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KORT NIEUWS:

Teveel drank, 
ruit kapot
Aalsmeer - Op zondag 2 
maart rond acht uur in de 
avond heeft een 20-jarige man 
uit Kudelstaart een ruit vernield 
van de snackbar in het winkel-
centrum. De inwoner bleek te 
diep in het alcoholglaasje ge-
keken te hebben. Tot aankomst 
van de politie is de 20-jarige 
vastgehouden door enkele ge-
tuigen. Hij heeft verklaard de 
schade te zullen vergoeden.

PACT verbindt
pactaalsmeer.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

g-star/DIEsEL/paLL maLL/JaCK&JONEs
Ltb/Cars/pEtrOL/ONLy/vErO mODa

DONDErDag 6, vrIJDag 7 EN zatErDag 8 maart

LaatstE saLE artIKELEN 40 tOt 80% KOrtINg

Op DE gEHELE WINtErCOLLECtIE bOvENOp DE saLE KOrtINgEN

€50,- €25,- €15,-1E JEaNs 
vOOr 

2E JEaNs 
vOOr 

3E JEaNs 
vOOr 

bIg L JEaNs DIsCOuNt | JOIN fasHION | WWW.bIgL.NL
zIJDstraat 61, aaLsmEEr | maaNDag t/m zatErDag | tEL: 0297 321177
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50Wasprogramma 1 € 14,50

DE HELE MAAND MAART  € 5,- korting! 

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Autonoom 
& 

Betrokken

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

IK STEM!
U toch ook? IK STEM!

U toch ook?IK STEM!
U toch ook?IK STEM!

U toch ook?

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Winkelcentrum Amstelplein
www.kaasenzo-stijnmelenhorst.nl

Purmer oud
een héle kilo 

van e15,90 
voor e11,90

échte Noord-Hollandse kaas!

KUNST VAN ZOLDER
Betaalbaar

Uniek
Meer dan 100 werken

Kom kijken!
8/9 en 15/16 maart
12.00 - 17.00 uur

Galerie Fort aan de Drecht
Grevelingen 50  Uithoorn

 

Lees de 
bijgaande
Verkiezingskrant

Polderbaan zes weken buiten gebruik

Aalsmeer fl ink de (geluids)
klos door wereldtop NSS!
Aalsmeer - Leg de oordopjes maar 
alvast klaar en ga op een spoedcur-
sus gebarentaal, want de komen-
de anderhalve maand is Aalsmeer 
wat geluidsoverlast van Schiphol 
betreft fl ink de klos. Op 24 en 25 
maart wordt in Den Haag de Nu-
clear Security Summit (NSS) ge-
organiseerd. De tientallen vliegtui-
gen van de wereldleiders die deze 
top bezoeken, worden geparkeerd 
op de Polderbaan. De voorbereidin-
gen hiervoor starten al aanstaande 
maandag 10 maart. De Polderbaan 
buiten gebruik, betekent zeer zeker 
extra geluidsoverlast voor Aalsmeer. 
De Aalsmeerbaan gaat net als de 
Zwanenburgbaan en de Buitenvel-
derbaan meer ingezet worden. Wel-
ke baan extra ingezet wordt is wel-
iswaar afhankelijk van de weersom-
standigheden, maar reken maar op 
veel vliegtuigen boven de gemeen-
te. Ook ‘s nachts, want vliegver-
keer over de Aalsmeerderbaan en 
de Zwanenburgbaan gaat, zo meldt 
Schiphol, ook in de nachtelijke uren 
‘gewoon’ door. 

Polderbaan parkeerplek
De Polderbaan is overigens geko-
zen als parkeerplek voor vliegtui-
gen, omdat deze het eenvoudigst 

te beveiligen is. En als alle staats-
hoofden weer verdwenen zijn, blijft 
er geluidsoverlast in Aalsmeer. Na 
de NSS gaat namelijk noodzakelijk 
groot onderhoud uitgevoerd wor-
den aan de Polderbaan en dit duurt 
tot 21 april. Dat betekent dat de an-
dere banen gedurende deze periode 
eveneens weer extra gebruikt gaan 
worden. Dat kan wederom leiden tot 
meer geluidsoverlast in Aalsmeer, 
overdag en ‘s nachts. Niet alleen 
vanwege de Aalsmeerbaan, maar 
ook door de Zwanenburgbaan en 
in Oosteinde door de Buitenvelder-
baan, klokje 24 rond. Misschien één 
troost: Tijdens de NSS gaat in de 
nachtelijke uren van 23 tot 26 maart 
ook de Oostbaan open en deze ligt 
buiten Aalsmeers geluidsbereik.

Brief aan Luchtverkeersleiding
Wethouder Rik Rolleman: “Donder-
dag 30 januari 2014 heeft de ge-
meente Aalsmeer een brief ge-
stuurd aan de Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) met de eis 
om opheldering te geven over ge-
bruik van de Aalsmeerbaan de laat-
ste tijd. LVNL is nog bezig met een 
rapport om de vragen van Aalsmeer 
over de bovenmatige inzet van de 
Aalsmeerbaan te beantwoorden. Ui-

teraard ben ik niet gelukkig met we-
derom een grote stijging van het ge-
bruik van de Aalsmeerbaan tijdens 
de NSS. In dit geval gaat het om vei-
ligheidseisen van Den Haag. Uiter-
aard zal ik ook met alle instanties in 
gesprek blijven om de overlast voor 
Aalsmeer zoveel mogelijk binnen de 
perken te houden.” 

“Klaag over herrie”
Aalsmeerders zijn wat Schiphol be-
treft best behouden, er wordt veel 
geaccepteerd. Maar dat het behoor-
lijk druk boven de hoofden van in-
woners gaat worden, is zeker. Het 
Twitter-bericht van de wethouder 
misschien dit keer maar ter harte 
nemen: “Klaag over herrie.”
Voor klachten over het baangebruik 
kan de site van het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol: www.bezoek-
bas.nl bezocht worden. Voor vragen 
en/of klachten kan ook contact op-
genomen worden met BAS via in-
fo@mailbas.nl of via telefoonnum-
mer 020-6015555. BAS is dagelijks 
telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
17.00 uur, ook in het weekend. 
En voor wie nog meer informatie wil 
lezen over Schiphol: Op de website: 
www.aalsmeer.nl/nss is alle relevan-
te informatie te vinden.

Attracties voor alle leeftijden
Kermis tot en met zondag
Aalsmeer - Er is weer kermis in 
Aalsmeer, tot en met aanstaande 
zondag 9 maart. Afgelopen dinsdag 
waren her en der in de gemeente 
al ‘kermis-geluiden’ te horen. Mu-
ziek, omroepers en soms ook ge-

gil. En dat laatste is niet vreemd, 
er zijn attracties op de kermis die 
moed met een hoofdletter vragen. 
Omhoog geslingerd worden, over 
de kop en dan ook nog laag over 
de grond scheren. Ook leuk de at-

tractie met de looping-karretjes, die 
er onschuldig uitziet, maar waan-
zinnige bewegingen maakt. Afge-
schrikt? Niet doen, er zijn ook heel 
veel leuke andere, minder gevaarlij-
ke, attracties. En voor alle leeftijden: 
Van botsauto’s en het spookhuis, 
tot touwtje trekken, eendje vissen 
en de draaimolen voor de allerklein-
ste inwoners. Ook gezien: Natuurlijk 
speelautomaten, blikgooien en een 
schiettent. Uiteraard zijn er ook al-
lerlei lekkernijen te koop en prima 
geregeld: Eigen toiletvoorzieningen 
en een speciale fi etsenstalling. Ko-
mend weekend biedt de kermis te-
vens extra activiteiten en worden 
kortingen gegeven. Dus, op naar de 
Dreef in de Hornmeer voor een ge-
zellig dagje familievermaak!

Aalsmeer - Op maandag 3 maart 
om kwart over zeven in de avond zijn 
hulpdiensten gesneld naar de Friso-
straat naar aanleiding van een mel-
ding dat een meisje van de trap was 
gevallen in een woning. De 1-jarige is 

door medewerkers van de ambulan-
ce onderzocht en ter controle mee-
genomen naar het VU-ziekenhuis. 
Toen het meisje de ambulance inge-
reden werd, kon ze alweer een beet-
je lachen. Hopelijk valt het letsel mee.

Meisje van trap gevallen
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDieNst
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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Samen zingen in Inloopcentrum
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 11 
maart staat in het Inloopcentrum 
om half 3 de koffie klaar om vervol-
gens samen liedjes uit de oude doos 
te zingen. Onder andere Amster-
damse liederen, maar ook de be-
kende liedjes uit ‘kun je zingen zing 
dan mee’ staan op het programma. 
Regelmatig wordt deze zangmiddag 
begeleid met een accordeon of or-
gel. U hoeft geen zangtalent te zijn 
om deel te nemen. In de ochtend is 
er een creatieve activiteit waarbij 
borden of dienbladen omgetoverd 
worden tot sierborden. Er wordt ge-
bruik gemaakt van een techniek met 
servetten en vernis. 

Gedragsverandering 
bij dementie
Op dinsdagavond 11 maart komt 
Dr. Martin Kat, ouderenpsychia-
ter, als gastspreker bij het ontmoe-

tingscentrum in gebouw Irene, on-
derdeel van Zorgcentrum Aelsmeer. 
In Aalsmeer zijn veel ouderen, rond 
de 5000 lijden aan dementie. In de-
ze informatiebijeenkomst wordt ge-
sproken over gedragsveranderingen 
bij dementie, want iedere demente-
rende is anders. Bij de een zijn alle 
symptomen aanwezig en bij de an-
dere niet. Hoe is dit te begrijpen? 
Wat kunnen strategieën zijn voor 
mensen met dementie om met hun 
beperkingen om te gaan? Deze en 
meer vragen zullen tijdens een in-
terview beantwoord worden. Inloop 
vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 
uur. Adres is Kanaalstraat 12. Aan-
melden kan telefonisch bij Ellen Mil-
lenaar via 06-22468574 of via email 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl. Voor meer informatie over ver-
dere activiteiten kan hier eveneens 
naar gebeld of gemaild worden.

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif
Aalsmeer - Op woensdag 12 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Op deze 
ochtend zijn ook ouders welkom 
met jonge kinderen bij de peuter-
instuif van 9.30 tot 10.30 uur. Hier 
kunnen peuters samen met vaders, 
moeders, opa’s en oma’s zingen en 
springen en samen spelen. De limo-
nade met wat lekkers en uiteraard 
de koffie staan klaar. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413 
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl

OVAK houdt 
jaarvergadering
Aalsmeer -In verband met de 
OVAK jaarvergadering, gaan de le-
den op 12 maart niet klaverjas-
sen. De eerstvolgende soosmiddag 
is woensdag 19 maart vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Het klaverjassen op 26 fe-
bruari is gewonnen door Tom Ver-
laan met 5542 punte, op twee Co-
bie Bruinsma met 5032 punten en 
op drie is Corry Straathof geëindigd 
met 5014 punten.

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Cees Vork. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. D.H.T. Postuma uit 
Lisse en 16.30u. met ds. H. van der 
Velde uit Voorthuizen. Woensdag 12 
maart 19.30u. Biddag.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munieviering met N. Kuiper mmv 
Soli Deo Gloria. Zondag 10.30u. 
eucharistieviering met L. Seeboldt 
mmv Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof.
 
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst. Vg. ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. dienst woord-communieviering 
met A. Blonk mmv koor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 10 maart 20u. bijeenkomst met 
br. Willem Ouweneel.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 11 maart 20u. Thema: Studies 
uit het Lukas-evangelie met H.B.. 
Slagter, Wijk bij Duurstede.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. K.T. de Jonge en 16.30u. 
met ds. C. van Atten. Woensdag 12 
maart 19.30u. Biddag, ds. H. Bies-
ma.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met br. Jan Broere. Collecte voor 
Oude Zijds. Opvang allerkleinsten 
en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
E.J. Westerman. Organist: W. Spaar-
garen. Om 18.30u. Meeting Point 
met Jeroen Dorstijn. Woensdag 12 
maart 19.30u. Biddag met ds. E.J. 
Westereman. Organist: M. Noordam 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. T. 
Wegman uit Den Haag. Organist: 
Maarten Noordam. Woensdag 12 
maart 19u. Biddag met ds. J. Heack. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
9 maart

Vermist:
- Aalsmeer, Seringenstraat: Donker en licht bruin gemêleerde kater. 

Heet Pip.
- Aalsmeer, Hornweg: Vaal rood-beige poes met zachte vacht.
- Aalsmeer, Oude Spoordijk: Lichtbruin-beige langharig konijn met 

hangoren.

Gevonden:
- Aalsmeer, rand Amsterdamse Bos: Dik zwart-wit-bruin konijn.
- Aalsmeer, Legmeerdijk: Zwart-witte kat.
- Kudelstaart, Kudelstaartseweg: Zwart-bruine kat.
- Aalsmeer, Beatrixstraat: Schildpadpoes met rode streep over haar 

neus. Heeft een bandje om van dierenbescherming.

Stichting Help Paulien Helpen
Mexico diner groot succes
Aalsmeer - Zaterdag vond in wijk-
gebouw Irene aan de Kanaalstraat 
het eerder aangekondigde Mexico 
diner, georganiseerd door de Stich-
ting Help Paulien Helpen, plaats. 
Zo’n 40 personen hadden zich voor 
dit diner aangemeld en vol verwach-
ting werd dan ook aangeschoven. 
Twee top koks hadden een origineel 
Mexicaans drie gangen diner bereid 
wat bij de aanwezigen geweldig in 
de smaak viel. Een ieder was vol lof 
over hetgeen hun werd voorgescho-
teld. Tussen de gangen door wer-
den enkele ronden met het rad van 
avontuur gedraaid. Alle geweldige 
mooie prijzen, welke belangeloos 
door diverse bedrijven en particulie-
ren ter beschikking waren gesteld, 
vonden een nieuwe eigenaar. Gro-
te hilariteit in de zaal toen een me-
vrouw een autowasbeurt won terwijl 
ze alleen maar in het bezit is van een 
fiets. Aangeboden werd om toch per 
fiets door de wasstraat te gaan al 
was het alleen al voor de foto. Wij-

selijk ging ze hier niet op in. De op-
brengst van deze avond, ruim 1150 
euro, is bestemd voor de aanschaf 
van zonnepanelen in het Kinderte-
huis Pilar de Esperanze in Mexico. 
In totaal zijn de kosten voor dit pro-
ject 60.000 euro. De Stichting hoop 
dit bedrag de komende jaren bij el-
kaar te krijgen, zodat het Kinderte-
huis zich zelf kan voorzien van elek-
triciteit. In gedeelten hoopt de Stich-
ting dit doel te verwezenlijken. Elec-
tra is in Mexico erg duur. Op jaarba-
sis is het tehuis 9.000 euro aan elec-
tra kosten kwijt. Mocht de doelstel-
ling slagen dan kan het bespaar-
de geld voor andere doeleinden van 
het tehuis worden aangewend. Dit 
doel helpen verwezenlijken? Gif-
ten zijn van harte welkom op bank-
nummer 111952 t.n.v. Stichting 
Help Paulien Helpen te Aalsmeer. 
De stichting heeft een ANBI sta-
tus, dus giften zijn aftrekbaar van 
de belasting. Voor meer informatie: 
www.helppaulienhelpen.nl. 

Aalsmeer - Zondag 9 maart is 
het vanaf 18.30 uur weer tijd voor 
Meeting Point. Dé bijeenkomst 
voor tieners, 16+ers en natuur-
lijk ouders en belangstellenden. In 
deze dienst hoopt Jeroen Dorstijn 

Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 7 maart haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het 
oude papier op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. Met de op-
brengst van het oude papier steunt 
de Supporters Vereniging Ku-
delstaart direct of indirect alle Ku-
delstaartse sportverenigingen. Dus, 
verzamel het papier voor de eerste 
vrijdagavond van de maand. Voor 
alle ophaaldata: www.desuppor-
tersverenigingkudelstaart.nl

te spreken over het onderwerp re-
laties en vriendschappen. De mu-
zikale medewerking word verleend 
door LEG Worship team Everlas-
ting.Het belooft weer een mooie 
dienst te worden. Voel je welkom!

Meeting Point in Dorpskerk

65+ inloop met 
gast-optreden
Aalsmeer - Zondag 9 maart 
‘Aalsmeer got’s talent’ tijdens de in-
loop mét maaltijd in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat 55. Zo-
als altijd worden er verhalen ver-
teld en staan spelletjes klaar, wordt 
er een lekker kopje koffie en thee 
geschonken, maar aansluitend is 

Hartstichting zoekt nog 
collectanten 
Aalsmeer - Van 6 tot en met 12 april is 
de collecteweek van de Hartstichting. 
In 2013 is 6353,87 euro in Aalsmeer 
opgehaald! Om ook deze collecteweek 
tot een succes te maken, is de Hart-
stichting nog op zoek naar collectan-
ten in Aalsmeer. Er is een aantal stra-
ten waar de stichting nog geen col-
lectanten voor heeft. In de wijk Horn-
meer is de Hartstichting nog op zoek 
naar een wijkhoofd. Vooral ook jonge 
mensen vanaf 16 jaar worden uitgeno-
digd om mee te doen! De Hartstich-
ting heeft de afgelopen 50 jaar ge-

weldige resultaten behaald en er voor 
gezorgd dat steeds meer mensen het 
kunnen navertellen. Maar de strijd is 
nog lang niet gestreden. Met slechts 
2 uur collecteren, helpt u de Hartstich-
ting. Want het mag niet stoppen: het 
gezonde leven niet, het werk van de 
Hartstichting niet en het hart niet. 

Aanmelden als collectant of wijkhoofd 
kan bij Marie-José Schreuders via 
0297-327672 en marie-jose.schreu-
ders@planet.nl Of meld aan via www.
hartstichting.nl/collectant.

Carnaval met De Lotusbloem
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 26 maart mochten de kinderen van KDC 
De Lotusbloem de polonaise lopen in Feesterij de Bok. Het thema was dit jaar 
dieren en de kinderen waren verkleed als panter, beer en eend. De stemming 
zat er goed in en de middag is afgesloten met wat drinken en chips. Het was 
een geslaagde carnaval!

Leerhuis: Muziek in de kerk
Aalsmeer - Muziek in de kerk lijkt 
vanzelfsprekend. Sinds eeuwen is er 
muziek in de kerk. Toch is de praktijk 
niet altijd eenvoudig. Want muziek is 
altijd aan smaak verbonden. Niet zel-
den zijn er discussies over muziek in 
de kerk: over de vorm, over de inhoud, 
de hoeveelheid, de rol van de muziek-
groep, etc. In Het Leerhuis gaat nage-
dacht en gepraat worden over het be-
lang van liturgie, de verhouding tus-
sen de melodie en de liedtekst en de 
verhouding tussen muziekgroep en 
kerk. Drs. Hans Riphagen studeerde 

theologie in Ede (CHE) en in Amster-
dam (VU) en specialiseerde zich op 
de theologie van het Opwekkingslied. 
Hij is al jaren betrokken bij het mu-
ziekteam in Baptistengemeente De 
Rank in Utrecht en geeft het vak litur-
giek aan het Baptisten Seminarium. 
Hij heeft twee avonden de microfoon. 
Donderdag 13 maart in Het Leerhuis, 
een initiatief van de CAMA kerk, in de 
Open Hofkerk, ingang Sportlaan. In-
loop vanaf 19.45uur, start 20.00 uur 
en einde rond 21.30 uur. Iedere be-
langstellende is welkom.

er ook een broodmaaltijd en treden 
drie ‘Lynedance sisters’ op. De in-
loop van 15.00 tot 16.30 uur, daar-
na wordt een broodmaaltijd geser-
veerd. 65+Plussers uit Aalsmeer en 
omgeving, die de zondag zo lang 
vinden duren, zijn van harte wel-
kom. Er wordt een vrijwillige bijdra-
ge van 2 euro per persoon voor de 
inloop, inclusief maaltijd, gevraagd. 
Opgave voor de maaltijd en infor-
matie bij: Ellen van Houten, oude-
renpastor, 06-14144344.

GEBOREN
Lieke Maria Mijwaart 23-02-14

BURGELIJKEBURGELIJKEstand

Navigatie niet in 
trek bij dieven!
Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart 
is rond elf uur ingebroken in een 
op de Pontweg geparkeerde au-
to. De inbrekers hebben een 
raam aan de passagierszijde van 
de Citroen ingeslagen. Uit het 
dashboardkastje zijn een tablet, 
een iPhone, een kentekenbewijs 
en APK-papieren gestolen. Het 
navigatiesysteem bleek niet in 
trek bij de dieven. De tom-tom is 
niet meegenomen.



Muziek
Vrijdag 7 maart:
* Pyjama disco voor jeugd 4-12jr. in 
De Reede Rijsenhout, 19-21u.
* Party met dj Nista v/a 22u. in dans-
café de Praam, Zijdstraat.
* Jamsessie in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer v/a 21u.
* Band Along the Watchtover live in 
N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
Zaterdag 8 maart:
* Benefietfeest voor MS Fonds bij 
Boerma, Legmeerdijk 227, 20-01u.
* Polski concert met dj’s en optre-
dens in The Beach, Oosteinderweg 
247a v/a 20u.
* Tienerfeest Njoy v/a 12jr. in N201, 
Zwarteweg met dj’s, 20-01u.
* Band The Whatts met in voor-
programma Total Seclusion in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 21.30u. 
Zondag 9 maart:
* Optreden band Gigs in Oude Vei-
ling, Marktstraat v/a 15.30u.
* Prisma Trio in Oud Katholiekekerk, 
Oosteinderweg 394 v/a 15.30u.
* Band Bugaboo Tang in The Shack 
Schipholdijk 253a, Oude Meer, 16u.
* Optreden Rietveld Band in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 19.30u.
* Salsa in The Beach, Oosteinder-
weg 247a, 19.30-23.30u.
Zaterdag 15 maart:
* Open podium 15-18u. en muzika-
le avond AB v/a 20.30u. in De Oude 
Veiling, Marktstraat.
* Back in Time feest in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Presentatieavond drumfanfare 
Melomanie en Prins Willem Alexan-
der in De Reede, Rijsenhout, 20u.
Zondag 16 maart:
* Optreden Amstel Vocal Group in 
Oude Veiling, Marktstraat, 14.30u.

Theater en Cabaret
8 en 9 maart:
* Cabaret Cindy Pieterse met ‘Lieve 
briefjes’ in Bacchus, Gerberastraat. 
Zaterdag uitverkocht. Zondag 16u.
Dinsdag 11 maart:
* Toneel De Verleiders in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 14 maart:
* Komedie Ali B beken(d)t in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.

Films
Zaterdag 8 maart:
* Nostalgische beelden uit Rijsen-
hout in De Reede, Schouwstraat van 
11 tot 15.30u.
* Filmavond en poppenkast Kidzzz 
Club voor jeugd in Middelpunt, Wil-
helminastraat, 18.45-20.30u.
Woensdag 12 maart:
* Ladies Night met film ‘Harten-
straat’ in Crown Cinema, Van Cleeff-
kade, 20.30-22.15u.
Donderdag 13 maart:
* Natuurfilm over vogels en dieren 
bij Vogelvereniging in Wellant Colle-
ge, Linnaeuslaan 2 v/a 20u.
T/m 16 maart:
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Donderdag: Lone Survivor, Blue Jas-
mine en Kenau Vrijdag en zondag: 
The Butler en Toscaanse bruiloft. 
Voor jeugd: Mr. Peabody & Sher-
man, de Lego movie, K3 en het Die-
renhotel, Het regent gehaktballen2, 
Free Birds, Planes, Plop wordt ka-
bouterkoning en Verschrikkelijke Ik-
ke2. Films op vrijdag, zaterdag, zon-
dag en woensdagmiddag.

Exposities
Tot en met 16 maart:
* Heidi Wallheimer ‘10 Yrs After’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
* Expositie met glasobjecten, schil-
derijen, sculpturen en bronzen 
beelden in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u. 
6 t/m 8 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. T/m 29 
maart.
Zaterdag 8 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 

Aalsmeerderbrug open,11-16u.
Tot en met 30 mei:
* Expositie Cathy Van der Mermeu-
len in gemeentehuis, Raadhuisplein. 
Te bezichtigen tijdens openingstij-
den. Rondleidingen op 6 maart om 
20u. en 11 april om 16.30u.
Tot Pasen:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.

Diversen.
Tot en met 9 maart:
* Kermis in Hornmeer, aan Dreef. 
Zaterdag en zondag diverse extra’s.
Donderdag 6 maart:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout v/a 20u.
* Klaverjassen bij Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 7 maart:
* Reis naar 2 continenten met Caro-
lijn Visser in bibliotheek Markstraat 
van 19.45 tot 21.30u.
* Spie-feest met bekendmaking the-
ma’s in The Beach, Oosteinderweg 
247a v/a 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Spiritueel café in Bacchus met 
Hedwigh Verbruggen v/a 21u.
Zaterdag 8 maart:
* Snoeicursus op Historische Tuin, 
ingang Praamplein v/a 13.30u.
* Open dag Tennisvereniging Rij-
senhout, Konnetlaantje 27. Jeugd: 
14.30-16u. Volwassenen 16-17.30u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie in de 
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 18.30u.
8 tot en met 16 maart:
* Boekenweek met diverse activitei-
ten in bibliotheek en 14 maart Boek-
huis Bal, Zijdstraat, 19.30-21.30u.
Zondag 9 maart:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje in Rijsen-
hout, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ers met optreden 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 15-
16.30u. Aansluitend maaltijd.
Maandag 10 maart:
* Koppelkaarten bij BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Dialezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 11 maart:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaarten bij OAB in Parochiehuis, 
Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 12 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. Tevens peu-
terinstuif 9.30-10.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan v/a 20u.
* Inloopcentrum Kanaalstraat open. 
Zingen v/a 14.30u., lezing 19.30u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan. Aanvang: 20u. exact.
Donderdag 13 maart:
* Netwerkbijeenkomst Cultuurpunt 
Aalsmeer, 18-19.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 14 maart:
* Speelavond IJsclub Oost in Anker, 
Oosteinderweg 372 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 15 maart:
* Schoonmaakactie op Westeinder-
plassen. SPIE. Verzamelen 9u. bij 
WSA, Uiterweg.

Vergaderingen
Maandag 10 maart:
* Bijeenkomst VVD met Elisabeth 
Post en Pieter Litjens in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 20u.
Woensdag 12 maart:
* OVAK jaarvergadering in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 14u.
* Wijkoverleg Dorpsraad in Dorps-
huis Kudelstaart v/a 20u.
* Presentatie uitvoeringsplan Speel-
tuinen in Kudelstaart in Dorpshuis. 
20u. Presentatie door wethouder.

AGENDA

Aalsmeer - Na dertig jaar zijn pianist Paul Witte en gitarist Peter Lundh weer 
het band-bestaan ingestapt. Het tweetal liet in de jaren tachtig regelmatig van 
zich horen in de Aalsmeerse band The Running Fingers. Samen met zange-
res Talitha van Wachem vormen ze nu een trio. Afgelopen zaterdag 1 maart 
was het eerste optreden voor publiek in het Aalsmeerse Bacchus. Een prima 
debuut! Een verrassend goed optreden met terecht na elk nummer applaus.

Zaterdag uitverkocht, zondag extra voorstelling

Cabaret ‘Lieve Briefjes’ met
Cindy Pieterse in Bacchus
Aalsmeer - Dit weekend kan in cul-
tureel café Bacchus genoten wor-
den van cabaretier Cindy Pieter-
se met de voorstelling ‘Lieve Brief-
jes’. Zaterdagavond 8 maart is uit-
verkocht, maar zondagmiddag 9 
maart wordt vanaf 16.00 uur een ex-
tra voorstelling gegeven. 
Cindy schrijft elke dag een lief brief-
je aan iemand uit het nieuws of 
haar omgeving die een hart onder 
de riem kan gebruiken of juist een 
schop onder z’n kont nodig heeft. 
Iedereen, van een mier tot minister-
president kan zo’n briefje krijgen. Jij 
dus ook! Cindy Pieterse is een Ne-
derlandse (tekst)schrijfster, comédi-
enne en columniste. In de jaren ne-
gentig was Pieterse lerares op ver-
schillende basisscholen. In 1997 
sloot ze zich aan bij de stand-upco-
medians van comedytrain en maak-
te ze vanaf 2002 vier jaar deel uit 
van het cabaret van Spijkers met 

koppen. Als columniste heeft ze 
meegewerkt aan radioprogramma’s, 
zoals Radio Tour de France en bla-
den als het Algemeen Dagblad. Als 
tekstschrijfster levert ze werk voor 
ondermeer Sesamstraat en ‘Dit was 
het nieuws’. Van het laatste pro-
gramma is ze eveneens redactielid.
Sinds december 2011 is ze elke 
donderdagochtend met haar ‘lie-
ve briefjes’ te horen bij Giel Beelen 
op 3FM. En sinds eind 2012 heeft ze 
een eigen theatervoorstelling met 
de title ‘Lieve Briefjes’. Als Uithoorn-
se (waar ze ook trouwambtenaar is) 
voelt het optreden in Bacchus dan 
ook als een thuiswedstrijd.
Voor de extra voorstelling op zondag 
9 maart zijn nog kaarten te verkrij-
gen. Aanvang 16.00 uur, zaal open 
vanaf 15.15 uur. Kaarten kosten 11 
euro per stuk en nzijn verkrijgbaar 
via www.cafebacchus.nl of telefo-
nisch 0297-342657 (na 18.00 uur).

