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KORT NIEUWS:

Politie blij met
alerte inwoners

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Aalsmeer - Aan de oproep
van de politie aan bewoners
in Oosteinde om alert te blijven en vreemde figuren en
verdachte situaties te melden, wordt goed gehoor gegeven. De politie is hier blij mee
en hoopt samen met inwoners
het toegenomen aantal woninginbraken terug te dringen en
uiteraard de daders op te pakken. Ook vanaf de Hornweg
kwamen enkele telefoontjes.
Ziet u iets vreemds, een verdacht en onbekend persoon in
de buurt? Schroom niet en bel
0900-8844. Wie een inbraak
ziet, mag uiteraard direct 112
bellen.

Aalsmeer - Op maandag 7
maart heeft een vliegensvlugge dief toegeslagen in een voor
even niet afgesloten auto. De
wagen stond voor een woning
in de Vlinderweg geparkeerd.
De bewoner stapte in zijn auto,
maar besloot nog even gauw
naar het toilet te gaan. Toen hij
weer in de auto stapte, bleek
zijn laptop van het merk Dell te
zijn verdwenen. De snelkraak
heeft plaatsgevonden tussen
12.49 en 12.51 uur.

Honden: Dieven
blijven boven
Aalsmeer - Op zondag 6 maart
is tussen half vijf in de middag
en negen uur ‘s avonds ingebroken in een woning in de 1e
J.C. Mensinglaan. De inbrekers
zijn op de uitbouw geklommen
en hebben op de eerste verdieping het raam van de slaapkamer opengebroken. Uit de
slaapkamer is een goudkleurige ketting gestolen. Op de benedenverdieping zijn de dieven niet geweest. Waarschijnlijk
weerhielden de twee aanwezige
honden een verdere zoektocht
van de inbrekers naar kostbaarheden in de woning. De politie
heeft sporen veiliggesteld. Er
loopt een onderzoek.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Forse achterstand in onderhoud en beheer monument

Projectgroep presenteert plan
voor herinrichting raadzaal
Aalsmeer - De eerste plannen
voor de herinrichting en renovatie
van de raadzaal in het gemeentehuis zijn afgelopen dinsdag 8 maart
gepresenteerd. Sinds de bouw van
het gemeentehuis in 1960 heeft er
geen ingrijpend onderhoud of renovatie meer plaatsgevonden, met
als gevolg een forse achterstand in
onderhoud en beheer. Om het gemeentelijke monument, naar ontwerp van architect Berghoef, voor
de toekomst te behouden is groot
onderhoud aan het gemeentehuis
niet langer uit te stellen.
Het eerste deel betreft plannen voor
onderhoud en herinrichting van de
raadzaal. Er is lekkage, er zijn riskante op- en afstapjes, een kwast is
al zeker twintig jaar niet in de hand
genomen, het is er vaak koud en de
stoffering en het meubilair zijn gedateerd en verouderd. Omdat de
raad een belangrijke gebruiker is
van de raadzaal, is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van alle fracties onder
leiding Anja Geldermans van de gemeente. De projectgroep bestaat uit
Dirk van Willegen (CDA), Joop Kok
(PACT), Teun Treur (VVD) en Danny Tol (AB).
Beeld en geluid
De groep lichtte samen met burgemeester Jeroen Nobel en griffier
Olaf van Kolck de plannen voor de
vernieuwing van de raadzaal toe.
Er komt een nieuwe klimaatinstallatie, die ook de temperatuur constant gaat houden in de trouwzaal
en de raadskelder, vloerverwarming,
vloerbedekking om de galm in te
dammen (in het tapijt komt het wapen van Aalsmeer terug) en de inmiddels twintig jaar oude geluidsinstallatie gaat vervangen worden en

wordt uitgebreid met een camerasysteem, zodat belangstellenden thuis
de vergadering en beeld en geluid
kunnen volgen. Natuurlijk gaat isolatie aangebracht worden, ook op
het dak, worden de kozijnen vervangen en voorzien van nieuw hoogwaardig glas, komt er buitenzonwering of zonwerend glas en kieren naadafdichting moeten zorgdragen voor verduurzaming van het gebouw.
Kroonluchters blijven
Uiteraard blijven de elementen van
architect Berghoef in stand. De twee
prachtige kroonluchters blijven, net
als de bijpassende lampjes aan de
wanden, behouden. De armaturen
weliswaar, want er is een lichtplan
met Led-modules gemaakt om meer
licht te creëren en de zaal een frissere uitstraling te geven. Ook het
wapen met de leeuw en de paling
blijft een blikvanger in de raadzaal.
Belangrijk onderdeel van de inrichting is de vergaderopstelling. Deze
wordt ook anders en uitgebreid voor
23 raadsleden, exclusief de plekken
voor de burgemeester, de griffier en
de wethouders. De burgemeester
en de griffier komen met aan beide zijde twee wethouders met hun
gezicht naar de huidige publieke
tribune te zitten, die overigens ook
opgeknapt gaat worden. Voor deze
plek wordt ruimte gemaakt voor de
fractieassistenten en de pers. De leden van de raad komen in een ovaal
rond het college te zitten. Er komen
twee plekken om in te spreken, een
voor raadsleden en een voor inwoners.

14-Jarige ‘wint’ neppistool
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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nauwelijks van echt te onderscheiden. De 14-jarige heeft afstand gedaan van het pistool. Na het inleveren is de jeugdige Kudelstaarter
met een berisping heen gezonden.
Uiteraard zijn agenten naar de kermis gegaan om het verhaal te verifiëren. De exploitanten verklaarden de neppistolen niet meer in het
prijzenpakket te hebben. De politie
heeft geen andere meldingen meer
gekregen van niet van echt te on-

Sfeervol plaatje van de kermis. Foto: www.kicksfotos.nl
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Door Jacqueline Kristelijn

Motie in raadsvergadering

Voorstel AB en CDA voor
alternatieve woonvormen

“Boel geld”
De totale kosten voor de vernieuwing en opknapbeurt van de raad-

Geen ongeregeldheden op kermis
Aalsmeer - Op donderdag 3 maart
om kwart over vijf in de middag zag
een agent in zijn vrije tijd een jongen
lopen in de Mozartlaan met een pistool. De agent heeft de jongen aangesproken en collega’s gevraagd ter
plaatse te komen.
De 14-jarige jongen uit Kudelstaart
is aangehouden en meegenomen
voor verhoor. Hij verklaarde het balletjespistool gewonnen te hebben
op de kermis. Het neppistool was

zaal zijn geraamd op een bedrag
van 968.992 euro. “Een boel geld”,
vatte burgemeester Jeroen Nobel
samen. Overigens hoeft het ontwerp
van de klankbordgroep niet het definitieve plan te worden. De herinrichting heeft de goedkeuring van
een meerderheid van de klankbordgroep. In de commissievergadering
van 22 maart wordt voor het eerst
over het plan gesproken en tijdens
de raadsvergadering van donderdag
7 april staat discussie met de hele
raad op het programma en wordt
wel of niet een besluit genomen.
Als er groen licht gegeven wordt,
gaat de aanbestedingsprocedure
van start en hoopt de gemeente in
de maanden juli tot en met oktober
deze klus te kunnen laten klaren. Er
wordt dan vergaderd in de raadskelder. Na de opknapbeurt voor de
raadzaal volgt fase 3, de verdere renovatie van het gemeentehuis. Uitgangspunt bij alle vernieuwingen is
dat de monumentale elementen in
het pand geen geweld wordt aangedaan. Het gemeentehuis van architect Berghoef dient de trots van
Aalsmeer te blijven!

GEVRAAGD

Diefstal binnen
twee minuten

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

derscheiden ‘enge’ op de kermis
gewonnen cadeaus.
Kermis goed verlopen
De kermis van 1 tot en met 6 maart is
overigens prima verlopen. Het weer
zat niet helemaal mee, maar zaterdag en zondag zijn behoorlijk drukke dagen geweest. De politie heeft
controles gehouden. Er hebben zich
geen ongeregeldheden voorgedaan.

19-Jarige onwel
door alcohol
Aalsmeer - Om drie uur in de
nacht van zaterdag 5 op zondag 6 maart kregen de hulpdiensten een melding dat in
de Zijdstraat een persoon onwel geworden was. De politie
en de GGD zijn ter plaatse gegaan. Een 19-jarige inwoonster
bleek te veel alcohol genuttigd
te hebben. De vrouw is nagekeken door de medewerkers
van de ambulancedienst en
daarna opgehaald door haar
ouders. De 19-jarige was even
voordat ze buiten niet lekker
werd uit een horecazaak gezet
wegens vreemd gedrag.

Aalsmeer - De fracties van het
CDA en Aalsmeerse Belangen zullen in de raadsvergadering van donderdag 10 maart een voorstel indienen. De twee fracties hebben een
zestal uitgewerkte voorstellen met
eventuele locaties voor alternatieve woningbouw. Middels een motie roepen de fracties van AB en het
CDA het college op de voorstellen
op haalbaarheid te toetsen en dit
vóór het zomerreces aan de raad terug te koppelen.

gen voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens is al jaren
een speerpunt, wat AB en het CDA
betreft is het nu tijd dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Volgens AB-woordvoerder Dick Kuin is
dit een noodzakelijk, maar ook realistisch streven: “We spreken hier
over tijdelijke, niet-traditionele en
snel te realiseren woningen. Alle
voorzieningen en infrastructuur zijn
al aanwezig, de inpassing is wat ons
betreft snel mogelijk.”

Lang gekoesterde wens
Dat de beide fracties met dit voorstel komen mag geen verrassing heten. Bij de behandeling van de begroting en de woonagenda is het
voorstel al aangekondigd en ook in
het coalitieakkoord is het als speerpunt opgenomen. “Het realiseren
van kleinschalige, niet-traditionele
huisvesting is een langgekoesterde wens van ons. Het is in Aalsmeer
voor jongeren zo lastig een woning
te krijgen. Daar mag wat ons betreft
wel verandering in komen! Dus zijn
we aan de slag gegaan en in goede
samenwerking met de collega’s van
Aalsmeerse Belangen tot een mooi
plan gekomen”, aldus CDA’er Marlon van Diemen.

