 
Target van gemaakt. Twee winkels 
echter werd haar wat te veel, dus 
vanaf begin maart kan ze zich weer 
volledig focussen op True Fashion; 
Kleding en accessoires voor de mo-
debewuste vrouw. De winkel is wat 
groter en vooral een stuk lichter. Er 
ligt een boeren houten vloer, er is 
veel gebruik gemaakt van steiger-
hout en rood voert de boventoon in 
kleuraccenten. Ellen vertelt: “Onze 
knusse koffietafel en toonbank zijn 
mee verhuisd vanuit de oude win-
kel. We behouden mede hierdoor 
dezelfde sfeer. Samen met mijn me-
dewerkers Edith, Carla en Tamara 
zullen we blijven zorgen voor goe-
de adviezen en een juiste kwaliteit–
prijsverhouding, eigenlijk wat u in-
middels al vier jaar van ons gewend 
bent!” Bij True Fashion vindt u onder 
andere de merken Anna Scott, Dou-
ble Face, Yest, Tramontana en En-
joy. In de maten XS voor jonge mei-
den tot en met drie keer XL. In de 
aanbouw aan de achterzijde is goed 
licht door middel van een glazen 
dakplaten. In deze ruimte zijn dan 
ook de drie ruime paskamers ge-
legen met bijbehorende grote pas-
spiegel. 

Korting op nieuwe collectie
Naast kleding vindt u bij True Fa-
shion leuke accessoires, zoals ket-
tingen, armbanden, sjaaltjes, rie-
men, tassen en horloges. Tevens 
schoenen en laarzen en ook ca-
deaubonnen zijn er in alle bedra-
gen te koop. Ellen: “De winkel hangt 
momenteel vol met de nieuwe voor-
jaars- en zomercollectie. Alle kleu-
ren zijn dit seizoen mogelijk en 
het is opvallend hoeveel kleur dat 
is. Van groen tot rood, roze en fel 
blauw. Uiteraard met de basiskleu-
ren wit, bruin en kaki. Met de lente 
in aantocht is het echt gezellig win-
kelen bij ons hoor en daar komt nog 
eens bij dat wij in de gehele maand 
maart maar liefst tien procent kor-
ting geven op die nieuwe collectie. 
Wekelijks komen daar nieuwe items 
bij. Wij kunnen trouwens alle maten 
nabestellen als iets niet in de winkel 
hangt. Meestal hebben we dat dan 
met een week in huis.” De openings-
tijden van True Fashion damesboe-
tiek in de Zijdstraat nummer 64 zijn 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
half tien tot half zes, vrijdagavond 
koopavond tot negen uur en op za-
terdag van tien tot vier uur. De aan-
geklede paspoppen voor de winkel 
wijzen u de weg. Krijgt u ook al zo’n 
zin in een nieuwe outfit? De meiden 
van True Fashion staan klaar met 
advies en koffie.

Door Miranda Gommans

Weinig animo voor OVG 
evenementenkalender
Aalsmeer - Het nieuwe jaar is al-
weer aan haar derde maand be-
gonnen. Hoogste tijd vindt de stich-
ting OVG om de evenementenka-
lender eens te actualiseren. Op de 
kalender staan alle geplande eve-
nementen die door diverse vereni-
gingen en stichtingen worden geor-
ganiseerd op cultureel, muzikaal of 
sportief gebied in Aalsmeer dit jaar. 
Op de site staan tevens links naar 
de website van verschillende orga-
nisaties, waaronder het Crown The-
ater en The Beach. Vooralsnog is 
er weinig animo voor de te realise-
ren evenementenkalender, zo heeft 
stichting OVG ondervonden. Er zijn 
nauwelijks nog activiteiten aange-
meld. “En dat is jammer”, zo stelt het 
bestuur. “Op deze manier wordt mo-
gelijk gemaakt om evenementen te 
organiseren op datums waarop nog 
geen gelijkwaardige, dus concur-

rerende activiteiten gepland staan.” 
De OVG wil voorkomen dat er het 
ene weekend van alles te doen is, 
terwijl een volgend weekend nau-
welijks iets wordt georganiseerd. Bij 
deze een oproep om zodra moge-
lijk activiteiten te melden via info@
evenementenkalender-aalsmeer.nl. 
Verder wil de stichting inventarise-
ren of er mogelijk belangstelling is 
voor het organiseren van een klank-
boeket nieuwe stijl. 
Tijdens een flitsende avond krijgen 
allerlei verenigingen dan de moge-
lijkheid om zich te presenteren aan 
publiek. Ook kunnen verenigingen 
zich presenteren tijdens de volks-
kerstzang. Kijk voor meer informa-
tie op www.evenementenkalender-
aalsmeer.nl. OVG staat overigens 
voor Ondersteuning Verenigingen 
en Goede Doelen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. 

Zondagskinderen Toon en 
Henk in Talk of the town 
Aalsmeer - “Laten wij het begin 
beginnen”, zo opende Piere Tuning 
talk of the town van afgelopen zon-
dag. Dit keer niet in de grote zaal 
van de Oude veiling maar in de klei-
ne zaal. Zijn gasten: de Amstelveen-
se schilder Toon de Haas en de voor 
de Amstelveense pers schrijvende 
journalist Henk Godthelp. Zij had-
den behoorlijk wat fans meegeno-
men. Ook burgemeester Jan van 
Zanen, geen onbekende voor beide, 
bevond zich onder hun gehoor. Eind 
juli 1929 werd er op Texel een klei-
ne Toon geboren. Hij groeide op tus-
sen de schapen, koeien en varkens, 
maar toen vader de Haas voorstelde 
dat zijn zoon ook maar boer moest 
worden, bedankte stellig voor de 
eer. Toon wist allang wat hij wilde en 
dat was schilderen. Zijn onderwijzer 
had zijn talent ontdekt en moedig-
de zijn leerling aan om maar eens 
het portret van Colijn na te tekenen. 
De gelijkenis bleek frappant en de 
schilder was geboren. Nog steeds 
schildert de Haas portretten naast 
de vele stillevens en de Texelse 
landschappen. Maar liefst twee ten-
toonstellingen worden dit voorjaar 
op zijn geboorte eiland in Den Burg 
en Den Hoorn georganiseerd. “Als 
je hard werkt, heb je ook veel werk, 
misschien niet allemaal even goed, 
maar zoals collega Cees van Don-
gen het al zei: Het beste werk ga ik 
morgen maken. Je schildert niet om 
te verkopen, maar je verkoopt om te 
schilderen.” Toon heeft niet alleen 
een vlotte schilderstijl, maar is ook 
behoorlijk van de tongriem gesne-
den. Anders was dat bij Henk God-
thelp, hij is meer van het luisterende 

type, toch wist Pierre hem wel enige 
antwoorden te ontfutselen. Zijn ge-
boortejaar 1958 en hoe hij opgroei-
de in een harmonieus gezin waar-
van de vader als fourier werkte bij 
de Koninklijke Landmacht. Zijn zoon 
was echter wars van alles wat met 
militarisme had te maken. Hij was 
meer ‘van het gebroken geweertje’ 
en door zijn lengte (meer dan twee 
meter) werd hij tot zijn vreugde van 
dienstplicht vrijgesteld. Zijn middel-
bareschooltijd bracht hij door op 
het Snellius, daar werd wel duide-
lijk dat hij meer een talen- dan een 
wiskundeknobbel had. Zijn moe-
der wees hem op een advertentie in 
de krant waar een leerling journa-
list werd gevraagd. Hij werd aange-
nomen en is inmiddels redactiechef 
bij deze krant, waar hij nu al vieren-
dertig jaar in dienst is. Wat hij vond 
van de fusie tussen Amstelveen en 
Aalsmeer wilde Pierre weten. “Be-
stuurders zijn slimme mensen, die 
kunnen over hun eigen schaduw 
stappen. Dit gaat de gemeentes al-
leen maar voordeel opleveren”, was 
het antwoord. Nog even kreeg Toon 
het woord, hij werd uitgedaagd iets 
te vertellen over zijn docentschap in 
Trier en in Frankrijk. Hij glimlachte 
wat haalde zijn hand eens over de 
kin en antwoordde: “Ik ben geen 
docent, ik ben schilder door te schil-
deren.” Twee zonen die niet deden 
wat hun vader voorstelde en zich nu 
in hun werk zondagskinderen voe-
len. Het was de rode draad van deze 
middag die Pierre te voorschijn wist 
te toveren.

Janna van Zon 

Aalsmeer presenteert ‘bloemrijk 
trouwen’ op WeddingFair 
Aalsmeer - Op zondag 18 maart 
presenteert de gemeente Aalsmeer 
zich op de WeddingFair Trouwbeurs 
in de Nieuwe Bankrashal (Pandora 
3) in Amstelveen. Op de trouwbeurs 
is van-alles-en-nog-wat te vinden 
over trouwen. Voor elk budget is een 
goed aanbod te vinden. Na onder 
andere Den Haag, Amsterdam, Rot-
terdam en Zwolle is de WeddingFair 
op 18 maart in Amstelveen neerge-
streken. De trouwbeurs is een goe-
de gelegenheid voor een gezellig 
dagje uit om met vrienden, familie, 
de weddingplanner of ceremonie-
meester heen te gaan om de brui-
loft voor te bereiden. De gemeen-
te Aalsmeer laat hier zien waar ge-
trouwd kan worden in onze bloem-
rijke gemeente. Met de Historische 

Tuin, de Watertoren, het Gemeente-
huis en de Oud Katholieke Kerk aan 
de Oosteinderweg heeft Aalsmeer 
behoorlijk wat te bieden als het 
om trouwlocaties gaat. Op alle ge-
noemde locaties kan tegen een be-
taalbare prijs getrouwd worden. Op 
de WeddingFair staan deskundige 
trouwambtenaren die alles kunnen 
vertellen over trouwen in Aalsmeer. 
Geïnteresseerden kunnen een fo-
toboek inkijken of zelfs meekrijgen 
met daarin alle mogelijkheden. De 
WeddingFair start volgende week 
zondag om 11.00 uur in de Nieuwe 
Bankrashal, Pandora 3 (hoek Oran-
jebaan) in Amstelveen. De beurs is 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis. Meer informa-
tie? Kijk op www.weddingfair.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 8 maart 
verzorgt Brian Kabbes een dia-le-
zing bij Groei en Bloei over de he-
melse bergen van Kyrgyzstan. Het 
Tien Shan gebergte (De hemelse 
bergen) in Kyrgyzstan is voor na-
tuurliefhebbers een waar paradijs. 
Brian Kabbes ondernam verschil-
lende avontuurlijke reizen naar 
dit land, waarover hij tijdens de-

Dia-lezing over hemelse bergen
ze diavoorstelling vertelt. Tijdens 
zijn tochten werd geslapen bij lo-
cale herders en was het mogelijk 
het dagelijkse leven van deze se-
mi-nomaden van dichtbij mee te 
maken. De lezing wordt gegeven 
in het Wellant College aan de Lin-
naeuslaan 2 en begint om 20.00 
uur. Iedere geïnteresseerde is wel-
kom. 



Aalsmeer - Ook deze maand maart 
zijn twintig spaarders van de Bloe-
menzegelwinkeliers getrakteerd op 
een cadeaubon van 5 euro. De ge-
lukkige winnaars zijn P.C. van Aalst 
uit de Waterhoenstraat 3, R. Bak-
ker uit de Venusstraat 2, A.F. Bink-
horst uit de Sweelinckstraat 31, N. 
Brockhof uit de J. van Hattumweg 
15 in Amstelveen, A. Buis-Alderden 
uit de Gerberastraat 31, Bianca Buis 
van de Oosteinderweg 107a, M. Co-
lenberg uit de P.F. Sieboldlaan 12, H. 
van Itterzon uit de Azaleastrat 25, M. 

Jansen van de Aalsmeerderweg 85, 
Y. de Jong van Stommeerweg 55, J. 
Kruijer uit de Hugo de Vriesstraat 
82, W. van de Polder uit het Elzen-
laantje 5, E.D. Postma uit Zevenblad 
84 in Uithoorn, L. Tas uit de Bego-
niastraat 57, familie Uittenbogaard 
aan Verlaatsweg 15 in Rijsenhout, 
H.J. van Veen van Zwarteweg 141, 
M. Verbeek uit Achter de Wilgen 3, 
familie Verhaar uit de Apollostraat 
43, Y. Versteeg uit de Hugo de Vries-
straat 73 en familie van der Weijden, 
Uiterweg 127. Allen gefeliciteerd.
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CDA op werkbezoek bij 
Crown Business Studios
Aalsmeer - “We moeten er trots op 
zijn, dat Aalsmeer ook op het ge-
bied van entertainment zoveel te 
bieden heeft. Bovendien is het een 
belangrijk onderdeel van de plaat-
selijke economie’’, concludeerde 
een CDA-delegatie na afloop van 
het werkbezoek aan Crown Busi-
ness Studios op vrijdag 24 februa-
ri. Directeur Paul Brandjes van De 
Raad Bouwontwikkeling en mana-
ger Frans Mulckhuijse van Club Li-
berty verzorgden de rondleiding en 
presentatie. Sinds het vertrek van 
Endemol uit de voormalige veiling 
in het centrum van Aalsmeer wordt 
Crown Business Studios stap voor 
stap verder ontwikkeld. 
“We willen in het gebouw onder-
nemers uit de wereld van het en-
tertainment bij elkaar brengen, die 
elkaar aanvullen en versterken. En 
zakelijk gezien zijn  we redelijk te-
vreden over de bereikte resulta-
ten. Maar het vergunningentraject 
is moeizaam’’, aldus Brandjes tij-
dens het bezoek van de CDA-de-
legatie die bestond uit leden van 
fractie en bestuur en wethouder Ad 

Verburg. Zij kregen een uitvoerige 
rondleiding langs de verschillende 
onderdelen van het nieuwe enter-
tainmentconcept in het bestaan-
de, grote gebouw. Zoals de disco-
theek Club Liberty, restaurant Eet-
ze, 7street met zeven verschillende 
uitgaansmogelijkheden, de enorme 
studio en het theater. Dit wordt ge-
deeltelijk door vrijwilligers gerund. 
“Het gaat niet van een leien dak-
je, maar we boeken vooruitgang en 
dat stimuleert’’, aldus Brandjes en 
Mulckhuijse. 

Terwijl onderdelen nog op een na-
dere invulling wachten, zoals een 
Casino, biedt Crown Business Stu-
dios nu al werkgelegenheid aan 
circa tachtig personen. Volledig 
in bedrijf kunnen dat er volgens 
Brandjes 750 worden. “Belang-
rijk voor de Aalsmeerse economie. 
En de synergie met vrijwilligers is 
een mooi voorbeeld hoe het be-
drijfsleven en de maatschappij el-
kaar kunnen versterken’’, vonden 
de CDA’ers die deel konden nemen 
aan het bezoek.