Weekend vol live-muziek
Rock-Jam, The Whatts en 
Bugaboo Tang in Shack
Oude Meer - Dit weekend is The 
Shack ‘the place to go’ voor de lief-
hebber van live-muziek! Het week-
end begint met de Guzz Gen-
ser Rock-Jam op vrijdag 7 maart. 
De sympathieke omschrijving van 
Guzz Genser als ‘de vrolijke harige 
stuiterbal Guzz’ in het Shack-ver-
slag van Tara-Lynn Voerman over 
de Rock-jam, is geheel terecht. De-
ze ‘leader of the pack’ vormt sa-
men met gitarist Stan en bassis-
te Joyce een professionele begelei-
ding voor de muzikanten die mee-
jammen, maar ze staan ook net zo 
makkelijk hun plek af om aan de zij-
lijn met een tamboerijn de ritmesec-
tie te versterken. Speel en zing mee 
met de tijdloze rock en popsongs 
van Fleetwood Mac, The Who, David 
Bowie, Van Halen, Pink Floyd, Van 
Morrison en vele anderen. De jam 
begint om 21.00 uur en de toegang 
is gratis! Zaterdag 8 maart staan de 
Aalsmeerse The Whatts weer op het 
Shack podium. André Alderden, Ge-
orge van Es, Peter Gelijn en Bob En-
thoven spelen weer als vanouds en 
vol enthousiasme hun supersnel-
le rocknummers afgewisseld met 
stampende Blues klassiekers. Geen 
uitgekauwde covers, maar een heer-
lijke mengeling van nummers die je 
het best zou kunnen samen vatten 
onder het rubriekje `Pub-Rock’. De-
ze avond ook een korte support act 
van vier jonge honden uit Aalsmeer 
en Hoofddorp. Total Seclusion is een 

punk en alternative band met me-
tal invloeden, die slechts 4 maan-
den geleden is ontstaan. Deze jon-
gens zijn nog groentjes in de mu-
ziekwereld, maar hopen op een dag 
de roem te bereiken waar ze zo naar 
op zoek zijn. De bandleden zijn: Tom 
de Hundt op zang en gitaar, Samuel 
Kuik op leadgitaar, Julius Heenk, op 
bas en Jelmer Gunnink op drums. 
En zondagmiddag 9 maart trak-
teert The Shack op: Bugaboo Tang, 
een fantastische band! Ze zijn back 
in The Shack en spelen een explo-
sieve mix van (swing)blues, boogie, 
rock & roll en rock-a-billy en doet 
dat op intense extravagante wijze. 
Jaakko op de stand-up bass is ei-
genlijk al een act op zich, maar de 
rest mag er ook zijn. De prachtige 
soulvolle stem van Roger zorgt voor 
kippenvel, PeeVee en Roger kruizen 
de gitaardegens en Jeroen zorgt 
voor swingende beukende drums. 
Gegarandeerd vuurwerk, een lu-
diek energiek en knetterend spek-
takel. The Shack is vrijdag 7 maart 
geopend vanaf 20.00 uur. De jam 
begint om 21.00 uur en de entree is 
gratis, Zaterdag 8 maart open van-
af 20.00 uur. Aanvang bands: 21.30 
uur en entree 5 euro. Zondagmid-
dag 9 maart open vanaf 15.00 uur 
en Bugaboo Tang begint om 16.00 
uur. De entree is eveneens 5 euro. 
Voor alle info, openingsdagen en tij-
den: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Zondag muzikale afsluiting weekend

Rietveld Band live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 9 
maart verzorgt de Rietveld Band een 
optreden in café Joppe in de Wete-
ringstraat. Het zestal uit Aalsmeer 
en Rijsenhout is voornemens er een 
gezellig en swingend feest van te 
maken. De mix van onder andere 
Irish folk, country and western, rock 
and roll, pop en Texmex bepaalt de 
zonnige en opzwepende sound die 
de band vol enthousiasme brengt. 
Zang, fiddle, banjo en accorde-
on leggen, aangevuld met drums, 
akoestische gitaar en basgitaar, de 
basis voor een niet alledaags geluid. 
De mannen van Rietveld weet het 
publiek al snel in beweging te krij-

gen met hun aanstekelijk gespeel-
de muziek. Het repertoire bestaat 
grotendeels uit - veelal eigenzinnig 
verbouwde - covers uit ver uiteen-
lopende richtingen. Zondag wordt 
Joppe muzikaal opgezweept door 
de zangers en gitaristen Hans Mil-
lenaar en Dick Kuin, fiddler en man-
dolinespeler Leen Mulder, accor-
deonist Gerrit Biesheuvel, bassist 
Piet van Leeuwen en drummer Ron 
Schalkwijk. 
Rond 19.30 uur nemen de heren van 
de Rietveld Band hun instrumenten 
in Joppe ter hand. Een prima mo-
ment om het weekend met muziek 
en dans af te sluiten!

Start kaartverkoop ‘Mijn Praam is Top’

Praamparty, Luuk & Bink 
en dj Martijn in de Praam
Aalsmeer - Carnaval en borreluur-
tjes stonden dit hele weekend in het 
teken van een prima afsluiting van 
de maand februari bij danscafé de 
Praam. Vrijdag 28 februari heeft DJ 
Nista zichzelf weer bewezen met 
zijn avond als DJ & Friends. Onder 
organisatie van Joey van de Poppe 
is zaterdagmiddag een bus vol met 
feestgangers vertrokken naar Bre-
da. Voordat zij de bus in gingen, kon 
‘warm gedraaid’ worden bij de bar. 
Vervolgens mochten de kinderen 
vanaf 16.00 uur hun verkleedpartij-
en en danspasjes laten zien tijdens 
de kinder carnavalmiddag en kon-
den zij diverse carnavalspelletjes 
doen in de kidsboetclub. Zaterdag-
avond is een knusse J&J party ge-
vierd met DJ Marco. 

Dj Henkie
Aankomend weekend voorlopig nog 
éénmaal Praam’s Partynight met DJ 
Henkie, want volgende week vrij-
dag gaat Mijn Praam is Top van 
start. Dus DJ Henkie doet vrijdag 7 
maart extra zijn best om nog even 
heerlijk te knallen! Zaterdagmiddag 
8 maart vanaf 16.30 uur zijn de Es-
tafette Gast DJ’s Luuk en Bink aan 
de beurt om er een gezellige mid-
dag van te maken. 

Luuk en Bink hebben al vaker ach-
ter de draaitafel gestaan, dus het 
zal zeer zeker een gezellige mid-
dag worden.Zaterdagavond neemt 
DJ Martijn het stokje over om er een 
heerlijke uitgaansavond van te ma-
ken voor iederen vanaf 18 jaar.

Praambingo
Donderdag 13 februari vanaf 20.00 
uur staat de Praambingo weer op de 
planning, zet deze alvast in je agen-
da! Ditmaal wordt de bingo georga-
niseerd door Lindy Sietsema. Er zijn 
leuke prijzen te winnen en gega-
randeerd een beregezellige avond! 
Aanmelden kan rechtstreeks bij Lin-
dy of via de facebookbookpagina of 
info@cafedepraam.nl. En volgende 
week zaterdag 14 maart vindt de af-
trap plaats van ‘Mijn Praam is Top’ 
met het feest Full Moon Party van 
het team OneDayFly onder leiding 
van Thirza Schoenmaker. Toegangs-
kaarten voor deze avond zijn te re-
serveren via: onedayfly14@gmail.
com. De kaarten kosten 5 euro per 
stuk. Voor meer informatie over het 
programma, line-up aan DJ’s, live 
entertainment en kaartverkoop van 
alle feestavonden ga naar de face-
bookpagina van danscafé de Praam 
in de Zijdstraat.

SPIE-feest: Nog 1 nachtje!
Aalsmeer - Nog 1 nachtje slapen 
en dan is het feest. Feest voor al-
le deelnemers en liefhebbers van 
de pramenrace. De jaarlijkse feest-
avond met bekendmaking van de 
thema’s voor de in juni te houden 
juniorrace en de tocht der tochten 
in september wordt vrijdag 7 maart 
gehouden in hal 1 van The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Ook 
wordt deze avond teruggeblikt op 
de gehouden races en dit kan on-
der het genot van een drankje en 
muziek van dj Kees Markman. Na-
tuurlijk is de feestavond ook de ge-

legenheid om alvast plannen te ma-
ken voor de race van 2014. De juni-
orrace wordt gehouden op zaterdag 
21 juni en de pramenrace op zater-
dag 13 september. Benieuwd naar 
de thema’s of ‘gewoon’ zin in een 
gezellige avond uit? Kom naar The 
Beach, aanvang is 20.00 uur. Van-
af zaterdag 8 maart zijn de nieuwe 
thema’s te vinden op de vernieuw-
de website www.pramenrace.nl. 
De SPIE-bestuurders Erna, Sandra, 
Joost, Wim, Jan, Arnaud, Jochem en 
Roy hopen vele feestvierders te mo-
gen begroeten.

‘Gigs’ in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zondagmiddag 9 maart 
treedt de akoestische band Gigs we-
derom op in De Oude Veiling. De af-
gelopen jaren is de groep hier al re-
gelmatig te gast geweest. Het reper-
toire bestaat vooral uit westcoast, 
pop, country, Ierse en Schotse num-
mers. Gigs komt uit Alphen aan den 
Rijn en heeft met name het afgelo-
pen half jaar heel wat optredens ge-
daan, waaronder een theateroptre-
den, in gerenommeerde clubs on-
der meer in Utrecht, Delft en Was-
senaar. Gigs maakt gebruik van ver-
schillende akoestische instrumen-
ten waarbij vooral de fiddle een pro-
minente rol speelt. Daarnaast blinkt 
de groep uit op het gebied van 
meerstemmige zang. Aan het uitge-

breide repertoire zijn de afgelopen 
tijd nummers toegevoegd van ar-
tiesten als Lou Reed, Bob Dylan, The 
Corrs en Van Morrison. Gigs treedt 
graag op in De Oude Veiling, want 
dit is immers een plek met een gro-
te muzikale traditie. Komende zomer 
komt een nieuwe c.d. uit. De groep 
bestaat uit Gerard Bouman op zang, 
viool (fiddle), mandoline en gitaar, 
Hans Dijksterhuis op zang, gitaar en 
bluesharp, Jaap Verschoor op zang, 
gitaar en mandoline en Johan Kor-
ringa op zang en bas. Geïnteres-
seerd in enthousiast gebrachte en 
vrolijke akoestische muziek? Dan is 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
zondagmiddag vanaf 15.30 uur de 
‘place to be’!

Elke vrijdag veel te beleven in N201

Live ‘Along the Watchtower’
Aalsmeer - Elke vrijdag in N201 
zijn er op het podium bands, acts, 
dj’s, karaoke, jamsessies en wie 
weet wat allemaal nog meer en zo-
als van N201 gewend, is het alle-
maal wel net even iets anders. In 
N201 veel goeie muziek van alter-
natief tot pop, dubstep, (foute) clas-
sics, metal en alles er tussenin. Be-
halve kijken, luisteren en dansen, is 
ook het café open om gezellig bij te 
praten of een drankje te doen uit de 
ruim gesorteerde bar. Ook staan in 
N201 drie poolbiljarttafels, airhoc-
key kan gespeeld worden, darten of 
andere spelletjes. Tijdens de optre-
dens kun je daar overigens gewoon 
mee doorgaan, want in tegenstel-

ling tot vroeger is N201 vrijdags niet 
meer voornamelijk gericht op band 
optredens, maar veel meer op ge-
zelligheid en muziek voor iedereen.
Vrijdag 7 maart verwelkomt N201 
een leuke jonge band op het podi-
um: Along the Watchtower. De band 
speelt een fijn potje ouderwetse 
bluesrock in de stijl van bijvoorbeeld 
CCR, Muddy Waters en Led Zeppe-
lin. Oude lullenmuziek? Nee hoor, 
deze klassieke sound is tegenwoor-
dig ook bij veel jongeren juist weer 
heel erg in trek! Maar ook wat oude-
re jongeren zijn welkom uiteraard.
N201 aan de Zwarteweg is vrijdags 
open vanaf 20.30 uur en de entree is 
gratis! Meer info: www.n201.nl 
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STAGE
MUSIC SHOP

  

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Nieuw:Nieuw:
Feestelijke
Ukelele’s ‘Korala’ 
                           € 29,95

Oordopjes
‘Thunderplugs’
(set + opbergdoosje)  €12,95

Koopje:Koopje:

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:
Western-gitaar
‘Grimshaw’      € 89,-
(zwart, sunburst, naturel)
 

Tip:Tip:
Voor drummers

ruim assortiment
stokken!!







Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat 32 (Z-2014/013392), het verwijderen van 

asbest;
- Bielzenpad thv Ophelialaan 251 (Z-2014/013533), het ver-

wijderen van asbest;
- Dreef 7 (Z-2014/013793), melding brandveilig gebruik;
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2014/013596), melding brandvei-

lig gebruik
- Ophelialaan 124 (Z-2014/014075), melding brandveilig ge-

bruik.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omge-
vingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg 398, het wijzigen van de gevels en het plaat-

sen van een uitbouw aan de gevel gericht naar de Kerkweg 
(verzonden 26 februari 2014);

- Ophelialaan 93, (Z-2013/066116), het wijzigen van de gevel 
(toevoegen woning) (verzonden 27 februari 2014);

- Ringvaartzijde 50, (Z-2014/008148), het plaatsen van 2 ra-
men in de zijgevel (verzonden 26 februari 2014);

- Snoekbaarsstraat 138 (Z-2014/004327), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 27 februari 2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/002188), het uitbreiden van een 
woonhuis (verzonden 28 februari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid be-
doelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes we-
ken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
- Teelmanstraat 2 (Z-2014/009738), het wijzigen van een be-

drijfsgebouw in logiesruimte, (ontvangen 11februari 2014)
- Weteringstraat 2s (Z-2014/002619), het vergroten van de 

woning op het dakterras (ontvangen 13 januari 2014).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- A.H. Blaauwstraat 32 (Z-2014/013392), het verwijderen van 
asbest (verzonden 4 maart 2014);

- Hornweg 159 (Z-2014/006238), het slopen van de woning 
(verzonden 27 februari 2014);

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

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda staan 
o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenementen

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

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning is de vergunning verleend voor:
- Junior Pramenrace op 21 juni 2014 van 12.00-17.00 uur (Z-

2014/001689);
Datum verzending vergunning 3 maart 2014

collectes

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

ter inzage

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het 
brandveilig in gebruik nemen van een school 
kinderdagverblijf)

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turfste-
kerstraat 15 te Aalsmeer)

t/m 13032014 Wijzigen van een winkel in 2 appartementen aan 
de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433 ver-
zonden 30 januari 2014) en voor het brand-
veilig gebruik aan de Apollostraat 66 (Z-
2013/038382)

t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het bou-
wen van een trainingsmolen en longeerkraal 
voor paarden)

t/m 21032014  Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijke ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2014

t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het 
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer); Vuur-
doornstraat 11, (Z-2013/047491), (het brand-
veilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum Am-
stelmeer)

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

donderdag 6 en Vrijdag 7 maart is het niet 
mogelijk een reisdocument aan te Vragen 

Vanaf maandag 10 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het 
paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 
18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Omdat onze 
apparatuur moet worden aangepast voor de nieuwe modellen, 
is het 6 en 7 maart niet mogelijk om een nieuw reisdocument 
aan te vragen. 

meer informatie 
De reisdocumenten die vanaf 10 maart worden aangevraagd voor 
personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig en hebben een 
gewijzigd tarief. Op www.aalsmeer.nl vindt u meer informatie.

beraad en de raad 

Agenda voor de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 13 maart 2014, in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 
uur met het Beraad en wordt na een onderbreking gevolgd door 
de Raadsvergadering.

  beraad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 B-1. 1. Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter de heer 
   R.P. Fransen
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
   23 januari 2014 en 13 februari 2014
20.05 B-2. Vaststellen bestemmingsplan 
  Aalsmeerderweg 420-422
  Behandeling in eerste termijn.
20.15 B-3 Project &2=1
  Behandeling in eerste termijn.
20.35 B-4 Kredietaanvraag Project Nieuw Oosteinde
  Behandeling in eerste termijn.
20.45 B-5 Besteding budget jeugdzorg vooruit-
  lopend op Lentenota en Begroting 2015.
  Behandeling in eerste termijn.
21.00  Rondvraag en sluiting 

   PAUZE / ONDERBREKING 

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.10 R-1. 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   23 januari 2014 en 13 februari 2014
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse burgers 
   en instellingen
 R-2 Invoering nieuwe vergadermodel
 R-3 Verlenging benoeming waarnemend grif-
  fier en tijdelijke extra raadsondersteuning 

  SLUITING 

beleidslijn schipholparkeren en partiële 
herziening structuurVisie green park

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 23 januari 2014 de “Beleidslijn Schiphol-
parkeren” heeft vastgesteld. De beleidslijn dient als toetsingska-
der voor de beoordeling van initiatieven voor Schiphol-parkeren 
in de gemeente, zowel in het kader van vergunningverlening als 
in het kader van handhaving.

aanleiding en doelstelling
Als gevolg van de prijsstelling van Schiphol is er een structurele 
vraag naar Schiphol-parkeren in de directe omgeving van Schip-
hol. Ook in de gemeente Aalsmeer vertaalt zich dit in een opmars 
van parkeerterreinen ten behoeve van Schiphol-parkeren. Tot op 
heden was de bestendige gedragslijn Schiphol-parkeren te weren 
uit de gemeente. Gezien de structurele behoefte op de markt 
is het noodzakelijk geacht te onderzoeken op welke plaatsen 
en onder welke voorwaarden Schiphol-parkeren eventueel kan 
worden toegestaan. 

ruimte voor schiphol-parkeren in green park
Met de vaststelling van de nota “Beleidslijn Schiphol-parkeren” 
heeft de gemeenteraad besloten, dat voortaan in bepaalde de-
len van het bedrijventerrein Green Park aan initiatieven voor 
Schiphol-parkeren medewerking zal worden gegeven. Het gaat 
hierbij om locaties die zijn gelegen in  zone 3 van het beper-
kingengebied van het Luchthavenindelingbesluit. Het betreft 
(delen van) de deelgebieden 3, 4 en 6 gelegen tussen de Aals-
meerderweg, de N201 de Hornweg en de Molenvlietweg. Even-
tuele parkeerterreinen mogen niet in de zone direct langs de 
N201 worden aangelegd en dienen voorts uit het zicht van de 
openbare weg te worden aangelegd en groen te worden inge-
vuld. Voor de overige delen van Green Park en de rest van het 
gemeentelijke grondgebied blijft het beleid gericht op het weren 
van Schiphol-parkeren. 

herziening structuurvisie green park
De ‘Beleidslijn Schiphol-parkeren” is een koerswijziging ten op-
zichte van het in de structuurvisie Green Park voor dit bedrijven-
terrein geschetste ontwikkelperspectief. De gemeenteraad heeft 
daarom besloten de beleidslijn aan te merken als een partiële 
herziening van de structuurvisie Green Park. De inhoud zal te 
zijner tijd worden verwerkt in een integrale herijking van het 
ruimtelijke beleid voor Green Park.

woensdag 19 maart 2014 geen aVondopenstelling 
burgerzaken

Op woensdag 19 maart is er vanwege de verkiezingen voor de 
gemeenteraad, geen avondopenstelling van Burgerzaken in het 
gemeentehuis van Aalsmeer. De balies van deze afdeling zijn 
die dag vanaf 16.00 uur gesloten. Het Energieloket is 19 maart 
ook gesloten. 

stemmen in willekeurig stemlokaal

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aalsmeer 
stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat vermeld, 
is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, moet u uw 
stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Zonder deze 

officiële mededelingen
6 maart 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

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

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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, di., do. 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.

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

documenten is het namelijk niet mogelijk een stem uit te bren-
gen. De stempas bewijst dat u uw stem nog niet bij een ander 
stembureau heeft uitgebracht.

Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www.aalsmeer.nl/
verkiezingen

identificatieplicht

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbewijs 
gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stemming) 
maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs of Nederlands verblijfsdocument ge-
bruiken waar op staat “geldig tot 20 maart 2009” of elke latere 
datum.

geen stempas ontVangen? 

Afgelopen week zijn de stempassen verstuurd. Mocht u de pas 
niet hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Aalsmeer 0297-387575. 

waar kunt u stemmen

overzicht stemlocaties 
De stembureaus zijn op 19 maart geopend van 07.30 uur tot 
21.00 uur.

1 Zorgcentrum “Aelsmeer” * Molenpad 2 Aalsmeer
2 Solidoe de Dolfijn   Baccarastraat 3 Aalsmeer
3 De Meerlanden  Zwarteweg77 A Aalsmeer
4 Wijkcentrum ‘t Baken * Sportlaan 86 Aalsmeer
5 Wijksteunpunt   Parklaan 27 Aalsmeer
 Seringenhorst *  
6 Nederlands Hervormd  Oosteinderweg273 A
 Wijkcentrum ‘t Anker * Aalsmeer
7 Gebouw De Mikado * Catharina-Amalialaan 66
    Aalsmeer
8 Buurthuis Hornmeer Roerdomplaan 3 Aalsmeer
9 p.c.b.s. “De Graankorrel” * Schweitzerstraat 136
    Kudelstaart
10 r.k.b.s. Antonius *  Zonnedauwlaan 59
    Kudelstaart
11 Clubgebouw VZOD * Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
12 Gezondheidscentrum Poldermeesterplein 16-18 
 Aalsmeer Oost *  Aalsmeer
13 o.b.s. De Zuidooster * Catharina-Amalialaan 66 A
    Aalsmeer
14 Wijksteunpunt Kudelstaart * Nobelhof 1 Kudelstaart

De meeste stembureaus zijn geschikt voor mindervalide kiezers. 
Stembureaus met een * zijn zeer geschikt voor mindervalide kie-
zers omdat er elektrische deuren zijn.

let op! 
Er is een aantal wijzigingen t.o.v. de vorige verkiezingen:
- Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost en Wijksteunpunt Kudel-

staart zijn nieuwe stembureaus;
- In Gebouw Mikado voormalig Bibliotheek en r.k.b.s. Antonius 

is één stembureau aanwezigi.p.v. twee bij de vorige verkie-
zingen.

regiotaxi amstelland tijdens de kerntop

Maandag 24 en dinsdag 25 maart a.s. vindt de Nuclear Security 
Summit (NSS) 2014 in Den Haag plaats. De gevolgen zijn in-
grijpend en omvangrijk, omdat het vervoer van de wereldleiders 
gepaard gaat met veel wegafsluitingen en omleidingsroutes. De 
overlast zal naar verwachting ook gevolgen hebben voor het ver-
voer met de Regiotaxi Amstelland. Hierdoor is het mogelijk dat 
er achterstanden/langere wachttijden ontstaan op die dagen. 
Wij verzoeken u hiermee rekening te houden indien u op 24 en/
of 25 maart 2014 gebruik wilt maken van de Regiotaxi.

bekendmaking 

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels 
vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar be-
voegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks bestuur heeft 
op 6 februari 2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:
-  Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband 

Aalsmeer-Uithoorn 2013;
-  Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
-  Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezeker-

heidswetten Aalsmeer-Uithoorn 2013.

publicatie melding artikel 8.40 wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge 
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft 
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur val-
len, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieu-
beheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor 
deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het 
genoemde Besluit.

activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam : Jumbo Supermarkten
Adres : Ophelialaan 124
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 03 maart 2014

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen 
de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen:
- Dorpsstraat 118, (Z-2014/013190), het vervangen en verbre-

den van een toegangsbrug met uitrit;
- Ophelialaan 67, (Z-2014/014140), het oprichten van een 

overkapping voor fietsenstalling;
- Rietwijkeroordweg 2 (Z-2014/013493), het bouwen van een 

bedrijfswoning met bedrijfsruimte;
- Rietwijkeroordweg 6 (Z-2014/013770), het plaatsen van 

kantoorunits;
- Stommeerweg 104 (Z-2014/013702), het onderheien van 

parkeerplaatsen;
- Vlinderweg 322, (Z-2014/013274), het wijzigen van een ter-

ras op de 2e verdieping aan de achterzijde.

U toch ook?

W W W. A A L S M E E R . N L
/ V E R K I E Z I N G E N

Gemeenteraadsverkiezingen
19 maart 2014
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Boekenweek van 8 t/m 16 maart
Lezing over reizen door 
China en Zuid-Amerika
Aalsmeer - De 79e Boekenweek 
vindt plaats van zaterdag 8 tot en 
met zondag 16 maart. Het thema is 
Reizen, het motto: Ondertussen er-
gens anders. Tommy Wieringa heeft 
het Boekenweekgeschenk geschre-
ven en Jelle Brandt Corstius het 
Boekenweekessay. 
Op vrijdag 7 maart vertelt Neder-
lands bekendste reisboekenschrijf-
ster Carolijn Visser over twee con-
tinenten. Allereerst China waar ze 
vaak geweest is en menig boek over 
schreef. Daarna Zuid-Amerika. ‘Ar-

gentijnse avonden’ is een op werke-
lijkheid gebaseerde familiegeschie-
denis over een gezin op drift, maar 
ook een ode aan Nederlanders die 
een nieuw bestaan opbouwden in 
een onbekende wereld. 
De lezing 7 maart wordt georgani-
seerd door Amstelland Bibliothe-
ken, het Boekhuis en de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 19 
van 19.45 tot 21.30 uur. Kaarten zijn 
te koop via www.amstelland-biblio-
theken.nl. 

Boekenbundel cadeautje voor 
leden van de bibliotheek
Aalsmeer - Tijdens de Nationale Boe-
kenweek van 8 tot en met 16 maart 
ligt er voor leden van de bibliotheek 
een cadeautje klaar; de Boekenweek-
bundel. Met de leukste, spannend-
ste of meest ontroerende reisverhalen 
van bekende reisprogramma presen-
tatoren. Hieronder onder meer Floor-
tje Dessing, Adriaan van Dis, Red-
mond O’Hanlon en Erica Terpstra. Het 
thema van de Boekenweek is dit jaar 
Ondertussen ergens anders. Tijdens 
de Boekenweek haalt de Bibliotheek 
Amstelland in samenwerking met 
KCA en Boekhuis Aalsmeer Neder-
lands bekendste reisboekenschrijfster 
Carolijn Visser op 7 maart naar De 

Oude Veiling. Op 13 maart organiseert 
Bureauboeiend een virtuele reis van 
twee uur in bibliotheek Stadsplein: 
Kunstgeschiedenis in New York. Als 
afsluiting van de Boekenweek tenslot-
te komt Tom Lanoye op 16 maart naar 
bibliotheek Stadsplein. Onder de noe-
mer Literaire zondagochtend zal een 
van de meest gelezen en gelauwer-
de auteurs van het Nederlandse taal-
gebied de aanwezigen meenemen in 
zijn nieuwste roman Gelukkige slaven. 
Een drankje in de pauze en iets lek-
ker zijn bij de prijs inbegrepen. Kaar-
ten voor de activiteiten zijn te koop via 
www.debibliotheekamstelland.nl of in 
één van de bibliotheken.

Onderhandelen beginnen 28 maart
FNV: Leden stemmen in met 
sociaal plan FloraHolland
Aalsmeer - Een meerderheid van 
alle vakbondsleden bij FloraHolland 
heeft ingestemd met het sociaal plan. 
FNV Bondgenoten en CNV Diensten-
bond bereikten hierover half febru-
ari een akkoord met de directie van 
FloraHolland. Het sociaal plan is van-
af 15 oktober 2013 van toepassing. 
Afgesproken is onder andere: meer 
tijd en keuze voor boventallige me-
dewerkers en een betere reiskosten- 
en reistijdenregeling. Ongeveer 1000 
werknemers in Naaldwijk, Aalsmeer 
en Rijnsburg legden vier dagen het 
werk neer voor een beter sociaal 
plan. Het was de eerste staking in 
de 103-jarige geschiedenis van Flo-
raHolland en haar voorgangers. Je-

roen Brandenburg, bestuurder FNV 
Bondgenoten: “Het sociale plan is 
een grote overwinning voor de leden 
van FNV Bondgenoten en CNV Dien-
stenbond. Tijdens de stakingen heb-
ben zij een belangrijk signaal afge-
geven dat er veel onvrede was over 
de manier waarop FloraHolland om-
ging met haar medewerkers. Zij heb-
ben FloraHolland gemaakt tot wat het 
is: de grootste veiling van bloemen en 
planten ter wereld. Ook nu het min-
der gaat, mag de directie dat niet uit 
het oog verliezen. Er was een sta-
king voor nodig om ze dat besef bij 
te brengen.” De cao-onderhandelin-
gen tussen de vakbonden en Flora-
Holland beginnen op 28 maart.

Open Dag bij Heliomare
Aalsmeer - Zaterdag 15 maart is 
iedereen tussen 11.00 en 15.00 uur 
van harte welkom in behandel-acti-
verings- en afasiecentrum van He-
liomare aan de Zwarteweg 98. Be-
drijven, zorgaanbieders en ande-
re belangstellenden worden uitge-
nodigd een bezoek te brengen en 
te zien welke mogelijkheden er zijn. 
De open dag in Aalsmeer staat in 
het teken van arbeidsparticipatie en 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO). Naast de open 
inloop worden deze dag ook twee 
presentaties gegeven. Om 11.15 
uur Presentatie over cursus: Ge-
bruik van Ipad, Tablet en Windows 
en om 13.30 uur Presenatie Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen. Heliomare biedt mogelijk-
heden voor mensen met een licha-
melijke beperking, chronische zieke 
en/of niet aangeboren hersenletsel 
op het gebied van activering, parti-
cipatie, afasie, behandeling, ambu-
lante ondersteuning en trajectbe-
geleiding werk. De koffie staat 15 
maart klaar. U kunt rondkijken en 
informatie krijgen over de activitei-
ten en behandelingen die geboden 
worden en natuurlijk zullen vragen 

zo goed mogelijk beantwoord wor-
den. Wie een gedeelte of het hele 
programma bij wil wonen, kan een 
mail sturen naar: ac-aalsmeer@he-
liomare.nl. 
Op de open dag mag iedereen tus-
sen 11.00 en 15.00 uur binnen wan-
delen. Kijk voor meer informatie op 
www.heliomare.nl.

Reis mee met het Boekhuis 
tijdens de Boekenweek
Aalsmeer - De 79e Boekenweek 
vindt plaats van zaterdag 8 tot en 
met zondag 16 maart. Het the-
ma is Reizen, het motto: Ondertus-
sen ergens anders. Tommy Wie-
ringa schrijft het Boekenweekge-
schenk en Jelle Brandt Corstius het 
Boekenweekessay. Het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12 organiseert tijdens 
de Boekenweek verschillende acti-
viteiten.

Carolijn Visser
Op vrijdag 7 maart wordt de Boe-
kenweek in Aalsmeer geopend met 
een lezing van Carolijn Visser, een 
van Nederlands bekendste reisboe-
kenauteurs. Zij neemt bezoekers 
deze avond mee naar twee con-
tinenten. Allereerst naar Azië en 
in het bijzonder naar China, waar 
ze vaak geweest is en menig boek 
over schreef. Deze boeken vertel-
len het verhaal van de immense ver-
andering van een communistisch 
naar een liberaler China. Daarna is 
Zuid-Amerika aan de beurt. ‘Argen-
tijnse avonden’ is een op werkelijk-
heid gebaseerde familiegeschiede-
nis over een gezin op drift, maar ook 
een ode aan Nederlanders die een 
nieuw bestaan opbouwden in een 
onbekende wereld. 

Het boek werd bekroond met de 
Bob den Uyl prijs voor het beste Ne-
derlandstalige journalistieke reis-
boek van 2012. Deze lezing wordt 
georganiseerd in een samenwer-
king tussen Amstelland Bibliothe-
ken, het Boekhuis en Stichting KCA. 
Locatie is De Oude Veiling, Markt-
straat 19. De lezing begint om 19.45 
uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Kaar-
ten zijn te koop in het Boekhuis of 
via www.amstelland-bibliotheken.nl.

Boekhuis Bal
Op vrijdag 14 maart organiseert de 
boekhandel het Boekhuis Bal, een 
lezersfeest voor alle klanten van de 
winkel. Vanaf 19.30 uur bent u wel-
kom om lekker rond te neuzen in de 
winkel, te proeven van een ‘culinai-
re rondreis’ die wordt verzorgd door 
de Wereldwinkel en uw beste been-

tje voor te zetten tijdens het Boek-
bowlen. 

Deze avond is er ook een Speakers 
Corner, waarbij Aalsmeerders een 
warm pleidooi houden voor een van 
hun favoriete boeken. Onder ande-
re Corrie de Boer, Hermen de Graaf, 
Ilse Zethof, Pieter van der Meer, An-
na-Maria Mantel, Fred Wieringa, 
Dick Goedhart en Laura Touw geven 
hun medewerking. De toegang voor 
het Boekhuis Bal is gratis, aanmel-
den wordt op prijs gesteld: boek-
huis@boekenhof.nl of in de winkel 
aan Zijdstraat 12 in het Centrum.

Gratis met de trein
Het Boekenweekgeschenk is het 
cadeau van de boekhandel bij be-
steding van 12,50 euro aan boe-
ken tijdens de Boekenweek. Het is 
geschreven door Tommy Wierin-
ga en heeft als titel ‘Een mooie jon-
ge vrouw’. Op vertoon van het Boe-
kenweekgeschenk kunt u zondag 
16 maart in het hele land vrij reizen 
met de trein. Nóg een reden om een 
boek te kopen dus!

Foto: Tommy Wieringa schrijft dit jaar 
het Boekenweekgeschenk.