Out of the box
De fracties van AB en CDA hebben
de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de alternatieve woningen. Of alle locaties ook daadwerkelijk haalbaar en wenselijk zijn, zal
door college van B&W moeten worden onderzocht.
Dick Kuin van AB hoopt dat de motie donderdag wordt aangenomen
en dat B&W de plannen gaat onderzoeken: “We hebben bij het maken
van deze plannen echt geprobeerd
‘out of the box’ te denken. We weten
allemaal dat de grond in deze regio
duur is en dat het voor jongeren, senioren en eengezinshuishoudens
lastig is een woning te krijgen. Als je
dan écht iets wil, moet je wel ‘out of
the box’ denken.” De raadsvergadering vanavond, donderdag 10 maart
begint om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis en is openbaar voor belangstellenden.

Snel te realiseren
In de motie geven de fracties aan
dat er in Aalsmeer en Kudelstaart
duidelijk behoefte is aan dergelijke
woningen. Het bouwen van wonin-
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Documentaire ‘Erbarme
Dich’ in Open Hof Kerk

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
13 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. ds. Jan
Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag doopdienst om 15.30u.
in ECG Uithoorn, Herman Gorterhof. Spreker Pieter Mur.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag gezinsdiensten om 10u.
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u.
met ds. D. v/d Wal. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: Veertigdagentijd project. Opvang 0-4
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
Rob Hondsmerk, Dordrecht. Organist: W. Spaargaren. Meeting
Point om 18.30u.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. N. Slok uit Veenendaal.
Organist: C. Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in

OVAK te gast bij
de brandweer
Aalsmeer - Op donderdag 17
maart houdt de OVAK een voorlichtingsmiddag over brandveiligheid.
De OVAK is te gast bij de brandweer van Aalsmeer. Natuurlijk wordt
er ook aandacht besteed aan de risico’s waar ouderen in de dagelijkse
praktijk tegen aanlopen. De middag
begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de kantine van de Brandweerkazerne aan de Zwarteweg.
Leden van OVAK worden van harte uitgenodigd.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Kip bij Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 18 maart om
18.00 uur wordt er weer een maaltijd geserveerd in het Baken in de
Sportlaan 86. Op het menu staat kip.
De kosten bedragen 4.50 euro per
persoon.
Vanaf 17.45 is de deur open en de
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00

uur. Het doel van de Open Hof Keuken is elkaar ontmoeten. De maaltijd
is voor iedereen toegankelijk. Opgeven kan via diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch via het nummer van
de diaconie: 06-41700923 tot zondag 11 maart. Voor jong en oud zullen borden klaar staan!

Informatie-avond in Oude Veiling

Themacafé: Uit elkaar gaan

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

Aalsmeer - Woon je in de regio
Amstelland en denk je erover om je
relatie met je partner te beëindigen
of denk je na over een echtscheiding? Op woensdagavond 16 maart
start om 20.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat 19 een editie
van het Themacafé: relatie en (echt)
scheiding. Eerst zullen er korte presentaties worden gegeven door diverse (ervarings)deskundigen van
organisaties als Vita Amstelland,
Lamers de Groot advocaten, Nhowmediation en MK Financieel Inzicht
bij veranderingen. Daarna kunnen
vragen gesteld worden aan deze
en andere deskundigen, zoals van
Two2Tango. Deze avond is gratis en
vanaf 19.45 uur zijn inwoners welkom. Uit elkaar gaan, is nooit leuk.

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

Wie weet meer, heeft iets gezien?

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Engels. Spreker: Freek van Balen. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. W.J.
Quist, Amersfoort en 16.30u. met
ds. J.W. Ploeg uit Asperen.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Eucharistieviering. Zondag
9.30u. Eucharistieviering m.m.v.
Karmelkoor. Om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. B.H.
Steenwijk uit Nijkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. DOP-dienst m.m.v.
dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 15 maart met Hoite Slagter.
Thema: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 14 maart
20u. met evang. Kees Goedhart.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Lunch en crea in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 16 maart
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting
voor een kopje koffie of thee en een
praatje. Aansluitend is er van 12.00
tot 13.00 uur weer de maandelijkse
lunch. Deze keer wordt door de dames een heerlijke Paaslunch geserveerd. Van 19.30 tot 21.30 uur is er
de Creatieve Avond. Op een verrassende en natuurlijk creatieve wijze
wordt het voorjaar gevierd. Iedere
belangstellende is hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Je belandt in een hectische periode,
waarin er verschillende lastige zaken opduiken waarover je zult moeten nadenken en belangrijke beslissingen moet nemen. Hoe fijn is
het dan als je de juiste deskundigen
kunt raadplegen, die je daarbij kunnen helpen. Wat zijn de juiste juridische stappen die je - in jouw geval - het beste kunt zetten? Kan een
mediator helpen, zeker als je kinderen hebt? Hoe zit het met je financiele situatie en wat gaat er allemaal
veranderen?
Tijdens de bijeenkomst kun je naast informatie/presentaties - ook
onder vier ogen - kort je privésituatie bespreken. Scheiden doet lijden,
maar met de juiste hulp kan het je
veel ‘gedoe’ besparen.

2 Konijnen gedumpt bij
Anna’s Hoeve Rijsenhout
Rijsenhout - Twee konijnen zijn gedumpt op zaterdagavond 27 februari aan de Aalsmeerderweg bij boerderij de Anna’s Hoeve. Ze zijn over
het hek gezet, waar al twee konijnen van de Hoeve liepen. “Het is
een grote vechtpartij geweest, gezien de grote pluimen haar die ik
aantrof en een gehavend konijn”,
vertelt Renata van Leeuwen. “Na de
gedumpte konijnen te hebben gevangen heb ik ze na laten kijken en
het is te triest voor woorden: Ontzettende lange nagels die meteen
geknipt zijn en het mannetje heeft
afwijkende snijtanden, deze tanden groeien maar door waardoor hij
niet kan eten als ze niet op tijd ge-

vijld of geknipt worden. Hij was ook
sterk vermagerd. Bij navraag moet
je die snijtanden om de zes weken
laten vijlen of knippen zodat hij weer
kan eten. Waarschijnlijk daarom gedumpt? Wie doet nu zoiets? Als je
een hart hebt voor dieren doe je dit
niet. Dit is al de derde keer dat wij
dit aantreffen. Wij hebben nu maatregelen getroffen en camera’s opgehangen. Wij kunnen niet voor deze dieren zorgen en telkens als er
beesten gedumpt worden, brengen
wij dan weer weg en waar ze dan
terecht komen?” Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met
Renata van Leeuwen via deraaf@
quicknet.nl

Aalsmeer - De Open Hof Kerk presenteert op woensdag 16 maart de
film ‘Erbarme Dich’. Deze documentaire wordt vertoond aansluitend
aan de Passiestonde van de Raad
van kerken. In een labyrintische vertelling in een verlaten kerk met een
groep daklozen als publiek, doet een
aantal personages, waaronder de
schrijfster Anna Enquist en danser
Emio Greco omringd door het Bach
Koor en Orkest van dirigent Pieter
Jan Leusink, verslag van hun bijzondere verhouding met Bachs muziek.
De maker van de film laat mensen
aan het woord komen die een speciale band hebben met Bachs Mattheüs Passion, en dan met name
met de bekendste aria uit dat oratorium: ‘Erbarme Dich, mein Gott’. Dat
levert een interessante reeks aangrijpende, zelfs inspirerende verhalen op. Eén van de voornaamste
personen die in deze documentaire voor de camera verschijnt is dirigent Pieter Jan Leusink die vertelt
hoe hij opgroeide in een streng ge-

Zondag inloop voor 65+ers
Aalsmeer - Zondag 13 maart is er
de maandelijkse Inloop in de Zijdstraat 55, Doopsgezinde Kerk, van
15.00 tot 16.30 uur voor 65-plussers.
Het thema voor de inloop is ‘Van
ketelbinkie tot kapitein’. ‘De kleine Prins’ (van Antoine de St-Exupéry) vertelt over het verlangen naar
de zee en de heer André Binkhorst
over zijn leven als kapitein. Er gaat
gekeken worden naar beelden van
de zee en de maritieme wereld en er
wordt verteld over de bijzondere ge-

Meeting Point in
de Dorpskerk

De Kwakel - Donderdag 7 april
is iedere mantelzorger uit de regio Amstelland van harte welkom
bij het mantelzorgcafé met als speciale spreker Mantelzorgmakelaar
Co Beukema. Zoekt u naar informatie en praktische oplossingen om de
intensieve zorg voor een hulpbehoevend familielid of een chronisch zieke vriend, in combinatie met uw werk
beter vol te kunnen houden? Bezoek
dan zeker dit mantelzorgcafé! Mantelzorgmakelaar Co Beukema komt
in haar dagelijkse praktijk vele werkende mantelzorgers tegen en kent
hun vragen, problemen en mogelijke oplossingen. Zij geeft een inspirerende presentatie over dit onderwerp
en beantwoordt graag uw vragen en
geeft tips. De mantelzorgconsulenten van Mantelzorg & Meer verwelkomen belangstellenden vanaf 19.30
uur bij Zorgboerderij & Atelier InnerArt aan de Vuurlijn 36 in De Kwakel.
Om 20.00 uur start het programma.
De toegang bedraagt vijf euro per
persoon, contant te voldoen (pinnen
is niet mogelijk). Koffie, thee, drankjes en een hapje zijn gratis. Aanmelden kan tot 1 april via info@mantelzorgenmeer.nl, www.mantelzorgenmeer.nl of 020-333 53 53.

Aalsmeer - Op zondag 13 maart
wordt weer een Meeting Point gehouden in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Dit keer met Joost Vervark. In deze nieuwe Meeting Point
zal Joost spreken over het thema
‘Hoeveel ben je waard?’ De muziek
wordt verzorgd door de band uit de
Alphakerk onder leiding van Emmie
Overbeek. De laatste voorbereidingen voor deze dienst zijn nu in volle
gang. Kom allen. Inloop vanaf kwart
over zes. Half zeven is de start.