Frans Mulckhuijse (rechts) en Paul Brandjes (derde van rechts) gaven de 
CDA-delegatie een rondleiding in Crown Business Studios. 

Van horizontaal naar verticaal
Nieuwe betaalpas Rabobank
Aalsmeer - Begin deze week is de 
Rabobank gestart met de uitgif-
te van de betaalpassen met geheel 
nieuwe vormgeving. De vernieuw-
de betaalpas heeft een verticaal 
design in plaats van de tot nu toe 
gebruikelijke horizontale vormge-
ving. Het verticale design sluit daar-
mee aan op het nieuwe pinnen, zo-
dat de gebruiker de pas logischer-
wijs verticaal gebruikt bij het doen 
van een betaling. Daarnaast is de 
betaalpas voorzien van IBAN (In-
ternational Banking Account Num-
ber). Met de nieuwe verticale oriën-
tatie van de bankpas zijn ook ande-
re veranderingen doorgevoerd. Ver-
melding van naam en nummer zijn 
omgedraaid. Het rekeningnum-
mer staat nu bovenaan en de naam 
van de pashouder op de tweede re-
gel. Daardoor blijven rekeningnum-
mer en pasnummer zichtbaar als de 

pas in de Random Reader wordt ge-
plaatst bij internetbankieren. Ook de 
achterkant van de pas heeft een an-
dere (verticale) indeling. Naast de 
handtekeningstrook staat de ver-
valdatum vermeld, die bij de eerder 
uitgegeven passen op de voorkant 
staat. De Rabobank anticipeert met 
de nieuwe betaalpas op de komen-
de veranderingen voor betalen in 
Europa. Daarom is het IBAN op de 
nieuwe pas gezet. Iedereen in Ne-
derland heeft nu al een IBAN voor 
buitenlandse betalingen. Straks 
wordt IBAN ook voor binnenlandse 
betalingen gebruikt. 
Uit oogpunt van kosten en duur-
zaamheid is gekozen voor regulie-
re vervanging aan de hand van de 
vervaldatum van de huidige betaal-
pas. Alle bestaande passen worden 
uiteindelijk vervangen door de nieu-
we passen.

Voorzitter Greenport onder indruk 
bedrijvigheid Aalsmeer
Aalsmeer - De bedrijvigheid in de 
sierteeltsector in deze regio is in-
drukwekkend’’, zei voorzitter Loek 
Hermans van Greenport Holland 
na afloop van zijn werkbezoek aan 
Greenport Aalsmeer op 5 maart. Hij 
werd ontvangen door onder meer 
burgemeester Pieter Litjens van 
Aalsmeer en bezocht kwekerij HPD/
Vireõ Potplants in De Kwakel en ex-
porteur DGI in Uithoorn. “En ik kom 
snel terug om meer op te kunnen 
steken van met name de verede-
lingssector’’, zegde hij de ontvangst-
delegatie toe. Greenport Holland is 
de overkoepeling van de belangen-
vereniging van het tuinbouwbedrijfs-
leven. Hermans is hiervan voorzitter 
sinds vorig jaar. Greenport Aalsmeer 
is een van de zes officiële greenports 
in Nederland. Er zijn grote overeen-
komsten tussen de greenports, maar 
ook opvallende verschillen. “Het 
mooie van een werkbezoek is, dat je 
dan nog meer oog krijgt voor de de-
tails’’, aldus Hermans. Tijdens het be-
zoek van HPD/Vireõ Potplants leg-
den Herwin Boomkamp, Patrick Ho-
genboom en Martin Hogenboom het 
volledige proces van de productie en 
afzet van potrozen op dit 6,5 hecta-
re grote bedrijf uit. Maar ook de ver-
edeling kwam aan de orde en wetge-
ving op het gebied van kwekers- en 
octrooirecht, de complexe automati-
sering en robotisering en de markt-
positie in de Europese retail. “Een 
groot voordeel van vestiging in de-
ze greenport en vlakbij FloraHolland 
is dat we heel snel kunnen inspelen 
op vragen uit de markt’’, aldus Boom-
kamp. “Verder versterken de collega-
bedrijven in de productie, handel, lo-
gistieke en toelevering de cluster’’, 

voegde burgemeester Litjens toe. Bij 
exporteur DGI (De Gooijer Interna-
tional) werd het bedrijfsproces uit de 
doeken gedaan door directeur Mari-
us Dekker. Ook daar kwam een keur 
aan onderwerpen aan de orde. Her-
mans greep bij de afronding van de 
discussie de gelegenheid aan om 
enkele onderwerpen uit de uitvoe-
ringsagenda van het topteam Tuin-
bouw en Uitgangsmaterialen aan de 
orde te stellen. Namens Greenport 
Holland was ook Tara Kolk aanwezig 
bij het werkbezoek en naast Pieter 
Litjens de nieuwe programmamana-
ger van Greenport Aalsmeer, Sander 
van Voorn. Het bedrijfsleven werd 
vertegenwoordigd door de gasthe-
ren van de bezochte bedrijven en 
door Coen Meijeraan (FloraHolland), 
André Smaal (Blooming Breeders) 
en Hermen de Graaf (Flower Main-
port Aalsmeer). 

André Smaal, Patrick Hogenboom, Loek Hermans en Pieter Litjens (vlnr) tij-
dens het werkbezoek aan Greenport Aalsmeer bij HPD/Vireõ Potplants De 
Kwakel.

Kennismaken met Mindfulness
Aalsmeer - Kennismaken met 
mindfulness kan door een work-
shop bij te wonen op zondag 18 
maart, die gegeven wordt door Joke 
van der Zwaan van Wings & Foot-
prints. Joke geeft deze workshop 
samen met Peggy Carbiere, even-
eens Mindfulness trainer. Na de-
ze ochtend, waar veel uitleg en en-
kele meditatie- en lichaamsoefe-
ningen gegeven zullen worden, zal 
de deelnemer een goed beeld heb-
ben van wat een training Mindful-
ness inhoudt. De workshop wordt 
gegeven in de ruimte van Raja Yo-
ga Aalsmeer in de Zijdstraat 72a van 
10.00 tot 13.00 uur. Kosten 10 euro. 
Opgeven kan telefonisch of per e-
mail bij Joke via 06-23861976 of in-
fo@wingsandfootprints.nl of bij Es-
ter van Raja Yoga Aalsmeer via 06-
55734994 of ester.eriksen.hill@
gmail.com. Mindfulness is geen the-
rapie, maar het kan toch een thera-
peutisch uitwerking hebben. Mind-
fulness kan ook ontspanning ge-
ven. De definitie die Jon Kabat Zinn, 
grondlegger van Mindfulness eraan 
geeft is: “Mindfulness betekent aan-
dacht, op een speciale manier ge-
richt, namelijk in het hier en nu en 
zonder oordeel.” Met behulp van 
meditatietechnieken en praktische 
oefeningen leer je uit de automati-
sche piloot te stappen, waardoor je 
meer keuzevrijheid krijgt in hoe je 
op gebeurtenissen in je leven rea-
geert. En dat verschaft je uiteindelijk 
meer vrijheid en rust. Wings & Foot 

prints biedt onder andere Mindful-
ness aan in de vorm basistrainingen 
en vervolgtrainingen. Tevens is het 
mogelijk meditatielessen te volgen 
op basis van Mindfulness of volgens 
de Zen traditie. Joke van der Zwaan 
heeft veel ervaring als yoga docen-
te en (Zen)meditatiebegeleider. Te-
vens geeft ze al enige tijd, samen 
met Marianne Buskermolen, psy-
chosomatisch oefentherapeut van 
Therapeutisch Centrum Oosteinder, 
de basistraining. Dit voorjaar zul-
len Joke en Peggy een basistraining 
starten. 

Deze training, die bestaat uit acht 
bijeenkomsten van 2,5 uur, zal even-
eens in TCO in Aalsmeer plaatsvin-
den en start op 24 mei. Voor meer 
informatie www.wingsandfoot-
prints.nl.

Bouw 36 appartementen in 
centrum Kudelstaart van start
Kudelstaart - Op 2 en 3 februari 
zijn vrijwel alle verkochte apparte-
menten getransporteerd bij notaris-
kantoor Van Boswijk & Van Gaalen. 
Een heuglijk moment voor de in-
middels dertig kopers in dit zo suc-
cesvolle plan. Ruim 80 procent van 
de appartementen zijn formeel ver-
kocht met het tekenen van koop-
contracten, een voor deze tijd unie-
ke prestatie. Om te kunnen starten 
met de bouw was onder andere een 
voorverkooppercentage van 70 pro-
cent nodig. Mijnsheerlyckheid C.V. 

zal naar verwachting eind maart 
starten met het bouwrijp maken van 
het terrein. Vervolgens is de progno-
se dat medio mei wordt gestart met 
de daadwerkelijke bouw. Een goede 
bouwtraditie is om het moment van 
de start van de bouw te vieren, de-
ze nog te bepalen datum zal te zijner 
tijd bekend worden gemaakt. Geïn-
teresseerden voor de laatste appar-
tementen zijn uiteraard nog steeds 
van harte welkom bij Brockhoff Ma-
kelaars in Amstelveen, zie ook www.
mijnsheerlyckheid.nl.

Op de foto v.l.n.r.: Koper Richard Hofsteden, directeur Martin van Dolderen 
van Mijnsheerlyckheid C.V. en Frans in den Bosch van notariskantoor Bos-
wijk & Van Gaalen.

Greenport ondernemer van de maand
Vreeken Sierteelt: “Investeer 
in kennis van de ondernemer”
Aalsmeer - Ondernemer van de 
maand maart is Jaap Vreeken van 
Vreeken Sierteelt B.V. te Rijsenhout. 
Het bedrijf heeft zich gespeciali-
seerd in het jaarrond telen van Bou-
vardia. Jaap Vreeken vertelt enthou-
siast over zijn bedrijf: “ We zijn on-
geveer 20 jaar geleden gestart en in 
heel Nederland zijn er slechts twee 
soortgelijke bedrijven. Daar werken 
we wel mee samen en over het al-
gemeen zitten we op één lijn qua 
aanpak.” Maar Vreeken Sierteelt is 
dus uniek in het gebied van Green-
port Aalsmeer. In het 2 hectare gro-
te bedrijf werken vier vaste mede-
werkers, in de zomer wordt dit team 
aangevuld met ongeveer vier uit-
zendkrachten. “Ja, ik ken Greenport 
Aalsmeer. Het is een sterke organi-
satie waarin veel partijen zijn verte-
genwoordigd. Wat de Greenport uit-
eindelijk echt voor mij persoonlijk 
kan betekenen, wacht ik eerlijk ge-
zegd nog af. Het belangrijkste the-
ma waar ze wat mij betreft veel aan-
dacht aan moeten besteden is ken-
nis en innovatie. Er moet meer ge-
investeerd worden in de kennis van 
de ondernemers zelf en dan heb ik 
het vooral over expertise op het ge-
bied van marketing. Ik zie dat veel 
ondernemers nog teveel ‘op de tuin’ 

blijven. Er zou meer energie gesto-
ken kunnen worden in het zoeken 
naar afnemers van de producten. 
Ik vind dat er kansen blijven liggen. 
Dat zou vanuit de Greenport wel ge-
stimuleerd kunnen worden.” Scho-
ling vind Jaap ook super belang-
rijk. “Twee maanden geleden waren 
er 70 studenten op het bedrijf in het 
kader van de Innovatieklas. Ik heb 
ze rondgeleid en ze laten zien dat 
de sector een hightech sector is. We 
moeten mensen naar onze bedrij-
ven blijven trekken om ze een reëel 
beeld te kunnen geven wat het vak 
inhoudt. Dat is ook de reden dat ik 
meedoe aan Kom in de Kas. Dit jaar 
zet ik de deuren weer open op 31 
maart en 1 april. Dat heb ik in 1992 
en 2002 ook gedaan. Ik wil graag la-
ten zien waar we mee bezig zijn.” 
Jaap tot slot: “Oh ja, duurzaamheid 
is wat ons betreft niet alleen belang-
rijk als het gaat om bijvoorbeeld bio-
logische bestrijdingsmiddelen, maar 
ook als het gaat om arbeid. Ik scha-
kel bijvoorbeeld regelmatig de soci-
ale werkplaats in. De medewerkers 
plakken de zakjes Chrysal op de 
bloemenhoezen. Men vindt het leuk 
werk en ik ben erg tevreden. Mis-
schien is dit nog een tip voor ande-
re ondernemers.”

Ondernemers enthousiast over elektrisch rijden
Geslaagd Zero Emission Event
Aalsmeer - Renault is een waar 
elektrisch offensief begonnen met 
de introductie van de Fluence Z.E. 
en de Kangoo Z.E. Renault Nieu-
wendijk draagt zijn steentje bij en 
heeft inmiddels de eerste elektri-
sche auto’s afgeleverd. Daarnaast 
zijn de elektrische auto’s op 23 fe-
bruari aan ondernemers uit de regio 
gepresenteerd. Ondernemers uit de 
regio kwamen op 23 februari naar 
het Renault Nieuwendijk Z.E. (Zero 
Emission) Event in Aalsmeer. Nicole 
Rutten van Renault Nederland ver-
telde alles over het one stop shop-
ping concept van Renault, elektrisch 
rijden in de praktijk, de techniek en 
de voor- en nadelen. De belangstel-
lenden lieten zich door een belas-
tingexpert van Berghoef Accoun-
tancy uitgebreid informeren over de 
nieuwe regels rondom fiscale bijtel-
ling en subsidies voor elektrisch rij-
den. 
Bovenal kwamen de bezoekers na-
tuurlijk om elektrisch rijden zelf 
te ervaren. Hun reacties na de de 
proefrit in de 100 procent emissie-
vrije elektrische Renault Kangoo of 
Fluence waren unaniem heel posi-
tief. Allen waren vooral enthousiast 
over het stille en soepele rijden en 
verrast over de power van de elek-
trische motor.