Bloemetje 1000ste Twittervolger
Aalsmeer - De winkeliers in Aalsmeer Centrum zijn al sinds 2010 actief op 
Twitter met de laatste nieuwtjes over de winkels en het winkelgebied en vori-
ge week mochten zij de 1000ste volger op Twitter verwelkomen. Andrea Zek-
veld uit Aalsmeer had net een account aangemaakt op Twitter en viel meteen 
in de prijzen. Andrea is al jaren vaste klant in de winkels in het Centrum en was 
blij verrast met het mooie boeket van Bloembinderij Raymond. Het bloeme-
tje kreeg zij uitgereikt door Gert Post van het bestuur van het ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer.

 Aalsmeer wordt 
steeds leuker!  
Aalsmeer -  Laurens van Kessel is 
de vaste presentator van het radio-
programma ‘De Top 10 van..’ op de 
maandagavond op Radio Aalsmeer. 
In de derde uitzending had ik het 
genoegen zijn gaste te zijn en toen 
heb ik met een gekke bek gezegd; 
‘Joh, als je ooit omhoog zit, dan mag 
je mij wel vragen hoor voor een uur-
tje achter de microfoon..’ Een paar 
weken terug ging mijn telefoon. 
‘Met Laurens. Zeg, ik ga binnen-
kort met vakantie, dus vroeg me af 
of je aanbod nog geldt.’ ‘Uhh.. tja.. Ik 
heb A gezegd, dus dan moet ik ook 
B zeggen, ik ben er!’ Ik mocht zelf 
voor een gaste zorgen. Het werd Di-
an Buis. Wat hebben we een lol ge-
had in die studio. Rinus van Itterzon, 
de vaste man achter de knoppen bij 
onder andere dat programma, wist 
niet wat hem overkwam. We heb-
ben tussen de nummers door staan 
dansen en echt vreselijk gelachen. 
Natuurlijk moest ik het aan elkaar 
praten en toen het lampje de eerste 
keer rood kleurde werd mijn keel 
even dichtgeknepen. Ik had nou 
niet echt een goede voorbereiding 
getroffen, dus ik klonk met mijn be-
nepen stemmetje zeker niet zoals 
het zou moeten, maar alles went. 
En uiteindelijk kwam het goed. Het 
werd misschien zelfs iets te gezel-
lig. Als er een volgende keer komt 
(ik hoop het) dan probeer ik wat se-
rieuzer uit de hoek te komen. Ook 
dat moet lukken. Manlief was afge-
lopen maandagavond als gast aan 
de beurt bij Laurens en Rinus en hij 
had een prachtige top tien samen-
gesteld. Ik ontdekte ook bij hem iet-
wat nervositeit, maar dat verdween 
als sneeuw voor de zon toen zijn 
nummer tien was gedraaid. Radio 
maken is leuk! Daar zijn wij Gom-

mansen beiden van overtuigd. Wil 
je ons wellicht terugluisteren? Dat 
kan hoor op www.radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist  Ik was trouwens 
al eerder in de radiostudio geweest 
(die zich bevindt in de Studio’s van 
Aalsmeer en waar iedereen echt 
een keer een kijkje moet komen ne-
men). Twee maal was ik bij het cul-
tureel magazine van Wegman en 
Wegman. Moeder en dochter pre-
senteren dat op de zaterdagmiddag. 
Ik mocht vertellen over het Crown 
Theater, waar ik als vrijwilligster 
werkzaam ben in het marketingte-
am. Het wordt in de studio’s steeds 
gezelliger. Leuke avonden worden 
er georganiseerd, zoals ladiesnights 
waarbij, naast het bijwonen van een 
leuke filmpremière, geshopt kan 
worden in de straatjes naar vrou-
wendingen, zoals kleding en beau-
typroducten en waar voedingsad-
viezen gegeven worden of andere 
dameszaken. Er worden altijd arran-
gementen met een hapje voor een 
leuke prijs in het aanwezige restau-
rant Down Town Diner. Hier kun je 
overigens iedere dag terecht hoor, 
ook zonder arrangement. Het is een 
betaalbaar en knusse stek, maar de 
Aalsmeerders moeten het nog even 
weten te vinden. 

Er bevindt zich achterin het studio-
complex ook een gezellige Sports-
bar waar iedere belangrijke sport-
wedstrijd op grote schermen wordt 
vertoond en dat kan dan weer be-
keken worden onder het genot van 
een drankje. Ik lijk wel een promo-
tor van dit alles, maar als er nu nóg 
mensen roepen dat er in Aalsmeer 
niet veel te beleven is, dan vind ik 
dat ze er volkomen naast zitten. De 
restaurants worden trouwens be-
hoorlijk uit de grond gestampt vind 
je niet? En ja.. ik loop ze allemaal 
af. Alleen naar de nieuwe Griek in 
de Markstraat ben ik nog niet ge-
weest. Ik heb er afgelopen maan-
dagavond echter wel een klein ge-
deelte van mogen proeven toen er 
bij Joppe een buffet werd neergezet 
door Zorba. Jammie of Jamas! En 
dat betekent dan weer proost in het 
Grieks. Het wordt weer tijd voor een 
eetdate! Lekker in mijn eigen dorp.

M iranda’s
omentenm

Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart 
maakt consulente Diny Wichers 
een frisse start van het nieuwe sei-
zoen met verkoop van producten 
uit Israel. Sjaals en tassen, kande-

laars, sieraden, verzorgingsproduc-
ten en onder andere marmelade, 
kruiden en wijnsoorten worden te 
koop aangeboden. Belangstellen-
den worden uitgenodigd vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen in ‘t Ba-
ken in de Sportlaan 86 tussen 13.00 
en 17.00 uur. Voor meer informatie: 
020-6455530.

Heldere bewegwijzering voor bezoekers
Toeristische informatiepanelen
Aalsmeer - Afgelopen week 
zijn zes aantrekkelijke toeristi-
sche informatiepanelen geplaatst 
op de toeristische hotspots van 
Aalsmeer. De panelen staan op 
het Praamplein, het Surfeiland, 
het terrein van Flora Holland, het 
Raadhuisplein en bij Fort Ku-
delstaart en The Beach. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: 
“Aalsmeer neemt deel aan het re-
gionale project “Amsterdam Be-
zoeken Holland Zien” (ABHZ) via 
de Stadsregio Amsterdam. Dit 
project heeft als doel meer (Am-
sterdamse) toeristen te versprei-
den over de regio. Om bezoekers 
daadwerkelijk te kunnen aan-

trekken en te verleiden langer in 
Aalsmeer te verblijven, is eendui-
dige communicatie en heldere be-
wegwijzering belangrijk. Goede 
bewegwijzering draagt uiteraard 
ook bij aan verbetering van het 
imago van Aalsmeer en aan onze 
promotie en gastvrijheid.” Om de 
bewegwijzering voor de toeristen 
helemaal compleet te maken ko-
men er binnenkort ook nog acht 
welkomstborden bij de entrees 
van de gemeente. Helaas is hier-
voor nog geen goedkeuring ont-
vangen van de provincie Noord-
Holland. Tevens komen er twaalf 
verwijsborden naar de toeristische 
hotspots. 

Verkoop Israel 
producten

Korenavond: Verrassend!
Aalsmeer - Een prachtige locatie 
om door heen te slenteren, vooral 
als er op verschillende plaatsen live 
muziek te zien en te horen is. Afge-
lopen zaterdag 1 maart opende de 
Crown Studio’s haar bars en restau-
rant voor de derde korenavond. On-
danks de carnaval en andere acti-
viteiten, was het gezellig druk en is 
door het vele publiek genoten van 
diverse schitterende en verrassen-
de optredens. Het zestig mannen 
tellende koor Con Amore oogst-
te bewondering, gedanst werd er 

bij het soul- en motownkoor D-Fi-
ne en meedeinen kon met het zee-
manskoor De Marconisten en het 
visvrouwenkoor Haring en Ui. Ap-
plaus ook terecht voor Sonority, het 
koor Passion en FF-Anders. Al met 
al een heerlijke en gevarieerde mu-
zikale avond, die georganiseerd is 
door Herman van Raam, onder an-
dere vrijwilliger bij het Crown The-
ater. Op naar de vierde korenavond, 
een evenement dat traditie verdient! 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Nog nooit vertoond in Aalsmeer!
Eerste Sail Jazz Weekend
Aalsmeer - Begin juli wordt een 
ongekend muzikaal feest georgani-
seerd aan het einde van de West-
einder Water Week in jachthaven 
De Nieuwe Meer met voor het eerst 
een ‘Sail Jazz Weekend’. Vrijdag-
avond de Aalsmeerse topzangeres 
Katelijne van Otterloo, zaterdag de 
virtuoze en veelzijdige trompettist 
Michael Varekamp, met in de mid-
dag moderne en ’s avonds ‘klassie-
ke’ jazz, en tot slot op zondagmid-
dag de grandioze Amerikaanse zan-
geres Deborah J. Carter. Het pro-
gramma komt tot stand in samen-
werking met KCA en Bacchus. Nog 
nooit vertoond in Aalsmeer!
Op vrijdag 4 juli van 21.00 tot 23.30 
uur trakteert Katelijne van Otterloo 
op PopJazz. De plaatsgenote komt 
optreden met Michiel Buursen op 
piano, haar echtgenoot Bas van Ot-
terloo op bas en Arno van Nieuwen-
huize op drums. Een spannend en 
muzikaal team dat bestaat uit bij-
zonder getalenteerde mensen die 
elkaar telkens weer blijven boeien 
en uitdagen in de muziek, waardoor 
het publiek steeds weer door Katelij-
ne en haar ‘team’ wordt verrast door 
enthousiasme, energie, kwaliteit en 
originaliteit. Op zaterdag 5 juli is van 
16.00 tot 18.00 uur het podium voor 
Michael Varekamp, He plays Miles 
Davis. En van 21.00 tot 23.30 uur laat 
Michael Varekamp het publiek ken-
nis maken met Duke Ellington en 

Louis Armstrong. Michael Varekamp 
is als trompettist van alle mark-
ten thuis: hij maakte wereldtour-
nees met de Dutch Swing College, 
maar ook met de moderne pianist 
Rembrandt Frerichs. Hij toert door 
het land met zijn programma ‘Tri-
bute To Miles Davis’, maar ook met 
‘Kansas City After Dark’, wat voor-
namelijk is gericht op de muziek van 
Duke Ellington en Louis Armstrong. 
Het wordt een spetterend jazzfeest 
met een briljante trompettist in de 
hoofdrol. Het jazz weekend wordt 
zondag 6 juli van 16.00 tot 18.00 uur 
afgesloten door Deborah J. Carter 
met Zandscape. Een indrukwekken-
de slotmiddag van het jazzweekend 
met Deborah J. Carter. Er zijn weinig 
zangeressen in Nederland en mis-
schien wel in de wereld met zoveel 
funk, gospel en soul in hun stem. 
Wat ze ook zingt, het is onmiddellijk 
herkenbaar. Zij wordt begeleid door 
Zandscape, het kwartet van haar 
echtgenoot, de bassist Mark Zand-
veld, met Gunnar Graafmans op vi-
brafoon, Jeen Rabsop gitaar en Jurj-
en Bakker op drums. Het wordt ze-
ker een avontuur om te horen wat 
Deborah en Mark ervan maken!

De toegang dit weekend bedraagt: 
uw gift. Dit project is een samen-
werking van WV De Nieuwe Meer, 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
en cultureel café Bacchus.

Salsa zondag in The Beach
Aalsmeer - Zondag 9 maart kan er 
weer volop gedanst worden op de 
beste Latin Music uit de regio. Van-
af 19.30 uur is The Beach het décor 
van een bruisende Salsa dansavond. 
De maandelijkse salsafeesten vinden 
al geruime tijd plaats met veel suc-
ces. Met de toevoeging van de work-
shop op de vooravond is de zaal van-
af de eerste klanken goed gevuld. 
Deze keer wordt er uitgebreid aan-
dacht geschonken aan Son Mon-
tuno. Eigenlijk een Salsa waar al-

le ingewikkelde draaien en trucs zijn 
weggelaten. Na deze workshop, wel-
ke om 20.00 uur start, neemt DJ Rick 
de draaitafel over. Met zijn brede mu-
ziekkeus, van son tot zwoele bachata, 
van snelle merenque tot pittige sal-
sa, belooft het een bruisende avond 
te worden. Hij zal de zaal trakteren op 
veel muzikaal lekkers!  De entree is 5 
euro inclusief een gratis consumptie 
munt en vrij parkeren voor de deur. 
Voor meer informatie: www.beach.nl. 
Adres is Oosteinderweg 247a.
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Kerkkoor zoekt 
zangeressen
Aalsmeer - Het Doopsgezind kerk-
koor gaat op 11 mei het Requiem 
van Fauré ten gehore brengen met 
medewerking van het Studentenor-
kest onder leiding van Peter Veen-
huizen. Zangers en zangeressen 
die met dit project mee willen doen 
zijn van harte welkom. De groep oe-
fent iedere woensdagavond vanaf 
20.00 uur in het achterzaaltje van de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. 
Meer weten over het Doopsgezind 
Kerkkoor? Kijk op www.dgaalsmeer.
nl of bel Janina van der Laarse via 
0297-320762.

Sasja Brouwers
Aalsmeer - In deze nieuwe rubriek 
zal om de twee/drie weken een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter een 
zevental vragen worden voorgelegd 
over zijn of haar interessante leven. 
De enthousiaste Sasja Brouwers bijt 
het spits af, thuis bij haar aan de ge-
zellige eettafel tussen de blazende 
Noorse boskat en de ondeugende 
grijze kitten die dat op haar gewe-
ten heeft..

Wie ben je?
“Mijn naam is Sasja Brouwers, ik 
ben eenenveertig jaar, geboren in 
Amsterdam en opgegroeid in Pur-
merend. Ik ben getrouwd met Eric 
Olij en ik heb een dochter (Kirsten) 
van dertien jaar van mijn ex en sa-
men hebben we een dochter van vijf 
jaar Jaydee. Eric is fulltime huisman 
sinds vorig jaar, want ik ben naast 
zangeres ook zangcoach en heb 
een studio op de Machineweg. En 
dat loopt eigenlijk als een trein! Mijn 
leerlingen bestaan uit hobbyisten en 
mensen die technisch hun stem op 
peil willen houden. 

Het is vanaf de leeftijd van zes jaar. 
Veel meisjes die graag musicalster 
willen worden of jonge jongens die 
door willen breken. Het is echt ont-
zettend leuk om te doen en ik ben 
heel blij met mijn ruimte. Mijn hok-
kie, zoals ik het noem, is niet groot, 
maar het is er knus en gezellig en 
ik kan zodoende heel goed één op 
één lesgeven. Lekker laagdrempelig 

ook. Daar houd ik van.” 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Nou, dat is heel simpel, dat kwam 
door de liefde. De vader van mijn 
oudste kind is een Aalsmeerder en 
hij bracht mij hier in 1999. En ik 
werd niet alleen verliefd op hem, 
maar ook op de Westeinderplassen! 
Ik was meteen verkocht op dat wa-
ter. Heb sindsdien veel watersporten 
bedreven en ben vaak op vakantie 
geweest met de boot. Heerlijk. Ik wil 
hier ook nooit meer weg. Dat dorp-
se trekt me enorm. En dat voor een 
meisje uit de stad!”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Naast het geven van zanglessen, 
verzorg ik gemiddeld twee keer in 
de week een optreden in zowel Ne-
derland als het buitenland. Het leu-
ke is dat ik best veel fans heb. Ik 
heb zelfs een fanclub! Fantastisch 
toch?” Sasja is altijd een onderne-
mend type geweest, zij heeft tevens 
een aantal jaren een Bijouterie win-
keltje gehad achter in de Zijdstraat.

Wat zijn je hobby’s?
“Tja, het leuke is dat ik van mijn hob-
by mijn beroep heb kunnen maken: 
zingen. Verder kook ik heel graag 
(het opeten is ook geen straf..) en ik 
ben veel bezig met ons interieur in 
huis. Wil het graag gezellig maken. 
Er verandert nog wel eens wat hoor 
hier in de woonkamer. Ben gék op 
leuke accessoires. Daarnaast kan ik 
ook lekker wegdromen in een boek. 

helaas krijg ik daar mijn gehoor 
niet meer terug.” Naast deze verve-
lende ervaring heeft Sasja gelukkig 
ook nog wat positieve berichten: “In 
2012 heb ik drie avonden opgetre-
den in de Arena voor 76.000 men-
sen. Dat kwam zo: ik had een on-
line auditie gewonnen, samen met 
vier mannelijke zangers. We moch-
ten meedoen met ‘De Toppers’. 
Het was in één woord gewéldig. 
Wát een happening zeg. Niet nor-
maal. Ik zit al twintig jaar in het vak, 
maar de gezonde zenuwen gierden 
door mijn keel hoor. Vooral de laat-
ste avond heb ik de sfeer heel be-
wust meegekregen, maar ik heb wel 
van ieder moment genoten.”
Sasja Brouwers: Een open boek met 
een warm hart! Het is nog wel leuk 
om te vermelden dat de bezige bij 
in een half jaar tijd maar liefst twin-
tig kilo is afgevallen en dat ze nog 
steeds op de gezonde toer is. “Stop-
pen met roken staat nu bovenaan 
mijn lijstje en ik hoop dat dat me 
eerdaags ook gaat lukken”, aldus 
Sasja tot slot. 
Door Miranda Gommans

 De Schijnwerper op...
Mits daar tijd voor is natuurlijk.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ja, wat ik al eerder zei, dat dorp-
se vind ik leuk. Het is ook veel rus-
tiger dan in een stad als Purmerend 
en, nog steeds, het water hè. Ook 
al varen we weinig, want ons boot-
je moet nog een flinke opknapbeurt, 
ik blijf een watersporter.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
Heel resoluut zegt Sasja: “Die fiet-
sen in de Zijdstraat! Dat kan écht 
niet. Ik vind dat je daar gewoon met 
je fiets aan de hand moet lopen. Ik 
houd iedere keer mijn hart vast als 
die kleine van ons een winkel uit-
rent. Het is nog niet gebeurd, maar 
een ongeluk zit in een klein hoek-
je. Daar moet echt wat aan gedaan 
worden, dat is mijn mening.”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) er varing 
met de lezer delen?
“Eigenlijk wil ik beiden wel vertellen. 
Zal ik maar beginnen met de minder 
leuke? Dat was na een optreden op 
een zomerfeest. 
Aangezien ik trouw ben aan mijn 
fans heb ik nog even handtekenin-
gen staan uitdelen en een praatje 
gemaakt. Had ik dat nou maar niet 
gedaan. Één of andere idioot stak 
vlakbij mijn oor een flinke vuur-
werkbom af. Daardoor heb ik een 
gehoorbeschadiging opgelopen. Ik 
hoor aan één kant nog maar voor 
veertig procent. Heel erg vervelend 
en super lastig ook met zingen. De 
rechtszaak loopt nog steeds, maar 

Ali B Beken(d)t: Leuk, grappig! 
Aalsmeer - Eind januari was de pre-
mière van het cabaretprogramma 
van Ali B. en sindsdien allemaal lo-
vende kritieke in onder andere De 
Volkskrant, NRC, Parool, Spits! en 
Metro. Vrijdag 14 maart is de kans 
om deze leuke, grappige, ontroeren-
de voorstelling te gaan zien in Crown 
Theater Aalsmeer. In Ali B Beken(d)
t vertelt hij verhalen over zijn jeugd, 
deelt hij zijn onzekerheden over zijn 
uiterlijk, doet een boekje open over 
zakelijke problemen en overspannen 
zijn, en beredeneert hij zijn geloof. Ali 
B wil dat we hem echt leren kennen. 
Natuurlijk, hij is een rapper met meer 
dan tien hits, de gelauwerde presen-
tator van Ali B op Volle toeren, tafel-
heer bij de De Wereld Draait Door en 
jurylid bij The Voice. Wereldberoemd 
op tv, maar niet iemand van wie je al-
les weet. Ali heeft nog veel geheim 
gehouden. Heel veel. Er zijn nu een-
maal dingen waar een mens niet 
makkelijk over praat, waar zelfs een 
knuffelmarokkaan met het hart op de 
tong zijn mond over houdt. Elk mens 
heeft zo zijn trots en schaamte en 
verborgen verhalen. Zo ook Ali. Met 
zijn vorige programma, ‘Ali B geeft 
antwoord’ won Ali de cabaretprijs 
Neerlands Hoop. De jury schreef: 
‘Een multi-talent dat zonder gêne 
een inkijkje geeft in zijn gevarieerde 
leven. Charmant, onbevangen, open 
en ad rem glijdt hij door de avond. 
Hij maakt er een feestje van voor fa-
milie en vrienden, waarbij hij luchti-
ge verhalen afwisselt met diep ont-
roerende ontboezemingen.’ Daar zijn 
ze dan mooi ingetuind, de jury, want 
u als kritisch theaterpubliek voelt 
natuurlijk dat er meer aan de hand 
moet zijn. Het verhaal van de kans-
arme Marokkaan uit Amsterdam-
Oost die het schopt tot publiekslie-
veling; te mooi om waar te zijn. En 
Ali weet dat u weet dat er meer ach-
ter moet zitten. Dus komt hij nu met 
de echte verhalen, noemt hij man 
en paard, laat het achterste van zijn 
tong zien. Voor sommigen misschien 
een schok, voor anderen een opluch-
ting, maar hoe dan ook; niets was 
wat het leek. De Volkskrant schreef 

hierover: “De voorstelling biedt een 
volwaardige theatervoorstelling met 
een kop en een staart met speci-
aal voor deze show geschreven lied-
jes en een decor dat bestaat uit een 
tiental bijzondere stoelen, die ver-
band houden met een bepaalde be-
kentenis. Tussen de grappige en ont-
roerende verhalen door kan hij mooi 
wat raps kwijt. Zo komen alle talen-
ten van Ali B samen.” Kaarten voor 
deze voorstelling op vrijdag 14 maart 
vanaf 20.00 uur zijn voor 24,50 euro 
per stuk (en een groepskorting van 
5=6) te reserveren. Bezoek de web-
site voor actuele prijsinformatie en 
arrangementen: www.crowntheate-
raalsmeer.nl of bel 0900-1353. 

Annuleringen
Helaas is de show van de U2 cover-
band geannuleerd. Deze zou zater-
dag 29 maart plaatsvinden. Mensen 
die al kaartjes hadden aangeschaft 
krijgen vanzelf bericht via SEE-tic-
kets. 

Spaaractie
Vanaf 1 maart kan er gespaard wor-
den voor een korting van maar liefst 
vijftig procent op entreekaartjes voor 
theatervoorstellingen in Crown The-
ater. Diverse winkeliers aan het Pol-
dermeesterplein doen mee aan deze 
unieke en ludieke actie. In de winkels 
zullen de spaarboekjes klaarliggen 
met daarop de actievoorwaarden en 
hoe, hoeveel en waar de spaarzegels 
bemachtigd kunnen worden. Dat is 
leuk boodschappen doen!

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Vogelbeurs in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 9 maart 
organiseert vogelvereniging de Rij-
senvogel de inmiddels alom beken-
de vogelbeurs. Op deze beurs is van 
alles te koop op vogelgebied. Zo is 
er een handelaar met voer en vo-
gelbenodigdheden. Tevens zijn er 
enkele handelaren voor de ver-

koop van vele uiteenlopende soor-
ten vogels. Ook door de leden zelf 
gekweekte vogels worden te koop 
aangeboden. Wie vragen heeft over 
het houden en kweken van vogels is 
op de vogelbeurs ook aan het juiste 
adres. De vogelbeurs wordt gehou-
den in het gebouw van voetbalver-
eniging S.C.W. aan het Konnetlaan-
tje van 9.30 tot 13.30 uur. Entree is 
50 eurocent Voor verdere informatie 
kan gekeken worden op www.de-
rijsenvogel.com.

KCA Klassiek
Concert met Prisma Trio
Aalsmeer - Zeven eeuwen strijk-
triomuziek op het scherp van de 
snede is aanstaande zondag 9 
maart te horen in de Oudkatholieke 
kerk. Het Prisma Trio, bestaande uit 
Janneke van Prooijen op viool, Eli-
sabeth Smalt op altviool en Michiel 
Weidner op cello, is virtuoos, harts-
tochtelijk en stijlbewust. 

Hun programmakeuze is verrassend 
en verfrissend. Zes eeuwen gele-
den trokken componisten uit de La-
ge landen door Europa als vernieu-
wers van het muzikale landschap. 
De polyfone muziek van Orlando di 
Lasso, Johannes Ockeghem en Ja-
cob Obrecht genoot een enorme re-
putatie, zowel in de kerken en ab-
dijen als aan de hoven, en bracht 
een ongekende Europese saamho-
righeid tot stand. Begin vorige eeuw 
reisde Jean Cras uit Brest over de 
wereldzeeën als commandant van 
de Franse marine. Zijn ware passie 
was muziek: in de salon van zijn fre-
gat ‘La Motte-Piquet’ liet hij een pia-
no plaatsen. Aan boord componeer-
de hij vooral kamermuziek, eigen-
zinnig en veelkleurig. Zijn inspira-
tiebronnen: Afrikaanse en Bretonse 
muziek én de zee. Zoltán Kodály liet 
zich leiden door de oude Hongaarse 
volksmuziek bij het vinden van zijn 
eigen muziekstijl en ook voor Dick 

van der Harst was volksmuziek de 
inspiratiebron: 
Over een gedicht van de beroem-
de Belgische dichter Guido Gezelle 
componeerde hij een Spaanse fla-
mencodans voor scanderend strijk-
trio: ’t Is stille! Al rots in de bran-
ding bevindt zich centraal in het 
programma Ludwig van Beethoven. 
Welke componist heeft zich niet 
door hem laten inspireren? 

Het KCA concert begint zondag 
9 om half vier in de Oudkatholie-
ke kerk aan de Oosteinderweg 394. 
Losse kaarten kosten 15 euro en zijn 
verkrijgbaar aan de zaal.

Team Van Rijn presenteert: 
Benefiet met muziek en veiling 
in kader ‘Klimmen Tegen MS’
Aalsmeer - Vorig jaar heeft Leo-
nard van Rijn een succesvolle po-
ging gedaan om de Mont Ventoux 
drie maal op één dag te beklimmen 
in het kader van ‘Klimmen Tegen 
MS’. Samen met 375 andere fiet-
sers en lopers hebben zij het fantas-
tische bedrag van 473.082 euro op-
gehaald voor het MS Fonds. Ook dit 
jaar zet Leonard van Rijn zich weer 
in voor het MS Fonds. Zijn oude-
re broer Bob van Rijn doet nu ook 
volop mee en samen vormen ze 
Team Van Rijn. Samen zijn ze druk 
bezig met trainen en geld inzame-
len met als eind doel het meerdere 
keren beklimmen van de kale berg 
in Frankrijk, de Mont Ventoux. Bob 
zal gaan proberen om de berg drie 
maal te beklimmen op één dag en 
Leonard gaat dit jaar voor vier keer, 
waarvan een keer over onverharde 
route. Om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor het MS Fonds worden 
enkele benefiet-activiteiten georga-
niseerd. Zaterdag 8 maart wordt in 
het Boerma Instituut de eerste Be-

nefietavond gehouden. Gedurende 
de avond zullen twee bands en een 
DJ duo optreden, er is een loterij en 
een KTMS-veiling. Er is voor ieder 
wat wils. Zoals hun naam al verklapt 
speelt de Beaverhunt Bluesband 
heerlijke gitaar blues. De band Sun-
daze uit Amsterdam zal voor een 
funky feestje zorgen en als afsluiter 
geven de mannen van Soundshoc-
kers een spetterende live-set weg. 
Veilingmeester Peter Veilingerberg 
zal gaan proberen om leuke veilin-
gitems voor zo veel mogelijk geld 
van de hand te doen. 

Zin om langs te komen? Bestel dan 
je kaarten á 7,50 euro per stuk bij 
Team Van Rijn via teamvanrijn@
gmail.com. Aan de deur is de entree 
10 euro. Alle opbrengsten van de-
ze avond gaan naar het MS Fonds! 
De benefietavond is van 20.00 tot 
01.00 uur, adres: Legmeerdijk 227. 
Kijk voor meer informatie op: http://
team-van-rijn-klimt-tegen-ms.web-
node.nl/.

Presentatieavond Melomanie 
en Prins Willem Alexander
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout en Prins Wil-
lem Alexander uit Zwanenburg la-
ten op zaterdag 15 maart van zich 
horen in de vorm van een presen-
tatieavond. Beide muziekverenigin-
gen spelen onder leiding van een 
nieuwe dirigent enkele muziekstuk-
ken. Drumfanfare Melomanie onder 
leiding van Elwin Smit en bij Prins 
Willem Alexander staat Arie Wil-
lem Schouten aan het hoofd. Me-
lomanie en Prins Willem Alexander 
zijn een jaar geleden een samen-
werking aangegaan. De verenigin-
gen hebben nu versterking van el-

kaars muzikanten. Dit jaar is geko-
zen om tijdens de presentatieavond 
een ander korps uit te nodigen voor 
een gastoptreden. Showband Mys-
tique uit Arnhem zal de avond deels 
invullen. 

Het finalenummer zal gespeeld wor-
den door alle korpsen. Kortom, een 
gevarieerd programma voor jong en 
oud. De presentatieavond zaterdag-
avond 15 maart is in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat en be-
gint om 20,00 uur. Zaal open van-
af 19.30 uur, de avond eindigt rond 
22.15 uur. De toegang is gratis.

Inbrengdag groot succes
Verkoopweekenden ‘Kunst 
van Zolder’ bij Galerie Fort
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de inbrengdag voor Kunst van Zol-
der. Ruim 150 werken, uiteenlopend 
van etsen, olieverven, aquarellen en 
pentekeningen, zijn aangeboden en 
wachten op een tweede leven. Mis-
schien wel bij u aan de muur. Voor 
het allerlaatst zal Galerie Fort aan de 
Drecht haar deuren openen met mu-
ren vol aan kunst. Er is een grote ver-
scheidenheid aan werk, variërend van 
landschappen, stillevens tot aan figu-

ratief werk. Vast iets moois en vooral 
betaalbaars dat in de smaak zal val-
len. De komende twee weekenden (8 
en 9 en 15 en 16 maart) is de ver-
koop en dus dé kans om iets fraais 
aan de muur te vinden bij Kunst van 
Zolder. De verkoop is beide zaterda-
gen en zondagen van 12.00 tot 17.00 
uur en het adres van Galerie Fort aan 
de Drecht is Grevelingen 50 in Uit-
hoorn. Na 16 maart valt het doek de-
finitief voor de Galerie.