Koffieochtend in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 15 maart
zijn belangstellenden weer hartelijk
welkom in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg. De gezamenlijke
kerken bieden een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00
uur klaar. Kerkelijk gebonden of
niet, iedereen mag/kan binnen lopen. Rond half twaalf gaat een ieder
weer naar huis. Verdere informatie
bij Klaas Kersloot via 0297-323774
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

schiedenis van het Panamakanaal.
Uiteraard staan de koffie en de thee
klaar, staat een spelletje op het programma, evenals gezellig met elkaar
praten over van alles. Steeds vaker
weten mensen de weg naar de ‘inloop’ te vinden. Die weg is voor alle 65 plussers uit Aalsmeer en omgeving. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd. U bent
van harte welkom! Voor vragen: Ellen van Houten, ouderenpastor, tel.
06-14144344.

Ouders in gesprek

Workshop rond de opvoeding
Aalsmeer - Naar aanleiding van
de geslaagde ouderbijeenkomsten
tijdens en na de Week van de Opvoeding slaan de Binding en Vita Amstelland wederom de handen ineen om een mooi programma op opvoedkundig gebied op te
zetten voor een enthousiaste groep
ouders, die graag dieper wil ingaan
op thema’s rond de opvoeding. Onder begeleiding van een professional, die deskundig is op het gebied
van jeugd en gezin, gaat de groep
met elkaar in gesprek en worden ervaringen uitgewisseld. Na elke bijeenkomst zullen de ouders handvaten aangereikt krijgen waarmee zij
in de tussenliggende periode aan
de slag kunnen. Ook mogen ouders zelf onderwerpen aandragen
waarvoor zij graag ondersteuning
en advies willen hebben. Er worden dit jaar negen bijeenkomsten
georganiseerd, die plaatsvinden op
de tweede maandag van de maand.
Data: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13
juni , 11 juli, (augustus vrij), 12 september, 10 oktober, 14 november en
12 december. Aan deze ouderbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. De workshop is van 20.00

Naar Pasen met
de Oosterkerk

Mantelzorgcafé:
Zorg en werk

reformeerd milieu: “In die kringen
was opera iets van de duivel.” Net
als homoseksualiteit trouwens, vertelt een zeer getalenteerde zanger
in de film, die verguisd werd door
zijn gelovige omgeving. Maar dankzij de muziek konden deze mensen
zich door moeilijke tijden heen slepen. Met name de Mattheüs Passion heeft de kracht om te troosten.
De Nederlandse schrijfster en dichter Anna Enquist verwerkte de dood
van haar dochter door te schrijven
en piano te spelen. Bachs Goldbergvariaties bleken een therapeutische
werking te hebben. Later ontdekte
ze dat achter diezelfde muziek een
tragedie zit die opmerkelijke gelijkenissen vertoont met haar eigen leven. De documentaire wordt woensdag 16 maart vertoond in de Bakenzaal van de Open Hof Kerk, ingang
Sportlaan 86. Aanvang 20.00 uur,
19.45 uur inloop met koffie en thee.
Bijdrage in rechten vertoning: 5 euro per persoon.

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt
op een aantal woensdagavonden
voorafgaand aan Pasen stilgestaan
bij de woorden van Jezus aan het
kruis. Op woensdagavond 16 maart
2016 is het onderwerp: ‘Het is volbracht’. De avond wordt geleid door
Kim van Willegen. De samenkomst
begint om 19.15 uur en duurt tot
circa 19.45 uur. Adres Oosterkerk is
Oosteinderweg 269. Iedere belangstellende is welkom.

Paasconcert met
Con Amore
Amstelland - Op zaterdag 19 maart
organiseert het Christelijk gemengde koor Cum Laude onder leiding
van Wim van Dijkhuizen een Paasconcert in de Pauluskerk te Amstelveen. Het koor Cum Laude heeft tevens het koor Hiddai uit Wilnis uitgenodigd. Gezamenlijk zal over het
lijden en sterven, maar ook de opstanding van de Heere Jezus Christus gezonden worden. De begeleiding is in handen van de Aalsmeerse organist Theo Griekspoor en sopraan is Machteld Siegmann. Speciaal te gast is mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer. Op het programma staat tevens samenzang De uitvoering start om 20.00 uur, deuren
open vanaf 19.30 uur, en de entree
is vrij, Er is wel een collecte ten behoeve van de kosten. Het adres van
de Pauluskerk is Wolfert van Borsselenweg 116 in Amstelveen.

tot 21.30 uur in de Graaf Willemlaan
3 in Kudelstaart. Inloop met koffie
en thee vanaf 19.30 uur. Enthousiast geworden en lijkt het u interessant om aan deze workshops deel
te nemen? Stuur dan vóór maandag 14 maart een mail naar viola@
debinding.nl. Wie zich niet van tevoren aangemeld heeft, is ook van
harte welkom!
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Bekendmaking thema van
Pramenrace in The Beach
Aalsmeer - De jaarlijkse feestavond van de Stichting Pramenrace In Ere kan in de agenda genoteerd worden. Op vrijdag 18 maart
vindt deze plaats, als vanouds in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
De avond zal natuurlijk in het teken
staan van de pramenrace. Natuurlijk napraten over de afgelopen editie, maar misschien ook alvast plannen maken voor de race van 2016.
Op zaterdag 10 september wordt
het weer druk en gezellig op het
water. Met een hoofdletter dit keer,
dertig jaar pramenrace mag extra
gevierd worden. Wat zal het thema zijn van deze jubileumeditie? Dit
wordt tijdens de feestavond bekend
gemaakt. Heel benieuwd wat Erna,
Rody, Joost, Wim, Jan, Arnaud, Jochem, Roy en Marlon bedacht hebben. Vast wel weer een thema waarbij allerlei onderwerpen en zaken
passen en dus ruimte voor creativiteit is. Misschien horen deelnemers
via het roddelcircuit, de wandelgangen of een ander lek eerder het the-

ma, maar zeker horen ze het vrijdag
18 maart. De feestavond begint om
20.00 uur. Ook wordt het thema van
de juniorpramenrace bekend gemaakt. Deze vindt dit jaar op zaterdag 11 juni plaats.
Overigens wordt aan bezoekers gevraagd zoveel mogelijk op de fiets
naar The Beach te komen. Er is hier
maar beperkte parkeermogelijkheid.
Bovendien kan dan met een gerust
hart met een biertje of een wijntje geproost worden op het nieuwe
thema!
Schoonmaakactie
Aanstaande zaterdag 12 maart tijdens NL Doet gaan vrijwilligers en
bestuursleden van SPIE en de Raad
van Twaalf het water van de Westeinderplassen op voor de jaarlijkse
schoonmaakactie. Hiervoor zijn nog
extra helpende handen nodig. Zin
om een steentje bij te dragen aan
de mooie Westeinder? Aanmelden
kan via www.pramenrace.nl. Op de
site tevens meer informatie hierover.

Elke dag ‘Rokjesdag’

Gevarieerd aanbod familieen jeugdfilms in Bioscoop
Aalsmeer - Gisteren de première en Ladies Night rond ’Rokjesdag’ gemist? Geen probleem bij Bioscoop Aalsmeer. Deze komedie is
ook vandaag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag te zien in de
bios aan de Van Cleeffkade vanaf
18.45 uur. Vrijdag en zaterdag ook
om 21.15 uur. Op ‘Rokjesdag’ gaat
een ensemble aan singles op zoek
naar de ware. Maar hoe vind je die
nu daten topsport is, je een worka-holic bent, verliefd wordt op dezelfde man of onhandig bent? Maar
er blijkt wel degelijk zoiets te bestaan als echte liefde. Je moet er
alleen voor open staan! Donderdag en zondag trakteert Bioscoop
Aalsmeer ook op ‘Ja, ik Wil’ om 20.00
uur en ‘Deadpool’ om 21.15 uur. En,

‘Zootropolis’ nog niet gezien? Neem
plaats in de sfeervolle bioszaal op
vrijdag om 16.30 uur of zaterdag en
zondag om 15.00 uur. Zaterdag en
zondag staan weer tal van familieen jeugdfilms op het programma,
waaronder ‘Woezel en Pip’, ‘Alvin
en de Chipmunks’, ‘Kees en Koen’,
‘Buurman en Buurman’ en ‘Fashion
Chicks’. Op zaterdag ook ‘Fissa’ om
19.15 uur en ‘45 Years’ om 21.30
uur en zondag extra ‘Holland, natuur in de Delta’ om 17.30 uur. Kijk
voor meer informatie en het complete filmaanbod op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren
kan via 0297-753700 of bioscoop@
studioaalsmeer.nl en zijn te koop in
het ‘winkeltje’ van de bioscoop in
Studio’s Aalsmeer.

AGENDA

Gezellig: Plaatjes draaien!
Aalsmeer - Plaatjes draaien met
Kees Markman en Marcel Wilkes
is gisteren, zondag 6 maart, voor
de tweede keer gehouden in De
Zotte Wilg. Vorig jaar trok de eerste editie veel bezoekers en ook dit
keer hadden de twee niet over belangstelling te klagen. Het was opnieuw druk én heel gezellig met bezoekers in allerlei leeftijden. Heerlijk
om in de bakken met platen te snuffelen en herinneringen op te halen
over een bepaald nummer. Het was
ook een middag van bekenden ontmoeten. Er heerste een prima sfeer.
Een activiteit, aldus menig aanwezige, voor snelle herhaling vatbaar.
Complimenten voor Kees en Marcel. Ze voelen perfect aan wat mensen willen horen, vertellen daarbij

allerlei leuke weetjes en momenten
over de aangevraagde platen en,
ook belangrijk, ze blazen het vinyl
nieuw leven in. De gezellige middag
en avond kon afgesloten worden in
De Zotte Wilg met een overheerlijke
hamburger of een portie saté.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Multi media quiz in Joppe
Aalsmeer - In café Joppe in de Weteringstraat in het centrum wordt
aanstaande zaterdag 12 maart een
Multi Media Quiz gehouden. Een
leuke en vooral gezellige quizavond
met veel beeld-, video- en geluidsfragmenten over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld vragen die
gaan over films, muziek, tv-series,
stripboeken, YouTube, showbizz en

veel meer! Makers van deze veelzijdige quiz zijn Stella Calvetti, Elmer
Stokkel en café-eigenaar Jan van
Schuppen. De aanvang van de quiz
is 20.00 uur, inschrijven kan vanaf
19.30 uur, en de quiz duurt tot ongeveer 23.00 uur.
Iedereen kan meedoen met een
team van maximaal 5 personen voor
7,50 euro per team.