Uniek in zijn segment 
De Renault Fluence Z.E. staat nu bij 
Nieuwendijk in de showroom. De 
100% elektrisch aangedreven sedan 
is geschikt als zakenauto én als ge-
zinsauto en hij is uniek in zijn seg-
ment. De Renault Fluence Z.E. heeft 
een bijzonder fraaie lijn, biedt een 
comfortabel interieur en is voorzien 
van een scala aan handige tech-
nische snufjes. De Kangoo Z.E. is 
eveneens bij Renault Nieuwendijk 
te bewonderen en is bedoeld voor 
zakelijke klanten die op zoek zijn 
naar een zuinige en milieuvriendelij-
ke bestelauto. De Kangoo Z.E. is ook 
leverbaar in een Maxi-versie – met 
twee of vijf zitplaatsen – en heeft 
dezelfde praktische kwaliteiten als 
de versie met conventionele ver-
brandingsmotor: dezelfde laadruim-
te, hetzelfde laadvermogen en het-
zelfde comfort. Wie net als de on-
dernemers is geïnteresseerd in de 
elektrisch aangedreven Z.E.-model-
len, kan bij Nieuwendijk uitgebreid 
kennismaken met de Renault Fluen-
ce Z.E. en de Renault Kangoo Z.E. 
Naast deze modellen volgt in april 
2012 de Renault Twizy en in het na-
jaar de Renault ZOE. Uiteraard kun-
nen de gespecialiseerde medewer-
kers alles vertellen over elektrisch 
rijden en het Renault Z.E.-gamma. 

Verkoop fair-trade producten
Amstelveen - Op dinsdag 13 
maart organiseert het ROC Amstel-
veen een open dag. Op deze dag 
zullen zogenaamde fair-trade pro-
ducten verkocht worden. Dit zijn 
door middel van eerlijke handel 
verkregen producten. Bijvoorbeeld 
uit derde wereldlanden, waarbij de 
producent een rechtvaardige prijs 
voor zijn producten krijgt. Tussen de 
afnemer van Fair Trade artikelen en 
de producenten in de Derde Wereld 
worden afspraken gemaakt over 
prijszekerheid en stabiliteit in de af-
name van de producten. Vaak wordt 

door de afnemer vooraf al een aan-
betaling gedaan zodat de produ-
cent de mogelijkheid heeft om te 
investeren in het productieproces. 
Bij de productie van Fair Trade ar-
tikelen wordt zoveel mogelijk re-
kening gehouden met de ecologi-
sche en sociale omstandigheden 
ter plaatse. 
De verkoop van deze producten zal 
beginnen om 16.00 uur en duurt tot 
20.00 uur. Uiteraard hopen de leer-
lingen van het ROC op een grote 
opkomst en ze nodigen u dan ook 
van harte uit. Cadeau Bloemenzegelwinkeliers

Verkoop Israel 
producten
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart 
wordt in het Baken in de Sportlaan 
86 weer een verkoop van producten 
uit Israel gehouden. Tussen 10.00 en 
16.00 uur presenteert consulente 
Wichers de nieuwste voorjaarscol-
lectie, nieuwe Dode Zee producten 
en allerlei heerlijkheden uit Israel 
om mee te koken. Binnen lopen is 
vrijblijvend. Ga eens kennis maken. 
Bij besteding vanaf 20 euro krijgen 
kopers de allernieuwste handcrème 
cadeau. Voor informatie kan gebeld 
worden naar 020-6455530.
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Bestuurder ramt 
middengeleider
Oude Meer – Op de Fokkerweg 
ontstond maandagochtend 5 maart 
om 10.00 uur een aanrijding tussen 
een bestelauto en een vrachtwagen. 
De bestuurder van de bestelauto 
verloor in de bocht de macht over 
het stuur, ramde de middengelei-
der en kwam tegen een tegemoet-
komende vrachtwagen aan. Door de 
klap is de auto van het talud afgere-
den. De bestuurder, 54-jarige man 
uit Amstelveen, is met gebroken rib-
ben vervoerd naar een ziekenhuis.

Inhoud aanhanger 
in vlammen op 
Rijsenhout – Op de Koeteburg in 
Rijsenhout ging in de nacht van za-
terdag 4 op zondag 5 maart een 
aanhanger in vlammen op. De 
brandweer bluste het vuur maar kon 
niet voorkomen dat de inhoud ver-
brandde. De aanhanger zelf bleef 
intact. De politie sluit brandstichting 
niet uit. Heeft u iets gezien? Getui-
gen kunnen contact opnemen met 
de politie via 0900-8844.

Poging inbraak 
supermarkt
Rijsenhout - Zondagnacht 5 maart 
omstreeks 03.10 uur is geprobeerd 
in te breken bij een supermarkt aan 
de Werf. Bekend is dat twee man-
nen hebben getracht de schuifdeu-
ren van het bedrijf open te breken. 
De mannen zijn niet binnen ge-
weest. De politie heeft de zaak in 
onderzoek en vraagt mensen die 
getuige zijn geweest of mogelijk in 
de dagen voor de poging inbraak 
verdachte personen hebben gezien, 
zich te melden via 0900-8844.

Kudelstaart - “Wat hoort hier niet thuis?” Die vraag komt snel op bij het zien 
van de afgedankte TV bij de glasbakken. De foto werd gemaakt bij AH in Ku-
delstaart. Mocht iemand twijfelen of je nou wel of geen grofvuil bij een glas-
bak mag neerzetten: Dat kan dus niet. Glasbakken zijn voor klein glaswerk dat 
door de openingen past en groter afval moet toch echt naar de Meerlanden in 
Rijsenhout worden gebracht. Een andere mogelijkheid is om het afgedankte 
apparaat te laten ophalen door het afvalbedrijf (www.meerlanden.nl)

Glasbak meerlandendepot?

Aalsmeer - In de vergadering 
van het Beraad en de Raad van-
avond, donderdag 8 maart, stel-
len burgemeester en wethouders 
voor een haalbaarheidsonderzoek 
te doen naar de economische be-
nutting en de lange termijn exploi-
tatie van het fort Kudelstaart. Het 
fort is zowel onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam (Unesco-erf-
goed) als Rijksmonument. De pro-
vincie Noord-Holland heeft een ac-
tief ondersteunend beleid voor de 
forten van de Stelling van Amster-
dam. De provincie ziet graag dat het 
fort ontwikkeld wordt met publiek-
stoegankelijke functies op gebied 
van natuur, recreatie en toerisme of 
cultuur of maatschappelijke doel-
einden. Het fort is momenteel niet 
toegankelijk voor een breed publiek 
en verkeert bouwkundig in matige 
staat. Het fort wordt binnen enke-
le jaren afgestoten door de huidige 
eigenaar, het Ministerie van Defen-
sie. “Juist nu zijn er kansen om het 
fort tot ontwikkeling te brengen als 
‘versterkend object’ voor Aalsmeer 
in brede zin”, aldus de bestuur-
ders. Het college zou graag zien dat 
het fort tot ontwikkeling wordt ge-

bracht en functies krijgt die open-
baar toegankelijk zijn en een gro-
te meerwaarde hebben voor de ge-
meente. Daarbij wordt onder ande-
re gedacht aan een combinatie van 
watersport en cultuur, maar ook an-
dere functies worden niet uitgeslo-
ten. Bij voorkeur wordt samenwer-
king gezocht met partijen in de pri-
vate sector waarbij de gemeente re-
gie voert. 
De eerste stap om te komen tot ont-
wikkeling van het fort is de uitvoe-
ring van een haalbaarheidsonder-
zoek. Aan de fracties wordt ge-
vraagd hiervoor een bedrag te re-
serveren van 125.000 euro. Van de 
provincie kan de gemeente een 
subsidie voor cultureel erfgoed krij-
gen van 67.500 euro. De vergader-
avond begint om 19.30 uur met een 
informatief beraad in de raadskel-
der, om 20.15 uur start vervolgens 
het Beraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis en wordt afgesloten 
met de Raad rond 20.10 uur. Ook op 
de agenda: Uittreding G2, afvalstof-
fenverordening, cultuurhistorische 
analyse en herzien grondexploita-
tie project &2=1. De vergaderavond 
kan door inwoners bezocht worden. 

Vanavond vergadering Beraad en Raad

Fort als versterkend object 
voor gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Sinds vorige week 
woensdag 29 februari wordt hard 
gewerkt aan het plaatsen van de 
nieuwe Raadhuisbrug tussen het 
Raadhuisplein en Van Cleeffka-
de. Het wegdek van de brug wordt 
vernield en verzwaard en natuur-
lijk krijgt de brug haar karakteris-
tieke boog terug. Deze ligt al kant 
en klaar te wachten op plaatsing. 
Hopelijk wordt de boog, net als 
zijn voorganger, weer voorzien van 

sfeervolle verlichting. De werkzaam-
heden duren naar verwachting tot 
en met aanstaande vrijdag 9 maart. 
Tijdens de werkzaamheden kan na-
tuurlijk geen gebruik gemaakt wor-
den van de brug. Het gedeelte is 
goed afgezet, want wie toch denkt 
deze uitgang te nemen belandt in 
het water. De ingang vanaf de Sta-
tionsweg naar het parkeerterrein op 
het Raadhuisplein is tijdelijk inge-
richt als zowel in- als uitgang. 

Raadhuisbrug vordert

ingezonden
Verdieping Hornweg graag 
weer op gemeenteagenda!
Met deze brief in de Meerbode wil 
ik U vragen om het lage viaduct 
over de Hornweg nog een keer op 
de agenda te zetten met de bedoe-
ling om tot een beter besluit en re-
sultaat te komen als wat er tot nu 
toe allemaal is geprobeerd. Zoals 
het plaatsen van ijzeren portalen, 
die al heel snel kapot gereden wer-
den, als ook de tweede serie ijzeren 
palen die weer even robuuster zijn 
dan de eerste, maar inmiddels ook 
weer voor de helft verdwenen zijn. 
Ook nog eens twee portalen met 
rood witte kettinkjes er aan om de 
te hoge auto’s te laten voelen dat ze 
te hoog zijn. Ook weer weggehaald. 
Gemeentebestuur van Aalsmeer: 
Hoeveel van deze geldverslinden-
de oplossingen om e automobilisten 
te waarschuwen moeten er nu nog 
bedacht worden zonder dat het ef-
fect heeft? Ja, ik hoor u al zeggen. 
Er staan verkeersborden waarop 
staat dat het viaduct maar tot 2.50 
meter hoog is en die aangeven dat 
de chauffeurs goed moeten opletten 
om niet tegen dat verrekte lage via-
duct aan te rijden. 
Probeer nu eens een potje met eu-
ro’s te creëren om dit definitief op 
te lossen. Bijvoorbeeld de weg on-
der het lage viaduct twee meter uit-
graven, aan beide zijden van de weg 
een damwandje plaatsen en een 

put met een pomp erin voor als er 
veel regen valt. Ik denk, nee ik weet 
het zeker dat U heel veel mensen in 
Aalsmeer hier mee blij zou maken 
met deze verdieping van de weg. 
En het aanzicht wordt ook nog eens 
mooier van. Maar belangrijker: Elke 
auto kan er normaal onder door! Nu 
hoor ik u zeggen, maar dat kan hier 
niet. Gaat U eens in Warmond kij-
ken, daar hebben ze het ook zo ge-
maakt. Het werkt perfect, alle soor-
ten auto’s kunnen er onder door. 
Ook hoor ik U zeggen: Waar halen 
we het geld vandaan? Probeer eens 
heel creatief te zijn en dan vind U 
echt wel een oplossing. Want waar 
een wil is is een weg! En laten we nu 
eerlijk zijn, we maken allemaal wel 
eens fouten of een verkeerde be-
rekening, zoals de paaltjes destijds 
in het fietspad op de Hornweg. Dat 
heeft U toch ook weer opgelost? Of 
de Mikadoschool veel te klein, ook 
daar bent U creatief bezig geweest 
om de gelden bijeen te zoeken en 
het op te lossen. 
Nu alleen nog maar een verdieping 
in de Hornweg en Aalsmeer zier er 
weer een stuk beter uit én is ook be-
ter bereikbaar.

T.H. Nap
Willem Alexanderstraat 62
1432 HM Aalsmeer

Aalsmeer - Het Ontwikkelings-
bedrijf &2=1 is in opdracht van de 
gemeente gestart met de eerste 
sloopwerkzaamheden voor de aan-
leg van de Nieuwe Aalsmeerder-
laan (voorheen de Noordvork). De-
ze nieuwe, ongeveer 1 kilometer 
lange weg wordt in een slingerbe-
weging aangelegd vanaf de krui-
sing Burgemeester Kasteleinweg 
met Stommeerkade naar de krui-
sing Stommeerkade met het Biel-
zenpad. De sloopwerkzaamhe-
den betreffen voormalige kassen 
en andere opstallen in het gebied 
achter de Stommeerkade. Daar-

bij worden ook eventuele grond-
saneringen uitgevoerd. Ook wor-
den diverse bomen verwijderd. Zo-
dra de sloopwerkzaamheden heb-
ben plaatsgevonden, wordt ge-
start met het ontgraven van sloten 
en het aanbrengen van de opbouw 
van de nieuwe weg. Wie geduren-
de de werkzaamheden vragen en/
of opmerkingen heeft, kan terecht 
bij de heer B. Tijmense, milieuco-
ordinator van Ontwikkelingsbedrijf 
&2=1. Tel. 06-57821430 of e-mail:  
toezicht@detuinenvanaalsmeer.
nl of kijk op: www.detuinenva-
naalsmeer.nl. 

Sloopwerkzaamheden voor 
aanleg Aalsmeerderlaan

De bouw gaat starten in de Zijdstraat, hoek Dorpsstraat en Molenpad. Allereerst wacht saneren en slopen van de hui-
dige, oude bebouwing.