Rode schoenen een waaier en een stola
Aalsmeer - Zondag 2 maart wer-
den de bezoekers van ‘Exclusief 
bij Bob & Gon’ dit keer door gi-
tarist Edsart Udo de Haes, zan-
geres Erminia Fernandez Córdo-
ba en Mascha Meijman (dans) 
mee op reis genomen naar Gra-
nada. Hun liefde voor de Flamen-
co brachten zij op zo een wijze 
over dat de nuchtere Nederlander 
volledig zwichtte en zich overgaf 
aan de muziek, dans en zang. Men 
waande zich gedurende het optre-
den in de kleine Spaanse cafeetjes 
waar de stamgasten zich laven aan 
deze opzwepende volksmuziek, 
meeklappen, zingen en dansen. De 
dood van de afgelopen week over-
leden legendarische Paco di Lucia 
gaat ook niet aan het trio zomaar 
voorbij. 
De door hen betreurde gitarist 
werd als hommage beweend op 
een manier dat de koude rillingen 
je over de rug liepen. Zij bewezen 
hiermee overigens in optima forma 
hoe mooi drama kan zijn. Danse-
res Macha Meijman verklaarde na 
afloop: “Dit theater leent zich voor 
drama maar ook voor gezelligheid.” 
Met haar vlammend rode schoe-
nen, kleurrijke stola en uitdagen-
de waaier wist zij het publiek op 
een prachtige manier te verleiden. 
Edsart Udo de Haes, hij genoot een 
klassieke opleiding, was een lust 
om naar te kijken en te luisteren. 
Hoe hij de snaren van de gitaar be-
roert, het spel van de vingers, de 
subtiliteit van de klank, soms lief-
lijk en soms rauw, het prachtige 
improvisatiespel, het volgen van de 

zangeres en danseres, dát samen-
spel en de vreugde die daar vanuit 
straalt, het is een verslavend feest 
om naar te kijken. Zangeres Ermi-
nia ging op verzoek de uitdaging 
aan om een aantal teksten in het 
Nederlands te zingen. 
Daardoor werd duidelijk gemaakt 
wat een Flamenco eigenlijk is: Een 
keur aan teksten, regels die los van 
elkaar staan en toch een eenheid 
vormen. Mooi hoe de dichtregels 
van Judith Herzberg zich lenen 
zich voor de Flamenco, zeker wan-
neer zij gezongen worden op de 
manier zoals Erminia dat doet. Met 
haar zang en intonatie benadruk-
te zij de schoonheid van de Neder-
landse taal. Niets ligt vast bij de 
Flamenco, het is een samenraapsel 
van culturen die in de loop der tijd 
met elkaar zijn verweven. En het is 
de improvisatie die het allemaal zo 
heerlijk meeslepend maakt. 
De Haes verkeert vele maanden 
per jaar in de cafés van Granada, 
hij houdt van de sfeer die hem in-
spireert tot het maken van steeds 
meer nieuwe composities. Het is 
wellicht daardoor dat de geluiden 
die elders in het Crown Theater het 
intieme Theater Exclusief bij Bob 
& Gon binnendrongen hem niet 
stoorde. Menigeen zat met krom-
me tenen, maar gelukkig bleef de 
ervaren gitarist de sterren uit de 
hemel spelen, zong de zangeres 
tranen trekkend door en werd er 
gedanst dat de stukken er van af 
vlogen.

Janna van Zon

recensie

Vanavond opening en 2 rondleidingen

Schilderijen Cathy van der 
Meulen in gemeentehuis
Aalsmeer - Tot en met vrijdag 30 
mei exposeert de Aalsmeerse Ca-
thy van der Meulen in het gemeen-
tehuis. Dit is de tweede kunstexpo-
sitie in het gemeentehuis en is de 
herleving van een oude traditie. Per 
jaar worden er vier kunstexposities 
georganiseerd door curator Janna 
van Zon. 
De curator organiseert ook bij de-
ze tentoonstelling weer twee (gra-
tis) rondleidingen, onder andere 
omdat de vorige rondleiding veel 
belangstellenden trok. Dit keer 
geeft Janna samen met Cathy van 
der Meulen tekst en uitleg bij de 
tentoongestelde werken. Belang-
stellenden kunnen zich aanmelden 
voor de rondleiding van vanavond, 
donderdag 6 maart, na de opening 
vanaf 20.00 uur of voor die van vrij-
dag 11 april om 16.30 uur. Tijdens 
de rondleiding vertelt de kunste-
naar iets over haar werk. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om de opening bij te komen wo-
nen.Na de rondleiding in het ge-

meentehuis kunnen deelnemers 
desgewenst nog met Janna van 
Zon mee naar haar dichtbijgele-
gen huiskamermuseum aan de Van 
Cleeffkade. 
Aanmelden voor deze rondleiding 
is verplicht en kan via de mail bij 
Janna van Zon: nackwach@tiscali.
nl of telefonisch 06-12922954.  

Natuurfilm bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 13 
maart organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer een filmavond. Er wordt een 
film getoond over een werelddeel met 
haar prachtige natuur vol met dieren 
en vogels in vele kleurrijke soorten. 
Een prachtige film, verzorgd door de 
heer P. Rozendaal Het wordt vast een 
heel interessante avond. Iedereen is 
welkom, breng ook mede vogellief-
hebbers mee. De film draait in het 
Wellantcollege MBO in de Linnaeu-
slaan 2 vanaf 20.00 uur. Voor inlich-
tingen G. Goeijenbier 06- 10666878.



Boomvalk gooit roet in eten 
bouw complex FC Aalsmeer

Fotoactie inwoners voor volledig 
‘wandelrondje’ in Hornmeerpark

Aalsmeer - 36: Aalsmeer - Niet de 
rugstreeppad, maar dit keer een 
zeldzame vogelsoort gooit roet in 
het eten van een project van de ge-
meente. De mogelijke aanwezigheid 
van de beschermde boomvalk zorgt 
voor vertraging van de aanleg van 
de nieuwe voetbalvelden voor fusie-
vereniging FC Aalsmeer in de Beet-
hovenlaan. Vorige week werd door 
de gemeente enthousiast meege-
deeld dat aanvangen werd met het 
bouwrijp maken van de locatie. Het 

rooien van bomen en struiken heeft 
vooralsnog niet lang geduurd. In het 
gebied zijn namelijk oude nesten 
gevonden waar mogelijk boomval-
ken gebruik van gaan maken. Zo-
lang over de mogelijke aanwezig-
heid van deze zeldzame vogelsoort 
geen duidelijk is, mag er in het ge-
bied geen boom of struik gekapt 
worden. De gemeente heeft inmid-
dels opdracht gegeven een nader 
onderzoek te doen in het gebied. 
Het uitstel geeft flinke oponthoud 

voor de fusielocatie voor RKAV, VVA 
en Jong Aalsmeer United. De aan-
leg van de twee voetbalvelden, in-
clusief de voorbereidingswerkzaam-
heden, is nu uitgesteld naar begin 
2015. De nieuwe planning is dat het 
nieuwe fusie voetbalcomplex in z’n 
geheel pas medio 2016 in gebruik 
kan worden genomen. De boomvalk 
zorgt overigens niet voor de enige 
vertraging. De gemeente en de fu-
sievereniging hebben ook nog geen 
groen licht gekregen van de belas-

Aalsmeer - Een Hornmeerpark 
voor iedereen, willen Elize Eveleens 
en Sietske van den Broek en onder 
deze naam hebben de dames in het 
najaar van 2013 een initiatiefgroep 
opgericht. De twee inwoners maken 
zich zorgen over het groen en de 
bomen in het Hornmeerpark. Elize 
en Sietske wandelen beiden graag 
met hun honden in het groenrij-
ke park en zien straks hun dage-
lijkse wandeling uitmonden bij een 
doodlopend pad. Door de uitbrei-
ding van de voetbalvelden richting 
de Legmeerdijk wordt het namelijk 
niet meer mogelijk om een volledig 
rondje door het park te lopen. Elize: 

“Het enige wat wij willen is dat ons 
wandelrondje rond de velden moge-
lijk blijft.” 

Natuurlijk hoopt het tweetal dat het 
verkleinen van het Hornmeerpark 
te zijner tijd gecompenseerd wordt 
met broodnodig groen voor alle 
Aalsmeerders op de dan lege VVA-
velden, maar dit heeft vooralsnog 
niet de eerste aandacht. Elize weer: 
“Nogmaals, er is bij ons geen enkel 
verzet tegen de komst van de voet-
balvelden. Ook wij vinden dat de 
sporters hun plezier moeten kunnen 
beleven. Wij zijn absoluut niet anti-
voetbal. Maar, het is toch wel mo-

gelijk om het paadje door te trek-
ken achter de nieuwe velden langs? 
Hebben wij ons rondje terug, ieder-
een tevreden.” 
Om eens te peilen hoeveel mensen 
er nou zoal gebruik maken van het 
Hornmeerpark is een fotoactie ge-
houden met medewerking van Pa-
trick Spaanders. “En dat zijn er veel 
hoor”, aldus Elize al wijzend naar 
de foto. “Ook mensen zonder hon-
den maken graag een wandeling in 
het Hornmeerpark.” De twee steu-
nen om een ‘volledig wandelrond-
je’ Hornmeerpark te kunnen blijven 
maken? Steun dan via www.horn-
meerpark.petities.nl.

tingdienst over de fiscale construc-
ties, maar in deze wordt elk moment 
goedkeuring verwacht. Mocht fi-
at gegeven worden, kan wel verder 
gewerkt worden aan de voorberei-
dingen voor de kunstgrasvelden, die 
als een en ander wel volgens plan-
ning verloopt, de komende maan-
den starten. Wanneer een aanvang 
gemaakt wordt met de bouw van het 
nieuwe clubhuis is nog niet bekend, 
waarschijnlijk medio dit jaar. Het 
uitstel heeft overigens geen invloed 
meer op de fusieplannen. De hand-
tekeningen zijn gezet, FC Aalsmeer 
is een feit. Ondanks dat de verhui-
zing van de Dreef naar de Beetho-
venlaan vertraagd is, gaan de clubs 
in het nieuwe seizoen, alleen nog 
op de eigen velden, de competitie in 
onder de naam FC Aalsmeer. 

Hondenpoep en overlast jongeren

Prioriteiten gemeentelijke 
handhaving vastgesteld

Groot onderhoud in mei 
aan de Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - Van ongeveer half mei tot 
eind september gaat groot onderhoud 
gepleegd worden aan de Aalsmeer-
derbrug over de Ringvaart. Exacte da-
tums kunnen nog niet genoemd wor-
den, omdat dit afhankelijk is van de te 
contracteren aannemer. Tijdens het on-
derhoud zal steeds 1 brugdeel gesloten 
zijn. Gebruik maken van deze verbin-
ding blijft dus mogelijk, maar aange-
raden wordt zoveel mogelijk te kiezen 
voor de nieuwe N201. Het onderhoud 

past in de plannen van de gemeente 
voor de herstructurering van de Bur-
gemeester Kasteleinweg. Dit gedeelte 
van de N196 krijgt overigens een an-
dere inrichting dan de rest van de weg, 
die gaat veranderen in een lommerrijke 
laan met een vrije busbaan. De weg bij 
de brug gaat optimaal ingericht worden 
voor het afwikkelen van verkeer op een 
veilige manier. Er komen twee baan-
vakken die Aalsmeer uitgaan en een 
baanvak dat Aalsmeer binnenkomt. 

Kredietaanvragen in Beraad voor 
projecten &2=1 en Oosteinde

Aalsmeer - Volgende week donder-
dag 13 maart komen burgemeester, 
wethouders en raadsleden voor het 
laatst in de huidige samenstelling bij-
een voor de bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad. De vergaderavond 
begint om 20.00 uur en wordt gehou-
den in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. In nieuwe samenstelling, na 
de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart, vergaderen de bestuurders en 

raadsleden voor het eerst op donder-
dag 3 april. Tijdens het Beraad wordt 
allereerst gesproken over het bestem-
mingsplan Aalsmeerderweg 420-422. 
Portefeuillehouder is wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Vervolgens wordt 
de raad gevraagd in te stemmen met 
het verhogen van het krediet voor het 
Project &2=1 voor 2014 met een be-
drag van 3.700.000 euro, tot 21.591.000 
euro totaal. Portefeuillehouder is wet-

Woensdag Informatie ‘Speeltuinen in Kudelstaart’
Uitvoeringsplan Speelvoorzieningen 
vastgesteld door het college
Aalsmeer - Dinsdag 4 februari is 
het college akkoord gegaan met het 
Uitvoeringsplan Speelvoorzieningen 
2014-2017. In 2012 heeft de gemeen-
te een analyse en evaluatie uitge-
voerd van de aanwezige speelvoor-
zieningen in de buitenruimte. Deze 
analyse en evaluatie is in 2013 uit-
gebreid besproken met alle dorps- 
en wijkbeheren en is alles verwerkt 
in het Uitvoeringsplan Speelvoorzie-
ningen 2014-2017. Wethouder Rik 
Rolleman: “In Aalsmeer zijn rond de 
130 speelplaatsen met ongeveer 530 
speeltoestellen. Het is belangrijk dat 
de speelvoorzieningen aansluiten bij 
de leeftijdsopbouw van de wijk en 
de directe omgeving. Om de 5 jaar 

evalueert de gemeente alle speel-
plaatsen in Aalsmeer en beoordeelt 
of ze voldoen aan de geldende cri-
teria. Het aantal kinderen in een wijk 
en de leeftijd van de kinderen ver-
andert. Ook verandert de omgeving 
rondom de speelplek soms. Op basis 
van de Evaluatie en Analyse van het 
Speelruimteplan en de gesprekken 
met alle besturen van de wijkover-
leggen heeft het college besloten 
om vier nieuwe natuur speelplekken 
te realiseren en 54 speelplaatsen in 
te richten voor een andere leeftijds-
categorie of te vernieuwen. Ook is in 
de Evaluatie en Analyse vastgesteld 
dat het lang niet altijd nodig is speel-
toestellen te realiseren, speelaan-

leidingen zijn ook heel interessant 
voor kinderen. Veel speeltuinen blij-
ken bovendien te zijn ingericht voor 
een te jonge doelgroep. Daarnaast is 
besloten om 25 speelplekken op te 
heffen en drie extra natuurspeeltui-
nen aan te leggen waarvan één op 
het Stokkeland, één bij de Bernhard-
straat en één bij de Kamerlingh On-
nesweg.” De uitvoering van het plan 
wordt de komende vier jaar in fases 
opgepakt.

Speeltuinen in Dorpsoverleg
De bewoners en de besturen van de 
wijkoverleggen worden de komen-
de tijd geïnformeerd over het vast-
gestelde Uitvoeringsplan. Hiervoor 

Dure (nep)klus 
aan tuin!

Aalsmeer - Op vrijdag 28 februari 
rond vier in de middag kwam een 
bewoonster van de Hornmeer aan-
gifte doen bij de politie naar aan-
leiding van het politiebericht in de 
Nieuwe Meerbode over de Ierse 
nepklussers. Ook de bewoonster 
is dupe geworden van een mala-
fide klusbedrijf. 
De vrouw had een man aan de 
deur gehad, die aanbod haar tuin 
op te knappen. Toen de bewoon-
ster de dienst afwimpelde, gaf de 
man aan terug te zullen komen 
met een offerte. Naar aanleiding 
hiervan is de vrouw akkoord ge-
gaan. Voordat het bedrijf aan de 
slag ging in de tuin is 50 procent 
van de offerte betaald. Drie man 
gingen aan de slag in de tuin. Op 
een gegeven moment werd aan 
de vrouw gevraagd of ze een kop 
koffie mochten. De bewoonster is 
koffie gaan halen en toen zij terug-
kwam was het drietal verdwenen. 

De offerte met hierin het reste-
rende geld had de bewoonster in 
de kast gelegd. Deze hebben de 
‘klussers’ ook nog snel meegeno-
men. Nogmaals de tip van de po-
litie: Ga lokaal mee (vertrouwde) 
bedrijven in zee!

Getuigen gezocht!
Hond bijt hond 

Aalsmeer - Op vrijdag 28 febru-
ari om kwart over tien in de och-
tend is op de Aalsmeerderweg 
een hond aangevallen en gebe-
ten door een andere hond. Een 
inwoner liet hier zijn hond aan 
de riem uit toen plots zijn huis-
dier gegrepen werd door een an-
dere hond.  Dit dier werd bege-
leid door een man op een fiets. 
De bewoner heeft geprobeerd de 
honden uit elkaar te halen, maar 
heeft niet kunnen voorkomen dat 
zijn huisdier een flinke beet in zijn 
rug heeft gekregen. De dieren-
arts is bezocht om de wond te la-
ten hechten. De man op de fiets is 
niet in actie gekomen en is zonder 
verder iets te zeggen weggegaan. 
De bewoner hoopt dat deze man 
zich meldt bij de politie. Getuigen 
worden eveneens verzocht con-
tact op te nemen via 0900-8844. 
De bijtgrage hond is groot en wit 
van kleur, een soort herdershond

Inbraak in de 
dokterspraktijk

Kudelstaart - In de nacht van 
donderdag 27 op vrijdag 28 febru-
ari is ingebroken in de dokters-
praktijk in de Spilstraat. Via een 
raam aan de voorzijde hebben de 
dieven zich toegang verschaft. Er 
zijn enkele dozen doorzocht, maar 
vooralsnog wordt niets vermist.

Poging inbraak 
met breekijzer

Aalsmeer - Op vrijdag 28 februari 
is tussen half vijf in de middag en 
half twaalf ‘s avonds geprobeerd 
in te breken in een woning aan de 
Machineweg. Aan de achterzijde is 
getracht de toegangsdeur open te 
wrikken. De inbraak is niet gelukt.

Brommer gestript
Kudelstaart - Op dinsdag 25 fe-
bruari rond tien uur in de avond 
zag een motoragent op de Ku-
delstaartseweg drie jongens een 
bromfiets starten. De brommer zag 
er behoorlijk gehavend uit. Toen 
de agent polshoogte ging nemen, 
rende het drietal weg richting de 
Herenweg. De bromfiets bleek ge-
heel gestript en had geen kente-
ken meer. Uit onderzoek kwam 
naar voren dat de brommer en-
kele dagen eerder, op 22 februa-
ri, gestolen was vanaf de Heren-
gracht in Amsterdam. Kennelijk is 
de bromfiets achter gelaten in Ku-
delstaart. Het is niet bekend of de 
drie jongens hier iets mee te ma-
ken hebben. Er loopt een onder-
zoek.

Hoge boete voor 
winkeldief

Aalsmeer - Op dinsdag 25 febru-
ari rond half twee in de middag is 
in een winkel in de Lakenbleker-
straat een winkeldief op heter-
daad betrapt. Een duur ‘shop mo-
ment’ voor de 66 jarige man uit 
Nieuwveen. De officier bepaalde 
de transactie op 310 euro. De boe-
te is direct gepind door de winkel-
dief.

Motoragent na 
val gewond

Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart 
rond half negen in de ochtend 
is een motoragent van bureau 
Aalsmeer ten val gekomen op de 
Middenweg. De motoragent was 
op weg naar de Waterwolftunnel 
waar een motorrijder aangetikt 
zou zijn door een vrachtwagen. 
De motor van de agent is weg-
gegleden door waarschijnlijk on-
effenheden op de weg. De 49 ja-
rige agent is naar het ziekenhuis 
vervoerd. Hij heeft een gebroken 
sleutelbeen, vijf gekneusde rib-
ben, een zwaar gekneusde voet 
en een hersenschudding. De mo-
tor raakte total loss.

Naar ziekenhuis 
na valpartij

Aalsmeer - Op maandag 3 maart 
heeft rond kwart over acht in de 
ochtend een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Bosrand-
weg nabij de brug. Een 60 jarige 
fietser uit Haarlem was met zijn 
wiel klem komen te zitten en door 
deze abrupte stop was hij over het 
stuur op straat gesmakt. De man 
is naar het ziekenhuis vervoerd.

Mobiel met vals 
geld betaald

Kudelstaart - Op maandag 3 
maart rond vier uur in de middag 
is een bewoner van de Einstein-
straat de dupe geworden van een 
dure verkooptruc. De inwoner had 
zijn nieuwe iPhone te koop aan-
geboden op internet. Al spoe-
dig werd hij benaderd door een 
man die aangaf interesse te heb-
ben. De deal was snel gesloten. Er 
werd betaald en de nieuwe eige-
naar ging vervolgens weg met de 
iPhone. Toen de Kudelstaarter het 
geld nauwkeuriger bekeek, ble-
ken alle 13 biljetten van 50 euro 
hetzelfde serienummer te hebben. 
Het valse geld is door de politie in 
beslag genomen.

Hoofdwond na val 
met snorfiets

Aalsmeer - Op zaterdag 1 maart 
rond zeven uur in de avond heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden op de Bosrandweg. Een 47 
jarige man uit Aalsmeer was met 
zijn snorfiets gevallen en was met 
zijn hoofd op straat beland. De 
Aalsmeerder is vervoerd naar het 
Amstelland ziekenhuis.

Portemonnee uit 
kleedkamer weg

Aalsmeer -Op zondag 2 maart is 
tussen één en kwart over één in 
de middag een portemonnee ge-
stolen uit een rugzak. De eigenaar 
had zijn tas even neergezet in een 
kleedhokje in het zwembad aan de 
Dreef. In de portemonnee naast 
wat klein geld tevens een bankpas 
en een identiteitskaart.

2e katern

Aalsmeer - Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft op 25 februa-
ri het uitvoeringsprogramma Handha-
ving voor de Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren (BOA’s) vastgesteld. Nieuw 
dit jaar is dat de BOA’s voor zowel Am-
stelveen als Aalsmeer werken. Het voor-
deel hiervan is dat er een grotere inzet-
baarheid is en dat er bijvoorbeeld meer 
avond- en weekenddiensten gedraaid 
kunnen worden. Het college hecht gro-
te waarde aan het handhaven van regels 
en voorschriften. De handhavers worden 
optimaal ingezet conform de vooraf vast-
gestelde prioriteiten. Van oudsher bete-
kent handhaven ‘keuzes’ maken. Het 
voornaamste doel van handhaving door 
de gemeente Aalsmeer is het waarbor-
gen van de (fysieke) veiligheid. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De 
handhavingprioriteiten van de gemeen-
telijke BOA’s voor 2014 hebben veel te 
maken met onlangs vastgesteld (ge-
meentelijk) beleid. Dit nieuwe beleid wil-

len we natuurlijk zo goed mogelijk uit-
voeren en handhaven. Bij het vaststel-
len van de prioriteiten houden we terde-
ge rekening met waar bewoners en on-
dernemers het meest last van hebben.” 
Irritatie over hondenpoep en loslopen-
de honden staat ook in Aalsmeer hoog 
op de lijst van ergernissen bij bewoners. 
In 2014 wordt daarom meer gecontro-
leerd op hondenoverlast. Nieuw is dat de 
BOA’s op de vaste tijden waarop honden 
uitgelaten worden en op de bekende uit-
laatroutes gaan controleren. Eind 2013 is 
het woonarkenbeleid vastgesteld met 
duidelijke regels over bijvoorbeeld lig-
plaatsen, vergunningen, woon- of recre-
atiearken en afmetingen van de ark. Er 
gaat daarom gecontroleerd worden op 
bijvoorbeeld permanente bewoning van 
recreatiearken en de juiste maatvoering 
van arken. De leeftijdsgrens voor ver-
koop en gebruik van alcohol is verhoogd 
van 16 naar 18 jaar. Het toezicht op de 
Drank- en Horecawet ligt sinds 1 janu-
ari 2013 bij de gemeente. In 2013 zijn er 

houder Rik Rolleman. Daarna wordt 
opnieuw aan de raad gevraagd te be-
slissen over een meeruitgave. De be-
stuurders stellen voor het krediet voor 
het Project Nieuw Oosteinde te ver-
hogen met 187.000 euro tot totaal 
28.364.843 euro. 

Jeugdhulp en vergadermodel
Het Beraad wordt besloten met het 
voorstel om in te stemmen met de be-
steding van het budget jeugdzorg. 
Vooruitlopend op de vaststelling van de 
kadernota en de begroting 2015 vraagt 

het College toestemming om afspra-
ken te mogen gaan maken met instel-
lingen die jeugdhulp bieden, alsmede 
met gecertificeerde instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclasse-
ring. Portefeuillehouder is burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder. Na een korte 
pauze wordt rond 21.00 uur aangevan-
gen met de Raad. Hier gaat gesproken 
over de invoering van een nieuw ver-
gadermodel. Het ligt in de bedoeling 
deze in werking te laten treden per 20 
maart. Belangstellenden zijn welkom, 
de vergaderavond is openbaar.

controles uitgevoerd op naleving van 
deze wet bij de commerciële horeca-
bedrijven, de supermarkten, de detail-
handel en evenementen. Volgens plan-
ning neemt de gemeenteraad binnen-
kort een besluit over de paracommerci-

ele verordening. Na de vaststelling van 
deze verordening, worden ook contro-
les bij paracommerciële instellingen, zo-
als sportverenigingen uitgevoerd. Al eni-
ge tijd geeft een bepaalde groep jonge-
ren in Kudelstaart overlast. De gemeen-
te heeft samen met politie, BOA’s, jeugd-
werkers, bewoners en ondernemers 
hiervoor een plan van aanpak opgesteld. 
In 2014 wordt verder gegaan met de uit-
voering van dit plan, waar de BOA’s een 
belangrijke bijdrage aan gaan leveren. In 
2013 was al een zero tolerance beleid op 
het water van kracht. Dit beleid wordt in 
2014 voortgezet. Er wordt bijvoorbeeld 
gehandhaafd op te snel varen en illegaal 
dumpen van afval.

organiseert de gemeente drie in-
formatieve inloop bijeenkomsten in 
maart en april. Deze bijeenkomsten 
vinden plaats in Oost, in Kudelstaart 
en in het Centrumgebied. Het plan 
sluit aan bij het financieel kader. Tij-
dens de informatiebijeenkomst kun-
nen de bewoners input leveren die 
in de uitvoering of plankaart wordt 
verwerkt (bijvoorbeeld materiaal-
keuze, type speeltoestel etc). Voor-
uitlopend op de inloopbijeenkom-
sten is wethouder Rik Rolleman aan-
staande woensdag 12 maart aanwe-
zig bij het overleg van de Dorpsraad 
Kudelstaart om op hoofdlijnen het 
Uitvoeringsplan toe te lichten. Voor 
aanvang van de vergadering wordt 
vanaf 19.30 uur een inloop gehou-
den en is het mogelijk enkele teke-
ningen en overzichten te bekijken. 
De bijeenkomst over de speeltui-
nen in Kudelstaart begint om 20.00 
uur gelijk met een toelichting van de 
wethouder en is in het Dorpshuis. 
Iedere belangstellende is van harte 
welkom.
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NLdoet op 21 en 22 maart
Vrijwilligers gezocht voor 
elf klussen in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 21 en zater-
dag 22 maart organiseert het Oranje 
Fonds voor de tiende keer NLdoet, 
de grootste vrijwilligersactie van ons 
land. Er zijn door maatschappelijke 
organisaties in Aalsmeer elf klus-
sen aangemeld, waaronder op kin-
derboerderij Boerenvreugd. Totaal 
8608 klussen in heel Nederland. Dat 
zijn er nu al meer dan ooit, terwijl 
NLdoet pas over drie weken plaats-
vindt. Zij zijn allen hard op zoek naar 
helpende handen. Het Oranje Fonds 
roept iedereen op om zich op deze 

dagen in te zetten voor sociale orga-
nisaties. NLdoet is een unieke kans 
voor een leuke dag uit, waarop je te-
gelijkertijd ook iets goeds doet voor 
een ander. Een leuke klus uitzoe-
ken kan op www.nldoet.nl. Tijdens 
NLdoet verzetten vrijwilligers werk 
waar de organisaties normaal niet 
aan toekomen. Nu is het aan be-
drijven, kantoren, scholen, ambte-
naren, families en andere inwoners 
om op 21 en 22 maart de handen 
uit de mouwen te steken. Het Oran-
je Fonds is trots dat NLdoet zoveel 

Nieuwste programma biedt leuke 
rubrieken
Koek Vrijdagavondcafé op 
radio nog lang niet op!
Aalsmeer - Precies 3 maanden ge-
leden zijn Ron en Lisette van start 
gegaan met het Vrijdagavondca-
fé op Radio Aalsmeer. Iedere vrij-
dag tussen 21.00 en 23.00 uur ont-
vangen zij diverse gasten in de stu-
dio die iets te vertellen hebben over 
een komende activiteit of gewoon 
omdat het een leuk onderwerp is 
om eens over te praten. Geen zwaar 
programma, geen politiek, maar 
juist los en vrolijk en voor jong en 
oud. Wekelijks spelen Ron en Li-
sette met kandidaten aan de tele-
foon het spel de Twitterhit waarmee 

steeds kaartjes voor Crown Cinema 
te winnen zijn. En niet onbelangrijk 
is de muziek. 

Geen programma met alleen maar 
gepraat, maar juist hits van nu 
en lekkere meezingers uit de ja-
ren tachtig en negentig. Meezin-
gen doen Ron en Lisette en de gas-
ten ook in de studio, maar dan wel 
met de microfoon dicht. Sinds kort 
heeft het presentatieduo er een 
productieassistent bij gezocht, om-
dat er toch wel veel te regelen is 
tijdens het programma. Via Twit-

Opmerkingen Jongerenpeiling 2013

‘Gewoon’ leuke dingen en meer 
uitgaansgelegenheden
Aalsmeer -De Aalsmeerse jonge-
ren doen het goed, zo is gebleken 
uit de enquête, die eind september 
is uitgezet onder de totaal 4.050 jon-
geren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar 
in de gemeente. Een groot aantal is 
actief in vrijwilligerswerk, heeft veel-
al een leuke (bij)baan en er wordt 
flink gesport. De uitkomsten van de 
jongerenpeiling gaan gebruikt wor-
den als input voor het verder ont-
wikkelen van het Aalsmeerse be-
leid voor jeugd en jongeren. Aan het 
einde van de vragenlijst is gevraagd 
kort uit te leggen wat de gemeen-
te voor jongeren zou moeten doen 
en deze opmerkingen zijn het waard 
om ook aandacht aan te schenken. 
Zo zijn het echt niet alleen oudere 
inwoners die zich ergeren aan hon-
denpoep, ook jongeren hebben een 
hekel aan deze uitwerpselen op zo-
wel de stoep als op het trapveldje 
in de buurt. Het merendeel woont 
overigens ook graag in Aalsmeer, 
“Aalsmeer is helemaal top.“ Een en-
keling kan niet wachten de gemeen-
te vaarwel te mogen zeggen en in te 
ruilen voor de grote stad. “Ik vind 
Aalsmeer niks.“ Misschien komt dit 
laatste wel vanwege het feit dat veel 
jongeren aangeven meer uitgaans-
gelegenheden te willen en er zou-
den meer (sport)activiteiten geor-
ganiseerd moeten worden: Feestjes 
organiseren, een goede discotheek, 
bandjesavond en feestweek blij-

ven organiseren en een discotheek 
of bar in Kudelstaart, aldus opmer-
kingen. 