Gitarist komt met ‘Blue Bash’

Wolf Martini in Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert zaterdag 12 maart jazz in cultureel café Bacchus. Het kwartet ‘Blue Bash’
van gitarist Wolf Martini komt een
optreden geven. Vet swingend was
de historische plaat ‘Blue Bash’ van
hammondorganist Jimmy Smith met
gitarist Kenny Burrell uit 1963. Wolf
Martini heeft niet voor niets zijn
kwartet ernaar genoemd.
De trouwe bezoekers van KCA Jazz
in Bacchus kennen Wolf als begeleider van Deborah Carter en Katelijne van Otterloo. Daarnaast is hij

ook de vaste begeleider van Denise
Jannah. Door al dat begeleiden blijft
zijn eigen werk onderbelicht. Gelukkig komt hij nu met zijn eigen kwartet naar Bacchus, met drie door de
wol geverfde topmusici: Coen Molenaar op hammond en rhodes, Mark
Zandveld op bas en Sebastiaan Cornelissen op drums. Het concert begint om 21.30 uur, Bacchus in de
Gerberastraat open vanaf 21.00 uur,
en de toegang is uw/jouw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 360355
en Reinoud Staps, tel. 325304.

De vijfmansformatie ‘Frisbee’ verzorgde afgelopen zaterdag een geweldig optreden in Bacchus. Nummers van de plaat ‘Woodface’ uit 1991 van de band
Crowded House werden op voortreffelijke wijze nagespeeld en ten gehore
gebracht. Jammer dat het concert niet al teveel bezoekers trok. Het was de
moeite waard geweest. Complimenten aan de vijf muzikanten: Voor hun spel
en enthousiasme om er toch een leuke avond te maken. Het is gelukt hoor! De
aanwezige bezoekers hebben genoten van het gevarieerde optreden.

Kudelstaartse ladies-avond
zaterdag in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdagavond 12
maart staat (bijna) helemaal in het
teken van de Kudelstaartse vrouw.
Op deze avond in het Dorpshuis zal
er door verschillende standhouders
van alles worden getoond op het gebied van mode, verzorging en beauty. Bovendien wordt er een gigantisch leuk spel gespeeld waar misschien wel iedereen met een prijs
naar huis zal gaan. Deze avond heet
niet voor niets ‘Prijzenslag op Zaterdag’. Geen prijs? Niemand zal met
lege handen naar huis gaan, want
voor iedereen is er een goodiebag
met ongelofelijk leuke hebbedingetjes. Niemand wordt teleurgesteld. Niemand gaat met lege handen naar huis. De bezoekers worden ontvangen met een glas heerlijke bubbels. Bovendien krijgt ie-

dereen voor zowel het eerste als het
tweede spel deelname kaarten. Tijdens de avond worden de aanwezigen ook nog eens voorzien van een
heerlijk hapje van één van de deelnemende standhouders. Uiteraard
zal een lekker stukje muziek niet
ontbreken. Dat wordt dus lekker
swingen op muziek uit de jaren zeventig en tachtig. Kortom, een complete avond voor de vrouw. Mochten de mannen zich buitengesloten
voelen; ze zijn welkom vanaf ongeveer 22.30 uur. Deelname bedraagt
15,50 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Voor
meer verkoopadressen check facebook; Prijzenslag op Zaterdag. De
ladies-avond begint om 20.30 uur,
zaal open vanaf 20.00 uur.

Afgelopen zaterdag 5 maart was er livemuziek in Joppe. Dit keer was het de
beurt aan de Kudelstaartse band Wildcat. Het vijftal bracht veel bekende covers ten gehore. Er werd heerlijk meegezongen en zover dat kon in het volle
café gedanst. Er hing een prima sfeer. De bezoekers hebben, gezien alle vrolijke gezichten, een heel gezellige avond gehad!

Let Me Entertain You!

Robbie Williams Undercover
in The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Guilty Pleasure of
niet, Robbie Williams is een absolute
hitmachine en je zult versteld staat
van het aantal grote hits die je, wel
of niet stiekem, allemaal mee kunt
zingen. Na zijn periode in Take That
werd hij de best verkopende soloartiest in de UK. En ook in Nederland scoorde hij hit na hit. Van boyband lid tot een van de allergrootste entertainers van zijn tijd, Robbie
flikte het! Zelfs vorig jaar op Pinkpop wond hij het publiek om zijn
vingers met zijn persoonlijkheid en
zijn talent. Niemand anders dan undercoverheld Robin Verkaik is daarom de aangewezen persoon om in
de rol te kruipen van deze wereldartiest. En uiteraard heeft hij ook deze
keer weer een fantástische en professionele band om zich heen verzameld, die maar één doel heeft:
Let Me Entertain You! En dat is ook
precies wat ze gaan doen op zondagmiddag 13 maart in The Shack!

Op Gitaar: Tommy Ebben. Toetsen:
PP Everts. Bas: Sophie van Schaik.
Drums: Chris van der Meer. Kom kijken en luisteren naar deze supergetalenteerde muzikanten en natuurlijk lekker ongegeneerd meezingen
met Feel, Rock DJ, en nog heel veel
meer hits die allemaal tussen Guilty én Pleasure inzitten! Let Them Entertain You!
Bezoek uit Amerika
Zondag 20 maart krijgt The Shack
bezoek uit Amerika! Slecht voor 4
optredens in Nederland, waarvan
één in The Shack! Junior Mack &
Band! Een fantastische en veelzijdige Amerikaanse zanger en gitarist,
die zijn publiek omtovert en weet
te boeien met zijn prachtige soulvolle interpretatie van de blues. The
Shack is zondag 13 maart open om
15.00 uur. Aanvang: 16.00 uur. Entree 8 euro. Info: www.the-shack.info. Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

NIEUW:

KOOPJE:

TIP:

Banjo
‘Richwood’
(5-snarig) € 230,-

Microfoon
‘Samson’ R21S
€ 28,95

Westerngitaar
‘Motion’
€ 139,Effectpedalen
‘Boston’
vanaf € 57,-

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

Muziek/Theater/Cabaret
Vrijdag 11 maart:
* Cabaretteketet in Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20u.
Zaterdag 12 maart:
* Trots van Aalsmeer feest in De
Bok, Dreef vanaf 18u.
* Joel Borelli show en DJ Bert in
Westeinder Paviljoen, Kudelstaartseweg vanaf 21u.
* Jazz van Wolf Martini’s Blue Bash
in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 13 maart:
* Exotisch klassiek door trio ‘Dividivi3’ in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 392 vanaf 15u.
* Robbie Williams Undercover in
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
Donderdag 17 maart:
* Magie met een lach in Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 20u.
Zaterdag 19 maart:
* Eerste voorronde Popprijs Amstelland in N201, Zwarteweg met
Switchboard, Blind Summit, Beyond The Joke, The Estate en Type 2.
Voorronde twee op 16 april.
Zondag 20 maart:
* Middagconcert ACOV met werken
die horen bij passietijd in Open Hof
kerk, Ophelialaan vanaf 15.30u.
* Lankmoed met ‘Onvergetelijk’ bij
Bob en Gon in The Club, Studio’s
Aalsmeer vanaf 15.30u.
Films
11 tot en met 13 maart:
* Film ‘Rokjesdag’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade. Donderdag tot en met zondag om 18.45u.
Vrijdag en zaterdag ook 21.15u. Ook
diverse familie- en jeugdfilms.
Woensdag 16 maart:
* Documentaire ‘Erbarme Dich’ in ‘t
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Exposities
Vanaf 12 maart:
* Schilderijen en tekeningen van
Appie Smulders en Mai van Oers in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Zaterdag opening om 16u.
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open: zaterdag en zondag 13
tot 17u.
Zaterdag 12 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
20 tot en met 28 maart:
* Expositie ‘De 14 Staties’, initiatief
zes geloofsgemeenschappen, in
Oude Veiling, Marktstraat. Alle dagen van 15 tot 21u.
Zondag 20 maart:
* Themamiddag met expositie over
Seringenpark in Historische Tuin, ingang Praamplein, vanaf 13.30u. Veiling seringen om 15u.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen
en Judith Keessen in gemeentehuis.
Diversen
Donderdag 10 maart:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 11 maart:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
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* Kaartavond Ijsclub Oost bij Centennial, Oosteinderweg vanaf 20u.
11 en 12 maart:
* NL Doet, Vrijdag en zaterdag klusjesdagen bij kinderboerderij en zorginstellingen. Info: www.aalsmeer.nl
Zaterdag 12 maart:
* Start Boekenweek, tot en met 20
maart. Zaterdag koffie, thee met
beschuit met muisjes in Boekhuis,
Zijdstraat van 10 tot 12u.
* Mediaquiz in café Joppe, Weteringstraat 20-23u. Inschrijven 19.30u
* Ladies-avond ‘Prijzenslag op Zaterdag’ met spelletjes, muziek en
kraampjes in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20.30u. Mannen na 22.30u.
* Voetlbalquiz RKDES in kantine
Wim Kandreef vanaf 20.30u.
Zondag 13 maart:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in clubgebouw SCW aan Konnetlaantje
van 9.30 tot 13.30u.
* Westeinderloop. Start 1 km 10.30u,
5/10 km 11u bij AVA in Sportlaan.
* Inloop voor 65+ in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat van 15 tot 16.30u.
Maandag 14 maart:
* Voorronde NK pokeren in The
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 19u.
Dinsdag 15 maart:
* Koffieochtend in Lichtbaken Rijsenhout, Aalsmeerderweg v/a 10u.
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 16 maart:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan. Tevens lunch 12
tot 13u en creatief v/a 19.30u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 17 maart:
* OVAK te gast bij brandweer in kazerne Zwarteweg vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 18 maart:
* Open hof keuken in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.
* Lezing schrijver Arthur Japin over
‘De Gevleugelde’ in Oude Veiling,
Marktstraat van 20.15 tot 22u.
Zaterdag 19 maart:
* Landelijke opschoondag. Garby
in actie in Centrum van 10 tot 13u.
Verzamelen bij Oude Veiling, Marktstraat vanaf 9.30u.
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs
in Dorpshuis,10.30 tot 12.30u.
* Speelgoed- en kledingbeurs voor
‘Kinderen op de vlucht’ in De Binding, Zijdstraat 53 van 10.30 tot 15u.
Vergaderingen
Donderdag 10 maart:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 14 maart:
* Inloop voor huurders Kudelstaart
in Dorpshuis, 19.30 tot 20.30u.
Woensdag 16 maart:
* Wijkoverleg Stommeer over o.a.
thuiszorg en huisvesting in Seringenhorst, Parklaan van 20 tot 22u.
Bijeenkomsten
Woensdag 16 maart:
* Thema-avond ‘Uit elkaar gaan’ in
De Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
Donderdag 17 maart:
* Open dag zorgcentrum Kloosterhof, Clematisstraat van 10 tot 16u.
* Eerste diabetescafé in Seringenhorst, Parklaan 27 van 15 tot 17u.
Dinsdag 22 maart:
* Eerste vrijwilligersborrel in De Oude Veiling, Marktstraat, 18-20.30u.