Saneren, slopen, heien en bouwen voor 
huizen en winkels Zijdstraat Dorpsstraat
Aalsmeer - Deze week is Van Ber-
kel Projectontwikkeling uit Leimui-
den gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw van 
appartementen, winkels en een on-
dergrondse parkeergarage tussen 
het Molenpad en de Zijdstraat. Wet-
houder Ulla Eurich: “Als het straks 
allemaal klaar is, is dit project een 
aanwinst voor Aalsmeer Centrum. 
Het zal de aantrekkingskracht van 
dit gedeelte van de Zijdstraat enorm 
vergroten.” De bestaande oude pan-
den gaan plaats maken voor fraai 
vormgegeven gevels waarachter 34 
appartementen en 2.900 vierkan-
te meter aan winkel- en voorzie-
ningenruimte schuil gaan. De be-
woners kunnen straks ondergronds 
parkeren in de parkeerkelder die 
ruimte biedt aan 90 voertuigen. Nog 
eens 37 openbare parkeerplaat-
sen komen er bovengronds aan het 
Molenpad, en 3 aan de Dorpsstraat. 
Eerst moeten de oude panden wor-
den gesaneerd. Daarna start het 
bouwbedrijf met de sloop. Dit zal 
ongeveer drie à vier weken duren. 
Na de sloop zullen de heiwerkzaam-
heden starten en worden er dam-
wanden aangebracht om grondwa-
ter tegen te houden. De aan- en af-
voer van materialen zal gebeuren 

via de Dorpsstraat. Het is helaas 
niet te vermijden dat omwonenden 
en bewoners van de Dorpsstraat tij-
dens al deze werkzaamheden over-
last ervaren. Uiteraard zal het bouw-
bedrijf proberen de overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Archeologisch onderzoek
Het gebied is van zeer grote ar-
cheologische waarde. De verwach-
ting is dat er waardevolle resten zul-
len worden aangetroffen uit de la-
te middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
Ook worden resten van het oude 
weeshuis, dat al afgebeeld staat op 
kaarten uit 1650, verwacht. De spo-
ren en vondsten kunnen verder be-
staan uit ophogingslagen, kavelslo-
ten, beschoeiingen, kelders, funde-
ringen van woonhuizen en bijge-
bouwen, waterputten, stookplaat-
sen, potscherven, afvalkuilen, beer-
putten, verkavelingspatronen en 
overige bewoningssporen. Na de 
grondsanering zal daarom eerst ar-
cheologisch onderzoek plaatsvin-
den. Het onderzoek in de bouwput 
van de parkeergarage moet worden 
verricht door een archeologisch be-
drijf dat in het bezit is van een op-
gravingsvergunning en dat een des-
kundig veldteam ter beschikking 

heeft. Een senior-archeoloog met 
kennis van de archeologie van de la-
te middeleeuwen en de nieuwe tijd, 
zal leiding geven aan het team. Om 
te voorkomen dat de bouwput vol-
loopt met grondwater, worden eerst 
damwanden aangebracht. Vervol-
gens zullen er tot drie meter on-
der het maaiveld heipalen worden 
geslagen. De aannemer zal zelf de 
bovenste 30 centimeter grond, zo-
als verharding en verstoorde boven-
grond, verwijderen. Het archeolo-
gisch team zal bij de verdere graaf-
werkzaamheden aanwijzingen ge-
ven. De putten worden getrapt aan-
gelegd om instorting te voorkomen. 
De archeologen maken de vondsten 
schoon en fotograferen en docu-
menteren alles. De Aalsmeerse bo-
demschatten zullen door iedereen 
te bewonderen zijn tijdens een ten-
toonstelling. Plaats en periode zul-
len in de lokale media bekend wor-
den gemaakt. Uiteindelijk gaan de 
archeologische vondsten naar het 
provinciaal depot in Wormer. 

Meer informatie over het ontwerp 
en de bouwwerkzaamheden aan het 
Molenpad, Zijdstraat en de Dorps-
straat staan op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.

Herstel asfalt 
van Hoofdweg
Kudelstaart - Vanaf maandag 12 
maart worden op de Hoofdweg as-
faltreparaties uitgevoerd. Het be-
treft de rand langs de watergang, 
vanaf de Ambachtsheerweg, over 
een lengte van ongeveer 320 meter. 
De werkzaamheden nemen onge-
veer drie dagen in beslag. Het ver-
keer ondervindt enige hinder van de 
werkzaamheden, maar kan wel ge-
bruik blijven maken van de weg in 
beide richtingen. Er wordt rekening 
gehouden met de spitstijden, zodat 
de overlast voor het verkeer zo ge-
ring mogelijk zal zijn. In de week van 
maandag 19 maart wordt de belij-
ning waar nodig hersteld.

Omleiding in Oost
Aalsmeer - Vanaf maandag 12 
maart worden ook asfaltreparaties 
uitgevoerd op de Willem-Alexan-
derstraat en de Beatrixstraat. De 
werkzaamheden nemen ongeveer 
vier dagen in beslag. Auto’s kunnen 
tijdens de werkzaamheden geen 
gebruik maken van de wegen en 
worden via borden omgeleid. Fiet-
sers en voetgangers kunnen wel 
gebruik blijven maken van de we-
gen. De betrokken bewoners wor-
den per brief geïnformeerd en hen 
wordt gevraagd om hun auto’s niet 
te parkeren op deze wegen gedu-
rende de werkzaamheden.

Glasvezelkabel bij 
wijkraad Oost
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost houdt maandag 12 maart een 
wijkraadvergadering. De inloop is 
vanaf 19.00 uur. Van 20.00 tot 21.00 
uur is er uitleg en informatie over 
de aanleg van het glasvezelnetwerk 
in Oost. De informatie wordt gege-
ven door mevrouw Jolijn van Spae-
ndonck. De bijeenkomst is in brede 
school De Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66 en iedere geïnteres-
seerde is welkom. 

Bouw huizen in 
de Dorpsstraat
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heb-
ben Dinsdag 28 februari om de 
aanvraag omgevingsvergunning 
voor de bouw van een woning op 
het perceel Dorpsstraat 106 en de 
bouw van een woning op het per-
ceel Dorpsstraat 108, nabij de Lijn-
baan, positief te benaderen. De be-
stuurders zijn bereid de gemeen-
teraad voor te stellen om een ont-
werpverklaring van geen beden-
kingen af te geven voor het bouw-
plan. De projectafwijkingsprocedu-
re zal opgestart worden na de ver-
krijging van een ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen van de ge-
meenteraad. Deze ontwerpverkla-
ring en de bouwplannen worden 
dan ter inzage gelegd. Gelijktijdig 
wordt een hogere grenswaarden-
procedure gestart.

Schilderij en tv weg
Aalsmeer - Tussen donderdag 1 
en vrijdag 2 maart heeft een inslui-
ping plaatsgevonden in een woning 
aan de Vlinderweg. De dieven zijn 
er vandoor gegaan met een schil-
derij en een televisie. De insluiping 
moet gebeurd zijn tussen twaalf uur 
‘s middags en twaalf uur ‘s nachts. 
Er zijn geen braaksporen bij het huis 
aangetroffen.

Snelle brommers!
Aalsmeer - Op zaterdag 3 maart 
heeft de politie een bromfietscon-
trole gehouden. Een groot aantal 
brommers is op de rollerbank gezet. 
De hoogst gemeten snelheden wa-
ren 87, 84, 79 en 78 kilometer. De ei-
genaren hebben hun kentekenbe-
wijzen in moeten inleveren. Ook zijn 
bekeuringen uitgeschreven. De in-
woners van Aalsmeer en een Uit-
hoornaar krijgen vier weken de tijd 
om hun bromfiets in oude, niet op-
gevoerde, staat te brengen.

Boete openbare 
dronkenschap
Aalsmeer - Op woensdag 29 febru-
ari rond drie uur in de middag is op 
de Machineweg een 35 jarige man 
aangehouden wegens openbare 
dronkenschap. De politie had een 
melding gekregen dat er iets lag in 
de berm. De in Aalsmeer woonach-
tige man is ter ontnuchtering mee-
genomen naar het politiebureau in 
Amstelveen. Rond zeven uur in de 
avond was hij redelijk ontnuchterd 
en mocht hij met een boete het bu-
reau weer verlaten.

Spiegel van auto af
Aalsmeer - Tussen vrijdag 2 en 
zondag 4 maart is van een zwarte 
Renault Twingo de linkerbuitenspie-
gel afgehaald. De auto stond gepar-
keerd in het dorp. De politie denkt 
aan hergebruik van de spiegel, niet 
aan vernieling.

Gezochte man
Schiphol-Rijk – Vrijdag 2 maart 
hield de Marechaussee op Lucht-
haven Schiphol een voor de politie 
Kennemerland gesignaleerde man 
aan. De 24-jarige Amsterdammer is 
verdacht in een mishandelingszaak 
die 15 december op de Fokkerweg 
plaatsvond.
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 Kinderen bedenken eigen 
vakantieprogramma
Aalsmeer - Afgelopen week was 
het weer voorjaarsvakantie. Elk jaar 
bedenken de Nannies van Compa-
Nanny leuke activiteiten om met de 
kinderen te doen. Maar dit jaar be-
sloten ze het anders aan te pakken. 
Want zou het niet nog veel leuker zijn 
als kinderen zelf hun eigen vakan-
tieprogramma mogen bedenken? 
En dat lieten de kinderen zich geen 
twee keer zeggen! Naar de boerderij, 
een echte supermarkt naspelen en 
koken stonden bovenaan hun lijstje. 
Daarnaast werd er flink geknutseld 
in het atelier aan prinsessenschilde-
rijen, een vaandel voor de prins en 
prachtige kijkdozen. De kinderen van 
CompaNanny vonden het fantastisch 

en de ideeën voor de volgende va-
kantie zijn al weer volop in de maak! 

Lachen bij Binding Oost
Aalsmeer - Op de nieuwe maand-
kalender van Binding Oost staat een 
leuke lachfilm met Mr. Bean. Dus 
heb je zin in een middagje lachen, 
kom dan woensdag 14 maart langs! 
De film start om 13.15 uur, duurt tot 
ongeveer 15.15 uur en kost 2 eu-
ro entree. Binding Oost is te vin-
den aan de Machineweg 12 en is 
bedoeld voor tieners van 10 tot en 
met 15 jaar. Vorige keer is hard ge-

werkt aan een prachtige bloembak. 
Het was een bouwpakket, gemaakt 
door Dirk van Willigen, en daar heb-
ben de tieners flink voor moeten 
timmeren. 
Dit keer heeft Wijkraad Oost de 
knutselmiddag mogelijk gemaakt. 
Wil je weten wat er nog meer te 
doen is bij de Binding? Kijk dan op 
de agenda’s op de website www.de-
binding.nl.

Sneeuwwit Vogeltje in het 
Poppentheater Amstelveen
Amstelveen - Op zondagochtend 11 
maart wordt voor de kleintjes vanaf 
3 jaar de voorstelling ‘Sneeuwwit Vo-
geltje’ gespeeld in het Amstelveens 
Poppentheater. Op een dag vindt het 
sneeuwwit vogeltje een ei van goud 
in zijn nest. Zou het soms van de ko-
ningin zijn? Hij wil het best terug-
geven, maar, waar woont de konin-
gin eigenlijk? Samen met zijn dieren-
vriendjes gaat het sneeuwwit vogel-
tje op zoek door het water en met een 

grappige auto over land. En natuur-
lijk komt het gouden ei weer terug bij 
de koningin. Een grappig en lief ver-
haal met kleurrijke poppen van vilt 
en muziek van onder andere Schu-
bert en Rossini en Saint Saens, aan-
gevuld met eigen liedjes. Toegangs-
prijs is 8,50 euro. Telefonisch reser-
veren kan op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur via 
020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Smaak- en proeflessen voor de 
Zuidooster en Oosteinderschool
Aalsmeer - Albert Heijn wil een ge-
zonde leefstijl voor kinderen leuk 
maken en biedt daarom de groepen 
6 en 7 van de Zuidooster en Oost-
einderschool smaak- en proeflessen 
aan. In deze lessen wordt gezonde 
voeding op een interactieve manier 
onder de aandacht van de leerlingen 
gebracht. De smaak- en proeflessen 
op donderdag 15 maart leren leer-
lingen van groep 6 hoe smaak werkt 
en hoe ze verschillende smaken 
kunnen onderscheiden. Ook maken 
de lessen duidelijk waarom gezond 
eten en drinken belangrijk is voor 
hun lichaam. Leerlingen in groep 7 
leren welke functies verschillende 
voedingsstoffen hebben voor het li-
chaam. Daarnaast ontdekken ze ‘als 
kleine professoren’ op een interac-
tieve manier in welke producten van 
de ‘schijf van vijf’ goede voedings-
stoffen zitten. Bij de lessen horen 

ook weer gratis boodschappenpak-
ketten die op donderdag 15 maart 
afgehaald kunnen worden bij de Al-
bert Heijn op het Poldermeester-
plein 1. Dit jaar nemen 160.000 leer-
lingen in heel Nederland deel aan de 
smaak- en proeflessen. De smaak- 
en proeflessen maken onderdeel uit 
van het Ik eet het beter-programma. 
Ik eet het beter is het overkoepelend 
educatief platform van Albert Heijn 
gericht op kinderen in groep 5, 6, 7 
en 8. 
Onder dit platform vallen verschil-
lende initiatieven die leerlingen ac-
tief aanzetten tot een gezond voe-
dingspatroon waaronder in maart de 
smaak- en proeflessen voor groep 6 
en 7 en in april de klasselunch voor 
groep 8. De lesmaterialen zijn ont-
wikkeld in samenwerking met exter-
ne onderwijsspecialisten en met ad-
vies van het Voedingcentrum. 

KDO JG1 maakt kans op 
een clinic bij AJAX
De Kwakel - Op 1 april aanstaan-
de organiseren AEGON en Fonds Ge-
handicaptensport voor vier G-voetbal-
elftallen een unieke voetbalclinic. De 
voetbalclinic staat onder leiding van 
jeugdtrainers van Ajax en vindt plaats 
op het trainingcomplex de Toekomst 
van Ajax. De winnaar mag bovendien 
ook de shoot-out doen op 1 april in de 
Arena bij de wedstrijd AJAX-Heracles. 
AEGON en Fonds Gehandicaptensport 
zouden graag alle G-voetballers in Ne-
derland uitnodigen, maar helaas is de 
capactiteit van de Toekomst niet toe-
reikend. Uit meer dan zestig inschrij-
vers is KDO JG1 geselecteerd bij de 
laatste tien kanshebbers. Van de tien 
G-voetbalelftallen kunnen er vier G-

voetbalelftallen door. Het G-voetbal-
team KDO JG1 uit De Kwakel maakt 
kans op één van de 4 plekken. De 
teams met de meeste stemmen wor-
den uitgenodigd. Stemmen kan tot en 
met 19 maart 12.00 uur. De jeugd van 
KDO hoopt uiteraard op veel stemmen. 
De teams presenteren zich in een film-
pje. Ga naar www.aegon.nl/ajax, zoek 
KDO JG1 op en stem op dit team. Hoe 
meer stemmen, hoe meer kans. G-
voetbal is bedoeld voor mensen die 
door een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking belemmerd zijn in hun 
bewegingsmogelijkheden. Meer infor-
matie is verkrijgbaar bij KDO via web-
site www.kdo.nl. Contactpersoon: Re-
né Lek, tel. 06-21631953.