Hangplekken en Havo
Niet alles hoeft overigens tot in de 
puntjes georganiseerd te worden. 
Jongeren vinden het namelijk ook 
heel gezellig om elkaar buiten te 
ontmoeten bij dan wel veilige, be-
tere en meer (overdekte) hang-
plekken, inclusief een chill plek 
voor 12+, en speelplaatsen. Verde-
re wensen: Een skatebaan, een spe-
ciale plek voor graffiti, een bowling-
baan zou top zijn, een McDonalds, 
terras in het dorp, ‘gewoon’ leu-
ke dingen en met humor: “Maan-
delijks 1.000 euro overmaken naar 
mijn rekening.“ Ook hoog op het 
lijstje: Meer werkgelegenheid en 
meer goedkope, betaalbare starter-
woningen. Verder staat een eigen 
Havo-Vwo school hoog op het lijst-
je: “Het zou handig zijn. Ik ken men-
sen die drie kwartier moeten fiet-
sen” en “Omdat iedereen die Havo/
Vwo doet het dorp uit moet.” Sport 
speelt een belangrijke rol bij veel 
jongeren. Niet vreemd dat gevraagd 
wordt om voetbalveldjes, voetbal-
kooien, een sportzaal met boksbal-
len en meer sportzaalruimte. “Het 
is belachelijk dat wij in Woubrugge 
moeten trainen.” Met de gezondheid 
lijkt het ook goed gesteld. Wel wordt 
voorgesteld goede ondersteuning te 

Romeo en Juliëtte vinden 
elkaar niet alleen in de liefde
Aalsmeer - Een bijzonder stel is 
het: Romeo van der Weijden en Ju-
liëtte van der Laarse uit respectie-
velijk Kudelstaart en Aalsmeer. Bei-
den zijn ze zeer creatief en hebben 
elkaar op dat vlak gevonden. En hoe 
leuk is het dat hun namen dan ook 
nog eens matchen. Ze zijn nu ruim 
een jaar samen en het contact be-
gon via social media. Eerst als een 
grap, nu serieus. De zesentwintig ja-
rige Romeo vertelt over zijn artistie-
ke werk het volgende: “Ik voel me al 
van kleins af aan aangetrokken tot 
de kunst en dan vooral letterkunst 
en graffiti. Dat laatste begon als een 
hobby, maar ik voeg inmiddels als 
freelanceartiest de twee begrippen 
samen en maak calligraffiti-werk op 
kleine canvasdoeken. Dit past per-
fect bij mij. Mijn bedrijfsnaam is Ro-
meo Nocturnal, waarbij Nocturnal 
staat voor nachtelijk. Ik werk heel 
graag ’s avonds en zelfs ’s nachts. 
Uilen zijn mijn lievelingsdieren en 
dat zijn natuurlijk nachtdieren. Mijn 
handelsmerk is het woord ‘Wisdom’ 
en dat staat weer in verband met 
die uilen die wijsheid uitstralen.” Ro-
meo wil een studie kunstgeschiede-
nis gaan volgen en werkt daarnaast 
parttime in een dierenspeciaalzaak. 
Hij is sowieso gek op dieren. Wordt 
daar rustig van, zegt hij zelf. De in-

spiratie voor zijn artisticiteit haalt 
hij vooral uit het dierenrijk. Ook het 
uitzicht vanuit zijn woning over de 
Westeinder, met zijn kat spinnend 
naast hem, zorgt ervoor dat hij goe-
de ideeën krijgt. “Maar de aller-
grootste inspiratiebron is toch wel 
mijn liefde voor Juliëtte.” Romeo’s 
blik naar zijn meisje zegt genoeg. En 
Juliëtte op haar beurt, glundert van 
oor tot oor. 
De vriendin van Romeo is tevens be-
zig met kunst en ook zij krijgt inspi-
ratie van dieren. Wolven fascineren 
haar bijvoorbeeld enorm. Ze vertelt: 
“Ik ben een hondenliefhebster, maar 
wolven gebruik ik in mijn werk. De 
eerste tekening die ik maakte was 
er een van een wolf. Ik studeer ICT 
programmatuur en maak 3D model-
len voor games. Aangezien ik nog 
maar eenentwintig jaar oud ben ga 
ik vanaf september een studie Azi-
atische talen doen. Dit sluit naad-
loos aan op de gamebranche. Die 
is toch het grootst in Azië.” Juliëtte 
Petra van der Laarse, zoals ze vol-
uit heet, maakt prachtig werk op 
haar draw tablet. Schilderen kan ze 
niet, maar ze begint met schetsen 
en maakt prachtige ‘digital art’ op 
de computer. De portfolio die zij be-
zit is een heel uitgebreide. “Ik maak 
werk op aanvraag, maar ook uit de 

losse pols. Een hoofdonderwerp van 
mij is wilde bloemen. Klaprozen in 
het bijzonder. Ik heb al een aantal 
opdrachten mogen doen voor goe-
de doelen. Al mijn werk kan op doek 
worden gezet. De grootte kan varië-
ren. Ook fotoshoppen is een specia-
liteit van mij.” Het is best moeilijk te 
omschrijven wat Rom & Jet, zoals ze 
elkaar liefkozend noemen, precies 
voor kunst maken. Ze maken in ie-
der geval maatwerk en gaan graag 
in gesprek over wat de klant pre-
cies wil. Om een indruk te krijgen en 
wellicht een opdracht te geven tot 
een gunstig geprijsd cadeau (een 
naam van een persoon op canvas-
doek in een fotolijstje bijvoorbeeld) 
bekijk dan hun websites www.ro-
meonocturnal.weebly.com of www.
julietteci.com/portfolio of kijk op In-
stagram. Het laatste wat Juliëtte nog 
even kwijt wil is het volgende: “Ik 
heb achter de rug van Rom om een 
mail gestuurd naar ‘De Wu-Tang-
Clan’, een hip-hop groep in Ameri-
ka. Zij zijn enorm enthousiast over 
mijn vriend z’n werk! Hij mag mee-
denken over album covers en mer-
chandise. Daar zit misschien een 
vervolg in. Gaaf toch voor hem?” Als 
dat geen echte liefde is. 

Door Miranda Gommans

ter werd een oproep geplaatst en 
als snel kwamen de reacties bin-
nen. Marjolein bleek de aangewe-
zen persoon om dit te gaan doen en 
sinds februari is zij wekelijks druk 
met telefoontjes, Twitter en Face-
bookberichten en het maken van 
de Uitagenda voor de Aalsmeerse 
jeugd. 
 
Nieuwe rubriek van wijkagent
Vaste rubrieken in het radiopro-
gramma zijn er maandelijks van 
Deborah over het Aalsmeerse Twit-
ternieuws, Marc met de Culinai-
re kookwekker die zelfs bij luiste-
raars thuis komt koken, Esther met 
haar column over innovaties op 
het gebied van social media, Bon-
nie St.Claire met haar showrubriek 
en binnenkort kan hier Erik van den 
Brun, wijkagent in Aalsmeer Cen-
trum, aan toevoegd worden. 

Hij neemt de luisteraars mee in 
zijn verhalen over hetgeen hij heeft 
meegemaakt en geeft uiteraard 
preventietips aan de luisteraars. 
Vrijdagavondcafé met het presen-
tatieduo Ron Leegwater en Liset-
te Schipper is iedere vrijdag tussen 
21.00 en 23.00 uur te beluisteren via 
Radio Aalsmeer op 105,9 FM of via 
de kabel op 99,0 FM. Uiteraard ook 
via digitaal kanaal 868 of via de site 
van Radio Aalsmeer. 
Alle reacties, verzoeken of sugges-
ties zijn welkom via de Facebook-
pagina: Vrijdagavondcafé en via 
Twitter: @Vrij_avondcafé. En een 
kijkje nemen kan natuurlijk ook. 
De radiostudio is te vinden in de 
Crown Business Studio’s aan de 
Van Cleeffkade 15.

Vervuiling in de waternatuur
Help schade herstellen en doe 
mee aan schoonmaakactie
Aalsmeer - Wie geniet van de na-
tuur stoort het vaak dat er rommel 
in de oevers ligt. Iedereen heeft wel 
eens een ongelukje, maar als je de 
hoeveelheid ziet wat elk jaar weer 
gevonden wordt tijdens de jaarlijk-
se schoonmaakactie op de West-
einderplassen! Dat is natuurlijk al-
tijd van anderen, want bij u waait er 
nooit iets weg, er valt nooit iets uit 
uw handen, u ruimt altijd alles op en 
neemt het mee naar huis en u ruimt 
zelfs de rommel van gasten op. Doet 
u ook erg uw best als er iets kapot 
gaat door dit weg te brengen naar 
een afval verwerker of uw eigen 
vuilnisbak? En als er iets langs de 

weg of het voetpad ligt, probeert u 
het dan ook altijd op te ruimen?
Ondanks dat iedereen zich bijna al-
tijd volgens deze regels gedraagt 
heeft bijna iedere boot- of eiland- 
bezitter zeer regelmatig een keertje 
pech. De vrijwilligers van de jaarlijk-
se schoonmaakactie roepen ieder-
een, die een keer pech heeft gehad 
afgelopen jaar, op om met zijn (bij)
boot te komen naar de Watersport 
vereniging Aalsmeer aan de Uiter-
weg op zaterdag 15 maart om van-
af 9 uur op de natuur te gaan hel-
pen en het aangezicht van Aalsmeer 
te verbeteren. Misschien vindt u uw 
ongelukje wel...

mensen op de been brengt. Ronald 
van der Giessen, directeur Oranje 
Fonds, vertelt: “Dat zoveel mensen 
zich inzetten om Nederland mooi-
er, socialer en meer betrokken te 
maken is voor ons iets om trots op 
te zijn. Het Oranje Fonds zorgt zo 
voor allerlei nieuwe verbindingen, 
niet alleen tijdens NLdoet, maar 
ook daarna. We hopen dat heel Ne-
derland nu zijn steentje wil bijdra-
gen.” Het Oranje Fonds is het groot-
ste, nationale fonds op sociaal ge-
bied en steunt organisaties die een 
betrokken samenleving bevorderen 
in Nederland en in het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Vrijwilligers 
vormen de basis van alle organisa-
ties die door het Oranje Fonds wor-
den gesteund. Met NLdoet geeft 
het Fonds hier een collectieve im-
puls aan. 

Heliomare heeft 
ook Digicafé
Aalsmeer - In navolging van de 
computer-, Ipad en Tabletcursus-
sen heeft Heliomare nu ook een Di-
gicafé geopend. Voor al uw proble-
men met of vragen over de Ipad, Ta-
blet en/of computer kunt u hier te-
recht. Onder het genot van koffie en 
thee proberen cliënten van Helio-
mare, ondersteund door een vrijwil-
liger, vragen te beantwoorden en de 
problemen op te lossen. Het Digica-
fé is geopend op vrijdagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur en is geheel gra-
tis. Wie niet in de gelegenheid is om 
langs te komen, maar wel een vraag 
heeft, kan bellen naar 0297-769180 
voor hulp op afstand.

Dia-avond bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 maart 
houdt Viva Aquaria weer een ge-
zellige avond met plaatjes van Jan 
Mans uit de oude doos. Jan is weer 
in de archieven gedoken en heeft 
opnieuw een verzameling van oude 
plaatjes samengesteld. 
Het is immers best interessant om 
de ontwikkeling van het aquari-
um houden binnen de vereniging 
te zien veranderen. Er kunnen dus 
weer veel mooie en leuke hobby-
momenten uit de oude tijd tege-
moet gezien worden. Dit alles wordt 
nog ‘ouderwets’ met dia’s vertoond. 
Dank aan Herman Stephan, die dit 
materiaal ter beschikking heeft ge-
steld. De avond wordt gehouden in 
buurthuis Hormeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854. 

Veel prijzen op 
kienavond 
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 6 maart, organiseert de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart 
een kienavond. Met deze avond 
een prijzenpakket om de voorraad 
boodschappen weer wat aan te vul-
len. Veertig fantastische prijzen lig-
gen te wachten op een nieuwe ei-
genaar. Wie het snelst zijn of haar 
kienblaadje vol heeft, mag als eerste 
een keuze maken uit de vijf prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Ook 
dit seizoen weer extra prijzen voor 
bijvoorbeeld het onderste of boven-
ste rijtje. Na vier ronden komt er een 
pauze om even te genieten van een 
kopje koffie of een drankje. Als de 
acht ronden gespeeld zijn, komt de 
knaller van deze avond, een super-
prijs met een waarde van ongeveer 
125 euro. Kom ook en neem een of 
meerdere prijzen mee naar huis. Ie-
dereen is van harte welkom. Het 
kienen begint om 20.30 uur in het 
dorpshuis van Kudelstaart. Voor alle 
datums van het nieuwe seizoen kan 
gekeken worden op www.desup-
portersverenigingkudelstaart.nl 

Veiling 10 mei in Dorpshuis
Kudelstaarters in actie voor 
aantrekkelijke veilkavels
Kudelstaart - Afgelopen week heb-
ben alle inwoners van Kudelstaart 
een brief in de bus gehad van de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Deze wordt op zaterdag 10 mei van-
af 20.00 uur gehouden in het Dorps-
huis. Vrijwilligers van de Ouderen-
soos gingen huis-aan-huis het he-
le dorp door met formulieren waar-
op inwoners kenbaar kunnen ma-
ken wat voor bijdrage zij gaan leve-
ren aan de veiling van Kudelstaart. 
Dat mag een bijdrage in contanten 
zijn of overmaking van een bedrag 
op rekening 3001.07.927 t.n.v. Vei-
ling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Met behulp van deze bijdragen van 
inwoners van Kudelstaart en van het 
lokale bedrijfsleven worden aan-
trekkelijke veilkavels samengesteld. 
Die komen op 10 mei onder de ha-
mer van de veilingmeesters. De er-
varing leert dat vooral aangeboden 
diensten erg in trek zijn op de da-
verende veilavond waar ‘tout Ku-
delstaart’ elkaar treft in een gezel-
lige ambiance. Gulle gevers wordt 
verzocht om hun gift op het de brief 
gevoegde formulier te omschrijven. 
Dat formulier kan dan vanaf deze 

week tot en met 6 april worden in-
geleverd in speciale bussen in het 
winkelcentrum Kudelstaart. De op-
brengsten van de veiling worden 
verdeeld over clubs en verenigin-
gen in Kudelstaart die een financi-
eel zetje in de rug goed kunnen ge-
bruiken. Bovendien levert de vei-
ling een bijdrage aan de gemeen-
schapszin in het groeiende dorp. De 
afgelopen dertien keer werd bij el-
kaar een bedrag van ruim 225.000 
euro opgehaald ten behoeve van 
ruim veertig lokale clubs, verenigin-
gen en stichtingen. Op die manier 
zorgen Kudelstaarters met hun in-
breng in de veiling voor uitkomst bij 
andere Kudelstaarters. Vandaar de 
naam van de actie: Kudelstaart voor 
Kudelstaart. 

Verenigingen, clubs en stichtingen 
uit Kudelstaart die (voor een goed 
onderbouwd doel) een financieel 
zetje in de rug willen hebben, kun-
nen tussen 15 maart en 29 april een 
aanvraag indienen bij Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Het aanvraagfor-
mulier kan worden gedownload van 
de website www.kudelstaart.com.

bieden in een goede levensstijl, be-
ter te letten op alcoholgebruik en: 
“Zorgen dat er drugscontroles ko-
men, want dit is teveel in omloop.” 

Meer verlichting
Veiligheid verdient meer aandacht, 
zo stelt een groot aantal jonge-
ren. Er wordt meegedacht in deze 
met de bestuurders: “De enge stra-
ten een beetje meer verlichten” en: 
“Meer politie op straat ‘s nachts.” En 
het blijkt dat jongeren zich ook er-
geren aan overlast makende jonge-
ren. “Doe eens wat aan de hang-
jeugd.” Oplossingen worden ook 
gegeven: “Als straf afval rapen bij-
voorbeeld in parken of wijken. En: 
Goed gedrag aanmoedigen en mis-
schien belonen, slecht gedrag af-
keuren en bestraffen.” Onder ‘ove-
rig’ zijn de opmerkingen divers, over 
het algemeen heerst er tevreden-
heid, maar graag: Betere bereik-
baarheid OV, bus ’s avonds later en 
meer laten rijden, meer vuilnisbak-
ken op straat, gewoon een goed be-
stuur, geen fratsen, meer fietsstal-
lingen bij de bushalte en er moet 
niet bezuinigd worden op jonge-
renwerk. Tot slot, jongeren willen 
wel graag dat er naar hen geluis-
terd wordt. 
Meer inspraak, zegt een aantal. Een 
idee van een ’invuller’: “Een website 
of Facebook waar jongeren hun tips 
en wensen voor Aalsmeer op kun-
nen zetten.”

Vierde spiritueel 
café Bacchus
Aalsmeer - Weer spiritueel ca-
fé Bacchus op vrijdag 8 maart met 
dit keer Hedwigh Verbruggen. In 
deze hectische samenleving zijn 
steeds meer mensen op zoek naar 
verdieping, persoonlijke ontwikke-
ling, bewustwording en geestelijke 
voeding. De tijd waarin materialis-
me dominant is, ligt steeds verder. 
Er zijn vele maatschappelijke en 
spirituele stromingen en richtin-
gen en daarin is het moeilijk een 
eigen pad te vinden. Tijdens de bij-
eenkomsten in spiritueel café Bac-
chus worden verschillende onder-

werpen besproken die kunnen bij-
dragen aan het verkrijgen van in-
zicht in een eigen pad. Geïnspi-
reerd door muziek wordt ter ge-
legenheid van het vierde spiritu-
eel café in Bacchus naar de diep-
ten van de mens zelf gedoken. Er 
zal ruimte zijn voor dialoog, afge-
wisseld met ontspannen intermez-
zi vanuit het nu. Kortom: een ge-
zellige avond met authentieke in-
houd! Kom op 7 maart naar café 
Bacchus in de Gerberastraat voor 
de vierde editie van het spiritueel 
Café. De aanvang is 21.00 uur.
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Hoe schrijf ik voor kinderen? 
Aalsmeer - Op veler verzoek wordt 
een cursus schrijven voor kinde-
ren georganiseerd in de bibliotheek. 
In vijf bijeenkomsten neemt Het-
ty Kleinloog de cursisten mee langs 
de verschillende ontwikkelingssta-
dia en de verhalen en gedichten 
die voor deze leeftijdsgroepen leuk 
en spannend zijn. Het is vooral een 
praktische cursus waarin veel ge-
schreven gaat worden. De cursus 
is geschikt voor beginners en ge-

vorderden. Man, vrouw, met of zon-
der kinderen, voor opa’s en oma’s, 
maar vooral voor ieder die kind is 
geweest (en dat nog een beetje is). 
De cursus van vijf lessen van 2,5 uur 
start op 12 maart en is vervolgens 
telkens op woensdag van 19.30 tot 
22.00 uur op 19 en 26 maart en op 
9 en 23 april. Aanmelden kan in één 
van de Amstelland bibliotheken of 
online via www.debibliotheekam-
stelland.nl.

5 Dagen carnaval 
in Poelgilderdam!

Kudelstaart - ‘Carnaval 2033’ was 
het thema van het afgelopen week-
end en week gehouden carnaval in 
Kudelstaart. De geordende chaos is 
prima geleid door voor het eerst Prins 
Eduard den Eerste met uiteraard zijn 
Raad van Elf. Het feest in het tot Poel-
gilderdam omgetoverde dorp begon 
donderdagavond met de loting voor 
de volgorde van de grote optocht op 
zondag 2 maart en deze is prima verlo-
pen. Een gezellige stoet met zo’n twin-
tig karren, allerlei mini-optredens en 
veel publiek dat genoot van het ple-
zier van de deelnemers en de heerlijke 
zonnige dag. Op vrijdag mochten eerst 
de voetjes van de vloer bij de jeugdi-
ge inwoners tijdens het kindercarnaval 

en zaterdag vormden de kleine feest-
vierders een kleurige stoet die eindig-
de met een ballonnenwedstrijd. Zater-
dagavond barstte het feest los voor al-
le groten tijdens het Prinsenbal. Het of-
ficiële moment was voor burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder, die de sleutel 
van het dorp kwam overhandigen aan 
Prins Eduard den Eerste. Er is tot in de 
laatste uurtjes genoten van muziek, 
dans en de veelal prachtig uitgedoste 
bezoekers. Maandag stond de Blauwe 
Maandag, een soort afterparty, op het 
programma en dinsdag is het jaarlijkse 
carnaval afgesloten met het Senioren-
bal. Met foto’s nog even nagenieten 
van vijf dagen feest in Poelgilderdam!
 Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Iedere twee jaar Wilgenknotfeest 
80 Jarige Wilgenlaan zaagt 
en knipt er lustig op los
Aalsmeer - Feest in de Wilgenlaan. 
Alle bewoners van de laan vierden 
eind augustus vorig jaar dat tach-
tig jaar geleden een begin gemaakt 
werd met de bouw van de eerste 
huizen in de laan. Precies zes maan-
den later werd er afgelopen zater-
dag 1 maart opnieuw een feest-
je gevierd. De wilgen werden ge-
knot. In Aalsmeer zorgt de gemeen-
te voor het knotten van wilgen, maar 
in de Wilgenlaan hebben de bewo-
ners afgesproken dat zij één keer 
per twee jaar de zaag zelf ter hand 
nemen. De Meerlanden versnippert 
een paar dagen later de berg tak-
ken en de geknotte wilgen kunnen 
weer twee jaar voort. Zaterdag be-
gonnen de kettingzagen om tien uur 
te ronken en al snel was de Wilgen-
laan één takkenbende. Maar net zo 
snel als die ontstaan was, was het 
ook weer opgeruimd. Vele han-
den maken licht werk. Eén familie 
verzamelde naarstig takken om er 
een schutting van wilgentenen van 

te kunnen maken. Een ander gezin 
zamelde takkin in om er op de ba-
sisschool van de kinderen een na-
tuurhut van te kunnen maken. Wet-
houder Ad Verburg kwam op zijn 
verjaardag de buurtbewoners een 
hart onder de riem steken. Hij trak-
teerde bij de koffie op een lekkere 
Aalsmeerse slof. Dat ging er goed 
in. Hij vond het knotten van de wil-
gen een goed voorbeeld hoe men-
sen zelf het onderhoud van hun om-
geving ter hand kunnen nemen. 
Hij prees de gemeenschapszin van 
de Wilgenlaan bewoners. Nadat de 
klus geklaard was, werd de wilgenk-
not manifestatie afgesloten met een 
kop erwten- of tomatensoep. De za-
gen en scharen werden bij elkaar 
geraapt en mee naar huis genomen. 
De kinderen gingen de hele mid-
dag nog door met spelen in de ho-
pen takken. Met een heerlijk avond-
zonnetje werd de dag afgesloten. 
De bewoners kunnen niet wachten 
tot 2016!Zorg voor elkaar: “Soms is 

alleen een arm al voldoende”
Aalsmeer - In de zoektocht van 
PACT Aalsmeer naar innovatieve 
welzijn en zorgconcepten stond op 
maandag 3 maart Zorg voor elkaar 
Aalsmeer op het programma, de on-
line marktplaats voor vrijwillige en 
professionele hulp. Directeur Vrij-
willigerscentrale Amstelland Frans 
Huissen en coördinator Zorg voor 
elkaar Margo Rijerkerk ontvingen 
de kandidaten van PACT Aalsmeer 
in hun kantoor aan de Parklaan. 
Zorg voor elkaar Aalsmeer ging op 
1 januari 2013 van start. Het is een 
gebruiksvriendelijk platform waar 
mensen gratis een hulpvraag kun-
nen plaatsen en gekoppeld worden 
aan iemand die zich aanbiedt om te 
helpen. Afhankelijk van de vraag is 
dat een vrijwilliger of een profes-
sionele zorgverlener. Vele mensen 
zijn gebaat bij hulp voor eenvoudi-
ge problemen in het dagelijkse le-
ven. Als daarmee kan worden voor-
komen dat zij op enig moment af-
hankelijk worden van zwaardere 
zorg, dan is iedereen erbij gebaat. 
Zo vertelt Margo over een mevrouw 
die ondanks haar respectabele leef-

tijd nog zelfstandig woont en graag 
zelf haar boodschappen doet. Nu zij 
echter niet meer zo goed ter been 
is, heeft zij letterlijk en figuurlijk een 
arm nodig om haar te ondersteunen 
bij het boodschappen doen. 
Via Zorg voor elkaar heeft zij deze 
arm gevonden. Samen met de vrij-
williger, intussen een vriendin doet 
zij nu wekelijks haar boodschappen. 
Margo: “Ons succes is dat wij de lo-
kale zorg-, welzijn- en vrijwilligers-
organisaties bij elkaar brengen. Sa-
men doen is het toverwoord.” Zorg 
voor elkaar is voor PACT Aalsmeer 
hét bewijs dat de Aalsmeerse sa-
menleving tot heel veel in staat is. 
Met de stelselwijziging en bezuini-
gingen in de zorg op komst is PACT 
Aalsmeer ervan overtuigd dat inge-
zet moet worden op preventie en 
zorg op maat. Betaalbare zorg en 
goede voorzieningen in de buurt. 
Ronald Fransen, lijsttrekker van 
PACT Aalsmeer: ”Zorg voor elkaar is 
een perfect voorbeeld dat we moe-
ten koesteren. Het past helemaal in 
onze filosofie van ‘verbinden’.”

Van links naar rechts: Sem van Hest, Margo Rijerkerk, Frans Huissen, Ronald 
Fransen, Wilma Scheltema en Joop Kok voor het kantoor van Zorgvoorelkaar 
Aalsmeer aan de Parklaan. 

Veel bezoekers Spitfiredag
Aalsmeerderbrug - De jaarlijk-
se Spitfiredag stond afgelopen za-
terdag 1 maart op de agenda van 
Luchtoorlog- en verzetsmuse-
um Crash. De animo was groot, er 
mochten vele bezoekers verwel-
komd worden. Ook de belangstel-
ling voor de lezing over de Spit-
fire door Hans Walrecht was goed. 
Er werden deze dag tweedehands 
boeken en modellen te koop aan-
geboden. De opbrengst van deze 

dag komt ten goede aan het werk 
van het museum. Het Crash muse-
um is overigens elke zaterdag te be-
zoeken tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Gevestigd in fort Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk. Voor kinderen is 
de toegang gratis, aan volwassenen 
wordt een bijdrage van 3,50 euro 
gevraagd. Meer informatie op www.
crash40-45.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Rommelmarkt voor nieuwe kerk
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 1 
maart is de jaarlijkse rommelmarkt 
in dorpshuis De Reede gehouden. 
Vanaf de aanvang was het gezel-
lig druk en was het een komen en 
gaan van bezoekers. Het merendeel 
ging met iets van zijn of haar gading 
weer naar huis. De keuze was ook 
reuze, van boeken en speelgoed tot 

serviesgoed en allerlei prullaria. Het 
laatste half uur van de rommelmarkt 
werden voor 5 euro vuilniszakken 
uitgedeeld en deze mochten tot de 
rand gevuld worden. Er is gelukkig 
goed verkocht, want de opbrengst is 
voor de nieuw te bouwen Ontmoe-
tingskerk. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Unieke beelden 
in De Reede
Rijsenhout - Het Historisch Genoot-
schap Rijsenhout, Westend en Bur-
gerveen presenteert zaterdag 8 maart 
unieke filmbeelden in dorpshuis De 

Reede aan de Schouwstraat. Geno-
ten kan worden van de nostalgische 
beelden: De Uil is verleden tijd, Wie 
was Arie Makkie, De Wildernis – De 
Beugel, Nooit gedacht: Graan voor 
Visch, Optocht bevrijdingsfeest 1945 
en Bouw eerste kleuterschooltje. De 
filmmiddag is van 11.00 tot 15.30 uur. 
Iedere geïnteresseerde is welkom. 

Zaterdag 1ste Polski Koncert
Aalsmeer - Buro Aalsmeer organi-
seert op zaterdag 8 maart een Pools 
concert in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Op dit moment werken 
en wonen er meer dan 100.000 Pool-
se mensen in Nederland. Ook deze 
mensen zijn op zoek naar vertie. Dit 
concert is dan ook totaal afgestemd 
op de Poolse muziek behoefte. Buro 
Aalsmeer heeft diverse Poolse arties-
ten weten te contracteren. Ras Luta 
met band en Junior Stress en de af-
terparty wordt verzorgd door een Pool-
se DJ. Ras Luta komt met zijn comple-

te band en achtergrond zangeressen. 
Junior Stress is uit uitgeroepen tot de 
beste zanger van Polen. Zijn muziek-
stijl is van reggae tot dance hall. Juni-
or Stress heeft al diverse keren samen 
met Ras Luta gezongen. In de Poolse 
supermarkt Odido aan de Hornweg, 
hoek Machineweg, is de voorverkoop 
van de entreekaarten. Een groot Pools 
feest in Aalsmeer, waar natuurlijk ook 
niet Poolse mensen welkom zijn. De 
aanvang is 20.00 uur. Informatie via 
www.buro-aalsmeer.nl of www.pols-
kikoncert.nl
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Aalsmeer - Bij Tabakshop 
Kees Boomhouwer op het 
Molenplein heeft Liane van 
Ooijen uit Abcoude via een 
door de Telegraaf georga-
niseerde actie een prachti-
ge fiets gewonnen. Afgelo-
pen weekend heeft Kees de 
fiets officieel uitgereikt aan 
de winnares. Dat Liane bij-
zonder blij is met haar nieu-
we fiets, is op de foto wel te 
zien! Misschien wel terug 
naar Abcoude op de fiets...

Uitreiking bij Tabakshop Boomhouwer

Fiets voor Liane van Ooijen

Op 13 maart Frans thema!
Mooie opkomst Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
vond de vijftiende editie plaats van 
de netwerkborrel op de nieuwe lo-
catie Restaurant Welkom Thuis (het 
voormalige Bonte Schort). Meer dan 
160 ondernemers, werknemers maar 
ook werkzoekenden bezochten de 
nieuwe locatie en de reacties op het 
nieuwe onderkomen waren meer dan 
positief. Tijdens de volgende bor-
rel zal, gezien de opkomst, ook di-
rect de eerste verdieping in gebruik 
worden genomen zodat de deelne-
mers over twee etages worden ver-
deeld. Janna van Zon exposeerde 
vijf kunstwerken uit het Huiskamer-
museum, Monique Smit verzorgde 
de fotografie, RAV Media de tech-
niek en DJ Deliria & Wicka de mu-
ziek. Zanger Freddy Gumbs zorgde 
voor de nodige tropische noten en is 
daarnaast ook stemacteur. Sebasti-

aan de Krab, een disneykarakter uit 
‘De Kleine Zeemeermin’, is één van 
zijn creaties en het nummer ‘Diep in 
de zee’ mocht dan ook niet ontbre-
ken die avond. Het verloten van prij-
zen onder alle aanwezigen, vormt al-
tijd een vast en favoriet onderdeel 
in het programma. Het speedmee-
ten stond natuurlijk ook weer op het 
programma waarbij de netwerkers 10 
minuten met elkaar in gesprek gaan 
en daarna wordt gewisseld van ge-
sprekspartner. De volgende borrel 
staat gepland op 13 maart met een 
Frans thema en een ‘groen’ tintje. Het 
blijft ‘netwerken met een knipoog’. In-
loop vanaf 17.00 uur en het program-
ma start om 18.15 uur. Parkeren kan 
aan de achterzijde van het restaurant 
op de grote parkeerplaats. Voor meer 
informatie: www.borrelaalsmeer.nl.
Foto: Monique Smit Fotografie

Meerlanden en AM Groep bouwen 
verder aan sociale participatie
Rijsenhout – Angeline Kierkels, di-
recteur Publieke Sector Meerlan-
den, en Anton van den Hoed, alge-
meen directeur AM Groep, hebben 
een hernieuwde overeenkomst on-
dertekend. Hiermee hebben beide 
organisaties afgesproken zich ook 
de komende jaren gezamenlijk in te 
zetten voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ruim 60 mede-
werkers werken momenteel via AM 
Groep bij Meerlanden en zijn werk-
zaam bij De Meerwinkel, milieustra-
ten, straatreiniging en plantsoenen-
dienst in gemeente Haarlemmer-
meer en gemeente Aalsmeer. 
“De continuering van onze samen-
werking biedt ruimte om verder te 
onderzoeken hoe wij aan onze so-
ciale verantwoordelijkheid inhoud 
kunnen geven. Wij willen bijvoor-
beeld meer mensen uit de bijstand 
in reguliere werkzaamheden inzet-
ten en hen in samenwerking met 
onze gemeenten een kans geven 
op deelname aan of re-integratie in 
het arbeidsproces,” aldus Angeline 
Kierkels, Directeur Publieke Sector 
Meerlanden. “Wij zijn blij dat Meer-
landen onze medewerkers al lan-
ge tijd de kans geeft om volwaar-
dig mee te doen binnen het regu-
liere arbeidsproces. Met de continu-
ering van onze samenwerking sor-
teren wij ook verder voor op de in-
voering van de Participatiewet die 
naar verwachting 1 januari 2015 
wordt ingevoerd”, aldus Anton van 
den Hoed, Algemeen Directeur AM 
Groep.In samenwerking met ge-
meente Aalsmeer hebben Meer-
landen en AM Groep vorig jaar een 
succesvolle proef doorlopen waar-
bij twee personen uit de bijstand 

een leerplek voor zes maanden kre-
gen bij het team openbare ruimte in 
Aalsmeer. Deze medewerkers kon-
den zo specifieke vakkennis opdoen 
en kregen bovendien de mogelijk-
heid hun arbeidsritme terug te win-
nen. Inmiddels is één van hen door-
gestroomd naar de tweejarige Be-
roepsbegeleidende Leerweg (BBL) 
en werkt tijdens deze opleiding bij 
Meerlanden om de opgedane ken-
nis in de praktijk te brengen. 
Deze maand worden opnieuw zes 
mensen met een bijstandsuitke-
ring voor zes maanden geplaatst 
bij verschillende bedrijfsonderde-
len van Meerlanden. Door de veel-
zijdigheid aan werk op verschillen-
de doe- en denkniveaus kan Meer-
landen werk aanbieden aan mensen 
die anders moeilijk aan de slag zou-
den komen. Met het aanbieden van 
leerwerkplekken aan mensen met 
een bijstandsuitkering en mensen 
die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, draagt Meerlanden bij aan 
een verhoging van de lokale, socia-
le participatie en ondersteunt haar 
gemeenten bij de uitvoering van de 
nieuwe verantwoordelijkheden in 
het kader van de participatiewet. 
Foto Meerlanden. 