Diverse voorstellingen Crown Theater

Veel lachsalvo’s bij Nonsens
Aalsmeer - Een geweldig leuke
middag hebben de bezoekers beleefd tijden de komische musical
‘Nonsens’ afgelopen zondag 6 maart
in het Crown Theater. Wat is er veel
gelachen om de vele herkenbare situaties. Ook na afloop was het nog
lang een vrolijke boel. De actrices
van ‘Nonsens’ mengden zich tussen
het publiek en lieten zich overladen
door vragen en foto’s makende aanwezigen. Een heel gezellige middag!
Deze maand biedt het theater aan
de Van Cleeffkade nog een groot
aantal voorstellingen voor elk wat
wils. Op zondag 20 maart muziek en
cabaret van het duo Lankmoed met
‘Onvergetelijk’ vanaf 15.30 uur bij
Bob en Gon in The Club, op woensdag 23 maart brengt Suus een muzikale theaterode aan Annie M.G.
Schmidt in The Club vanaf 20.00

uur en, mis deze niet: Op vrijdag
25 maart ‘Chez Brood’ over zanger
en kunstenaar Herman Brood vanaf 20.00 uur. Kijk voor meer informatie en het reserveren van kaarten op
www.crowntheateraalsmeer.nl. Tickets zijn ook verkrijgbaar via 09001353 en direct te koop bij Espago in
de Ophelialaan, Het Boekhuis in de
Zijdstraat en De Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 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 vergunningen.
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. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de cOMMissievergadering
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Overige lOketten en infOrMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
servicepunt Beheer en uitvOering
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig
vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op
het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstverlening
Bij de Balie BOuwen & vergunningen en
Balie Bedrijven gewijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020-5404911.
verhuizen? geef het dOOr!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit
vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te
gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men
geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals
bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in
de Basisregistratie persOnen (Brp)
Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het
college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te
houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
geslachtsnaam
en voorletter(s)

geboortedatum

vertrek
naar

datum
besluit

Jancić, B.

03-05-1985

Onbekend

01-03-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de
datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van het besluit
mee. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.aalsmeer.nl/
bezwaarschrift. U moet hiervoor wel over een DigiD beschikken.
raadgevend referenduM Oekraine
Op 6 april 2016 is een referendum over de goedkeuring van het
associatieakkoord met Oekraïne. Het associatieakkoord is een
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en
Oekraïne op economisch en politiek gebied. De tekst van het
referendum vindt u op www.verkiezingen2016.nl . Op deze site
is vindt u ook een link naar de bijlagen bij de associatieovereenkomst (ruim 2.000 pagina’s). Als u geen internet heeft, kunt
een samenvatting opvragen via tel. 0297 - 38 75 75. Vanaf 9
maart is bij de receptie van het gemeentehuis een kopie van
de tekst van de goedkeuringswet en van de Associatieovereenkomst aan te vragen.
CMYK / .eps

OntwerpBesluit OMgevingsvergunning in
afwijking van het BesteMMingsplan aalsMeerdOrp 2005, helling 49 (uitgeBreide prOcedure)
en een OntheffingsverzOek hOgere grenswaarden
wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de
nieuwbouw van 6 appartementen verdeeld over 3 losstaande
gebouwen en 2 botenhuizen. De voormalige opstallen (3 loodsen) van een oude, sinds enige jaren buiten gebruik geraakte,
scheepswerf zijn inmiddels geamoveerd. Het perceel betreft het
adres Helling 49 en is gelegen in het westelijke gedeelte van
Aalsmeer Dorp. De gewenste ontwikkeling past niet binnen het
geldende bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005. In dit bestemmingsplan zijn de gronden van het perceel namelijk bestemd als
‘Scheepswerf’ en deels als ‘Water’. Om deze reden is een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning in afwijking van

het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005 benodigd. Naast de
omgevingsvergunning is het vaststellen van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder noodzakelijk.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder
is noodzakelijk voor de woningen die gerealiseerd zullen worden. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde
ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de
grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de
Aalsmeerderdijk. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder
is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te
verlenen. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein
Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder is
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te
verlenen.
ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere
grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 11 maart 2016 voor
6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is de
balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze site
is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag
tussen 8:30-15:30, donderdag tussen 8:30-16:30 en vrijdag
tussen 8:30-12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH
B06xC-OW01
zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze
ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend
ambtenaar.
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op
de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift
of een beroepschrift worden ingediend.
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT (Z-2016/012178), het plaatsen
van twee dakkapellen op de voorgevel en het wijzigen van
kozijnen aan de voorzijde
- Marconistraat 27, 1433 KK (Z-2016/012392), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
- Hornweg 230, 1432 GT (Z-2016/013307), het plaatsen van
beschoeiing met groen bij sloot en dam
- Japanlaan, Thailandlaan, Braziliëlaan, Ecuadorlaan, 1432
DJ (Z-2016/013399), het plaatsen van 7-tal bewegwijzeringsborden
- Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1431 BX (Z-2016/013486),
bouwen van een bedrijfspand
- Oosteinderweg 182 en 186, 1432 AR (Z-2016/013570), het
vervangen van de bestaande brug voor een nieuwe brug
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Oosteinderweg 357a, 1432 AZ (Z-2015/064851), het realiseren van een overkapping i.v.m. kwaliteitsbeheersing (verzonden 29 februari 2016)
- Clematisstraat 16, 1432 SE (Z-2015/056277), het samenvoegen van vier wooneenheden tot een gezamenlijke woonkamer (verzonden 4 maart 2016)
Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken
verlengd:
- Vlinderweg 304, 1432 MX (Z-2016/001952), het oprichten
van een garage/berging
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/007542, verbreden
van een uitweg
Meldingen ontvangen
- Rietgorsstraat 57, 1431 VV (Z-2016/012832), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Linnaeuslaan 2 achter, 1431 JV (Z-2016/012973), het verwijderen van asbesthoudede materialen
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013455), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten
Meldingen akkoord
- Uiterweg 376 en 380, 1431 AZ (Z-2016/011664) (het slopen van de woning en opstallen van huisnummer 376 en het
gedeeltelijk slopen van de woning huisnummer 380)
eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Route door Aalsmeer (Z-2016/011963), Fitness Run Aals-

meer op 18 juni 2016, ontvangen 26 februari 2016
- Beethovenlaan 120 (Z-2016/012323), Weekaatje op 13 tot
16 mei 2016, ontvangen 29 februari 2016
- Vier locaties in Aalsmeer Centrum (Z-2016/012581) bandjesavond op 25 juni 2016, ontvangen 29 februari 2016
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Wim Kandreef Kudelstaart (Z-2016/003758), Magic Circus
op 30 en 31 maart 2016, verleend 2 maart 2016
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
verleende rvv-Ontheffingen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 199 (RVV1990) de volgende RVV-ontheffing is
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg (Z-2016/009438), afsluiten fietspad
Kudelstaartseweg, tussen Stommeerweg 120 en kruising
Stommeerweg/Zwarteweg van 21 maart t/m 8 april 2016,
verleend 2 maart 2016
explOitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-a, 1431HW (Z-2016/012693) Tennis- en
squashcentrum Herman Demper, ontvangen 18 februari
2016
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-a, 1431HW (Z-2016/012693) Tennis- en
squashcentrum Herman Demper, ontvangen 18 februari
2016
drank- en hOrecavergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-a, 1431HW (Z-2016/012693) Tennis- en
squashcentrum Herman Demper, ontvangen 18 februari
2016
geaccepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z-2016/013421), Apres Ski Party bij Café
Sportzicht op 26 maart 2016, melding akkoord 3 maart 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inzage
t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie
Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC)
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer) met
de daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten behoeve van de bouw van een recreatiewoning.
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp
2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en
een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden
Wet geluidhinder (aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