Held van de wijk?!
Kindersubsidie Jantje Beton
Aalsmeer - Tweederde van de kin-
deren geeft aan dat ze vaker buiten 
zouden spelen als het buiten min-
der saai is. Jantje Beton introdu-
ceert daarom een unieke subsidie 
voor kinderen. Kinderen kunnen de-
ze week een subsidie aanvragen voor 
een buitenspeelactiviteit in hun ei-
gen buurt. Samen met een volwas-
sene kunnen zij een aanvraag in-
dienen via www.jantjebeton.nl/kids 
van maximaal 500 euro. Jantje Be-
ton directeur Rob van Gaal: “Kinde-
ren spelen graag buiten, maar dat is 
niet altijd mogelijk. Om ze daarbij een 
handje te helpen, stellen we nu een 

subsidie beschikbaar aan kinderen 
om hun leukste buitenspeelidee te 
kunnen uitvoeren.” Deze week, tot en 
met 10 maart, komen ruim 1700 lo-
kale jeugdorganisaties langs de deur 
voor de Jantje Beton Collecte. The-
ma is ‘Laat ons spelen’. De helft van 
de opbrengst gaat naar de collecte-
rende verenigingen. De andere helft 
gebruikt Jantje Beton voor projecten 
die vrij buitenspelen in de buurt be-
vorderen. Dit jaar heeft Jantje Beton 
een speciale actie. Gevers kunnen op 
laatonsspelen.nl de held van hun wijk 
worden door een vogelnestschom-
mel voor hun buurt te winnen.

Mountainbike competitie jeugd
Podiumplek voor Mauro!
Aalsmeer - Zaterdag 3 maart is in 
Assen de eerste ronde van natio-
nale jeugd moutainbike competi-
tie verreden. De Aalsmeerder Mau-
ro Wuurman (categorie 1) wist zich 
na een zeer slechte start alsnog te-
rug te vechten naar een mooie der-
de plaats! De wedstrijd duurde te kort 

om nummer één en twee nog in te ha-
len! Mauro Wuurman kon na afloop 
tevreden terugkijken op een sterk ge-
reden wedstrijd! De bronzen medaille 
mocht hij, inclusief een boeket bloe-
men, op het podium in ontvangst ne-
men! Tevreden werd de terugreis naar 
Aalsmeer ingezet.

Kindertekeningen naar Emiraten
KCA gaat internationaal
Aalsmeer - Stichting KCA is uitge-
nodigd om deel te nemen aan een 
biënnale voor kinderkunst in Shar-
jah in juni 2012. Sharjah is een on-
derdeel van de Verenigde Arabische 
Emiraten (VAE). Onlangs bezocht de 
heer Sherif Awad, namens de orga-
nisatie in het verre oosten, een be-
zoek aan de KCA Kinderkunstzolder. 
Hij was onder de indruk van de te-
keningen, gemaakt door kinderen 

tijdens de kunstkijklessen. Op de-
ze wereld tentoonstelling voor kin-
derkunst zal KCA Nederland verte-
genwoordigen. Annefie van Itter-
zon maakt een representatieve keu-
ze van tekeningen van kinderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart, die op de 
biënnale zullen worden getoond. Na 
afloop van de tentoonstelling krij-
gen de jonge talenten uit Aalsmeer 
uiteraard hun werken weer terug. 

Stuur ook een tekening op
Uilen op Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Onder de houten bal-
ken van de Kinderkunstzolder is een 
nieuwe tentoonstelling ingericht over 
uilen. Tijdens de kunstkijklessen zijn 
fraaie bos- en sneeuwuilen getekend 
door leerlingen van groep 4 van ba-
sisschool De Brug. Ook de cursisten 
van de Werkschuit hebben dit onder-
werp genomen voor hun schilderijen 
en werstukken in klei. Wil je ook een 
uil tekenen? Stuur hem dan op naar 

het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 
9 (1431 CA Aalsmeer). Jouw teke-
ning gaat dan deel uitmaken van de 
expositie over uilen op de kinder-
zolder. Schrijf wel je naam, adres en 
leeftijd op de tekening.

Hoogste punt nieuwbouw 
kinderdagverblijf Gremlins 
Rijsenhout - Pamela Kaslander 
is uitverkoren om de vlag te hijsen 
nu het hoogste punt van de bouw 
van Kinderdagverblijf Gremlins is 
bereikt. Na maanden hard werken, 
ook toen het zo hard vroor, was 
het afgelopen vrijdag eindelijk zo-
ver, de bouwvakkers zijn aangeko-
men bij de top van het kinderdag-
verblijf. Altijd een bijzonder moment 
en reden te meer om het glas te hef-

fen met een lekker hapje samen met 
de bouwvakkers. Al vanaf septem-
ber 2011 wordt hard gebouwd om 
een nieuw kinderdagverblijf te rea-
liseren en in de tussentijd zitten de 
kinderen van Gremlins in volle af-
wachting op een tijdelijk adres bij 
de Immanuelschool. Medio mei dit 
jaar hoopt Kinderdagverblijf Grem-
lins hun nieuwe optrek te kunnen 
betreden. 

Basketballers X4 knokken 
zich langs Hoofddorp J4 
Kudelstaart - Na de verloren wed-
strijd van 2 weken geleden en een 
vakantie, mochten de jongens en 
meiden van X4 van Basketbal-
vereniging Aalsmeer weer in de 
Proosdijhal het speelveld betreden. 
Hoofddorp was deze keer de te-
genstander. De vorige wedstrijd te-
gen deze fystiek sterke tegenstan-
der ging stroef van start. Helaas zo 
ook deze wedstrijd, na 8 minuten 
spelen stond Aalsmeer 4-16 achter. 
Aalsmeer liet zich opzij zetten en 
Hoofddorp kon daardoor makkelijk 
tot scoren komen. Alleen Aaron kon 
uit een lay-up, op assist van Jaro, en 
vervolgens na een aanvallende re-
bound scoren. 

De verdediging, onder leiding van 
Vince, Shanice en Roy, kwam uit-
eindelijk beter te staan en zo werd 
er niet meer in dit kwart tegen ge-
scoord. Valentijn zorgde met een 
floating lay-up en afstandschot voor 
een 8-16 achterstand aan het ein-
de van het eerste kwart. Het twee-
de kwart begon Aalsmeer heel 
sterk, door 10 punten op rij kwam 
X4 met 18-16 voor. De tegenstan-
der kon niet scoren door het ster-
ke rebounden en de steals, waarvan 
Valentijn er drie op rij had inclusief 

een score. Roy pakte ook zijn eerste 
punten met een flitsende lay-up op 
assist van Shanice. Charlotte zet-
te vanuit een aanvallende rebound 
de ruststand van 26-23 in het voor-
deel  van Aalsmeer op het score-
bord. Vlak na rust wist Hoofddorp 
tot op één punt te komen. Char-
lotte moest helaas met een bles-
sure van het veld worden afgedra-
gen. Met een onafgebroken reeks 
scores van Vince, Valentijn en Tim 
was er weer een buffer van negen 
punten in het voordeel van X4.  Te-
gen het einde van het derde kwart 
liep Aalsmeer verder uit, door onder 
andere de rebounds van Quincy, 
Tim en Dion. Het vierde kwart werd 
sterk begonnen. Quincy verdedig-
de de center van Hoofddorp goed, 
daardoor kwam die nog amper aan 
de bal. Aaron zorgde met een lay-
up uit een break, op assist van Va-
lentijn, voor een 51-33 voorsprong 
voor Aalsmeer. De rebounds en lay-
ups waren aanzienlijk beter dan in 
de uitwedstrijd, daardoor was het 
mogelijk om de wedstrijd in een rui-
me 61-39 overwinning om te zetten. 
Gezien de start van de wedstrijd 
een heel goede uitslag. Over twee 
weken is de volgende wedstrijd te-
gen Volendam in de Proosdijhal.
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Zaterdag 10 maart
AALSMEER
Aalsmeer 1 – AMVJ 1 14.30 u
Voorland 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
Spakenburg 3 - Aalsmeer 3 15.00 u
Almere 3 - Aalsmeer 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – Ouderkerk 5 12.00 u
Aalsmeer 6 – WV-HEDW 18 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1-Legm.vogelsVet.2 14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Altius DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
Aalsm/RKAV Vet.1-Legm.vogelsVet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MA.1 – Roda’23 MA.1 12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 –VVH/Velserbroek A1 11.30 u
J.A.United A2 – Victoria A2 14.30 u
J.A.United B1 – VSV B2 14.30 u
J.A.United B2 – OlympiaHaarlem B2 12.30 u
DIOS 1 - J.A.United C1 15.30 u
Stormvogels C2 - J.A.United C2 12.00 u
J.A.United C3 – SCW C2 14.30 u
Alliance’22 C6 - J.A.United C4 11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – FortunaWormerv D1 11.30 u
Ouderkerk D2 - J.A.United D2 9.00 u
J.A.United D4 – Hoofddorp D 7 9.00 u
J.A.United D5 – UNO D5 11.00 u
J.A.United E1 – CTO’70 E2 11.00 u
J.A.United E2 – Geinburgia E1 9.30 u
J.A.United E3 – DIOS E3 11.00 u
J.A.United E4 – VVC E8 9.30 u
J.A.United E5 – Roda’23 E8 9.30 u
CTO’70 E3 - J.A.United E7 9.30 u
Stormvogels E3 - J.A.United E8 8.45 u
De Meer E6 - J.A.United E9 9.00 u
Kon.HFC E18 - J.A.United E10 9.45 u
CT’70 F1 - J.A.United F1 12.30 u
Diemen F3 - J.A.United F2 12.15 u
J.A.United F3 – Abcoude F2 9.00 u
J.A.United F4 – VVA/Spartaan F3 11.15 u
DSOV F3 - J.A.United F5 9.00 u
J.A.United F6G – Abcoude F7 9.00 u
Sloterdijk F6 - J.A.United F7G 9.30 u
J.A.United F8 – Zwanenburg F5 9.00 u
J.A.United F9 – KDO F5 9.00 u
J.A.United F10 – RKAVIC F5 9.00 u
IJburg F12 - J.A.United F11 9.00 u
J.A.United F12 – Buitenveldert F3 11.15 u

Meisjes
Geel Wit MB.1 - J.A.United MB.1 13.45 u
BSM MC.1 - J.A.United MC.1 12.45 u
IJburg MC.1 - J.A.United MC.2 14.30 u
J.A.United MD.1 – Spaarnwoude MD.1 11.00 u
J.A.United ME.1 – Pancratius ME.1 9.30 u
Ouderkerk ME.2 - J.A.United ME.2 9.00 u

R.K.D.E.S
Pupillen
Bloemendaal D1 - RKDES D1 9.00 u
Overbos D5 - RKDES D2 12.00 u
Dios D6 - RKDES D3 14.00 u
RKDES E1 – Pancratius E2 11.00 u
De Meer E1 - RKDES E2 9.00 u
RKDES E3 – Amstelveen E3 11.00 u
RKDES E4 – Tos Actief E5 9.30 u
RKDES E5 – Legm.vogels E8 11.00 u
SDZ E11 - RKDES E6 10.45 u
RKDES E7 – OSV E7 11.00 u

TABA E5 - RKDES E8 9.00 u
RKDES F1 – Roda’23 F2 11.00 u
RKDES F2 – VVA/Spartaan F1 9.30 u
Pancratius F5 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – DWS F4 9.30 u
AMVJ F2 - RKDES F5 10.45 u
RKDES F6 – TABA F6 9.30 u
RKDES F7 – Legm.vogels F11 11.00 u
JO/Watergr.meer F4 - RKDES F8 10.30 u
De Meer F5 - RKDES F9 10.30 u

Dames.
RKDES DA.1 – Buitenveldert DA.2 13.00 u
RKDES DA.2 – Sp.Martinus DA.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – VSV MB.1 11.00 u
DSS MC.4 – RKDES MC.1 14.45 u
RKDES MD.1 – SCW MD.1 9.30 u

S.C.W
SCW 1 – Kon.HFC 1 14.30 u
Argon 4 - SCW 2 15.00 u
SCW 3 – Arsenal 5 12.00 u
ZOB Vet.1 - SCW Vet.1 14.10 u
SCW Vet.2 – AFC Vet.1 14.30 u

Junioren
AS’80 A1 - SCW A1 10.45 u
Quick 1890 AFC A2 - SCW A2 14.30 u
Concordia B3 - SCW B1 14.45 u
DSS C1 - SCW C1 11.45 u
J.A.United C3 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
SCW D1 – AFC D6 9.00 u
Hoofddorp D10 - SCW D2 11.30 u
SCW E1 – AFC E11 9.00 u
BSM 4 - SCW E2 10.00 u
De Dijk E6 - SCW E3 10.45 u
Buitenveldert E 10 - SCW E4 15.00 u
SCW F1 – NFC/Brommer F1 9.00 u
SCW F2 – Ijburg F5 9.00 u
SCW F3 – NFC/Brommer F4 9.00 u
Legm.vogels F14 - SCW F4 12.30 u
SCW F5M – VVA/Spartaan F6 10.00 u

Meisjes
Diemen MC.1 - SCW MC.1 12.45 u
RKDES MD.1 - SCW MD.1 9.30 u

Zondag 11 maart
R.K.A.V.
Buitenveldert 1 - RKAV 1 14.30 u
Ouderkerk 2 - RKAV 2 12.00 u
RKAV 3 – KDO 3 11.30 u
AFC 4 - RKAV 4 14.45 u
RKAV 6 – AFC 11 11.30 u
RKAV 7 – AFC 12 14.00 u

Dames
Sp.Martinus DA.1 - RKAV DA.1 14.30 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – Nieuw West 1 14.00 u
RKDES 2 – DEM 3 11.00 u
Swift 3 - RKDES 3 12.00 u
Forza Almere 2 - RKDES 4 10.00 u
AFC 6 - RKDES 5 11.45 u

Junioren
RKDES A1 – Hoofddorp A1 12.00 u
RKDES A2 – Kon.HFC A4 12.00 u
RKDES B1 – Zwanenburg B1 12.00 u
RKDES C1 – Buitenboys C1 10.00 u
RKDES C2 – SDZ C2 12.00 u
GeuzenM’meer C6 - RKDES C3 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Schaakclub Aalsmeer
Bekerteam bij laatste acht
Aalsmeer - Het bekerteam van 
Schaakclub Aalsmeer is erin geslaagd 
de laatste 8 te bereiken van het beker-
toernooi de Noord-Hollandse Schaak-
bond. Hiervoor moesten de mannen 
niet alleen de sterke tegenstanders 
van Aartswoud verslaan, maar ook 
een hele logistieke operatie onderne-
men. Toen om 19.15 uur namelijk bleek 
dat drie mannen op de fiets naar het 
verzamelpunt waren gekomen, ter-
wijl de vierde reeds rechtstreeks on-
derweg was, leek het even helemaal 
mis te gaan. Na een snelle fietstocht 
terug naar huis en daarna met de au-
to alsnog naar Hoogwoud was het 
team om 20.30 uur compleet. Geluk-

kig waren de altijd gezellige heren van 
Aartswoud niet te moeilijk om even te 
wachten, waardoor alsnog kon wor-
den geschaakt. Dat de Aalsmeerders 
wel goed met de stukken om kon-
den gaan, lieten ze vervolgens zien. 
Rik Könst won op bord 1 op verplette-
rende wijze, terwijl ook Erik Korenwin-
der de koning van zijn tegenstander 
in het vizier had. De Aartswoudenaar 
had echter nog net een handige ver-
dediging en won een stuk, waardoor 
de stand weer gelijk was. Op bord 3 
won Willem Hensbergen echter over-
tuigend, terwijl Vincent Jongkind het 
net droog wist te houden op het laat-
ste bord en zo de winst veilig stelde. 