Provincie reserveert 2,5 miljoen 
voor Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer - Op 11 februari heeft Ge-
deputeerde Staten van Noord-Hol-
land het programma ‘Groen 2014 – 
2018’ vastgesteld. In dit programma is 
onder andere geld gereserveerd voor 
co-financiering van diverse Aalsmeer-
se Groene AS deelprojecten, zoals de 
inrichting van de Groenzone, de door-
ontwikkeling van het Oosteinderpoel-
gebied, versterking van het Stokke-
land, een ecologische verbinding on-
der de voormalige N201, de verster-
king van het Molmpoeltje en diverse 
natuurvriendelijke oevers. Ook is een 
bedrag van 2,5 miljoen gereserveerd. 
Dit bedrag mag Stichting de Boven-
landen gebruiken voor het verwerven 
van gronden en de realisatie van de 
Groene AS op de Bovenlanden. Wet-
houder Rik Rolleman: “Alle projec-
ten waar we nu geld voor hebben ge-
kregen worden door de verschillen-
de gebiedspartijen uitgevoerd. Hier-
bij is een goede samenwerking tus-
sen gemeente, provincie en gebieds-
partijen essentieel. Door de rijksbezui-
nigingen en de onderhandeling over 
het natuurakkoord tussen de twaalf 
provincies en het Rijk hebben veel 
groenprojecten stilgelegen. Ik ben erg 

blij dat we samen met alle partners 
aan de slag kunnen. Dit is belangrijk 
voor het groen in Aalsmeer en sluit 
ook aan bij de Groenvisie die we voor 
Aalsmeer ontwikkelen.” Stichting de 
Bovenlanden Aalsmeer zet zich, met 
bestuur en vrijwilligers, in voor het be-
houd van de unieke natuur en land-
schappelijke waarde van het gelijk-
namige gebied. Zij zetten zich in voor 
het bevorderen en in stand houden 
van een ecologische verbindingszone 
vanaf het begin van het Schinkelpol-
derbos tot en met de rietlanden in de 
Westeinderplassen. Piet Harting van 
Stichting de Bovenlanden: “In het ka-
der van de Ecologische Hoofd Struc-
tuur (EHS) zijn al meerdere perce-
len aangekocht en ingericht. Om het 
gestelde einddoel te bereiken is het 
noodzakelijk de komende 5 jaar on-
geveer 15 hectare cultuurakkers aan 
te kopen en om te vormen naar na-
tuur. De door de provincie hiervoor 
gereserveerde 2.500.000,00 maakt het 
mogelijk deze ambitie waar te maken. 
Overigens is ruim de helft van het ge-
reserveerde bedrag bestemd voor be-
schoeiing en herinrichting van de aan 
te kopen percelen.”

Veel nieuwe ontwikkelingen op 
gebied van recreatie en toerisme
Aalsmeer - De in 2013 nieuw op-
gezette website vvvaalsmeer.nl 
heeft in de eerste tien maanden bij-
na vijftienduizend unieke bezoe-
kers mogen verwelkomen. De si-
te is hét platform voor iedereen die 
iets wil weten op het gebied van re-
creatie en toerisme in de gemeen-
te Aalsmeer. Inmiddels is de VVV-
dienstverlening naast een website 
en nieuwsbrief uitgebreid met een 
twitteraccount. Ook worden diverse 
projecten uitgevoerd om Aalsmeer 
(nog) beter op de kaart te zetten. De 
nieuwe VVVwebsite is in de lucht 
sinds maart 2013 en heeft een ge-
middelde van bijna 1.500 unie-
ke bezoekers per maand. De web-
site biedt onder meer informatie 
over bezienswaardigheden, over-
nachtingsmogelijkheden en diver-
se routes voor fietsers, wandelaars 
en watersporters. Tot de best beke-
ken informatie behoort die over eet-
gelegenheden aan het water, boot-
verhuur en de agenda. In de perio-
de juli tot en met september kreeg 
de website de meeste bezoekers te 
verwerken. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “Het blijkt dat we vo-
rig jaar de goede keuze hebben ge-
maakt door onze toeristische web-
site aan te laten haken bij het be-
kende merk VVV. Ook over de on-

dersteuning van Amsterdam Mar-
keting en het beheren van de con-
tent door bureau C.T.C. Hoffscholte 
zijn we erg tevreden.” 

Ondernemers en toeristisch-re-
creatieve organisaties kunnen in-
formatie aanleveren via info@be-
leefaalsmeer.nl. Daarnaast wordt 
maandelijks een digitale nieuws-
brief verspreid onder circa zeshon-
derd adressen. Aanmelden voor de-
ze nieuwsbrief kan via de website. 
Wie op de hoogte wil blijven van de 
laatste nieuwtjes, van evenemen-
ten en tips kan VVV Aalsmeer sinds 
dit jaar ook op Twitter volgen via @
VVVAalsmeer. Het VVV-agentschap 
van Aalsmeer is inmiddels twee jaar 
gevestigd in Boekhuis Aalsmeer in 
de Zijdstraat. Hier kunnen bezoe-
kers onder andere de toeristische 
plattegrond verkrijgen en gebruik-
maken van een digitale informatie-
zuil. Ook is er een ruim aanbod van 
routes en gidsen te vinden. In 2013 
is vanuit het VVV-agentschap ge-
start met historische dorpswande-
lingen in Aalsmeer-Centrum onder 
leiding van lokale gidsen. In 2013 
was er veel animo voor de dorps-
wandeling en vanwege de positie-
ve reacties wordt het in 2014 voort-
gezet. 

VVD-delagatie op werkbezoek 
in Greenport Aalsmeer 
Aalsmeer - Met meer inzicht in het 
functioneren van Greenport Aalsmeer 
keerde de VVD-delegatie terug na het 
werkbezoek aan Greenport Aalsmeer 
op 27 februari. Het bezoek werd geor-
ganiseerd voor Tweede Kamerlid Bart 
de Liefde en Wyno Zwanenburg, kan-
didaat voor het Europees Parlement. 
Samen met lokale politici en verte-
genwoordigers van FloraHolland, de 
VBN (Vereniging van Bloemenveilin-
gen in Nederland) en Flower Mainport 
Aalsmeer werden vier adressen aan-
gedaan: FloraHolland, de nieuwbouw 
van Celieplant en Bouquetnet op 
Greenpark Aalsmeer, chrysantenkwe-
kerij Arcadia in De Kwakel en het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Met de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad (19 
maart) en het Europees Parlement (22 
mei) in aantocht worden vele werkbe-
zoeken georganiseerd en in dat kader 
bezocht de VVD de met Aalsmeer ver-
bonden sierteeltsector. De bezoeken-
de politici waren onder de indruk van 
de duurzaamheidsambities van John 
Celie van Celieplant, die een nieu-
we verwerkingsruimte realiseert op 
Greenpark Aalsmeer. “Voor 100% uit 
beton gebouwd, dus in de zomer rela-
tief koel en in de winter relatief warm. 
Door hergebruik van warmte is een 
gasaansluiting niet nodig. Afvalwa-
ter gaan we recyclen en gebruiken 
in combinatie met regenwater. Daar-
door hebben we alleen een waterlei-
ding voor drinkwater nodig’’, noem-
de hij als voorbeelden voor de insteek 
op duurzaamheid. Het nieuwe pand is 
10.000 vierkante meter groot en wordt 

voor de zomer in gebruik genomen. 
Celieplant en Bouquetnet bieden sa-
men werk aan gemiddeld zo’n 120 
personen op jaarbasis. Ook bij Arca-
dia Chrysanten in De Kwakel werden 
de VVD’ers bijgepraat over duurzaam-
heid, onder meer door de decentra-
le opwekking van energie en gebruik 
van daarbij vrijkomende warmte en 
biologische gewasbescherming. Di-
recteur René Eikelenboom hield ver-
der een boeiend betoog over de be-
nadering van de internationale markt 
vanuit de Greenport. Het werkbezoek 
begon met een rondleiding bij Flora-
Holland door Coen Meijeraan, waar-
bij er veel aandacht was voor de logis-
tieke processen. Het werd afgerond in 
het gemeentehuis van Aalsmeer, waar 
burgemeester en greenportbestuur-
der Jobke Vonk een overzicht gaf van 
de activiteiten van de organisatie. Ge-
wapend met deze kennis en bijvoor-
beeld met de oproep van Celie voor 
een betere aandacht voor huisvesting 
van migranten en het toelaten van 
LZV’s (Lange Zware Vrachtvoertui-
gen, ook wel Ecocombi’s genoemd) in 
heel Europa, keerden de politici terug 
naar hun uitvalsbasis. De lokale politi-
ci met het oog op de gemeenteraads-
verkiezingen, De Liefde als tuinbouw-
woordvoerder in de Tweede Kamer en 
Zwanenburg met zijn focus op het Eu-
ropees Parlement. “Terecht is er nu 
extra aandacht voor de lokale politiek, 
maar dat mag niet ten koste gaan van 
verbetering van onze invloed in Brus-
sel’’, gaf Henk van Ginkel aan het eind 
van het werkbezoek mee.

Foto: Bezoek aan Arcadia, vooraan (vlnr) Bart de Liefde, Eveline Herben 
(VBN), Wyno Zwanenburg en René Eikelenboom (Arcadia).

Kudelstaartse veredelaar showt 
burgemeester Avalanche+ roos
Kudelstaart - Aalsmeer en bloemen, 
er zijn boeken over volgeschreven, wat 
rozenveredelaar Lex+ in Kudelstaart 
echter al sinds jaar en dag presteert 
met de Avalanche+ roos is spraakma-
kend. Burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der bezocht de veredelingskas aan de 
Hoofdweg en keek haar ogen uit. Ro-
kus Hassefras is de meer dan char-
mante gastheer, die namens Lex+ de 
burgemeester als voorzitter van Green-
port Aalsmeer bijpraat over de verede-
ling van rozen. De Marketing Manager 
praat tijdens de beelden en cijfers over 
de rozenkweek aan een stuk door. Hij 
vertelt honderduit over de ontwikkeling 
van nieuwe rassen en het belang van 
de roos Avalanche+ in de nationale 
en internationale markt. Burgemeester 
Vonk-Vedder informeerde naar de spe-
cifieke kwaliteiten van de roos Avalan-
che+ en de verkoopmogelijkheden in 

deze economisch moeilijke tijd. Hasse-
fras: “Wij kunnen nog steeds geld ver-
dienen met het telen van rozen zolang 
we maar onderscheidend genoeg blij-
ven ten opzichte van de concurren-
tie. De populariteit van deze roos zit 
‘m in zijn kracht en in zijn mooie ronde 
vorm. Zo kan hij heel goed onbescha-
digd worden vervoerd.” De roos, die 
in diverse softtone kleuren wordt ge-
kweekt, wordt niet als massaproduct 
verkocht, maar blijft een exclusieve 
roos die in Europa door slechts veer-
tien kwekers wordt geproduceerd. In 
de Russische, de Italiaanse en de Duit-
se markten is de Avalanche+ bijzonder 
populair. Maar ook andere rassen van 
Lex+ zijn gewild bij kwekers en handel. 
De Valentine+, overigens gekweekt in 
Afrika, haalde voor Valentijn, niet eens 
de veilingklok. De roos ging direct van 
kweker naar de kopers.

Burgemeester Vonk-Vedder en Rokus Hassefras in de veredelingskas van Lex+. 

Cultuurpunt Aalsmeer organiseert
Netwerkbijeenkomst voor 
amateurverenigingen
Aalsmeer -  Op donderdagavond 
13 maart organiseert het Cultuur-
punt een netwerkbijeenkomst voor 
Aalsmeerse amateurverenigingen. 
Tijdens de bijeenkomst komen onder-
werpen aan de orde als de Week van 
de Amateurkunst (WAK) en subsidie-
mogelijkheden vanuit de gemeen-
te. Cultuurpunt Aalsmeer organiseert 
jaarlijks drie netwerkbijeenkomsten 
voor amateurverenigingen. Op don-
derdag 13 maart vindt de tweede bij-
eenkomst plaats met op de agenda 
een drietal onderwerpen. Allereerst 
de Week van de Amateurkunst (WAK) 
2014, die dit jaar van 17 tot en met 25 
mei plaatsvindt. Samen met de ver-
enigingen wordt de Aalsmeerse invul-
ling van deze week besproken. Daar-
naast wordt een toelichting gegeven 

op de nieuwe beleidsregels van de 
gemeente voor subsidie-aanvragen 
en de mogelijkheden die deze bieden 
voor de verenigingen. Uit een eerdere 
inventarisatie onder de verenigingen 
is gebleken dat ledenaanwas een te-
rugkerend item is. Daarom maakt ook 
een brainstorm onderdeel uit van het 
programma van die avond met als on-
derwerp ’Hoe maken we ons als ver-
eniging aantrekkelijk voor nieuwe le-
den’. De netwerkbijeenkomst begint 
om 18.00 uur en duurt tot 19.30 uur. 
Voor een broodje wordt gezorgd. Per 
vereniging kunnen maximaal twee af-
gevaardigden de bijeenkomst bijwo-
nen. Graag vooraf aanmelden via aj-
vulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl. 
Voor meer informatie kan gebeld wor-
den naar 0297-365165.

Expositie “Kunst verrijkt”
Kudelstaart – “Kunst verrijkt”, vindt 
ook Jan Dreschler, directeur van 
Zorgcentrum Aelsmeer. “De reac-
ties op de vorige tentoonstelling van 
Afke Borgman waren heel positief 
en het is goed dat nu deze exposi-
tie een vervolg krijgt, want ook het 
werk van Jan Faber (1928-2009) zal 
de vele bezoekers van het ontmoe-
tingscentrum ‘Voor Elkaer’ (Mijn-
heerlijckheid Kudelstaart) aanspre-
ken. De ruimte leent zich  uitstekend 
voor kunst en de landschapsschil-
derijen zijn een waardevolle aanvul-
ling”, aldus Dreschler. Kale wanden 
is geen optie meer, een paar dagen 
zonder schilderijen maakte duidelijk 
wat kunst betekent voor de leefom-
geving. “Zonder kunst is het zoveel 
saaier, van kunst word je vrolijk en 
blij”, is de opmerking van een aantal 

aanwezigen die op de voet volgen. 
Herkenbaar zijn de schilderijen van 
de Westeinderplassen en de omge-
ving van de Dorpskerk. “Oh heer-
lijk zeg, nu hoef ik niet meer naar de 
Westeinder te lopen, ik kan er nu al-
door naar kijken.” “Ja, maar lopen is 
wel goed voor je hoor!” is een sne-
dig antwoord. Met de doeken, ge-
maakt in de Franse Morvan, kun-
nen de bezoekers vanuit hun stoel 
reizen naar het land van Marianne. 
Het werk van Jan Faber is te zien tot 
eind mei en bezoekers zijn welkom 
in ‘Voor Elkaer’. Op zondag 23 maart 
om 14.30 uur is er, in aanwezigheid 
van de weduwe van Jan Faber, een 
lezing over het werk en leven van 
deze kunstenaar. Ook niet bewoners 
zijn van harte uitgenodigd.
Janna van Zon

Bram Landzaat en Chantal Pieterse
Vrouwen en politiek in 
verkiezingsdebat op Radio 
Aalsmeer - Ook in de komende 
week is er weer veel interessants te 
beluisteren tijdens de uitzendingen 
van Radio Aalsmeer. Komende zater-
dag worden luisteraars voor de zes-
de keer op weg geholpen bij het be-
palen van hun stem voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Vijf Aalsmeerse politieke partijen 
zullen weer acte de présence ge-
ven in het zesde van zeven debat-
ten die in het teken staan van de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen. Deze week een kleine ver-
andering in de aangekondigde on-
derwerpen: in het kader van de in-
ternationale vrouwendag is één van 
de onderwerpen: maken vrouwen 
een kans in de Aalsmeerse poli-
tiek? En gesproken wordt over be-
stuur in ontwikkeling. De uitzending 

is van 14.00 tot 16.00 uur en publiek 
is welkom. En gedurende de uitzen-
ding kunnen vragen gesteld worden 
aan de politici via 0297-325858 en 
studio@radioaalsmeer.nl. Op maan-
dag 10 maart zijn er ook weer twee 
interessante Aalsmeerders te gast 
bij de lokale omroep van Aalsmeer. 
In ‘Door de Mangel’ is Bram Land-
zaat de 27e  gast die geportretteerd 
wordt. Bram is oud-medewerker van 
Radio Aalsmeer en columnist bij de 
website Voetbal in Aalsmeer. In het 
programma ‘De Top 10 van…’ mag 
Chantal Pieterse (werkzaam in de 
zorg) haar tien favoriete nummers 
ten gehore brengen. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM. Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleefkade 15 in 
de Crown Business Studio’s.



AB
Ruimte voor economische dynamiek

CDA
Economie meer dan geld verdienen

Aalsmeer - Een vitale loka-
le economie is van groot belang. 
Aalsmeer kent nog steeds een ex-
treem lage werkeloosheid en dat 
moeten we zo houden. Een ver-
worvenheid die we mede te dan-
ken hebben aan de Aalsmeer-
se ondernemersgeest. AB wil de 
sterk verbeterde samenwerking 
tussen gemeente en onderne-
mend Aalsmeer dus voortzetten.
AB wil het risicoprofi el van 
Greenpark verlagen. Op braak-
liggende gronden moet tijde-
lijk gebruik zoals een ‘zonne-
park’(een grote locatie voor zon-
nepanelen) of volks- of stadstui-
nen mogelijk worden gemaakt. 
AB wil geen containerterminal 
tegenover Aalsmeer Dorp maar 
pleit voor een locatie bij Schiphol 
Oost. Met het oog op sociale vei-

ligheid wil AB bedrijfswoningen 
op bedrijventerreinen toestaan. 
Kortom: naast de economische 
kracht weegt ook de leefbaarheid 
van Aalsmeer als woongemeente 
bij de partij onverminderd zwaar.

AB wil nog meer kansen op het 
gebied van watersport verzilve-
ren. AB is voorstander van de 
ontwikkeling van Fort Kudelstaart 
tot icoon van watersportdorp 
Aalsmeer. AB pleit voor snel-
le actualisatie van het horeca-
beleid. Daarnaast wil AB de ko-
mende jaren aan de slag met het 
terugdringen van de leegstand 
van winkelpanden in Aalsmeer. 
Van AB mogen alle winkels op 
zondag open, maar alleen als er 
draagvlak is bij ondernemers en 
inwoners.

Aalsmeer - Aalsmeer en de eco-
nomie is volgens het CDA meer 
dan geld verdienen. Het CDA hul-
digt het standpunt, dat economi-
sche ontwikkelingen en duur-
zaamheid samen kunnen gaan. 
Tegelijk is de economische crisis 
een nieuwe werkelijkheid gewor-
den waar het CDA zich zeer van 
bewust is. Daarom wil het CDA:
-  Collectieve activiteiten van 

ondernemers stimuleren en 
-als ondernemer hier gebieds-
gewijs voor kiezen- deelname 
verplichten;

-  Dat de gemeente actief beleid 
dient te voeren tegen leeg-
stand in winkelcentra; 

-  Impulsen voor winkelcentra in 
centrum van Aalsmeer, de Op-
helialaan en Kudelstaart;

-  Dat met ondernemers oplei-
dings- en reintegratietrajec-
ten worden afgesproken om 
uitkeringsgerechtigden aan 
een baan te helpen; 

 -  Dat de gemeente actief moet 
blijven participeren in de 
Greenportorganisatie (50.000 
banen!), bij vergelijkbare regi-
onale initiatieven als Schiphol, 
Amsterdam Economic Board 
en Citymarketing; 

-  Een soepeler vergunningen-
beleid op basis van gezond 
vertrouwen in plaats van wan-
trouwen. Misbruik hiervan 
moet streng worden bestre-
den;

-  Dat de gemeente projecten 
initieert om stadslandbouw te 
bevorderen, zorgkwekerijen 
promoot en repair cafés sti-
muleert;

-  Dat de gemeente het decen-
traal en duurzamer opwekken 
van energie nog sterker be-
vordert; waarbij de fi nancië-
le uitgangspunten zorgvuldig-
heid, spaarzaamheid, trans-
parantie en gematigde lokale 
lasten zijn. 

VVD Aalsmeer
Geen beperkingen winkeltijden!

Aalsmeer - Aalsmeer is een 
prachtige gemeente om te wo-
nen en te werken. Denk daarbij 
aan de sierteeltsector en bloe-
menveiling, de scheepsbouw, de 
talrijke watersport- en recreatie-
sectormogelijkheden en alle an-
dere Aalsmeerse bedrijven. Het 
zijn ondernemingen die bijdra-
gen aan een economisch sterk 
Aalsmeer. Een goed onderne-
mersklimaat is essentieel voor 
een gezonde economische toe-
komst. De gemeente hoeft on-
dernemers niet te vertellen hoe 
zij hun bedrijf moeten runnen, 
dat weten zij zelf het beste. De 
gemeente stimuleert onderne-
merschap het beste door onder-
nemers de ruimte te geven en on-
nodige en strijdige regels te voor-
komen. 
De Westeinder met het watertoe-
risme vormt een steeds belangrij-
ker onderdeel van de Aalsmeer-
se economie. De kwaliteit en di-
versiteit van de watersportvoor-
zieningen dienen op peil te blij-
ven en verder uitgebouwd te wor-
den. Het bevaarbaar houden van 
de Aalsmeerse wateren is daar-
om noodzakelijk. 
Het is van groot belang dat 

Greenpark Aalsmeer een ste-
vige (VVD) impuls krijgt en dat 
Aalsmeer goed bereikbaar is. 
Binnen elke dorpskern een aan-
trekkelijk winkelcentrum met vol-
doende gratis parkeergelegen-
heid, waarbij de gemeente faci-
liteert en geen beperkingen stelt 
aan openings- en sluitingstijden 
voor winkels. 

De VVD Aalsmeer heeft daarbij 
de volgende doelen: 
- Regelgeving die duurzame en 

innovatieve herontwikkeling 
in de weg staat, dient herzien 
te worden;

- Initiatieven die de waterrecre-
atie meer aantrekkelijk te ma-
ken moeten worden onder-
steund;

-  De herontwikkeling van het 
Uiterweg-gebied heeft aan-
dacht en ondersteuning no-
dig;

- Vernieuwde visie en nieuwe 
scenario’s voor Greenpark;

- Structurele oplossingen voor 
een goede bevaarbaarheid 
(baggerproblematiek);

- Geen beperkingen aan ope-
nings- en sluitingstijden van 
winkels.

Gemeenteraadsverkiezingen
Heeft economie in Aalsmeer een impuls nodig?

1 2 3
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HAC
Schiphol/Aalsmeer: Compensatie!

Aalsmeer - Het Aalsmeers Col-
lectief biedt excuses aan. Wij zijn 
simpelweg vorige week vergeten 
op dit onderwerp te reageren. Dat 
betekent niet dat wij geen visie 
hebben met betrekking tot Schip-
hol. Schiphol is een grote werk-
gever voor velen in Aalsmeer, 
maar ook een grote overlastge-
ver. De voorouders van onze lijst-
trekker kregen Schiphol letterlijk 
in de achtertuin. Zij zijn uitein-
delijk drie keer verhuisd vanwe-
ge de uitbreidingen van Schiphol. 
Aalsmeer heeft leren leven met 
deze buur. Dat is ook niet het-
geen waar de schoen wringt. De 
schoen wringt bij de compensa-
tie. De compensatie is een was-
sen neus. Aalsmeer krijgt wel 
60% van het vliegverkeer over 

zich heen, maar niet 60% van de 
compensatie. Aalsmeer klaagt 
niet, Aalsmeer onderhandelt niet, 
Aalsmeer slikt het allemaal maar. 
Aalsmeer wordt samen met Per-
nis en Groningen genoemd als 
het gaat om de gevaarlijkste 
plekken om te wonen. HAC wilt 
eerlijk tegen u zijn en kan u in 
deze niets beloven. Ook zijn be-
loftes over het tegen houden van 
de groei van Schiphol loze belof-
tes. Wel wil HAC zich in gaan zet-
ten voor een eerlijke vergoeding 
per vlucht, ter ontmoediging van 
het vliegen over Aalsmeer. De op-
brengst willen wij gebruiken voor 
bijvoorbeeld de zorg, de woning-
bouw en cultuur.

Bram Heijstek, lijsttrekker HAC

PACT Aalsmeer
Afschaffen overbodige regelgeving

HAC
‘Westeinderplassen verzilveren’

Lijst 6
Solide basis gemeente en ondernemers

Aalsmeer - Voor PACT Aalsmeer 
is duurzame economische ont-
wikkeling van groot belang. Die 
moet en kan hand in hand gaan 
met sociale én ecologische ont-
wikkeling voor een duurzame sa-
menleving. Het zijn immers niet 
‘Den Haag’ of de gemeente die 
werkgelegenheid creëren, maar 
de vele kleine en grote onderne-
mingen in deze zeer bedrijvige 
gemeenschap.
Werk verschaft inkomen en daar-
mee zelfstandigheid, structuur, 
zelfrespect en ontplooiing. Zoveel 
mogelijk inwoners, ook jongeren 
en mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, moeten kunnen 
meedoen aan het arbeidsproces, 
juist in deze tijd. Van bedrijven 
verwacht PACT energiezuinig ge-
drag, eerlijke handel en betrok-
kenheid bij de lokale samenle-
ving. PACT Aalsmeer versterkt de 
lokale economie met goede be-

reikbaarheid, een nauwere sa-
menwerking tussen onderwijs, 
gemeente en bedrijfsleven en het 
afschaffen van overbodige regel-
geving. Verbreding van de eco-
nomische basis is noodzakelijk. 
De focus ligt in de ogen van de 
progressieve partij te eenzijdig 
op de uiteraard zeer waardevolle 
sierteeltsector. Sectoren als mid-
denstand en horeca moeten zich 
beter kunnen ontplooien. Zij zijn 
van onschatbare waarde voor de 
leefbaarheid in de wijken. Door 
de kansen in het watertoerisme - 
met respect voor de natuur - be-
ter te benutten en de focus van 
GreenPark Aalsmeer te verleg-
gen naar bijvoorbeeld duurzame 
maakindustrie, kan de economi-
sche basis worden verbreed en 
kan Aalsmeer nog veel beter op 
de kaart worden gezet als een 
aantrekkelijke duurzame vesti-
gingsplaats.

Aalsmeer - Het Aalsmeers Col-
lectief zou het liefste zien dat Den 
Haag per direct zorgde voor een 
stop op de stroom van arbeidsmi-
granten die niet conform het Ne-
derlandse arbeidsrecht en lonen 
werken. Aalsmeer moet gaan kij-
ken naar alternatieve inkomsten-
bronnen. Bijvoorbeeld een onder-
zoekscentrum inzake de sierteelt. 
Het onderzoek moet gericht zijn 
op planten, die bijvoorbeeld ge-
schikt zijn voor het maken van 
medicijnen.
Aalsmeer verzilverd te weinig de 
Westeinderplassen. Meer ‘kleine’ 
waterevenementen, beter open-
baar vervoer, vrije tijdelijke aan-
leghavens, vrije kampeerplekken 
en betere promotie moeten hier-
aan bijdragen.
De koopzondag is een doorn in 
het oog van HAC. Het is een ont-
heiliging van de zondag, gezien 
de vele kleine winkeliers. Een on-

eerlijke concurrentie, een ver-
plaatsing van omzet en minder 
winst. Daarom moet de zondags-
openstelling teruggedraaid wor-
den.
HAC wilt de mazen in de aan-
bestedingswetgeving opzoeken. 
HAC wil lokaal werk door lokale 
bedrijven laten uitvoeren. Een lo-
kaal bedrijf levert kwalitatief be-
ter werk om de simpele reden dat 
het de kans loopt er op aange-
sproken te worden als het bedrijf 
slecht werk afl evert.
Wat Greenpark betreft, Aalsmeer 
moet dit actiever gaan promoten 
en desnoods verkopen aan niet-
sierteelt gerelateerde bedrijven. 
Tot slot: Aalsmeer moet energie-
neutraal worden. Er zijn genoeg 
panden in Aalsmeer die voor-
zien kunnen worden van zon-
nenpanelen. Het verkiezingspro-
gramma downloaden kan via He-
tAalsmeersCollectief.nl

Aalsmeer - Waar andere par-
tijen zich lijken te willen rich-
ten op de economische uitbrei-
ding van Aalsmeer, denkt Lijst 6 
dat het misschien beter is ons nu 
te richten op de lokale economie. 
De economie heb je niet in de 
hand en dat er nu eenmaal crisis 
is, daar heeft de gemeente geen 
invloed op. Maar juist nu lijkt het 
ons verstandig een solide basis 
tussen lokale ondernemers en de 
gemeente te realiseren. De taak 
van de Gemeente zou nu moeten 
zijn om in gesprek te gaan met 
lokale ondernemers. Wat zijn de 
wensen en wat is er mogelijk en 
hoe kan de Gemeente daarin bij-
dragen? De focus op lange ter-
mijnplanning is een mooi stre-
ven, als alles eenmaal afgerond 
is en loopt. Voorlopig hebben we 

een aantal winkelstraten, even-
als de kleine tuinders die het erg 
zwaar hebben en waar het zaak 
is nu aandacht aan te schenken, 
voordat er nieuwe winkel- en be-
drijfspanden en dergelijke bijko-
men. Daarnaast kan er gekeken 
worden naar de watersportvoor-
zieningen. Dit, echter, zonder ex-
tra kosten voor huidige eilandei-
genaren. Het Fort Kudelstaat als 
watersport centrum vinden wij 
een goed idee. Lijst 6 wil graag 
zoeken naar mogelijkheden om 
van Aalsmeer een watergericht 
dorp te maken, met genoeg par-
keergelegenheden, voordat er 
nog meer grote en uitbreidende 
projecten tot stand komen. 