08 Nieuwe Meerbode

• 10 maart 2016

Iedere week aansprekende programma’s

Kinderburgemeester Vince
zoekt opvolger via Radio
Aalsmeer - Bij de lokale omroep
van Aalsmeer maken tientallen vrijwilligers iedere week aansprekende radioprogramma’s. Zo ontvangt
de talkshow ‘Door de Mangel’, dat
tegenwoordig net als ‘Het Uur van
Puur’ ook in Uithoorn te beluisteren is, komende maandag pottenbakster Laura Brambach. In ‘Let’s
Go’ komt kinderburgemeester Vince
weer langs en ook ‘Vrijdagavondcafé’ ontvangt een bekende gast: wijkagent Eric van den Brun. In het politieke programma ‘Aalsmeer Politiek’
komt deze week de lokale partij ‘Het
Aalsmeers Collectief’ langs om de
politieke week door de nemen.
Pottenbakster in spotlight
Zoals iedere maandag, ontvangt
‘Door de Mangel’ ook maandag 14
maart weer een Aalsmeerder of Kudelstaarter en zet deze in de schijnwerper. Een uur lang wordt de gast
in de talkshow de hemd van het lijf
gevraagd. Vorige week nam bloembollenkweker en voetballiefhebber
Kees Koster plaats achter de microfoon. De drie woorden die volgens Koster bij hem passen, zijn: familiemens, sociaal en normaal. Doe
maar normaal, dan doe je al gek genoeg, is het devies van de Voorhouter van geboorte. Graag ziet Koster
wat zaken veranderen in Aalsmeer.
Zo kunnen de plantsoenen wel wat
fleuriger en vooral bloemrijker worden, zodat Aalsmeer zijn naam als
bloemendorp recht aan doet. Ook
het Amsterdamse Bos zou er wat
verzorger bij mogen liggen. “Een
vlindertuin met een kas waar kwekers kunnen laten zien wat zij in
huis hebben, ook goed voor de bijen”, aldus de bollenboer uit Kudelstaart. Uiteraard heeft Kees ook
een nieuwe gast voor 119e uitzending van ‘Door de Mangel’. Maandag 14 maart komt Laura Brambach-Smits om 19.00 uur naar de
studio. Brambach is een pottenbakster en volgens Koster kan zij alles
met een klompje klei. Vragen voor
Laura Brambach? Mail deze dan via
studio@radioaalsmeer.nl of via Twitter: @DoordeMangel. Ook het programma ‘Door de Mangel’ wordt tegenwoordig ook bij de buren van
RickFM uitgezonden. Iedere maandag en zaterdag op Radio Aalsmeer
en op donderdagavond op RickFM:
Zoektocht met Let’s Go
Kim en Joey trappen iedere vrij-

dagavond om 18.00 uur af met het
familieprogramma ‘Let’s Go’. Ditmaal ontvangen zij hoog bezoek,
niemand minder dan kinderburgemeester Vince komt langs! Hij
zal vertellen wat hij de afgelopen
tijd allemaal heeft meegemaakt
en met welke projecten hij nu nog
druk bezig is. Tevens is de zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester van start gegaan. Vrijdag is dus dé kans om hiervoor
tips te krijgen! Stuur je vraag naar
letsgo@radioaalsmeer.nl, kom gezellig langs in de radiostudio om je
vraag live te stellen of bel tijdens de
uitzending naar de studiotelefoon:
0297-325858.
Boeiend gesprek
Elke vrijdagavond staan de deuren
van het radioprogramma ‘Vrijdagavondcafé’ wijd open. Ron en Caroline ontvangen onder meer wijkagent Erik van den Brun en Jan van
Schuppen van café-bar Joppe. Van
den Brun bespreekt in zijn maandelijkse rubriek ‘Een boeiend gesprek’
opvallende politiezaken die zich de
afgelopen maand in Aalsmeer Centrum, zijn wijk, hebben afgespeeld.
Jan komt vertellen over de media
quiz van aanstaande zaterdag en
waarom je daar absoluut met een
team aan mee moet komen doen.
Verder nog de vaste items #TwitterHit en Soundmemory. Het thema van de Twitterhit is deze week:
mensen (of: people). Ken jij een
goed lied met in de titel of de artiestennaam dit thema? Laat het weten via Twitter op @Vrij_avondcafe of via Facebook. Onder de inzenders verloten Ron en Caroline twee
bioscoopkaartjes voor een film naar
keuze. Tenslotte het geluidenspel
Soundmemory: de kandidaat krijgt
tien geluiden te horen, waarvan er
twee exact hetzelfde zijn. Welke
twee nummers zijn hetzelfde? Heeft
de kandidaat het goed, dan wint
hij of zij de ‘Mok met je naam erop’! Aanmelden kan via studio@radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is
te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel en via de
website www.radioaalsmeer.nl (ook
voor uitzending gemist). Elke dag
brengt Radio Aalsmeer informatieve
en interessante programma’s. In de
nacht en doordeweeks overdag kan
genoten worden van fijne non-stop
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op
twitter en facebook.

‘Vandaag nog in het paradijs’

Statie nummer elf voor
keramiste Anneke Harting
een hospice voor mensen die door
omstandigheden niet thuis kunnen
sterven. Of bij mensen thuis die nog
verzorgd kunnen worden door een
partner en in een vertrouwde omgeving willen sterven. Om de mantelzorgers te ontlasten worden een
aantal taken overgenomen zodat er
naast het verdriet ook ruimte is voor
een adempauze en het opdoen van
nieuwe energie.

Aalsmeer - Tijdens de passieweek
van 20 tot en met 28 maart staat in
De Oude Veiling een tentoonstelling: ‘De veertien Staties’ centraal.
De expositie is dagelijks van 15.00
tot 21.00 uur te bezichtigen en vrij
toegankelijk. Het zijn de zes geloofsgemeenschappen, binnen Aalsmeer
- de Dorpskerk, de Lijnbaankerk, de
Oosterkerk, de Levend Evangelische
Gemeente en de Aalsmeer CAMA
Gemeente - die deze expositie initiëren en organiseren. Veertien kunstenaars verbeelden op geheel eigen wijze de Kruisweg van Jezus.
Keramiste Anneke Harting kreeg de
elfde statie toebedeeld: Jezus belooft het Koninkrijk aan de goede
rover.
Anneke gaf een bijzondere en inspirerende wending aan haar kunstwerk die velen zullen aanzetten
tot denken en doen. Het werd een
boom in beton gegoten, zwart gespoten maar nog wel met takken die
lijken uit te botten. Anneke Harting
heeft als keramiste een levendig bestaan. Altijd vol ideeën die zij opdoet tijdens haar reizen, die zij vindt
in boeken, in muziek en uitwerkt in
klei. Het uiteindelijke resultaat is te
vinden in heel veel huizen en bedrijven door geheel Nederland. In meerdere provincies is er jaarlijks wel
een tentoonstelling te bezoeken en
haar werk te bewonderen. Ondanks
haar bezige bestaan, of wie weet
juist wel dankzij haar vak, werkt zij
ook als vrijwilligster bij Thamerthuis,

Hoe ziet het paradijs er uit?
In zo een laatste levensfase wordt
er gehuild maar ook veel gelachen
en nog meer gepraat. Een steeds
terugkomende vraag is: ‘Hoe ziet
het paradijs er uit? Is dat een blauwe oceaan, waar de zon uitbundig schijnt en dolfijnen hun mooiste duiken tonen, een tuin met geurige bloemen waar je op een bankje
kan neerstrijken en genieten van de
kleuren, een eeuwenoude olijfgaarde die ademt naar rust en je heerlijk een boek kunt lezen?’ Die ene
vraag - voor zoveel mensen belangrijk - weet ook Anneke niet in te vullen. Maar deze veel gestelde vraag
was wel de inspiratiebron voor haar
elfde statie. Zij nodigt de bezoekers
tijdens de passie tentoonstelling uit
hun gedachten hierover op papier in de vorm van een blad - te schrijven en deze in de boom te hangen.
De door haar vervaardigde veertien
groene keramische blaadjes vormen
samen de uit veertien woorden bestaande zin: “Ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal
zijn”, woorden van Jezus waarmee
hij, genageld aan het kruis de andere gekruisigden - links en rechts van
hem - toespreekt. Op de achterkant
van de blaadjes staat in het Ivriet
geschreven: Door mensenhanden
gemaakt. Er hangt een prachtige
rode appel met een gouden steel
aan de boom en op de bodem rond
de boomstam liggen geurende cacaoschillen. Het is een indrukwekkend symbolisch kunstwerk geworden dat toegankelijk is voor een iedereen. Het wordt - hoopt Anneke een boom vol reacties.
Janna van Zon

KCA nodigt trio ‘Dividivi3’ uit

Theatertip! Exotisch klassiek zondag

in Oud Katholieke kerk

Muzikaal toneelstuk in Crown Theater

Drank, drugs en rock and
roll in ‘Chez Brood’
Aalsmeer - Vijftien jaar geleden
sprong hij van het Hilton, maar toch
is Herman Brood terug. Op de planken! In Chez Brood kruipt Stefan
Rokebrand, bekend van Soldaat van
Oranje en diverse televisieseries, in
de huid van de rock and roll legende en zet Neerlands bekendste junkie weergaloos neer. Zijn verslaving
wordt in het stuk niet uit de weg gegaan. Ook niet dat hij onhandelbaar was, vaak vreemdging tijdens
zijn huwelijk met Xandra, veel te
veel dronk, warrig was en uiteindelijk dood wilde, omdat zijn lichaam
het opgaf. Maar ook komt er in Chez
Brood naar voren wat de waarde is
van vriendschap. Bart Chabot wordt
gespeeld door Owan Schumacher
en wordt nergens het Koefnoentypetje, waar Bart in eerste instantie wat huiverig voor was, en Jules
Deelder wordt fantastisch neergezet door Tibor Lucács. Wat een gelijkenis!
De rol van weduwe Xandra wordt
vertolkt door Anne Lamsveld en Rosa Reuten speelt de moeder van
Herman. Met een Zwols accent vertelt mama over de kleine Herman,
die vanaf zijn geboorte een bijzonder artistiek kind blijkt te zijn en bovenal ontzettend lief is. De twee dames acteren tevens The Bombita’s
(de achtergrondzangeressen van
de band). Bandleider Jan Rot, heeft
een flinke rol in het stuk en speelt
de muziek van de Wild Romance

op zijn eigen wijze. Op het podium
gebeurt een hoop. Er wordt omgekleed, de acteurs verplaatsen zelf
decorstukken, er wordt uiteraard
gezongen en bijzonder goed geacteerd. Het publiek zal na afloop een
juist beeld krijgen van wie de legende werkelijk was en hoe hij tot zijn
fatale sprong kwam.