Zwemwedstrijden jeugd
Oceanus zwemmers talentvol 
op Talent Cup in Amsterdam
Aalsmeer - Ondanks een aantal 
zware trainingen in de week vooraf-
gaand aan de Talent Cup in Amster-
dam lieten de Oceanus zwemmers 
zien dat ze echte talenten zijn. Aan 
deze wedstrijd deden zwemmers uit 
heel Nederland mee. Om hier aan 
deel te mogen nemen, had je een 
goede tijd van een eerdere wed-
strijd nodig. Meteen al in het eerste 
programma toonde Dennis Weening 
aan de snelste te zijn op de 100 me-
ter schoolslag. Zijn 1.26.66 en tus-
sentijd van 41.41 waren bovendien 
goed voor clubrecords. Ook in het 
allerlaatste programma van de dag 
was Dennis de snelste, nu op de 100 
vrij. Ondertussen zwom Giulia Corsi 
op de 100 school naar een negen-
de plaats, op de 100 vrij werd ze elf-
de en op de 100 vlinder zelfs zesde. 
Luca Ebbinge zwom een zeer ge-
varieerd programma van 50 en 100 
vrij, 100 school en 50 vlinder. Het le-
verde haar drie persoonlijke records 
op met mooie tijden. Michelle Meu-
lenbroek zwom de 50 en 100 vrij en 
de 100 rug met als (opvallend) re-
sultaat plaats 13, 23 en 33. Vincent 
Moolhuijsen beperkte zich tot 200 
vrij en 200 rug. De eerste afstand le-
verde hem de winst op, ging in NK 
limiet tijd van 2.00.19 en was tevens 
een nieuw clubrecord; de 200 rug in 
het 50 meter bad leverde hem een 
persoonlijk record op. Tamara Gro-
ve begon met de 200 vrij, waarop ze 
als derde eindigde, gevolgd door de 
100 vrij (zesde plaats) en de 50 vrij 
(vierde plaats). Alle drie goed voor 
een NK limiet. Door de zesde plaats 
op de 100 meter mocht ze later op 
de dag meedoen aan de finale ses-
sie over 50 meter. Daar werd ze vijf-
de. Lianne Bouwmeester is een echt 
talent op de schoolslag. Dat bewees 
ze door op de 100 meter pardoes als 
achtste naar de finale te gaan tus-
sen allemaal meiden die een of twee 
jaar ouder zijn. Lianne’s 1.26.08 was 
tevens goed voor een NJK ticket. Op 
de 200 meter herhaalde ze dit hu-

zarenstukje: 3.12.27 en dus weer 
een NJK limiet. De tijd van Lianne 
in de finale over 50 meter (40.41) 
was net als de 200 metertijd een 
nieuw clubrecord. Rick de Merca-
do en Wessel de Jong startten bei-
de op de 50 en 100 vrij. Op beide af-
standen kwamen ze beide (nog) net 
tekort voor een NJK limiet, maar het 
scheelde niet veel. Bart Sommeling 
plaatste zich voor de 100 vrij en ein-
digde met 1.04.40, snel genoeg voor 
Drachten deze zomer. Fabienne Vork 
liet de laatste weken grote progres-
sie zien en dat kwam er nu dubbel 
en dwars uit. Op de 100 vrij snelde 
ze naar 1.05.89, een dik persoonlijk 
record en NJK limiet en op de halve 
afstand deed ze dat nog eens: 30.64 
en weer een limiet. Klasse! Voor Lu-
lu-May Verbeek was het in de week 
voorafgaand aan het toernooi span-
nend of ze mocht meedoen. Ze 
stond in eerste instantie op de re-
serve lijst, maar op het allerlaatste 
mocht ze toch starten. En gelukkig 
maar, want met haar tijd van 1.13.61 
wist ze zelfs een NJK limiet te halen. 
Haar eerste! Eva van der Born mocht 
meedoen op de 50 meter vrijeslag 
en het scheelde maar heel weinig of 
ook zij had een NK ticket te pakken: 
30.20 bij een limiet van 30.00. Vol-
gende keer gaat het lukken.

Fabienne Vork, twee NJK limieten!

Mooie prestaties bij de 
jaarlijkse Westeinderloop
Aalsmeer - Op zondag 4 maart is 
bij Atletiekvereniging Aalsmeer de 
jaarlijkse Westeinderloop gehou-
den. Net als voorgaande jaren kon 
er worden meegedaan aan een 10 
of een 5 kilometer. Voor de kinderen 
(t/m 12 jaar) stond er weer een 1 ki-
lometer baanloop op het program-
ma. Het weer begon grauw en mis-
tig en er stond een fris windje, maar 
eigenlijk was het prima weer om 
de hardloopschoenen aan te trek-
ken. En dat hadden dan ook zo’n 
240 dames, heren en kinderen ge-
daan. Vooraf kon via internet wor-
den ingeschreven en ook op de dag 
zelf kon je nog inschrijven. Toen het 
startschot klonk was de mist al gro-
tendeels opgetrokken en ging de 
menigte enthousiast van start. Maar 
liefst 24 jongens en meisjes de-
den mee aan de 1 kilometer baan-
loop. Er werden twee en een halve 
ronde gelopen op de atletiekbaan 
om vervolgens een mooie medail-
le te verdienen. Voor de drie snel-
ste meisjes en jongens was er bo-
vendien ook een mooie beker. Bij 
de meisjes was Naomi Verhoef het 
snelst met een 03:42. Amy Groot 
werd tweede met 04:32 en Tessa de 
Roo werd derde met 04:46. De jon-
gens moesten Naomi voor zich dul-
den, maar snelste jongen was Davy 
Gijsen met 4:03, gevolgd door Justin 
de Roode met 4:07 en Stijn Hooij-
man met 04:13. Bij de 5 kilometer 
was de snelste dame Jeanine Koc-
ken met 21:19 op de klok. Vlak daar-
na werd Christine Rebello tweede 
met 21:21 en als derde dame kwam 
Evelien Hooijman over de finish met 
21:24. Bij de heren pakte Sander Eijs 
de eerste plek met 18:48, gevolgd 

door Jeffrey Reijnders met 19:07 en 
Tim van Klink met 19:44. De 10 kilo-
meter werd gelopen door 129 deel-
nemers. In de categorie dames tot 
40 jaar werd Carla van Rooijen eer-
ste met 40:19, gevolgd door Maris-
ka Visser met 41:33 en Diana Gor-
ter met 41:47. Bij de dames 40+ 
was Claudia Kuijlenburg het snelst 
met 46:18. Tweede werd Caroline 
Smeets met 50:24 en op drie Pauli-
ne De Casparis met 51:47. Bij de da-
mes 50+ was Adrie Rewijk de snel-
ste met 59:40 gevolgd door Brigitta 
van Dijck met 1:04:42 en Ytje Stap 
met 1:05:16. In de categorie heren 
tot 40 jaar werd Jeffrey Vork eer-
ste met 35:42. Tweede werd Mauri-
ce van Veldhooven met 36:48 en op 
drie Joey Hendriks met 37:11. Bij de 
heren 40+ was Corné Klein de snel-
ste met 36:59, gevolgd door Tonny 
Blom met 38:55 en Ronald Stevens 
met 39:02. En tenslotte bij de he-
ren 50+ werd Bert Vink eerste met 
39:03, gevolgd door Ruud Verhoef 
met 39:50 en David Smith met 40:40. 
Ook dit jaar is weer een hardloop-
clinic voor deze loop georganiseerd. 
In acht weken hebben Marjan van 
Ginkel en Rene Spitteler deze groep 
klaargestoomd voor de Westeinder-
loop. Weer of geen weer de training 
ging gewoon door. Van de ongeveer 
50 deelnemers hebben er 40 uitein-
delijk meegedaan met de 5 of de 10 
kilometer, een mooie en sportieve 
prestatie. Met dank aan de sponsor, 
alle vrijwilligers en de organisatie is 
de Westeinderloop 2012 weer een 
succesvol evenement geweest. Kijk 
voor meer informatie, zoals (indivi-
duele) foto’s en de volledige uitslag, 
op www.westeinderloop.nl.

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS stap dichter 
bij kampioenschap!
Aalsmeer - Met nog vier wedstrij-
den te gaan stond FIQAS Aalsmeer 
voor de wedstrijd van zaterdag 3 
maart tegen D.O.S. bovenaan in de 
Eerste Divisie met drie punten voor-
sprong op de nummer twee (en enig 
overgebleven concurrent voor de ti-
tel, V&L). Met de onderlinge con-
frontatie in Geleen op het pro-
gramma voor aanstaande zaterdag 
10 maart, wilde de ploeg die voor-
sprong natuurlijk vasthouden. Maar 
het Drentse D.O.S., de nummer drie 
op de ranglijst, is een stugge ploeg 
met grote, sterke speelsters. Uit won 
FIQAS Aalsmeer wel (24-21), maar 
makkelijk was dat niet. Dus op-
dracht vooraf was: winnen! Maar 
met de spanning neemt ook de druk 
toe. Bovendien had D.O.S. nog kans 
op de vierde periodetitel, dus ging in 
de Bloemhof ook vol aan de bak! FI-
QAS Aalsmeer heeft vanaf het eerste 
fluitsignaal dan ook een zeer moei-
lijke avond tegen het fysiek sterke 
D.O.S. De Aalsmeerse dames kwa-
men wel op voorsprong (3-1), maar 
dan blijken de zenuwen hen toch 
wat parten te spelen en ze kijken de 
rest van de eerste helft constant te-
gen een achterstand aan. Het wordt 
zelfs 6-9. Toch blijft FIQAS Aalsmeer 
knokken en vlak voor rust zorgen 
Yessica v.d. Kroon en Teuntje Schae-
fers ervoor dat de stand weer gelijk 
wordt: 9-9, 10-10 en even later 11-
11. Bianca Schijf staat sterk te kee-
pen en houdt haar ploeg in de race. 
Bij rust is er dan ook slechts een mi-
nimale voorsprong voor D.O.S.: 11-
12. In de tweede helft lijkt het be-
ter te gaan met FIQAS Aalsmeer, dat 
meteen een kleine voorsprong weet 
te nemen: 16-14, nu dankzij doel-
punten van Alyssa Alings en Nicole 
van Schie. Er vallen veel tijdstraffen 
en penalty’s over en weer en in eer-
ste instantie maakt D.O.S. daar het 
beste gebruik van en komt weer ge-
lijk 16-16. De spanning stijgt en in 
de volgende tien minuten vallen de 
doelpunten om en om: 19-19. Bian-
ca staat ook nu als een beer te kee-

pen, maar toch volgt er opnieuw een 
achterstand: 19-22 met nog maar 10 
minuten op de klok. De sfeer wordt 
grimmiger, maar FIQAS Aalsmeer 
laat het koppie niet hangen, blijft 
knokken en toont veerkracht. Het 
is duidelijk te merken dat de ploeg 
wíl winnen! Alyssa Alings maakt drie 
prachtige doelpunten op rij. Toch is 
het vijf minuten voor tijd nog steeds 
gelijk: 23-23. In de chaotische slot-
fase houden de Aalsmeerse dames 
het hoofd het meest koel, waar DOS 
zich laat gaan en dus te maken krijgt 
met tijdstraffen. De overtalsituatie 
wordt door FIQAS Aalsmeer opti-
maal benut: eerst via een strafworp 
(Teuntje Schaefers: 24-23), vervol-
gens door Robin Kenter vanuit de 
linkerhoek (25-23) en tot slot maakt 
Alyssa Alings aan alle onzerheid 
een eind: 26-23. Dat het nog 26-24 
wordt, maakt niemand meer iets uit: 
de winst is binnen, de voorsprong 
gehandhaafd en de ontlading is 
enorm! FIQAS Aalsmeer kan nu za-
terdag met ruime voorsprong naar 
Geleen afreizen en daar bij winst al 
kampioen worden! 

Supportersbus naar Geleen
Zaterdagavond hebben dames 1 
in een zinderende wedstrijd tegen 
D.O.S. hun drie punten voorsprong 
op de nummer twee weten te be-
houden. Dat betekent dat ze zater-
dag 10 maart uit tegen V&L in Ge-
leen bij winst kampioen kunnen 
worden in de Eerste Divisie! En dus 
volgend seizoen in de eredivisie mo-
gen spelen! Met nog drie wedstrij-
den te spelen zal V&L ook alles op 
alles zetten om te winnen, dus kun-
nen de dames alle support gebrui-
ken. Bij voldoende animo rijdt er za-
terdag een supportersbus naar Lim-
burg.Verzamelen bij de Bloemhof 
om 17.45 uur! Wie op eigen gelegen-
heid wil komen: Sporthal Glaner-
brook, Kummenaedestraat 45, Ge-
leen. Aanvangstijd 20.30 uur. En, bij 
winst is er bij terugkomst een feest-
je in de Bloemhof!

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op Dinsdag 13 maart 
organiseert buurtvereniging Ons 
Genoegen voor liefhebbers een 
kaartavond. Klaverjassen en rummi-
cuppen staan op het programma. Er 
wordt gespeeld in OTT-locatie aan 
de Hortensialaan. 
Het kaarten begint om 19.30 uur. 

Vanaf 19.00 uur staan koffie en 
thee klaar. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door mevrouw M. Spaargaren met 
5636 punten, gevolgd door de heer 
N. Bekkers met 5290 punten en me-
vrouw G. Hulsegge met 5130 pun-
ten. Bij het rummicuppen was de 
hoogste eer voor mevrouw J. Flame-
ling met 4 punten. Op twee me-
vrouw A. Hoving met 33 punten en 
op drie mevrouw L. Karemaker met 
40 punten.