Kim Veltman, Nicolette Pecht en 
Jan Tas. www.lijst6aalsmeer.nl
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Baggeren in Seringenpark 
Aalsmeer - Deze week zijn de bag-
gerwerkzaamheden in het Serin-
genpark afgerond. Zowel in het 
woon- als het wandelpark zijn de 
vijvers en de watergangen weer op 
diepte. Goed is te zien dat het wa-
terpeil in de vijver nu 10 centime-
ter lager is ondanks de vele regen. 
Dit komt de grondwaterstand en 
de beplanting in het Seringenpark 
ten goede. De enorme hoeveelheid 
bagger is afgevoerd naar het depot 
in Kalslagen. Vandaar zal het met-

tertijd weer gebruikt worden om een 
bepaald gedeelte van de gemeente 
op te hogen. Eerst zal door het ne-
men van monsters worden vastge-
steld hoe het staat met de verontrei-
niging van de bagger. Nu de rijpla-
ten, die het gazon in het park moes-
ten beschermen, zijn weggehaald is 
goed te zien dat de krokussen dank 
zij het zachte weer volop in bloei 
staan. En over niet al te lange tijd 
kan ook weer genoten worden van 
de bloeiende seringen.

Brommer gestript
Kudelstaart - Op dinsdag 25 fe-
bruari rond tien uur in de avond zag 
een motoragent op de Kudelstaart-
seweg drie jongens een bromfi ets 
starten. 
De brommer zag er behoorlijk geha-
vend uit. Toen de agent polshoogte 
ging nemen, rende het drietal weg 

richting de Herenweg. De brom-
fi ets bleek geheel gestript en had 
geen kenteken meer. Uit onderzoek 
kwam naar voren dat de brommer 
enkele dagen eerder, op 22 febru-
ari, gestolen was vanaf de Heren-
gracht in Amsterdam. Kennelijk is 
de bromfi ets achter gelaten in Ku-
delstaart. Het is niet bekend of de 
drie jongens hier iets mee te maken 
hebben. Er loopt een onderzoek.

Boot door brand verwoest
Aalsmeer - Op zondag 2 maart 
rond negen uur in de avond zijn 
de politie en brandweer opgeroe-
pen voor een brand op een boot in 
een jachthaven aan de Uiterweg. 
Om het terrein op te kunnen rijden, 
moest eerst de slagboom wegge-
haald worden. De brandweer is ge-

lijk gaan blussen, maar heeft niet 
kunnen voorkomen dat de boot gro-
tendeels door het vuur verwoest is. 
Na ongeveer drie kwartier werd het 
sein meester gegeven. Zo goed als 
zeker heeft de oplader van de accu 
de brand veroorzaakt. 
Foto: Ronald van Doorn

Oplichting bij winkelkarren
Kudelstaart - Op dinsdag 25 febru-
ari rond half twaalf in de ochtend 
heeft bij de supermarkt in de Ein-
steinstraat een vorm van oplichting 
plaatsgevonden. Een 83 jarige inwo-
ner is bestolen van 50 euro. 

De man werd bij de winkelkarre-
tjes aangesproken door een man 
of hij kon wisselen. Er viel geld op 
de grond en van dit moment van 

consternatie heeft de oplichter ge-
bruik gemaakt om een graai te doen 
in de portemonnee van de 83 jari-
ge. De oplichter heeft een lint getin-
te huid, is ongeveer 35 jaar en heeft 
kort geschoren zwart haar. Hij droeg 
een zwarte leren jas en een spijker-
broek. Eerder op de dag was gepro-
beerd een zelfde truc uit te halen 
bij een vrouwelijke bezoeker aan de 
supermarkt.
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kinder- en jeugdkrant

Feest tijdens Meesters- en 
juffendag op De Brug
Aalsmeer - Woensdag 19 februari 
was het groot feest op basisschool De 
Brug. Alle meesters en juffen van de 
school vierden hun verjaardag. 
Na een flitsende dans van de mees-
ters en juffen op het schoolplein, ging 
elke groep naar de klas voor een ei-
gen feestje. De leerkrachten werden 

verrast met leuke cadeaus! De groe-
pen 1 tot en met 5 hebben spelletjes 
gedaan in de klas. De leerlingen van 
groep 8 waren vos voor de vossen-
jacht voor de leerlingen van groep 6 
en 7. De dag werd gezellig dansend 
met elkaar op het schoolplein afgeslo-
ten. Het was een heel geslaagde dag!

Sesamstraatacteurs 
in Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 8 maart 
kan vanaf 14.30 uur genoten wor-
den van de voorstelling ‘Pas op Kro-
kodil’ van de Sesamstraatacteurs 
Lot en Renee in het Amstelveens 
Poppentheater. Iedereen zit lek-
ker in het zonnetje te picknicken bij 
de rivier in het oerwoud. Dan duikt 
er plotseling iets groots uit het wa-
ter… Een beeldende voorleesvoor-
stelling met poppen, geschikt voor 
kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen van-

Graankorrels Got Talent
Aalsmeer - Twee weken geleden 
is weer een schoolperiode afgeslo-
ten op de Graankorrel. Dit gebeur-
de traditioneel in februari met de 
talentenshow. Het was weer een 
leuk feestje voor de kinderen en 
het team. Zelfs de kleuters durf-
den op te treden voor alle kinde-
ren van school. Met altijd weer een 
leuk verkleedthema kregen de kin-
deren een leuke middag aangebo-
den. Dit keer was het thema: ‘Die 
hoed staat je goed’. Degene met de 
leukste, origineelste, mooiste, grap-
pigste of zelfgemaakte hoed won als 
prijs de gouden snoephoed. Loren-

zo uit groep 7 ging er vandoor met 
deze prijs. Hij had een zelfgemaak-
te Olympische hoed met medailles 
gemaakt.
Er was veel diversiteit dit jaar met 
onder andere zang, dans, live mu-
ziek, toneelspel en goochelen. Wat 
straalden de kinderen op het podi-
um. Uiteindelijk waren er twee win-
naars. Julius uit groep 1/2 won een 
medaille met zijn goocheltruc. En 
Eva uit groep 7 won een medaille 
met het live zingen van een lied. Wat 
was het weer een gezellig feest en 
wat een talenten. Op naar volgend 
jaar!

Goud, zilver en brons op 
Wassanim Jeugdtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
het tweede Wassanim Jeugdtoer-
nooi gehouden in Aalsmeer. Maar 
liefst 23 leden van hoofdinstruc-
teur Johan van der Nald presteer-
den goed op dit mooie toernooi, wat 
overigens ook goed bezocht is. Goud 
bij het sparren is behaald door Gavin 
Luijendijk, Kyano Verschragen, Lulu 
Jiang, Sem Pater en Kevin van Dam. 
Zilver bij het sparren door Nien-
ke Smit, Dean Wijga, Jolomy Ayut-
sede, Noël van Gijzel, Nick Pater en 
Xander van Santen. En brons bij het 
Sparren is uitgereikt aan Jens Zet-

hof, Roxy Watchman, Berend Kleijn, 
Alexander de Haas en Chantal Sil-
leman. Bij de Hyungs ging het goud 
naar Gavin Luijendijk en Nienke 
Smit. Het zilver naar Kyano Verschra-
gen, Jolomy Ayutsede, Roxy Watch-
man en het brons naar Nick Pater. 
Bij het Rumble waren er gouden me-
dailles voor Gavin Luijendijk en Ke-
vin van Dam en zilveren medailles 
voor Sem Pater en Xander van San-
ten. Een geweldige score van al de-
ze leden van Sportschool Wassanim 

Voor meer foto’s: www.wassanim.nl.

Waterpolo-toernooi 
voor scholen
Aalsmeer - Het waterpolo-scho-
lentoernooi komt er weer aan. Ben 
jij goed in zwemmen of balsporten 
of heb jij altijd al eens kennis wil-
len maken met waterpolo? Dan is 
dit het ideale toernooi om aan mee 
te doen. Het toernooi vindt plaats 
op zondag 16 maart in zwembad 
de Waterlelie aan de Dreef. Groe-

pen 5/6 spelen van 15.30 tot 17.00 
uur en de groepen 7/8 van 17.00 tot 
18.30 uur. Lijkt het je leuk om mee 
te doen aan dit toernooi? Schrijf 
je dan snel in bij de deelnemende 
scholen. Geef je samen met al je 
vrienden op en beleef een fantas-
tische sportmiddag. Er zijn mooie 
prijzen te winnen voor de winnende 
teams. Inschrijven kan tot 10 maart. 
Voor meer informatie kan een mail 
gestuurd worden naar remondehol-
lander@msn.com.

Carnavalsfeest Jozefschool
Aalsmeer - Op woensdag 19 fe-
bruari vierden de kinderen van de 
Jozefschool carnaval. Alle kinde-
ren, juffen, meesters en hulpouders 
waren verkleed en de hele school 
was prachtig versierd. In alle loka-
len klonk muziek en waren spelle-
tjes te doen. Van ballen gooien tot 
snoephappen en touwtje trekken tot 
een kussengevecht. In twee loka-
len was ook dit jaar weer een fan-
tastisch spookhuis gemaakt, ge-
heel in het thema ruimte. Dit was 
voor veel kinderen een hoogtepunt 
van de dag. In het restaurant wa-
ren er dit jaar geen oliebollen, maar 

konden de kinderen cup cakes ver-
sieren. De kinderen lieten zich het 
goed smaken, maar ook de mini to-
maatjes, komkommertjes en sinaas-
appels vonden gretig aftrek bij de 
ingang van de “bioscoop”. Dit jaar 
was er speciaal voor de kleuters een 
clown. Deze maakte van ballonnen 
de prachtigste dingen en er was 
voor hen aan het einde van de och-
tend een voorstelling. Voor de an-
dere groepen verzorgden de groe-
pen acht een leuke dans, die op de 
speelplaats met z’n allen werd ge-
danst. Het was een dag om niet snel 
te vergeten.

Pyjamadisco 
in De Reede
Rijsenhout - Op vrijdag 7 maart 
wordt voor kinderen en jeugd van 
4 tot 12 jaar een gezellige en swin-
gende pyjamadisco georganiseerd in 
dorpshuis De Reede aan de Schouw-
straat 14. Aan de bezoekers wordt 
gevraagd in een mooie pyjama-out-
fit te komen. De disco is van 19.00 
tot 21.00 uur en de entree bedraagt 
1,50 euro per bezoekers. Kom jij ook? 
Voor mee informatie: 0297-321903.

Kidzzzclub Oost organiseert
Filmavond en poppenkast 
voor kinderen zaterdag
Aalsmeer - Kidzzzclub Aalsmeer 
Oost organiseert zaterdagavond 8 
maart een gezellige filmavond voor 
kinderen. Er zal een leuke kinderfilm 
gedraaid worden, die door elk kind 
met een gerust hart gekeken kan 
worden. Voorafgaand aan de film 
is er nog een leuke korte poppen-
kastshow. De zaal gaat omgetoverd 
worden tot een ‘echte’ bioscoop. Bij 
binnenkomst zijn er consumptie-
bonnetjes verkrijgbaar voor de pop-
corn, chips en het drinken dat in de 
pauze van de film gehaald kan wor-
den. De zaal gaat open om 18.45 uur 
en de film begint om 19.00 uur. Om 
20.30 uur is de filmavond weer ten 
einde. De filmavond wordt gehou-
den in buurthuis ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De kidzzzclub 
is voor alle kinderen uit groep 3 tot 
en met 6 van de basisschool. Voor-
af aanmelden voor deze filmavond 
is niet nodig. Aan deelname en voor 
het verkrijgen van consumptiebon-

netjes zijn geen kosten verbonden. 
Kijk voor alle andere kidzzzclubdata 
op de facebookpagina. Voor vragen 
of het verkrijgen van meer infor-
matie kan een mail gestuurd wor-
den naar: Kidzzzclubaalsmeeroost@
gmail.com of bel naar 06-40812412.
 

Kunstles over uitgestorven dieren voor groep 6 leerlingen van De Hoeksteen.

Expositie tot en met 22 juni
Uitgestorven dieren op 
Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Vaak zijn het kleurrijke 
kindertekeningen, maar nu is er wit 
keramisch werk van kinderen te zien 
op de Kinderkunstzolder van het Ou-
de Raadhuis. Uitgestorven diersoor-
ten in klei, fossielen vondsten, bota-
nische wandplaten en een uil die al-
les overziet. De kinderen van Het Po-
lijstpalies van Nanette Kuijpers heb-
ben hun eigen natuurhistorisch mu-
seum gemaakt. Ze hebben de natuur 
goed bekeken en bij hun creaties zelf 
verhalen bedacht over hoe het dier 
geleefd zou hebben. De kinderen die 
het werk gemaakt hebben zijn: Fem-

me, Liesje, Roos, Steffie, Charlotte, 
Anna, Josine, Yana, Ysra, Gio, Justin, 
Britt, Frederique, Sophie, Wessel en 
Tom. Ben je geinteresseerd in de na-
tuur? Er ligt een verrekijker, een loep 
en een tekenpen voor je klaar! Anne-
fie van Itterzon van KCA geeft kunst-
kijklessen bij deze tentoonstelling. 
De expositie over uitgestorven dier-
soorten is tot en met 22 juni te zien 
op de Kinderkunstzolder in he Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9. Een 
kijkje neemen kan iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Heel veel CombiFun voor 
jeugd in The Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 28 februari 
heeft de tweede editie van Combi-
Fun plaats gevonden in The Beach, 
een evenement georganiseerd door 
de Binding, Sportservice Haarlem-
mermeer en Cultuurpunt Aalsmeer. 
Ruim 80 kinderen van het basis-
onderwijs hebben aan allerlei acti-
viteiten kunnen deelnemen op het 
gebied van cultuur, sport en wel-
zijn. Het thema was carnaval. Van-
af 13.00 uur waren de kinderen wel-
kom en om 13.15 uur startte het 
programma met een clinic beach-
korfbal en de workshop ‘schrijf je 
eigen carnavals hit’. Andere work-
shops waar de kinderen aan kon-
den deelnemen waren schminken, 

polonaise lopen, karaoke, maskers 
maken, hoesje maken voor je tele-
foon, beachsoccer en vrijspelen in 
het zand. Alle kinderen hebben een 
geweldige middag gehad, waarbij 
het diverse programma zorgde voor 
een heel afwisselend en uitdagend 
geheel. CombiFun gaat elke school-
vakantie plaatsvinden voor kinderen 
uit de groepen 3 tot en met 8 van 
het basisonderwijs. Elke vakantie 
een ander programma, waarbij ple-
zier voorop staat. 
Meer informatie over CombiFun en 
andere activiteiten van de Binding, 
Cultuurpunt Aalsmeer en Sportser-
vice Haarlemmermeer is te vinden 
op www.debinding.nl.

af 5 jaar kunnen zondag 9 maart om 
14.30 uur komen kijken naar de ma-
gische voorstelling ‘De Wintergast’ 
van Theatergroep De Gast. 
Terwijl Henk Dekker de verha-
len vertelt en Tijn Wybenga pia-
no speelt, tekent Sylvia Wybenga 
prachtig met zand de uil die over de 
zee kijkt, de pad die koekjes bakt 
en met zijn vriend kikker de sneeuw 
in duikt. Telefonisch reserveren kan 
op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 
020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl. Op de web-
site ook meer informatie.

Tienerfeest Njoy in N201
Aalsmeer - Voortaan is er elke 
maand voor jongeren vanaf 12 jaar 
eindelijk eens wat leuks te doen in 
de buurt: N201 organiseert voor de 
tweede keer op zaterdag 8 maart 
Njoy: Tienerfeest voor jongeren van-
af 12 jaar. Het feest wordt voor een 
groot deel met jongeren zelf geor-
ganiseerd; zij leveren een bijdrage 
bij de promotie op diverse middel-
bare scholen in de regio, geven in-
put over de manier waarop de fees-
ten worden ingevuld en de muziek 
wordt verzorgt door grotendeels 
heel jonge dj’s. Natuurlijk is het voor 
de jongeren zelf in eerste instantie 
de bedoeling dat er een leuke avond 
wordt georganiseerd om lekker uit 
je dak gaan met uitsluitend leeftijd-
genoten om je heen. Er zit echter 
nog iets achter en dat is dat stich-
ting de Binding en N201 de nieuwe 
generatie jongeren in de gemeente 
wil kunnen laten uitgaan in een vei-
lige omgeving. Alcohol en roken zijn 

niet toegestaan en bij verkeerd ge-
drag zullen de jongeren door pro-
fessionele beveiliging worden ge-
corrigeerd. Hopelijk kan hiermee 
op de lange duur een bijdrage ge-
leverd worden aan het terugdringen 
van roken en alcoholgebruik on-
der jongeren, Een leuke avond heb-
ben kan immers ook heel goed zon-
der en bovendien moet je er tot je 
18e toch iets van leren te maken nu 
de alcoholleeftijd verhoogd is. Za-
terdag 8 maart dus de tweede edi-
tie van Njoy waarbij dj’s Emrah, Jef-
fa en TripleRaw er voor zullen zor-
gen dat de hele avond de dans-
vloer gevuld kan blijven op de heet-
ste hits van nu. Het feest begint om 
20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. De 
entree is 7,50 euro, op diverse mid-
delbare scholen in de regio zijn kor-
tingskaarten verspreid waarmee 
je voor slechts 5 euro naar binnen 
kunt. Meer info over het programma 
is te vinden op www.n201.nl.

Vorige keer veel gezelligheid op de dansvloer !

Uitgebreid filmaanbod voor alle leeftijden

Kleine zaal met zitzakken 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema zorgt 
voor een vernieuwend concept 
voor ouders met kinderen! De ou-
der mag namelijk gratis mee naar 
de film in de kleine zaal! Crown Ci-
nema heeft een zaaltje gezellig in-
gericht speciaal voor kinderen (zaal 
3). De zaal ligt vol met zitzakken! De 
ouders kunnen plaatsnemen aan ta-
fels die wat hoger gelegen zijn. Voor 
het boeken van de kaartjes geldt de 
verhouding: Eén staat tot één. Dus 
per kind mag één ouder/verzorger 
mee. 
Na 18.00 uur zal de zaal omgeto-
verd worden in een zaal met tafel-
tjes en stoelen waar je een hap-
je en een drankje kunt nuttigen tij-
dens de voorstelling. De ouders mo-
gen overigens alleen gratis mee 
bij voorstellingen die plaatsvinden 
in de kleine zaal. Voor kinderen in 
zaal 3 op woensdag- en vrijdagmid-
dag en zaterdag en zondag: Planes, 

Free Birds, Verschrikkelijke Ikke2 en 
Plop wordt Kabouterkoning. En voor 
volwassenen van donderdag tot en 
met zondag: Blue Jasmine, About 
Time en The Butler. Op vrijdag pre-
senteert Crown Cinema in de gro-
te bioscoopzaal de Lego Movie om 
16.45 uur, zaterdag en zondag om 
10.30 uur K3, het Dierenhotel, bei-
de weekenddagen om 12.45 uur Het 
regent gehaktballen2 en om 16.45 
uur Mr. Peabody & Sherman. 
Volwassenen kunnen in Crown Ci-
nema met popcorn genieten van the 
Lone Survivor op donderdag en vrij-
dag om 18.45 uur, Toscaanse Brui-
loft op vrijdag en zondag om 18.45 
uur en Kenau van vrijdag tot en met 
zondag om 21.15 uur. Verwacht van-
af 13 maart: Need for Speed. Adres 
is Van Cleeffkade 12. Kaarten reser-
veren kan via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl. Voor uitgebreide 
informatie: www.crowncinema.nl. 
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Langebaan schaatsen 
Imke Brommer 6e op NK Sprint! 
Kudelstaart - De eerstejaars B ju-
nior Imke Brommer heeft in het eer-
ste weekend van maart op het NK 
sprint in Enschede een prima zes-
de plaats behaald op de KK sprint. 
Op de zaterdag schaatste ze direct 
een nieuw persoonlijk record op de 
500 meter en eindigde ze met een 
tijd van 42.06 op de achtste plaats. 
Vervolgens stond de 1000 meter op 
het programma op de goede ijsvloer 
in Enschede. Imke reed wat voor-
zichtig en met een tijd van 1.24.56 
stond ze na de eerste dag tiende in 
het tussenklassement. De volgen-
de dag stond Imke nog wat scher-
per aan de start. Weer een persoon-
lijk record in haar rit met een tijd 
van 41.98 bracht haar in het tus-
senklassement na drie afstanden 
op een mooie zevende plaats. Ze-
ker op de laatste afstand wilde Imke 
nog even laten zien dat de 1000 me-
ter van de zaterdag echt beter kon. 
Met wederom een mooi persoonlijk 
record van 1.23.64 steeg ze nog een 
plaats in het klassement. Na een 
eerste jaar waarin Imke zich volle-

dig op het schaatsen richt,heeft ze 
dit jaar als eerstejaars B junior op de 
NK’s mooie resultaten laten zien. Dit 
is de reden ook dat ze komende vrij-
dag en zaterdag de Viking race mag 
rijden in Heerenveen. Dit is een in-
ternationale wedstrijd en wordt ook 
wel het jeugd EK genoemd. Hierna 
zal een maand rust volgen en ver-
volgens zal de voorbereiding op 
het komende seizoen met skeele-
ren, fietsen en krachttrainen al weer 
starten. 
Op de website www.imkebrommer.
nl is deze schaatsster te volgen.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer doet B.V.C.B. pijn!
Aalsmeer - Aalsmeer houdt het 
koordje van de eerste klasse nog 
steeds in handen. B.V.C.B. uit Berg-
schenhoek was dit keer de dupe. 
Met een verdiende 2-1 winst komt 
de formatie nu op 13 punten en 
houdt zicht op plaats 12 (nacom-
petitie). Maar elke wedstrijd moet 
er voor de punten gevochten wor-
den. Er wordt hard gewerkt, maar 
het gemis aan ‘body’ doet zich el-
ke week gelden. 18 doelpunten uit 
18 wedstrijden is gewoon te weinig. 
En in deze knotsgekke afdeling ko-
men nog 8 clubs in aanmerking voor 
degradatie of nacompetitie. De eer-
ste helft gebeurde er weinig. You-
sif de Kock van B.V.C.B. kreeg een 
grote kans in de 6e minuut. Vrij voor 
Ray Smidt schoot hij hoog over. De 
laatste 5 minuten in de eerste helft 
kreeg Aalsmeer kans op kans uit di-
verse corners. Indy Koert schoot na 
een fout van keeper Mark Gaethe in 
een verlaten doel, maar het zwak-
ke schot kon nog worden geblok-
keerd. En zo floot de goed leiden-
de scheidsrechter A.M. Ebink uit 
Oud-Beijerland voor een 0-0 rust-
stand. De tweede helft bracht meer 
voor de ongeveer 160 toeschou-
wers. Aalsmeer ging voor de drie 
punten, men wist alleen nog niet 
wie de doelpunten moest maken. 
B.V.C.B. met Huub van Heijningen 
als beste man heeft hetzelfde eu-
vel als Aalsmeer: geen afmaker. En 
zo zag men twee hardwerkende elf-
tallen met weinig gerichte schoten 
op doel. Wissel 53e minuut: Mike 
vos voor Indy van Koert. Trainer An-
thony Servinus koos voor meer ‘bo-
dy’ voorin en dat betaalde zich la-
ter uit. Een vrije trap van Salih Yil-
diz in de 55e minuut (wat is die toch 
lastig voor zijn tegenstanders) werd 
door vriend en vijand voor doel ge-
mist en vloog net naast de paal. De 
verdiende openingstreffer kwam in 
de 67e minuut. Mike Vos ging er op 
rechts vandoor en schoot vanaf 25 
meter diagonaal achter de verbou-

wereerde Mark Gaethe, 1-0. Het 
gaf Aalsmeer een goede ruggen-
steun en B.V.C.B. moest achteruit. 
Mike Vos kon in de 72e minuut de 
score verhogen, maar nu ging zijn 
schot vrij voor doel over. De door-
komende Tim Millenaar had pech 
in de 73e minuut, toen zijn schot 
op miraculeuze wijze van de doel-
lijn werd gehaald. Het offensief le-
verde veel corners op, maar geen 
doelpunten. Trainer Edwin Vurens 
van B.V.C.B. bracht de twee me-
ter lange Michael de Rooij in. De-
ze spits maakte het Aalsmeer ach-
terin moeilijk. Ray Smidt moest in de 
82e minuut gestrekt naar de hoek 
op een schot van Roy Eekman. Uit 
een voorzet van Mike Vos in de 86e 
minuut schoot Salih Yildiz vrij voor 
doel tegen de vallende doelman. Uit 
een verrassende dieptepass van Pe-
ter Neuvel (wat een werker) kon Sa-
lih Yildiz ongehinderd naar het doel, 
terwijl de defensie bleef staan. Nu 
gaf hij de doelman geen kans en 
kwam Aalsmeer ongekend met 2-0 
voor. Iedere normale toeschouwer 
zou denken: 90e minuut ‘ kat in 
het bakkie’. Maar niet bij Aalsmeer. 
Vanaf de 90ste minuut gaat er bij 
Aalsmeer altijd wel wat mis. In de 
91e minuut kopte Michael de Rooij 
(u weet wel die lange) via de vinger-
toppen van Ray Smidt in het doel, 
2-1. En de spanning was terug. Uit 
corners en vrije trappen werd de bal 
nog tweemaal van de lijn gehaald 
(Ray Smidt en Nick Duijn), maar uit-
eindelijk floot scheidsrechter Ebink 
het verlossende eindsignaal en vier-
de Aalsmeer een klein feestje. Ko-
mende zaterdag 8 maart gaat men 
richting Katwijk naar lijstaanvoer-
der F.C. Rijnvogels. Een helse klus, 
maar ook Rijnvogels laat momen-
teel steekjes vallen. Locatie Sport-
park De Kooltuin, Eerste Mientlaan 
in Katwijk. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur.
  
Jack van Muijden

Weer baanloop bij AVA 
Aalsmeer - Woensdag 12 maart 
kan iedereen meedoen met de 3 en 
5 kilometer baanloop bij AVA. Al-
le dames en heren, jeugd en vete-
ranen zijn van harte welkom. Test 
je conditie door eens op recreatie-
ve wijze 3 of 5 kilometer te hardlo-
pen op de baan van Atletiek Vereni-
ging Aalsmeer. 
Probeer de gekozen afstand te vol-
brengen met lekker rennen in je ei-
gen tempo. Bij de finishlijn staan er-
varen juryleden om de juiste tijden 

te controleren. Het startschot wordt 
gegeven om exact 20.00 uur. Eerder 
komen is raadzaam, om alvast warm 
te lopen of een kopje koffie te drin-
ken in de gezellige kantine van AVA. 
Het sportcomplex is geopend van-
af 19.15 uur en inschrijven kan tot 
15 minuten voor aanvang. 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 beschik-
baar.

13-Jarige Aalsmeerder in 
Elite klasse honkbal
Aalsmeer - De 13 jarige Aalsmeer-
der Daniel Vos zal vanaf dit komen-
de seizoen als werper optreden in 
het aspiranten team van de Dia-
monds Amsterdam Baseball Aca-
demy. Tot en met het afgelopen sei-
zoen speelde de talentvolle Daniel 
in het aspiranten team van Honk en 
Softbal vereniging Thamen. Bij de 
Diamonds Amsterdam speelt een 
aspiranten en junioren team in de 
Elite Competitie van de KNBSB. Het 
aspirantenteam bestaat uit talenten 
in de leeftijd van 12 tot 15 jaar en 
het juniorenteam uit talenten in de 
leeftijd van 15 tot 18 jaar. De Dia-
monds Amsterdam trainen en spe-
len hun thuiswedstrijden op het ter-
rein van Pirates op sportpark Ook-
meer te Amsterdam. Het oefenpro-
gramma is van 22 maart tot en met 
12 april gevolgd door een intensief 
competitie programma van 19 april 
tot en met 27 september. Geduren-
de deze periode worden er op zater-
dag twee wedstrijden gespeeld. In 
Nederland zijn zes Baseball Acade-
mies, die volgens het KNBSB Meer-
jaren opleidingsplan zorgen voor 
het opleidingstraject van honkbalta-

lenten in de regio. Dat betekent dat 
de beste jonge honkballers in de re-
gio onder verantwoordelijkheid van 
de KNBSB worden geselecteerd en 
binnen de honkbalschool worden 
opgeleid. De talenten trainen pro-
fessioneel en spelen wedstrijden 
op topniveau, waardoor zij zich op-
timaal ontwikkelen. Na hun oplei-
ding binnen de honkbalschool stro-
men de talenten uit naar de deelne-
mende topsportverenigingen of ver-
volgen zij hun opleiding in de USA

Zaterdag 8 maart: 
AALSMEER
Rijnvogels 1 - Aalsmeer 1 14.30 u 
Voorland 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
Argon 8 - Aalsmeer 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – Zeeburgia 2 14.30 u
VVA/Spartaan 4 - Aalsmeer 5 13.00 u 
BZC’13 2 - Aalsmeer 6 12.00 u 
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Waterwijk Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Zuidvogels VR.3 14.30 u
 
RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Waterwijk Vet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Almere A1 - J.A.United A1 12.30 u
J.A.United B1 – Kennemers B1 14.30 u
J.A.United B2 – Wijk aan Zee B1 11.30 u
Bloemendaal B2 - J.A.United B3 13.15 u
I.V.V C1 - J.A.United C1 11.00 u
J.A.United C2 – VVH/Velserbroek C1 12.30 u
J.A.United C3 – DSOV C3 12.30 u
Amstelveen C3 - J.A.United C4 16.15 u

Pupillen
J.A.United D1 – OlympiaHaarl. D1 11.30 u
Hoofddorp D6 - J.A.United D2 11.30 u 
Alliance’22 D4 - J.A.United D3 10.00 u
J.A.United D4 – RKAVIC D2 11.15 u
J.A.United D5 – HBC D6 11.15 u 
DIOS D9 - J.A.United D6 8.30 u
Onze Gazellen E1 - J.A.United E1 11.30 u
Argon E2 - J.A.United E2 8.45 u
J.A.United E3 - Roda’23 E4 11.00 u
J.A.United E4 – VVC E4 9.30 u
RAP E2 - J.A.United E5 9.30 u
J.A.United E6 – Amstelveen E4 9.30 u
AMVJ E2 - J.A.United E7 12.00 u 
J.A.United E8 – Buitenveldert E7  9.30 u
J.A.United E10 – Abcoude E9 11.00 u
AFC E 16 - J.A.United E11 11.00 u
Argon E8 - J.A.United E12 8.45 u
J.A.United F1 – KDO F1 9.00 u
J.A.United F2 – Swift F6 9.00 u
Argon F2 - J.A.United F3 8.45 u 
Badhoevedorp F1 - J.A.United F4 10.30 u 
RKAVIC F3 - J.A.United F5 8.45 u
J.A.United F6G - Buitenveldert F7  9.00 u
J.A.United F7G – Buitenveldert F9  9.00 u
Legm.vogels F 10 - J.A.United F8 13.00 u
Buitenveldert F 11M - J.A.United F9 11.15 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – BFC MB.1 12.30 u 
Spaarnwoude MC.1 - J.A.United MC.1 13.00 u
ADO’20 MC.2 - J.A.United MC.2 11.15 u
Hoofddorp MD.1 - J.A.United MD.1 10.00 u 
RKDES ME.1 - J.A.United ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
Roda’23 D3 - RKDES D1 11.00 u
Kon.HFC D8 - RKDES D2 14.30 u
OlympiaHaarl. D2 - RKDES D3 11.30 u
Roda’23 D9 - RKDES D4 9.00 u
RKDES E1 – AJAX E3 11.00 u
Buitenveldert E5 - RKDES E2 9.30 u
Abcoude E6 - RKDES E3 13.00 u
RKDES E4 – Sp.Martinus E7 11.00 u
RKDES E5 – SCW E3 9.30 u
Swift F2 - RKDES F1 9.00 u
Sp.Martinus F4 - RKDES F2 9.00 u

RKDES F3 – Badhoevedorp F2 11.00 u
RKDES F4 – NFC F4 11.00 u
Roda’23 F13 - RKDES F5 11.00 u
SCW F3 - RKDES F6 9.00 u
Abcoude F9 - RKDES F8 9.00 u
RKDES F9 – Ouderkerk F8 9.30 u

Vrouwen
Nootdorp VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – ADO’20 MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – Waterwijk MC.2 11.00 u
Velsen MD.1 - RKDES MD.1 10.15 u
RKDES ME.1 – J.A.United ME.1 9.30 u 

SCW
SCW 1 – Real Sranang 1 14.30 u
CSW 3 - SCW 2 13.30 u
DVVA 8 - SCW 3 11.30 u
SCW 4 – ZSGO/WMS 2 12.30 u
Overamstel 6 - SCW 5 13.00 u
Kon.HFC Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Parkstad Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – Wherevogels Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Nederhorst A2 11.00 u
Spaarnwoude B1 - SCW B1 14.30 u
Wijk aan zee C1 - SCW C1 10.00 u
SCW C2 – THB C2 11.30 u

Pupillen
Kon.HFC D5 – SCW D1 11.30 u 
SCW D2 – Kon.HFC D 10 9.00 u
Sp.Martinus E5 - SCW E1 9.00 u
Pancratius E 11 - SCW E2 9.00 u 
RKDES E5 - SCW E3 9.30 u
SCW F2 – Roda’23 F7 9.00 u
SCW F3 – RKDES F6 9.00 u

Vrouwen
Altius VR.2 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – AS’80 MB.2 10.15 u
SCW MC.1 – Overbos MC.2 10.00 u
SCW ME.1 – Argon ME.1 9.00 u

Zondag 9 maart:
RKAV
RKAV 1 - GeuzenM’meer 1 14.00 u
Nieuw West 2 - RKAV 2 12.00 u
Zeeburgia 3 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 4 – Swift 8 11.30 u
RKAV 5 – Ouderkerk 3 14.00 u
RKAV 6 – Sp.Martinus 6 11.30 u

RKDES
DCG 1 - RKDES 1 14.00 u
Hoofddorp 3 - RKDES 2 11.00 u
Kampong 5 - RKDES 4 11.00 u
RKDES 5 – Swift 6 12.00 u
RKDES 6 – Ouderkerk 4 14.00 u
RKDES 7 – Ouderkerk 7 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Sp.Martinus A1 12.00 u
Sp.Almere B2 - RKDES B1 9.30 u
RKDES B2 – DSS B2 14.00 u
Buitenboys C1 - RKDES C1 10.00 u
Overbos C6 - RKDES C2 10.30 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Laatste ronde NK sjoelen
Kudelstaart - Zaterdag 8 maart is 
de derde en laatste voorronde voor 
het NK Individueel. Dan zal ook be-
kend worden hoeveel van de 16 
sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer zich 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap sjoelen op 19 april in 
Barneveld. 