Ontmoeting met
twee schrijfsters

willen worden? Hoe blazen zij hun
boeiende personages leven in? Hoe
sluipt de maatschappij langzaam
hun romans in? Daar zal Carolina
LoGalbo proberen achter te komen
en zij neemt de aanwezigen mee in
een ongetwijfeld boeiend gesprek.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn. De koffie staat klaar. Kaarten
zijn te koop in een van de Amstelland bibliotheken of via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl . ‘Zondagochtend met’ is op 13 maart in bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein
van 11.00 tot 12.30 uur. De inloop is
vanaf 10.30 uur.

Amstelland - Op zondag 13 maart
organiseert de Bibliotheek Amstelland een ontmoeting met schrijfsters Anne-Gine Goemans en Vonne van der Meer. Carolina LoGalbo
(o.a. Vrij Nederland) zal de ontmoeting begeleiden. Zij staat als interviewer garant voor een verrassend
gesprek. Beide schrijfsters zijn behept met een feilloos psychologisch
inzicht. Maar houdt de gelijkenis
daar op? Hoe kiezen zij hun pareltjes uit al die verhalen die verteld

Afterparty met Wild Romance
Wil jij naar dit muzikale toneelstuk? Dat kan op vrijdag 25 maart in
Crown Theater Aalsmeer. Een kaartje kost 36 euro 50. Bart Chabot, die
het stuk schreef, noemt het overigens beslist geen musical. De theatervoorstelling begint om 20.00 uur.
Er zit een pauze in. En heb je rond
23.00 uur nog zin om nummers als
Saturday Night, Never Be Clever en
Cha Cha live te horen spelen door
dé band van Herman; The Wild Romance, kom dan naar de geweldige afterparty in de Studio’s. De toegang is geheel gratis op vertoon van
je theaterentreekaart. Kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl voor meer
informatie. Kaarten zijn ook telefonisch verkrijgbaar via 0900-1353
(45 cent per minuut) en bij de lokale
verkooppunten Espago in de Ophelialaan, ‘t Boekhuis in de Zijdstraat
en de Marskramer in winkelcentrum
Kudelstaart.
Door Miranda Gommans
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zondag 13 maart is het
Oudkatholieke kerkje voor de laatste keer dit seizoen de plaats waar
een mooi klassiek concert plaats
vindt. De werkgroep Klassieke Muziek van KCA heeft zich dit jaar bijzonder ingespannen om jonge musici naar Aalsmeer te halen. Dit is
voor deze jonge mensen een uitgelezen kans om podiumervaring op te
doen. Dit keer is een trio van blazers
uitgenodigd. Het trio ‘Dividivi3’ bestaat uit Rieneke Brink op fluit, Paloma de Boer op hobo en Ilse Eijsink
op klarinet. Zij zijn misschien wat
eigenzinnig in hun muziekkeus. De
meeste stukken die zij spelen zijn
namelijk niet voor blazers geschreven, maar maken daar moeiteloos
een arrangement voor. Zij worden
door deze arrangementen ook uitgedaagd om andere (blaas)instrumenten te gebruiken om zo de stukken meer klankkleuren te geven.
De naam Dividivi komt van de bekende boom. Deze laat zich vormen door de wind en daarmee had
het trio een direct een link met hun
werk. Ook hun muziek wordt gevormd door de ‘wind’ die ze door
hun instrumenten blazen. Daarnaast
is het ook een exotische boom en
dat is de samenstelling van het trio
ook. Ensembles bestaande uit fluit,
hobo en klarinet zijn op één hand te

tellen. Zelf zeggen zij dan ook dat de
plaatsen waar zij spelen niet de geijkte plekken zijn maar ook vaak ongewoon. En daarmee is Aalsmeer in
het rijtje van exotische plekken terecht gekomen. Op het programma staan onder andere werken van
Fauré, Grieg, Mendelssohn en Piazzollla. Vanaf 15.00 uur zijn belangstellenden zondag van harte welkom in het Oud Katholieke kerkje
op Oosteinderweg 392. De toegang
(inclusief één consumptie) bedraagt
17 euro. Voor meer informatie: Tini
Man, tel. 0297-329592

Op 18 maart in De Oude Veiling

Arthur Japin vertelt over
boek ‘De Gevleugelde’
Aalsmeer - De Bibliotheek Amstelland haalt tijdens de Boekenweek
niemand minder dan de succesvolle
auteur Arthur Japin naar Aalsmeer.
Hij komt naar De Oude Veiling en
vertelt over zijn nieuwste boek ‘De
gevleugelde’: een historische roman
over de Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont (18731932). Geïnspireerd door de boeken
van Jules Verne wil Alberto wereldvrede brengen door het ontwerpen
van grensoverschrijdende ‘vliegtuigen’. In Parijs wordt hij samen met
zijn mecanicien en minnaar Albert
Chapin wereldberoemd, onder meer
door de eerste te zijn die een gemotoriseerde vlucht maakt. Met ‘De
gevleugelde’ schreef Japin opnieuw
een prachtige roman, met als motto de verbeelding die vleugels geeft.
Arthur Japin is op vrijdag 18 maart
in De Oude Veiling in de Marktstraat
van 20.15 tot 22.00 uur. Entree is 15
euro, voor bibliotheekpashouders
12,50 euro. De prijzen zijn inclusief
gratis pauzedrankje.

De lezing van Arthur Japin wordt
mede mogelijk gemaakt door Boekhuis Aalsmeer en Stichting KCA.
Voor meer informatie en kaarten
kunnen belangstellenden terecht in
de vestigingen van de Bibliotheek
Amstelland of online via de website: www.debibliotheekamstelland.nl.
Foto: Arthur Japin ©Corbino.

Werken die horen bij de passietijd

Middagconcert ACOV met
solisten in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Op zondag 20 maart
voert ACOV weer een aantal werken uit die horen bij de Passietijd.
Op het programma staan ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck, het ‘Ave Maria’ van Franz
Liszt en het ‘Stabat Mater’ van Joseph Rheinberger. Prachtige werken
die een voor een ontroeren. Als solisten treden Merel van Geest (sopraan), Aart Mateboer (tenor) en
Ago Verdonschot (bas) op. De begeleiding wordt verzorgd door organist André de Jager en de algehele leiding is in handen van Danny
Nooteboom. Merel van Geest trad
al eerder op als soliste bij ACOV. Zij
rondde in 2009 haar Master klassiek
zang cum laude af aan het Koninklijk conservatorium van Den Haag.
Ze is een veelzijdig zangeres die
actief is op het gebied van oratorium, lied en opera. Ook de tenor Aart
Mateboer was al vaker te beluisteren tijdens concerten van ACOV. Hij
behaalde zijn einddiploma solozang
aan het Conservatorium in Zwolle. Hij heeft een veelomvattend repertoire en is een
veelgevraagd solist bij met name
oratoriumkoren.
Ago Verdonschot
is een nieuw gezicht voor ACOV.
Hij heeft sinds
2004 de totale muzikale leiding bij het Rotterdams Opera-

koor en is afgestudeerd aan het Tilburgs conservatorium. Als zanger is
hij opgeleid door de bekende bariton Bernard Kruyssen. André de Jager studeerde onder andere bij Jan
Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem en Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag. Hij is op 16 februari 2016 benoemd tot Stadsorganist van Papendrecht. Danny Nooteboom is al weer jaren de enthousiaste dirigent van ACOV. Hij is verbonden aan diverse koren en veelgevraagd voor projectkoren en
Scratch evenementen. Vanaf 2008 is
hij dirigent van de bekende Leidse
Scratchdagen en hij werkt ook regelmatig als gastdirigent voor projecten van de stichting Haagse Passie. Het concert begint om 15.30 uur
en wordt gegeven in de Open Hof
Kerk aan de Ophelialaan 247. Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar bij
het Boekhuis in de Zijdstraat, Kraan
mode aan de Aalsmeerderweg, bij
koorleden en voor aanvang bij de
kerk. Informatie: www.acov.nl of telefonisch via 06-20644802.

Vriendenconcert shantykoor De Marconisten
Leimuiden - Op zaterdag 19 maart
organiseert Shantykoor De Marconisten voor liefhebbers van shanty- en zeemansliederen weer haar
vriendenconcert. Dit concert, alweer de zevende op rij, vindt plaats
in kerkelijk centrum De Ontmoeting
in de Dorpsstraat 51 in Leimuiden.
Tijdens dit vriendenconcert presenteert Shantykoor De Marconisten
haar nieuwe programma van shanties en zeemansliederen.
Natuurlijk komen ook de bekende
shanties en zeemansliederen aan
bod! Naast de vaste muzikale begeleiding, zal het koor extra wor-

den ondersteund door een fluitiste en een bassist. De zaal is open
vanaf 19.30 uur, terwijl het concert
om 20.15 uur van start gaat. De toegangsprijs is 7,50 euro per persoon,
inclusief een kop koffie of thee.
Kaarten zijn telefonisch te bestellen via tel. 06-13945018 en eventueel ook nog te koop aan de ingang
van de zaal.
Net als voorgaande jaren is er ook
een tombola met prachtige prijzen,
waarvoor in de pauze loten gekocht
kunnen worden. Op deze avond zijn
uiteraard ook CD’s van De Marconisten verkrijgbaar.

Boomsnoeidag
gaat niet door!

de broedtijd door deze werkzaamheden. Omdat De Bovenlanden zich
ook inzet voor het herstel en behoud van de natuurwaarden, dient
voorkomen te worden dat eventueel broedende vogels en dieren verstoord worden tijdens deze werkzaamheden. Om die reden heeft De
Bovenlanden op advies van de organisatie van deze boomsnoeidag
besloten deze activiteit op 19 maart
niet door te laten gaan. De vrijwilligers, die zich reeds aangemeld hebben, zullen, zo mogelijk, persoonlijk
bericht ontvangen.