Weer darten in 
’t Middelpunt
Aalsmeer - Het was weer een strijd 
om de dartpijlen  in het bord te gooi-
en. Maar dit is Tibor Hoogervorst toch 
goed gelukt, want hij werd eerste. Op 
twee Kees Kooyman en op drie is Henk 
van der Stroom geëindigd. De volgen-
de dartavond wordt gehouden op dins-
dag 13 maart en begint om 20.00 uur. 
De zaal van ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat is vanaf 19.30 uur open.

Definitieve opbrengst Ride for the 
Roses Aalsmeer ruim 1,6 miljoen
Aalsmeer - De uiteindelijke opbrengst 
van de veertiende editie van de Ri-
de for the Roses in Aalsmeer bedraagt 
1.600.516,99 euro. De eindstand is nog 
een stuk hoger dan het bedrag van 
1.517.535,27 euro dat op 4 september 
bekend werd gemaakt. Nog nooit heeft 
de Ride for the Roses zoveel geld bin-
nen gehaald! Na de wielertocht op zon-
dag 4 september, waaraan 9800 men-
sen deelnamen, werd een cheque van 
1.517.535,27 euro overhandigd aan 
Floor van Leeuwen, onderzoekster bij 
het Antonie van Leeuwenhoek Zieken-
huis. Het ging hier al om een recordbe-
drag, maar na 4 september is nog bij-
na 100.00 euro extra binnen gekomen. 
De opbrengst van de Ride for the Roses 
komt ten goede aan onderzoek naar de 
(late) effecten van de behandeling van 
Hodgkin-lymfoom, een vorm van lym-
feklierkanker. Jaarlijks krijgen onge-
veer 400 mensen te horen dat ze Hodg-
kin-lymfoom hebben. De stichting Ri-
de for the Roses is trots dat sponso-
ren, deelnemers en vrijwilligers geza-

menlijk dit prachtige resultaat hebben 
behaald.  Want uiteindelijk gaat het om 
dat ene doel: de bestrijding van kanker. 
Op 9 september wordt de vijftiende edi-
tie van de Ride for the Roses verreden 
in Westland. Hopelijk weten de West-
landers het prachtige recordbedrag van 
dit jaar te verbreken. Steun de strijd te-
gen kanker en fiets mee in het grootste 
peloton van de wereld!

Sportvereniging Omnia 2000
Bronzen medaille voor de 
ritmische gymnastiek meiden
Aalsmeer - Op zondag 4 maart 
vond de eerste regionale groeps-
wedstrijd plaats in Beverwijk. De 
meisjes van SV Omnia 2000 heb-
ben hard getraind om een mooie 
en strakke oefening te kunnen laten 
zien. Doordat er wat tijd over was in 
de planning, mocht ook een duo oe-
fening gedaan worden voor de cate-
gorie 3B. Gabrielle Boomhouwer en 
Sanne Koopmans mochten als eer-
ste duo van SV Omnia hun oefe-
ning lint laten zien. Ze deden heel 
erg goed hun best, maar helaas ging 
het met het vangen nog niet zo goed 
en viel hier en daar het stokje op de 
grond. Gelukkig waren er vele ande-
re elementen wel netjes waardoor 
ze een mooie zevende plaats ver-
overd hebben. Meteen na Gabrielle 
en Sanne waren Dominique Roof en 
Elise Wanner aan de beurt met hun 
lint oefening. Op een paar schoon-
heidsfoutjes na lieten zij een keuri-
ge oefening zien. Goed genoeg voor 
een vijfde plaats. Daarna was het 
dan toch echt tijd voor de groeps-
oefeningen. Ilse Huiskens heeft dit 
jaar met meisjes van De Badhoeve 
getraind en liet samen met hen een 
zeer mooie oefening zien met hoepel 
en knots. Het was echt een te gekke 
oefening en er ging bijna niets mis. 
Heel erg mooi om te zien, dit vond 
het publiek ook, want ze ontvingen 
een laaiend applaus toen de oefe-
ning afgelopen was. De jury was het 
daar ook mee eens, want de meiden 
behaalden een mooie eerste plaats 
met deze oefening. Na lang wach-
ten was het de beurt voor de meis-
jes van SV Omnia 2000. Anahit Oga-
nisjan, Marta Rentenaar, Gabrielle 
Boomhouwer en Sanne Koopmans 
mochten hun oefening hoepel la-
ten zien. De meisjes waren erg ze-
nuwachtig, maar ondanks een paar 

kleine foutjes lieten ze een prachti-
ge oefening zien. Met deze oefening 
behaalden ze een mooie en zeer 
verdiende derde plaats. Sanne Cle-
veringa was als reserve meegeko-
men en stond klaar als er iemand uit 
zou vallen. Als laatste lieten Anahit, 
Marta, Dominique en Sanne een he-
le mooie zeer beheerste bal oefening 
zien. Dit was een keuze oefening. 
Helaas is dat niet goed bij de orga-
nisatie doorgekomen en is er geen 
uitslag gekomen voor deze oefening. 
Aangezien niemand anders die dag 
uit de categorie 3B een keuze oefe-
ning had gedaan, vonden de ouders 
dat de meiden toch echt de eerste 
plek hadden verdiend met die oefe-
ning. Nu nog een paar weekjes hard 
trainen en de puntjes op de i zetten 
en dan mogen ze zaterdag 31 maart 
op de eerste landelijke groepswed-
strijd nogmaals hun oefeningen la-
ten zien.

Marry wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen  die graag willen rum-
mikubben of hartenjagen  zijn ook 
van harte welkom. Op  donderdag 1 
maart is het klaverjassen gewonnen 
door Marry Akse met 5205  punten, 
gevolgd door Alie van Weerdenburg 
met 5012 punten  en op drie is Co-
bie van der Meer geëindigd met 
4976 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Kees van der Meer met 
157 punten, op twee Janny Lubbert 
met 212 punten.



Foto: Don Ran.

pagina 30 Nieuwe Meerbode - 8 maart 2012

Darten in Dorpshuis Kudelstaart 
Perfect debuut Dennis 
Commisaris bij Poel’s Eye 
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was weer een speelavond van de 
dartsclub Poel’s Eye. Na de traditio-
neel drukke wintermaanden was het 
nu iets rustiger. De afgelopen drie 
speelavonden hadden dan wel weer 
een gemiddelde opkomst van meer 
dan vijftig deelnemers. Er waren nu 
echter wat verzachtende omstan-
digheden. Het was nog vakantietijd 
en enkele dartsteams hadden weer 
competitie verplichtingen. Tot spijt 
van enkele leden van het dartsteam 
Bak BV moesten zij verzaken. In dit 
dartsteam zitten darters die hoge 
ogen (en pijlen) gooien bij de Poel’s 
Eye. Bijvoorbeeld drievoudig kampi-
oen Danny Zorn en huidige titelkan-

didaten Gerard Bak en Rene Kruit. 
Hun afwezigheid bood andere dar-
ters hun slag te slaan. Het was ech-
ter niet dat de gevestigde orde op-
timaal profiteerde, maar twee nieu-
welingen. Nick Weiland is niet hele-
maal meer een groentje bij de Poel’s 
Eye, want hij was voor de tweede 
keer op rij aanwezig. Zijn eerste op-
treden was al prima, nu presteerde 
hij nóg beter, door de finale te ha-
len. Dennis Commisaris had echter 
het perfecte debuut. Hij won tegelijk 
de speelavond bij zijn eerste deel-
name ooit. Een indrukwekkende 
binnenkomer. Ook Tim Maas pres-
teerde boven verwachting. Ondanks 
dat darten momenteel niet helemaal 

De finalisten Nick Weiland (links) en Dennis Commisaris.

de hoogste prioriteit in zijn dagelijk-
se leven heeft, bereikte hij, net als 
Remco Maarse, knap de halve fi-
nale. Ook in de halve finale, maar 
dan in de A Verliezerronde, strand-
den Danny de Hartog en Arnold 
Sluys. Huib Gootjes werd in deze 
ronde tweede, terwijl Ronald Baars 
knap wist te winnen. Mike Milten-
burg stond dit seizoen met wisse-
lend succes in de finale van de B 
Verliezerronde (eenmaal winst en 
verlies), maar zocht nu met succes 
zijn heil een niveau hoger. Hij won 
de B Winnaarronde. Laatste slacht-
offer was Oscar Gootjes, die even-
goed tevreden op zijn prestaties van 
deze avond kon terugkijken. Hen-
ny Taal en Ronald van de Meer wa-
ren in deze ronde de halve finalis-
ten. Als passende afsluiter won een 
nieuweling de B Verliezerronde, na-
melijk Ryan van Nieuwburg. Ans 
Engel haalde (ook) voor het eerst 
dit seizoen, en als vierde dame, de 
finale. Wat in deze verslagen wel 
eens onderbelicht blijft, zijn de op-
merkelijke resultaten in het begin 
van de speelavond in de poules. Bij-
voorbeeld de knappe overwinnin-
gen van Bertus Krijgsman op Ro-
nald Baars. Ook sterk was dat Ro-
nald van de Meer, achteraf gezien, 
als enige wist te winnen van Dennis 
Commisaris. Ronald van de Meer 
completeerde zijn prima avond ook 
nog eens door, voor de tweede keer 
dit seizoen, de hoogste uitgooi van 
de avond gooien (124 met Bull’s Eye 
finish) Tim Maas mocht gooien voor 
de Triple Pot, op de website www.
poelseye.nl kunt u zien hoe het hem 
is vergaan. De volgende speelavond 
is volgende week vrijdag 16 maart. 
Nieuwe ronde, (vier) nieuwe kansen 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Men hoeft geen lid te zijn, iedereen 
kan meedoen. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost drie en halve euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Handbal Jeugddivisie
Dames A1 FIQAS kampioen 

Voetbal zondag
RKAV wint van De Meer
Aalsmeer - RKAV lijkt de weg naar 
boven gevonden te hebben, afge-
lopen zondag was het de Amster-
damse ploeg De Meer die aan de 
zegekar gebonden werd. Met 3-0 
is gewonnen. Mooi was het alle-
maal niet, maar wel effectief, wat 
de brigade van Trainer Dirk Corne-
lissen liet zien. Er werd vooral ver-
dedigend gevoetbald. In de twaalf-
de minuut was het Robert van Loon 
die op de paal knalde buiten het be-
reik van doelman Bart van Vuur-
en van De Meer. De rebound werd 
door Barry Springintveld keurig in-
geschoten: 1-0. Een opsteker van 
jewelste. De Meer bleef gevaar-
lijk, maar ook deze ploeg kon en-
kele aanvallen niet afmaken. Doel-
man van Halm stond de gelijkmaker 
in de weg. Een tegenvaller moest 
RKAV incasseren vlak voor rust. Fa-
bian Waayman moest geblesseerd 
het veld verlaten. Zijn vervanger was 
Robert Kruisman. De tweede tegen-

valler kwam tien minuten na de rust. 
Ook Robert Jansen moest vervan-
gen worden. In zijn plaats kwam Ju-
lius Sandal. Deze speler bleek goud 
waard te zijn voor RKAV, hij was het 
die de thuisploeg op 2-0 zette. Te-
recht dolblij met dit doelpunt was 
deze RKAV-er. Van beiden kanten 
werd er naar behoren gevoetbald. 
De Meer probeerde het resultaat 
nog wat dragelijker te maken, maar 
was niet in staat om de thuisploeg te 
verrassen. Met man en macht stond 
RKAV succes voor de bezoekers in 
de weg. 3-0 Werd het twintig minu-
ten voor tijd. Het was de voor Robert 
van Leeuwen ingevallen Pim Bink-
horst, die tegen de paal schoot, de 
terug spattende bal werd door Bar-
ry Springintveld keurig ingeschoten: 
3-0. Aanstaande zondag 11 maart 
wacht voor RKAV de uitwedstrijd te-
gen en in Buitenveldert.

Theo Nagtegaal.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 9 maart staat 
weer een gezellige avond klaverjas-
sen op het programma van buurt-
vereniging Hornmeer. E wordt ge-
kaart in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. De zaal is open vanaf 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Kla-
verjasliefhebbers zijn van harte wel-
kom. Het koppelkaarten afgelopen 
vrijdag is gewonnen door Ben Bon 
en Marco van der Jagt met 5467 
punten, op twee Mia Huijkman en 
Plony de Langen met 5337 punten 
en op drie zijn Jaap en George Lem-
merzaal geëindigd met 5065 punten.

Voetbalwedstrijd tegen Overbos
Aalsmeer verspeelt punten
Aalsmeer - Dat de wedstrijd tegen 
Overbos geen ‘makkie ‘ zou wor-
den voor Aalsmeer was bekend. De 
laatste jaren was een gelijkspel de 
hoogste bereikte score. Door bles-
sures en vakanties startten Bart de 
Jong en Tom Doeswijk in de basis 
elf met Ray Smidt weer in de goal. 
Aalsmeer vond elkaar goed. Maar 
Overbos hield constant negen man 
achter de bal en dan is het moei-
lijk voetballen. Het zwakke punt bij 
Overbos lag op rechts, waar Sa-
lih Yildiz regelmatig Damian Bara-
nowski voorbij ging. Zijn voortzet-
ting werd niet altijd begrepen. Dat 
Aalsmeer moest oppassen bleek 
in de 4e minuut, toen op een schot 
van Marc de Jonge Ray Smidt ge-
strekt naar de hoek moest. Geduren-
de de rest van de eerste helft hoef-
de hij weinig in actie te komen. Een 
schot van Thomas Harte in de 6e mi-
nuut ging via buitenkant paal ach-
ter. Aalsmeer hield Overbos op eigen 
helft, maar voorlopig hield de ach-
terhoede van Overbos met kunst en 
vliegwerk de nul. 26e minuut: Wissel 
Marc Ruessink voor de geblesseer-
de Tom Doewijk. Overbos probeer-
de met lange halen hun voorwaart-
sen Frank Judell en Carlo Hopman te 
bereiken. Meestal kwamen de bal-
len in Aalsmeer bezit. De 0–1 kwam 
onverwacht uit de lucht vallen. Uit 
een pass in de 30e minuut van Pe-
ter Neuvel kreeg Salih Yildiz op ruim 
25 meter de bal voor de voeten. Met 
een weergaloze curf sloeg hij achter 
de doelman Mark Coonen in de lin-
ker bovenhoek, 0–1. Een verdiende 
voorsprong op dat moment. Overbos 
kon Aalsmeer alleen met overtre-
dingen van het doel houden, wat de 
snelheid uit het spel haalde en ook 
de nodige irritaties te weeg bracht. 
Tot aan de rust kreeg Aalsmeer nog 
wel enkele kansen om de score te 
verhogen, maar doelman Mark Coo-
nen gaf geen krimp en de goed lei-
dende scheidsrechter Vincent Le-
ijdekker floot precies op de 45 mi-