De volgende competitieavond is op 
donderdag 13 maart vanaf 20.00 uur 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. Afge-
lopen donderdag 27 februari wer-

den er weer 2 persoonlijke records 
verbroken. Wim Eijlers kwam tot 
een persoonlijk record van 1382 
en Rob Kuypers haalde 1325 pun-
ten. In de Hoofdklasse is Patrick Ha-
ring op één geëindigd, 2. Cock Tuk-
ker en 3. Marry Verhoeven. In de A-
Klasse behaalde Paul van den Berg 
de hoogste eer, 2. Rob Kuypers en 
3. Wijnand Springin’t Veld. In de B-
Klasse was Karin Geleijn onver-
slaanbaar, 2. Elisa Houweling en 33. 
Dirk Mol. In de C-Klasse was plaats 
één voor Klaas de Vries, 2. Adje de 
Leede en 3. Nico Verhaar.

Doe mee aan Westeinderloop!
Aalsmeer - Op zondag 16 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. De hoofdafstand is een 
loop over 10 kilometer. Ook wordt 
er een 5 kilometer loop uitgezet. De 
route van beide afstanden is gelijk 
aan die van vorig jaar. Dit parcours 
gaat voor een groot deel langs de 
Westeinderplassen. Vanwege groot 
succes staat ook de 1 kilometer 
kidsrun weer op het programma. De 
start en finish van alle afstanden is 
op de atletiekbaan aan de Sportlaan 
43. De start voor de 10 en 5 kilome-
ter is om 11.00 uur, de kidsrun be-
gint om 10.30 uur. Douche, kleedge-
legenheid en EHBO zijn aanwezig. 
Na afloop ontvangt iedere deelne-
mer tegen inlevering van het start-

nummer een leuke herinnering. De 
organisatie heeft er alle vertrouwen 
in om voor de lopers weer een goe-
de wedstrijd neer te zetten. Online 
inschrijven kan nog tot en met 13 
maart via de website www.westein-
derloop.nl. Hier tevens alle informa-
tie over de loop. Op de dag zelf in-
schrijven kan tot 20 minuten voor 
aanvang van de loop. Raadpleeg de 
site ook bij extreme weersomstan-
digheden.
Ook dit jaar is er, voorafgaand aan 
de Westeinderloop, een 9-weekse 
hardloopclinic georganiseerd. Ruim 
50 mensen hebben zich hiervoor 
aangemeld. Zij werden in de afgelo-
pen weken klaargestoomd voor de 
loop en zullen allen fit en gedreven 
aan de start verschijnen. 

Carnavalsduik een succes
Aalsmeer - Voor de eerste maal in 
het bijna 40 jaar bestaan van duik-
team Thamen hebben de Thamen 
leden een carnavalsduik gemaakt. 
De opkomst was boven verwachting 
groot. Een rariteitenkabinet stond 
op de verzamelplaats bij zwembad 
de Waterlelie en bij de duikstek in 
Hoofddorp werd het er niet veel be-
ter op. Bijna iedereen had zijn cre-
ativiteit uit de kast gehaald en iets 
geks aangedaan. Er was echter één 
duiker die ook, zoals in de oproep 
stond, verkleed te water is gegaan. 
Hij was als kok verkleed en kreeg de 
hoofdprijs. Het onderwaterzicht was 
de eerste acht meter niet heel best. 

De vissen lieten zich tijdens het dui-
ken slecht zien. Ook onder het pa-
viljoen geen visjes en dus ook geen 
snoeken. Na lang zoeken toch één 
tussen het riet gevonden. 

Op de parkeerplaats werd intus-
sen van alles klaargezet, de party-
tent met slingers en ballonnen en er 
werd welbekende carnaval muziek 
gedraaid. Er is geproost met bier en 
de inwendige mens is getrakteerd 
op een broodje hamburger. Een pri-
ma evenement, aldus de conclusie 
van de duikers. “De carnavalsduik 
houden we er in!” Meer informatie 
op: www.thamen-diving.nl.

Handbal nacompetitie
Eerste punt voor dames FIQAS
Aalsmeer - Voor de tweede wedstrijd 
in de nacompetitie gingen de dames 
van FIQAS Aalsmeer naar Venlo. Een 
zeer lastige uitwedstrijd, maar, die le-
verde wel het eerste punt op! Manon 
v.d. Sar begon in het doel en FIQAS 
Aalsmeer had de eerste minuten wat 
pech, zodat het al snel 3-0 werd voor 
de thuisploeg. Het was Samentha de 
Soet die de score opende voor FIQAS 
Aalsmeer: ze liep mooi door en maakte 
de 3-1. Er waren in deze fase wel meer 
kansen voor de Aalsmeerse dames, 
maar er werden er een paar gemist. 
Gevolg: 7-4 na ruim een kwartier en 
nog steeds had FIQAS Aalsmeer geen 
goed antwoord de aanvallen van Ven-
lo. De wedstrijd was ook behoorlijk fy-
siek en daar profiteerde de thuisploeg 
het meeste van: na 20 minuten was de 
marge al zes punten: 10-4. Cindy Hof-

man zorgde voor de 11-6 en even la-
ter hield Manon een prachtig schot 
uit de hoek. FIQAS Aalsmeer vocht en 
kroop dichterbij: via 11-7 en 12-8 werd 
het 12-9 bij rust. Na rust hadden de 
Aalsmeerse dames de dekking meer 
op orde. Ook Britt Holster kwam beter 
in de wedstrijd. Zij scoorde drie keer 
op rij en zorgde voor de aansluiting: 
14-13. De gelijkmaker kwam op naam 
van Sharelle Maarse en toen werd het 
pas echt spannend. Met nog één mi-
nuut op de klok stond het 21-22 en ze-
ven seconden voor tijd 22-23. Net ge-
noeg voor Venlo om er toch nog een 
gelijkspel uit te slepen: 23-23. Maar 
wat was er goed gespeeld en hard ge-
werkt door FIQAS Aalsmeer, dat dolblij 
was met het eerste punt. Komende za-
terdag 8 maart spelen de dames weer 
thuis in de Bloemhof. 

Basketbal competitie
Aalsmeer dendert langs 
Heren van Windmills
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stond de wedstrijd BV Aalsmeer tegen 
Windmills op het programma. Wegens 
de vakantie miste het team een aan-
tal spelers, maar gelukkig konden de 
heren aanvulling vinden bij de heren 
3 en de heren onder 20. Zo kwam het 
dat BVA om 18.00 uur met 11 man 
de zaal in kwam lopen. Hier tegen-
over stond een team van de Windmills 
dat maar 7 man sterk was. BVA start-
te de wedstrijd goed. Nadat Wind-
mills de score hadden geopend, was 
het Sebastiaan die dat voor BVA deed. 
Al in de derde minuut schoot Ershad 
de eerste driepunter van de wedstrijd 
raak en zag het er rooskleurig uit voor 
BVA, de score was toen al 7-2. Helaas 
verslapte BVA en de eerste periode 
eindigde met 24-24 op het scorebord. 
Hierna werd er gelukkig wel goed ge-
speeld en veel punten gescoord en 

ging BVA de rust in met een stand van 
38-35. Windmills wist dit niet meer om 
te buigen en ondanks het feit dat Ers-
had een flink aantal driepunters mis 
schoot, konden de heren van Wind-
mills weinig meer aan de stand doen. 
Bij BVA daarentegen ging echt al-
les goed. Het recept voor de twee-
de helft was simpel: Assists van Je-
roen en Sebastiaan, scores van Den-
nis. Waar bij de spelers van Windmills 
nog regelmatig wat mis ging, ging bij 
de nummer 14 van Aalsmeer echt al-
les raak. De verdediging van Wind-
mills had er geen antwoord op. Een 
totale score van 48 in de tweede helft 
voor Aalsmeer en maar 14 voor Wind-
mills bracht de eindstand op 86-49. 
Een enigszins onverwachte, maar dik 
verdiende overwinning voor Aalsmeer, 
met een absolute topscore van 30 
punten voor Dennis.





 
22   Nieuwe Meerbode  •  6 maart 2014

Trainingen voor 
NRE van start!
Aalsmeer - Op vrijdag 7 maart 
wordt bekend gemaakt wie de zeil-
teams vormen van het Nationaal 
Regenboog Evenement (NRE) 2014. 
Dat wordt gedaan door NRE-voor-
zitter Jan Uit den Boogaard op de 
HISWA Amsterdam Boat Show. De 
zeilteams zijn inmiddels gestart met 
trainen. Van 1 tot en met 6 juli wordt 
weer gestreden om de NRE-beker 
op vijf plassen in het Groene Hart 
van Holland. Dit jaar is de vierde 
keer dat de zeilrace wordt georgani-
seerd. Op de wal zijn er verschillen-
de activiteiten voor kinderen en vol-
wassenen. Zo kunnen watersport-
liefhebbers en recreanten optimaal 
genieten van de mooie plassen en 
de natuur eromheen. Het Nationaal 
Regenboog Evenement start tijdens 
de Sail-in op 1 juli in Leiden. Vervol-
gens vinden wedstrijden plaats op 2 
julie op de Kagerplassen, op 3 ju-
li op het Braassemermeer, op 4 ju-
li op de Westeinderplassen, op 5 ju-
li op de Vinkeveense Plassen en tot 
slot op 6 juli op de Nieuwkoopse 
Plassen. 

Sjoelcompetitie 
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 13 
maart houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers een sjoelavond 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Om 20.00 uur gaan de ste-
nen rollen, de zaal gaat open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. De winnaar van de sjoe-
lavond op 27 februari was Joke 
Schuttel met 1821 punten. Na loting 
zijn ook prijzen uitgereikt aan Lida 
de Nooij met 1758, John vd Koppel 
met 1671, Sjaak Bleeker met 1543 
en Annie Verkerk met 1332 punten.

Marry wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma. Het klaverjassen op 27 fe-
bruari is gewonnen door Marry Ak-
se met 5247 punten, op twee Kees 
van der Meer met 4870 punten en 
op drie is Jan Weij geëindigd met 
4843 punten. Bij het jokeren is de 
hoogste eer behaald door Gerard de 
Wit met 99 punten. Ook mee kaar-
ten? Kom langs of bel voor infor-
matie naar mevrouw R. Pothuizen: 
0297-340776.

Darten is echte 
sport!
Aalsmeer - Er wordt wel eens ge-
lachen als je zegt dat je aan sport 
doe. Zeker als je darten antwoordt 
op de vraag welke sport je beoe-
fent. Maar voor een avondje darten 
is echt wel wat uithoudingsvermo-
gen nodig. Het is echt niet een beet-
je pijltjes gooien. Je loopt heel wat 
keren heen en weer tot je de 501 
uitgegooid hebt. Dat Tibor Hoger-
vorst dit weer goed gedaan heeft, 
bleek ook afgelopen dinsdag. Op-
nieuw werd hij eerste, gevolgd door 
Guido Scholten op twee en op de 
derde plaats is Franklin Dolk geëin-
digd. De volgende dinsdagavond is 
er weer darten in ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Het begint om 
20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur 
open om in te gooien. Iedereen van-
af 16 jaar is welkom. 

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Kilian Broere gooit 160 uit
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de tiende speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis. De vorige speel-
avond was alweer een tijdje geleden. 
Tussendoor werd namelijk een keer 
overgeslagen (in verband met de 
Dutch Open) en was de Kudelstaart 
Open. De darters hadden er dus weer 
zin in. Met een keurige opkomst van 
42 deelnemers was het dan ook ge-

zellig druk. In het Dorpshuis was het 
sowieso een zotte boel, want in de 
aanpalende zaal was het carnavals-
feest in volle gang. Peter van de Laar-
se gedijde uitstekend in deze sfeer, 
want hij bereikte de halve finale, zijn 
beste prestatie tot nu toe dit sei-
zoen. Ook Marco Cornelisse bereik-
te de halve finale, maar in zijn ge-
val was het minder verrassend. Erik 
Jan Geelkerken bereikte de finale, en 

De hoogste uitgooi voor Kilian Broere, 160.

Ritmische gymnastiek 
Rebecca en Natasja negende en tiende 
plek in regiowedstrijd B niveau
Kudelstaart - Zondag 9 februari 
kwamen de Kudelstaartse Rebec-
ca en Natasja Rommerts voor SV 
Pax Haarlemmermeer uit op de eer-
ste plaatsingswedstrijd Ritmische 
Gymnastiek in Ter Aar. Voor bei-
de dames stond deze wedstrijd een 
oefening met bal en met hoepel op 
het programma. Voor Rebecca liet 
eerst haar oefening met bal en in 
de tweede ronde haar hoepeloefe-
ning zien. Tijdens het inturnen ging 
het allemaal erg lekker, maar helaas 
kon zij dit op de wedstrijdvloer niet 
goed vasthouden. Zij eindigde, on-
danks dat ook andere gymnastes 
wel wat foutjes maakten, deze mid-
dag als 16e. Als laatste in de cate-
gorie senioren mocht Natasja in de 
eerst ronde haar hoepeloefening 
en in de tweede ronde haar baloe-
fening laten zien. In de ogen van 
haar meegereisde supporters liet 
Natasja twee absoluut niet slech-
te oefeningen zien, maar had de ju-
ry hier toch een ander oordeel over. 
Natasja eindigde deze wedstrijd als 
18e. Op zondag 2 maart vond in 

de Ookmeerhal in Amsterdam de 
tweede regiowedstrijd plaats. Tij-
dens deze wedstrijd stond er voor 
de senioren van het B niveau ’s 
middags een oefening met lint en 
met knots op het programma. Re-
becca liet als eerste gymnaste van 
SV Pax eerst haar oefening met lint 
zien. Ondanks dat zij al jaren de-
ze mooie sport beoefend is dit een 
vrij ‘onbekend’ materiaal voor haar. 
Haar oefening ging, misschien wel 
mede daardoor, dan ook niet hele-
maal vlekkeloos. Haar tweede oefe-
ning was die met knotsen. Een ma-
teriaal wat haar wel erg goed ligt 
en waarmee ze dan ook een hele 
mooie oefening liet zien. Ook voor 
Natasja stond eerst haar oefening 
met lint op het programma. Deze 
oefening voerde zij zeer goed uit. 
Haar knotsoefening had helaas een 
aantal ‘val-foutjes’ waardoor haar 
eindcijfer voor dit materiaal wat la-
ger uitkwam. Alle uitslagen vanaf 
nummer zes lagen zeer dicht bij el-
kaar. Rebecca en Natasja eindigden 
respectievelijk als 9e en 10e met 

ook voor hem was dat niet verras-
send, want het was zijn tweede fina-
le op rij, en de derde dit seizoen. Toch 
bleek Wim Grapendaal nóg beter, hij 
won terecht voor de derde keer dit 
seizoen een speelavond. Tim van de 
Poel, Danny de Hartog, René Kruit 
en Danny Zorn bereikten de kwart fi-
nale. Op het tweede niveau was Os-
car Gootjes de verrassende compo-
nent in de halve finale. In dit stadium 
moest hij echter zijn meerdere er-
kennen in Tjitte Miedema. Ook Nick 
Dekker dolf het onderspit in de (an-
dere) halve finale, en wel tegen Ge-
rard Bak. Er stonden nu twee darters 
met een rijk verleden bij de Poel’s Eye 
tegenover elkaar. Voor Tjitte was het 
zijn zestiende finale ooit en voor Bak 
zelfs zijn zesenvijfstigste (!) finale 
ooit. De overwinning ging uiteindelijk 
naar de meest ervaren darter: Gerard 
Bak. Met een zeer mooie 160 finish 
had Kilian Broere de hoogste uitgooi 
van de avond. Tot slot mocht Johan 
Breur proberen de juiste triple te ra-
ken bij het spel de Triple Pot. Helaas 
lukte dit niet. De beelden van deze 
poging, plus meer informatie over de 
dartclub, zijn terug te vinden op de 
website www.poelseye. U kunt bij-
voorbeeld alvast lezen wie het der-
de en vierde niveau wonnen, wat vol-
gende week in deze krant is te lezen. 
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 14 maart. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren beleid; 
lidmaatschap of van te voren opge-
ven is niet nodig.

slechts een verschil van niet meer 
dan 0,3 en 0,6 punten op die van de 
6e plaats. Deze tweede regiowed-
strijd was een mooie oefening voor 
de tweede plaatsingswedstrijd op 
zondag 16 maart, wanneer zij de-
zelfde oefening nogmaals, maar in 
een ander deelneemstersveld, mo-
gen laten zien.

Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - De volgende koppel-
speelavond van buurtvereniging 
Oostend is op maandag 10 maart 
en deze begint om 20.00 uur pre-
cies in ’t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. De zaal is open vanaf 
19.30 open voor koffie, thee in in-
schrijving. Het koppelkaarten op 
24 februari is gewonnen door Em-
my en Tiny met 5503 punten, ge-
volgd door K. Kooijman en J. Alder-
den met 5054 punten en P. Könst en 
T. Wahlen met 4965 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Greet en 
Wijntje met 3851 punten. De hoog-
ste eer bij het jokeren is behaald 
door Jeffrey met 388 punten. De 
heer Scharff kreeg met 800 punten 
de poedelprijs mee naar huis.

Kaartavond OAB
Aalsmeer - Op dinsdag 11 maart 
organiseert buurtvereniging OAB 
weer een kaartavond. Er wordt, als 
vanouds, gekaart in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Om 19.30 
uur gaat de deur open en vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Zowel leden als kaartliefheb-
bers zijn welkom. 

Kennis maken 
met tennis!
Rijsenhout - Kennismaken met de 
tennissport? Kom dan zaterdagmid-
dag 8 maart naar Tennisvereniging 
Rijsenhout! De open dag voor jeugd 
wordt gehouden van 14.30 tot 16.00 
uur en volwassenen worden uitge-
nodigd een balletje te komen slaan 
tussen 16.00 en 17.30 uur. Het ten-
niscomplex van TV Rijsenhout is ge-
huisvest aan het Konnetlaantje 27. 
Kijk voor meer informatie op www.
tvrijsenhout.nl

Successen bij NK afstanden 
voor schaatsers Blauwe Beugel
Rijsenhout - De afgelopen week 
en weekend stond in het teken van 
de afsluiting van het marathonsei-
zoen en het NK Sprint, Allround en 
afstanden op de ‘Coolste Baan’ in 
het Olympisch stadion. Maar ter-
wijl de vaderlandse top daar te-
gen elkaar streed, deed een aan-
tal Blauwe Beugel rijders mee aan 
het NK afstanden voor Junioren 
en Neo-Senioren in Enschede. De 
aanstormende talenten streden fel 
om de titels en op sommige afstan-
den kunnen enkelen zich de vol-
gende jaren absoluut gaan meten 
met de top bij de senioren. 

De afgevaardigde rijders van De 
Blauwe Beugel, die allemaal uitko-
men in het Challenge Schaatsteam, 
kwamen op verschillen afstanden 
en categorieën uit in Enschede. Op 
de vrijdagavond kwamen Natasja 
van Wijk en Menno Kramer uit op 
de 500 meter Neo-Senioren. Na-
tasja eindigde op een mooie vijf-
de plaats (42.61 en 43,28) en Men-
no stond na de eerste omloop op 
de zevende plaats met een tijd van 
38.34, maar werd in de tweede rit 
helaas gediskwalificeerd. Dezelfde 
avond nog behaalde Olaf Smit het 
podium op de 5000 meter Neo Se-
nioren in een tijd van 7.00.34 wat 
goed was voor de derde tijd. Op 
de zaterdag reed Natasja van Wijk 
op de 1000 meter de achtste tijd in 
1.25.49. Op de 3000 meter voor Ju-
nioren A wist Nicky van Leeuwen 
in 4.29.18 op de achtste plaats te 
eindigen en Mirte van der Eijden 
gleed in 4.34.66 naar de twaalf-
de plaats. Op de laatste dag van 
dit 3-daagse toernooi, de zondag, 
werden onder andere de langste 
afstanden voor dames en heren 
gereden. Nicky van Leeuwen her-
haalde haar podiumsucces van vo-
rig jaar op de 5000 meter, dit keer 
weer een trede hoger. Een dikver-

diende zilveren plak in een tijd van 
7.33.82, tevens goed voor een per-
soonlijk record en een clubrecord. 
Mirte van der Eijden werd acht-
ste op deze afstand in 7.53.64. Ten-
slotte nog de 10000 meter heren 
Neo’s, waarbij Olaf Smit de vijf-
de plaats haalde in 14.35.51. Het 
Challenge Schaatsteam waar deze 
rijders in uitkomen, behaalde nog 
meer successen met diverse podi-
umplaatsen. In de afsluitende KPN 
Marathoncup Finale op donder-
dagavond 27 februari in het Olym-
pisch Stadion legden de TopDivi-
sie rijders een spannende wed-
strijd neer op het zware ijs. Mats 
Stoltenborg kon zijn witte trui, die 
hij vanaf de eerste wedstrijd stevig 
om zijn schouders heeft, met suc-
ces verdedigen en zo de winst in 
het jongerenklassement veilig stel-
len. De andere TopDivisie rijder, 
Bart van der Vlugt, kon helaas de 
wedstrijd niet uitrijden door een 
val. Eerder al had de debutant van 
dit seizoen op het hoogste niveau 
een uitstekend natuurijsklasse-
ment (17e) gereden met een uit-
stekende twaalfde plaats tijdens de 
Grand Prix in Falun (Zweden) over 
150 km en de zeventiende plaats 
bij de finale op Flevonice. Het ma-
rathonseizoen zit er daarmee op 
en de mannen kunnen een perio-
de van rust tegemoet zien alvorens 
de trainingen voor het skeelersei-
zoen te hervatten. Ook op de lan-
gebaan nadert het einde van het 
seizoen. Nog een aantal wedstrij-
den, waaronder de clubkampioen-
schappen op 15 maart op de thuis-
baan in Haarlem. Voor meer infor-
matie omtrent (schaats) nieuws, 
uitslagen, verslagen en evene-
menten heeft IJsclub De Blauwe 
Beugel een actieve website die te 
raadplegen is via: http://www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl. Tevens is 
de ijsclub zeer actief op Facebook.

Programma 
handbal

Zaterdag 8 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes D2 –
  Volendam
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 –
  Zaanstreek
11.50 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 – NEA
12.45 uur: FIQAS Aalsmeer, E4 – 
 Vriendschap/TOB
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 V&L (eredivisie, nacompetitie)

Zondag 9 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames A1 –
  Zeeburg (jeugddivisie)
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – 
 Nijenrodes
12.20 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 – 
 Nijenrodes
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – 
 Havas
15.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Lions (eerste divisie) 

Handbal
Heren Aalsmeer begint 
sterk aan nacompetitie
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer speelden zater-
dag 1 maart hun eerste wedstrijd 
in de nacompetitie tegen de Lions. 
En ze begonnen sterk! De nacom-
petitie wordt dit seizoen afgewerkt 
in twee kampioenspoules van drie. 
Er wordt een hele competitie ge-
speeld van twee uit- en twee thuis-
wedstrijden en daarna gaan de bo-
venste twee door naar de kruisfi-
nales. Dat is doelstelling één voor 
Aalsmeer en winst op Lions zou al 
een belangrijke eerste stap zijn. Eer-
der in de competitie was thuis al een 
keer dik gewonnen, maar een paar 
weken geleden werd de uitwed-
strijd in Geleen verloren. Dat duel 
ging weliswaar nergens meer om, 
maar toch waren de mannen ge-
brand op revanche. Aalsmeer start-
te dan ook meteen sterk en nam 
vanaf minuut één het initiatief én 
een voorsprong. De dekking stond 
als een huis en van daar uit bouw-
de de ploeg de marge steeds verder 
uit. Wai Wong maakte zelf een paar 
fraaie doelpunten en speelde de in-
komende Samir Benghanem prach-
tig aan. Zo was het na twaalf mi-
nuten al 6-3. In de vijf minuten die 
volgden kreeg het in grote getalen 
gekomen publiek nog meer prachti-
ge goals voorgeschoteld: van Frank 
Lübbert (zowel strafworpen als uit 
de linkerhoek), Robin Boomhouwer 
(uit de rechterhoek) en Remco van 
Dam, en dat leidde tot een comfor-
tabele 10-4. Inmiddels was Djordje 
Stevanovic uitgevallen met een en-
kelblessure en dat vergde een om-
zetting in de verdediging. Bovendien 
vergat FIQAS Aalsmeer in deze fa-
se even te scoren. Het was dat Gaby 

Birjovanu geweldig stond te keepen 
en onder meer een penalty stopte, 
anders was Lions misschien nog wel 
verder gekomen dan de 10-9 vlak 
voor rust. Via een fraaie vlieger van 
Remco van Dam (aangespeeld door 
Robin Boomhouwer) was er weer 
wat lucht (11-9), maar de Limbur-
gers bepaalden de ruststand uitein-
delijk op 12-11.

Na de pauze pakte Aalsmeer de 
draad van het sterke spel weer op 
en bouwde opnieuw aan een voor-
sprong. Nu was Jimmy Castien lek-
ker op dreef en ook Remco van 
Dam kon vanaf de opbouw scoren. 
En Samir Benghanem had het welis-
waar zwaar aan de cirkel, maar pikte 
toch een doelpunt mee: 17-14. Frank 
Lübbert kwam een paar keer mooi 
vrij in de hoek en zo kwam de mar-
ge na ruim een kwartier opnieuw op 
zes: 25-19. Nu lieten de Aalsmeer-
ders zich niet meer gek maken, hiel-
den de dekking op orde en zagen 
dat de Lions steeds meer moeite 
kregen te scoren. Bovendien bleef 
Birjovanu sterk keepen. Dus dich-
terbij dan 25-21 kwamen de Lim-
burgers dit keer niet. En toen Rodri-
go Huttinga er vijf minuten voor 
tijd 26-21 van maakte en Lions op-
nieuw een paar vrije kansen gestopt 
zag, wist men dat het niet meer fout 
kon gaan. De laatste minuut ging 
het publiek staan en begeleidde 
de ploeg naar de eerste belangrijke 
punten in de nacompetitie. Ook trai-
ner Romeijn was na afloop tevreden. 
“Het is prettig als je snel veilig bent 
voor de kruisfinale. Sterker nog: als 
we zaterdag weten te winnen bij 
E&O is dat al zo. Dat zou mooi zijn!” 

Handbal recreanten/veteranen
Dames R.K.Des kampioen
Kudelstaart - De dames recrean-
ten en veteranen van R.K.DES zijn 
woensdagavond 26 februari onge-
slagen kampioen geworden in hun 
klasse. Wederom een goede presta-
tie van een team dat bestaat uit da-
mes die al hun hele leven hebben 
gehandbald en dames die pas zijn 
begonnen. Maar wat maakt het nu 
zo bijzonder: de dames van al die ja-
ren ballen zijn misschien al voor de 
twintigste keer kampioen gewor-
den en degene die pas komen kij-
ken nog niet zo vaak, dus blijft het 

een vreugdevolle gebeurtenis, om-
dat ‘we het met elkaar maar weer 
mooi voor elkaar hebben gekregen’. 
Een paar opmerkzaamheden: ge-
wonnen werd er 10 x en 1 x gelijk 
terwijl de dames nog 1 wedstrijd te-
goed hebben, maar niet meer inge-
haald kunnen worden. Na heerlijke 
champagne en het nuttigen van di-
verse drankjes in de kantine van de 
Proosdijhal kwam er een eind aan 
een grootse avond, want er werd 
gewonnen van de dames van Leid-
sche Rijn met 19 tegen 7.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 7 maart wordt 
weer een gewone, maar gezellige 
klaverjasavond georganiseerd door 
buurtvereniging Hornmeer. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Om 19.30 uur gaat de 
deur open en staan koffie en thee 
klaar. Iedereen is welkom. Het kop-
pelkaarten op 28 februari is gewon-
nen door Siem Burgers en Ben Jo-
hannessen met 5360 punten, op 
twee Arie Priem en Chris van Wij-
he met 5196 punten en op drie zijn 
Lena van de Meer en Bep van Net-
ten geëindigd met 5100 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel 
Martien en Mien met 2974 punten.

Tennistoernooi 
bij OVAK
Aalsmeer - De OVAK afdeling ten-
nis organiseert dinsdag 25 maart 
het jaarlijkse Einde Winterseizoen 
tournooi. Er is nog plaats voor en-
kele deelnemers. Maximaal aan-
tal deelnemers is veertig. Het tour-
nooi begint om 10.00 uur en om cir-
ca 12.15 uur is de prijsuitreiking. Er 
wordt in dubbelpartijen gespeeld 
in wisselende samenstellingen. De 
kosten per deelnemer zijn 2 euro.
Aanmelden kan iedere dinsdagmor-
gen in de hal bij Racket Sport van-
af 9.00 uur of telefonisch bij Huub 
Zandvliet via 0297-321140.
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