nuten voor de rust. Aalsmeer be-
gon ook goed aan de tweede helft. 
Uit een voorzet van Peter Neuvel in 
de 52e minuut schoot Thomas Harte 
in de korte hoek. Maar keeper Coo-
nen zat er goed bij. In de 62e minuut 
was het weer doelman Mark Coo-
nen die een hard schot van Thomas 
Harte grandioos pakte. Vanaf de 65e 
minuut verloor Aalsmeer de greep 
op het spel. Automatisch gingen zij 
achteruit spelen en wat trainer An-
thony Servinus ook riep het hielp 
niet. Overbos voelde dat er meer in 
zat en gooide alles in de strijd. Voor-
al de hoge ballen stichtten veel on-
heil voor het Aalsmeer doel. Maar 
ook doelman Ray Smidt keepte een 
solide middag. 70e minuut: Wissel 
Lucien Fraenk voor de geblesseer-
de Thomas Harte. Aalsmeer lag on-
der vuur en in de 75e minuut scoor-
de invaller Mike Nieveld met een 
onhoudbaar schot in de linker krui-
sing: 1-1. Op dat moment verdiend. 
Aalsmeer begreep dat een gelijkspel 
te weinig was en de laatste 10 minu-
ten waren weer voor Aalsmeer. Uit 
een pass van de goed spelende Tim 
Millenaar in de 80e minuut schoot 
Peter Neuvel net naast. De groot-
ste kans van de wedstrijd kreeg Cal-
vin Koster. In de 85e minuut vrij op 
3 meter voor doel kon hij de bal tot 
ontzetting van de grote Aalsmeer 
aanhang niet in het verlaten doel 
krijgen. Op zich een prestatie. De 
laatste kans kreeg Aalsmeer in de 
90e minuut toen uit een voorzet van 
Salih Yildiz (als altijd gevaarlijk) Cal-
vin Koster rakelings overkopte. En 
zo leverde Aalsmeer in 15 minu-
ten twee punten aan de concurren-
tie, want AFC en AMVJ wonnen hun 
wedstrijden. Alleen Castricum ver-
loor verrassend van Monnickendam. 
Zaterdag 10 maart wacht Aalsmeer 
een zware tegenstander. Dan komt 
namelijk titel kandidaat AMVJ naar 
de Dreef. Aanvang 14.30 uur.

Jack van Muijden 

Voetbal zondag
RKDES doet zichzelf te 
kort in Bloemendaal
Kudelstaart - RKDES had afgelopen 
zondag op 1 punt van koploper AGB 
kunnen en moeten komen, AGB ver-
loor verrassend bij United Davo, maar 
de plaatselijke FC kwam in en te-
gen Bloemendaal niet verder dan 2-2. 
Het begin van RKDES was wederom 
niet goed, de eerste 15 minuten wa-
ren wederom voor de tegenpartij. Al 
na 6 minuten stond RKDES tegen een 
achterstand aan te kijken. Een corner 
werd prima doorgekopt naar de twee-
de paal en het stond 1-0. DES kwam 
pas in de twintigste minuut voor het 
eerst goed door, een inzet van de pri-
ma op dreef zijnde Roald Pothuizen 
ging rakelings voor langs. De druk 
werd steeds verder opgevoerd, maar 
Bloemendaal wist nog van geen wij-
ken. Het duurde tot de 38ste mi-
nuut voordat de 1-1 op het scoren 
bord kwam. Richard de Vries ging 
uitstekend door over links, legde af 
op Roald Pothuizen, die de bal terug 
legde naar rand zestien waar Steef 
Hoogwerf Kroom keihard afdrukte 
en de keeper kansloos liet. Nu raakte 
RKDES pas echt op stoom, wederom 
een pegel van Steef Hoogwerf Kroom, 
maar de keeper kon zijn vingertoppen 
er nog tegen aankrijgen, de rebound 
werd door Edwin van Maris in het 
zijnet geschoten. Na een prachtige 
steekbal kon diezelfde Edwin van Ma-
ris alleen op de keeper afgaan, maar 
de keeper kon op zijn schot weder-
om een vinger achter de bal krijgen, 

zodat de ruststand 1-1 werd.,Tweede 
helft kwam Ivo Lentjes in de ploeg 
voor Sven Boelsma die uit voorzorg 
uit de ploeg gehaald werd omdat 
hij al een gele kaart had ontvangen. 
Bloemendaal kwam er niet meer aan 
te pas en de Afas/van Berkel brigade 
kwam dan ook zeer verdiend op1-2. 
Een mooie steekbal van Roald Pothui-
zen bracht wederom Edwin van Ma-
ris alleen voor de keeper en dit keer 
schoof hij de bal wel langs de kee-
per. RKDES bleef de aanval zoeken 
en corner na corner mochten de Ku-
delstaarters nemen. Soms werd wel 
vier of vijf keer ingeschoten, maar de 
bal ging maar niet door de wirwar van 
benen heen. Wederom mocht Edwin 
van Maris alleen op de keeper af-
gaan, maar wederom lag de keeper in 
de weg en tot afgrijzing van het RK-
DES legioen gebeurde dit nogmaals. 
Tien minuten voor tijd werd nog een 
buitenspel goal van Bloemendaal af-
gekeurd, na een fout van Wesley van 
Schaik. Een paar minuten voor tijd 
sloeg toch het noodlot toe. Een vrije 
trap van Bloemendaal, die hoog voor 
de pot werd gegooid, werd ongeluk-
kig met het hoofd door een RKDES 
speler door verlengd en de bal plofte 
in de verre hoek. Totaal onnodig ge-
lijkspel stond er na 90 minuten op het 
scorebord. Komende week speelt RK-
DES thuis tegen Nieuw-West. 

Eppo

Kienavond bij 
S.V.Kudelstaart
Kudelstaart - Donderdagavond 8 
maart organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een spe-
ciale kienavond. Veertig fantas-
tische prijzen liggen te wachten 
op een nieuwe eigenaar. Wie het 
snelst zijn kienblaadje vol heeft 
mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. 
Na vier ronden komt er een pau-
ze 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 on-
geveer 125 euro. De kienavond 
wordt gehouden in het Dorpshuis, 
begint om 20.30 uur en iedere lief-
hebber is welkom.

Kaarten bij de 
Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis 
te Kudelstaart. Ook zin in een ge-
zellig avondje klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Op 29 februari is het klaver-
jassen gewonnen door Kees Lin-
deman met 5407 punten, gevolgd 
door Jan Raadschelders met 5340 
punten en Peter van de Bunt met 
5301 punten de derde plaats. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Theo 
Schols met 3280 punten.

Programma ZABO 
ronde twaalf
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbal competitie van de ZABO 
Aalsmeer wordt zaterdag 10 maart 
voortgezet met de twaalfde speel-
ronde van het huidige seizoen. 
Speellokatie is ook nu weer sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
De toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis en publiek is na-
tuurlijk van harte welkom. Het pro-
gramma ziet er dit maal als volgt uit. 
Om 18.35 uur begint Bruin Café Bo-
naire tegen LEMO/Piller. Om 19.20 
uur is de aftrap van Amsec Bevei-
liging tegen HV-BV. Om 20.05 uur 
start de partij tussen LEMO Gaat 
Los en SC Rijsenhout. Om 20.50 uur 
speelt Choeki’s Hairsalon tegen Ac-
con-AVM en om 21.35 uur tenslot-
te is er als afsluiter het duel tussen 
Sportcafé de Midi’s en Schijf Grond-
boringen. 

5 Km baanloop 
bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 14 maart 
kan iedereen weer meedoen met de 
5 kilometer Florimex baanloop. Deze 
baanloop wordt al jarenlang op el-
ke tweede woensdag van de maand 
gehouden bij AVA. Alle dames en 
heren, jongens en meisjes en ook 
veteranen zijn van harte welkom. 
Test je conditie door eens op re-
creatieve wijze 5 kilometer te lopen 
op de baan van atletiek vereniging 
Aalsmeer. Probeer de twaalf en hal-
ve ronden te volbrengen met lekker 
lopen in je eigen tempo. Bij de fi-
nishlijn staan ervaren juryleden om 
de juiste tijden te noteren. Het start-
schot wordt exact om 20.00 uur ge-
geven. Eerder komen is raadzaam, 
bijvoorbeeld om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken 
in de gezellige kantine. Het complex 
is geopend vanaf 19.15 uur. De kos-
ten bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vin-
den aan de Sportlaan 43a en kleed-
kamers met douches zijn aanwe-
zig. Na afloop wordt een groot aan-
tal planten verloot onder de deel-
nemers aan de hand van het start-
nummer. Voor meer informatie: 
www.avaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 
hadden de Dames A1 van FIQAS 
Aalsmeer de mogelijkheid om in 
eigen huis kampioen te worden in 
de landelijke Jeugddivisie 1, mits zij 
minimaal 1 punt in de wacht sleep-
ten. Aan het begin van het seizoen 
werd er met elkaar één gezamen-
lijk doel gesteld: kampioen worden 
van deze Jeugddivisie. Op de helft 
van het seizoen stonden de meiden 
4 punten los van de concurrentie 
door geen wedstrijd te verliezen!
Na de winterstop kwamen er met-
een twee lastige wedstrijden: te-
gen de nummer twee en drie. De-
ze wedstrijden werden, mede door 
de zenuwen, verloren en de dames 
kwamen weer met beide voeten op 

de grond. Maar zoals te verwachten 
pakten ze met z’n allen de draad 
weer goed op. Met elkaar zijn ze 
er voor gegaan. Afgelopen zondag 
was het eindelijk zo ver. Met een 
complete selectie kon deze wed-
strijd van start gaan. Voor NEA uit 
Ouderkerk stond er niet veel meer 
op het spel. Tijdens eerdere wed-
strijden was al gebleken dat NEA 
een tegenstander is die vaak tot en 
net over het randje gaat met hun 
spel, dus wisten de dames van 
Aalsmeer wat ze te wachten stond. 
Direct merkte men dat de zenuwen 
wel degelijk parten speelde. NEA 
maakte het eerste doelpunt en toen 
werd FIQAS wakker. Anouk scoor-
de de 1-1 en daarna was FIQAS 

niet meer te stoppen! Binnen korte 
tijd werd het 7-1. Ook Eline, die lan-
ge tijd geblesseerd is geweest, kon 
weer spelen en maakte meteen het 
13de doelpunt van deze wedstrijd. 
Met een stand van 14-4 kon FIQAS 
de rust in gaan. Gedurende de he-
le wedstrijd heeft iedereen speel-
minuten kunnen krijgen en was 
duidelijk dat FIQAS al begon in te 
zien dat het kampioenschap bin-
nen was. Door gedisciplineerd en 
sportief spel hebben de dames la-
ten zien flink gegroeid te zijn. 
Aan de andere kant werden een 
aantal overtredingen gemaakt door 
NEA waardoor Aalsmeer vaak met 
een speelster meer mocht spelen. 
Na een derde keer twee minuten, 
en dus een rode kaart, aan de zij-
de van NEA, wilde de kampioenen 
nog duidelijker maken dat ze te-
rechte promotie naar de topklasse 
hebben afgedwongen. Met leuk en 
aantrekkelijk handbal werd er een 
eindstand van 29-13 bereikt. Het 
fluitsignaal van de scheidsrechter 
was het sein voor een feestje. Het 
kampioenschap is binnen en daar 
komt bij dat zij zullen promoveren 
naar de landelijke Topklasse, het 
hoogste niveau van Jeugdhandbal 
in Nederland. Aanstaande zondag 
de laatste wedstrijd van het zaal-
seizoen uit bij VIDO in Purmerend. 
Gelukkig is er in het weekend van 
7 en 8 april in De Bloemhof de strijd 
om de Jac. Stammes Cup. Jeugd-
teams van veel topclubs komen 
daar om te laten zien wat hand-
bal is en ook daar zullen dames 
A1 FIQAS zich presenteren. Helaas 
moeten een aantal speelsters door-
stromen naar de dames. Dit biedt 
echter extra kansen voor nieuw ta-
lent om op te staan en door te gaan 
waar het team nu staat.

Joke en Rob scoren persoonlijk 
record bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op 1 maart  heeft sjoel-
club Aalsmeer weer haar competitie 
gehouden.  De laatste tijd werden er 
weinig persoonlijke records gesjoeld. 
Maar deze avond was het dan weer 
eens zover. Rob Kuypers tilde zijn 
persoonlijk record naar 1261 en Joke 
Schagen liet nog maar eens blijken 
dat ze hoger op wil en scoorde een 
persoonlijk record van 1324.  In de 

hoofdklasse was Albert Geleijn weer  
winnaar met 2801 punten en  twee-
de werd dit keer Marry Verhoeven 
met 2745 punten. In de A klasse ging 
de eerste plaats naar Kees Kuypers 
met 2734 punten, op  2 Petra Hou-
weling met 2653 punten. In de klas-
se B pakte Jan Geleijn Czn de eerste 
plaats met 2511 punten, op 2 Jacob 
van ‘t Hof met 2473 punten. In de C 

klasse zat dus deze avond het vuur-
werk met natuurlijk op 1 Joke Scha-
gen met 2612 punten, op 2 eindigde 
Jan Alderden met een mooie score 
van 2535 punten. In de D klasse ging 
de winst naar Jeanne van Wees  met 
2346 punten, met  Maria Baggen op 2 
met 2329 punten. In de  E klasse was 
Willem Joren de sterkste met 2274 
punten en volgde Adje de Leede op 2 
met 2220 punten. In de F klasse was 
het dit keer Nel Zwartendijk met 2156 
punten de winnares en op 2 eindigde 
Co Eveleens met 2075 punten.  Zater-
dag 3 maart zijn ook de derde voor-
ronde van het NK in Heemskerk ge-
speeld en de volgende spelers heb-
ben zich geplaatst voor het Neder-
lands kampioenschap in Barneveld. 
In de hoofdklasse heren Cock Tukker, 
hij scoorde maar liefst 145 gemiddeld, 
Patrick Haring en Albert Geleijn. Mar-
ry Verhoeven in de hoofdklasse da-
mes. In de B klasse Hans van Leeu-
wen. De C klasse word vertegen-
woordigd door Tiny Amsing en Paul 
van den Berg. Rob Kuypers plaatste 
zich in de F klasse voor de finale.  De 
volgende clubavond is donderdag  15 
maart en dan starten de sjoelers weer 
om 20.00 uur in het dorpshuis te Ku-
delstaart.  Meer weten? Kijk op www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.