Aalsmeer - Door De Bovenlanden is besloten, dat de geplande boomsnoeidag op 19 maart niet
doorgaat. Tijdens deze dag zou de
Piswetering in De Rijsen weer bevaarbaar gemaakt worden voor met
name kano’s. Door de Natuurgroep
Aalsmeer werd de organisatie van
deze dag gewezen op de mogelijke
verstoring van vogels en dieren in
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Leerlingen Antoniusschool
in de ban van dansproject
Kudelstaart - De komende weken moet je niet gek opkijken als de
leerlingen van de Antoniusschool
dansen de school uit komen. De
school is namelijk in de ban van een
grootschalig dansproject, georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer.
Alle leerlingen bezoeken een dansvoorstelling. De speelzalen worden
omgebouwd tot een heuse theaterzaal, waar de dansvoorstellingen
Foetsie en Wereldreiziger gespeeld
worden. Tijdens deze interactieve
dansvoorstellingen maken de leerlingen kennis met dans en theater.
In de week daarop gaan de leerlingen zelf aan de slag. De leerlingen
van de onderbouw leren van de docenten van Cultuurpunt Aalsmeer

een heuse kleuterdans aan. De middenbouw gaat aan de slag met een
heerlijke swing workshop. De bovenbouw mag op bezoek bij de Can
Danse Studios, waar zij een stoere
breakdance workshop gaan volgen.
Op donderdag 17 maart presenteren de leerlingen de aangeleerde
choreografie op het schoolplein in
de vorm van een flashmob, direct na
schooltijd. Een professionele cameraman zal een gave videoclip maken
van dit optreden.
Cultuurpunt Aalsmeer organiseert
graag projecten op maat voor scholen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met combinatiefunctionaris Lennard Gols via
lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl

Pubers...

Keukenprins(es) gezocht
voor Bindingkamp
Aalsmeer - De kampen georganiseerd door de kampcommissie van
Stichting de Binding zijn een begrip
in Aalsmeer. Zo’n 260 kinderen/jongeren gaan jaarlijks als deelnemer
mee naar acht kampen in binnenen buitenland. De leidingteams bestaan uit 8 tot 10 vrijwilligers, waarvan 1 of 2 personen de kooktaak op
zich nemen. Er zijn voor alle kampen jaarlijks zo’n 60 tot 65 vrijwilligers nodig. Voor het kamp naar
Apeldoorn van 16 tot 23 juli zoekt
de Binding nog twee vrijwilligers die
willen koken.
Als kok vervul je een belangrijke
taak in het dagelijks reilen en zeilen
van het kamp. Als het eten goed is,
kan het kamp al niet meer stuk. Er
worden kampmaaltijden bereid zoals andijvie stamppot, nasi of macaroni en op de Bonte Dag is er een
heel feestelijk menu.
Naast het verzorgen van de avondmaaltijden zorg je in de ochtend

voor het ontbijt en ‘s middag voor de
lunch. Als de kampgroep op het terrein blijft hoort bij de lunch een populair kamphapje zoals wentelteefjes of hussfluss.
Van de maaltijden zijn recepten beschikbaar, waarin de hoeveelheden
en tips voor het koken van de maaltijden zijn beschreven. Deze naslagwerken zijn opgebouwd door collega koks die al lange tijd gekookt
hebben voor de kampen.
Kok zijn vraagt geen diploma maar
wel affiniteit met koken voor een
grote groep, kennis van hygiëne en
vaardigheid in het omgaan met het
voedingsbudget. Het is hard werken
in de keuken maar de waardering
van de groep, de gezelligheid en
de lol in de avonduren maken deze
taak tot een heerlijk avontuur.
De Binding hoopt dat twee enthousiaste koks zich aanmelden bij de
voorzitter van de kampcommissie,
Kitty Matthijs 06-25556777.

Gemeente gaat er iets aan doen!

Speelplek té avontuurlijk..
Kudelstaart - Het was een geweldig succes, de avontuurlijke speeltuin in de Kamerling Onnesweg.
Spelen en ontdekken tussen en met
natuurlijke materialen, maar op dit
moment is de speelplek een tikkeltje te avontuurlijk. Niet te gebruiken, zeker niet zonder flinke kaplaarzen. Er zijn flinke buien gevallen en de regen hebben de speeltuin doen veranderen in een wateren modderpoel. Buurtbewoner Lotte trok aan de bel bij de Meerbode
en de krant belde natuurlijk de eige-

naar, de gemeente. Deze laat in een
reactie weten er serieus iets aan te
gaan doen. Op korte termijn is lastig, maar het proces gaat nog deze
week in werking gezet worden. Met
een aannemer gaat poolshoogte genomen worden en bekeken wat gedaan moet worden om de wateroverlast terug te dringen.
Het heeft dus de aandacht. Want
natuurlijk vindt ook de gemeente
het zonde dat deze leuke ontdekkingsplek voor kinderen nu ’buiten
gebruik’ is.

Foto’s renovatie in Historische Tuin

Seringenpark 65 jaar jong
Aalsmeer - Nu er zoveel bomen
zijn gekapt in het Seringenpark en
ook de perken er kaal bijliggen is
goed te zien hoe het park er uitzag
in 1951. Dat jaar, nu 65 jaar geleden,
werd het ontwerp van C.P. Broerse uitgevoerd. De foto laat de jonge
aanplant zien en wat ook opvalt is
dat de bejaardenhuisjes aan de andere kant van de Ophelialaan nog
niet zijn gebouwd. Die zouden pas
in 1956 opgeleverd worden. Het is
niet voor niets dat het verwaarloosde park nu een grondige opknapbeurt krijgt. De seringen zijn inmiddels terug geplant in de verhoogde vakken en nu is men bezig nieuwe bomen te planten op de plaatsen waar de oude vervangen moesten worden.
Ook komen er weer bomen terug
langs de paden zoals Broerse dat
oorspronkelijk ook had bedacht. In
de buitenranden van de perken komen in totaal zo’n 2500 rozenstruiken. Gekozen is voor sterke doorbloeiende trosrozen zodat er lang
kleur is in het park. Alles zoveel mogelijk in de sfeer zoals dat 65 jaar
geleden ontworpen is.
Afvalbakken
De werkgroep ‘Behoud Seringenpark’ e.o. is heel tevreden over de
werkzaamheden. Ondanks kou en
regen gaan de mannen (en vrouw)
van de Meerlanden en de ingehuurde bedrijven in een stug tempo door. Ook de samenwerking met

de Historische Tuin, die de seringenstruiken levert en de gemeente
Amstelveen is prima. Een wens van
de werkgroep lijkt niet uit te mogen komen. Graag zien ze alle afvalbakken naast de bankjes teruggeplaatst. Dat gaat niet gebeuren.
Gekozen is voor bakken bij de uitgangen van het park die zowel voor
hondenpoepzakjes als voor gewoon
afval zijn bestemd. Bij de poepzakautomaat in het park staat wel een
afvalbak. Dat betekent dat iedereen
wat verder moet lopen met zijn afval.
Maar dat is vast geen bezwaar voor
de bezoekers van het straks gloednieuwe ‘bejaarde’ Seringenpark.
Want genieten van al dat moois betekent ook netjes houden!
Foto-expositie
Eén van de leden van de werkgroep ‘Behoud Seringenpark’ e.o.
Sjaak Koningen heeft de afgelopen
vier jaar alle ontwikkelingen in het
park gefotografeerd. De prachtige
foto’s van de renovatie zijn zondag
20 maart te zien in de Historische
Tuin aan het Praamplein waar vanaf 13.30 uur een speciale seringenmiddag wordt gehouden. De middag start met een introductie, er is
een rondleiding, een demonstratie
enten en bezoekers kunnen zelf oefenen met stekmateriaal en entwas.
Om 15.00 uur is er een veiling waar
men seringen kan kopen. Graag
aanmelden via info@historischetuinaalsmeer.nl of 0297-322562.

Aalsmeer - De puber heeft een
week vakantie. Ging hij vroeger nog
stil in een hoekje zitten spelen, een
paar jaar later zitten tekenen en nog
wat verder op zijn gemak gamen,
dan is dat nu geheel andere koek.
“Ik verveel me.” Is de dagelijks terugkerende zin. En die hoor ik reeds
op zondag. De week moet nog beginnen. “Ga dan wat afspreken met
vrienden.” Probeer ik. Het is snertweer, dus fietsen naar Hoofddorp
is geen doen en niemand schijnt te
kunnen. “Zoek een vriend op, hier
om de hoek.” En zo geschied. Gezellig een beetje gek doen met elkaar, stoere verhalen ophangen en
een spelletje X-boxen zal het wel
worden, denk ik. Maar ze giechelen echt als twee bakvisjes aan een
stuk door. in het begin moet ik daar
wel om grinniken, maar het begint
me zo onderhand aardig te irriteren.
Sterker nog; Ik erger me kapot! Ook
nu weer komt de vraag: “Ma-am,
wat kunnen we nou gaan doen?”
Ja, weet ik veel, denk ik. Zoek het
uit.. Ik ben tussen het opvoeden
door (want, wat valt er nu weer op
de grond, wat maken jullie een lawaai en hou nou eens op met dat
stomme gegiechel) ‘gewoon’ aan
het werk. Ik kan me amper concentreren op mijn artikels die ik moet
uitwerken vanaf mijn datarecorder,
die ik op volume 10 heb staan, omdat ik anders niet boven dat pubergezanik uitkom. Ik geloof dat ik niet
zo goed tegen dat gedrag kan. “Yo,
mam, mogen we dit. Hé mam, zullen
we dat?! Heb je geen cola meer? De
eieren zijn op. Had je geen chips gehaald? Mag hij blijven slapen?” Pffff,
ik ben over het algemeen een redelijk geduldige moeder, tot op zekere
hoogte. De hoogte, waar hij nu dus
met grof geweld overheen dendert.
Het stoom komt nog net niet uit mijn
oren, maar het bloed komt wel bijna
vanonder mijn nagels. Oké, vriendje.. uhh.. vriend één blijft slapen op
dinsdag, maar die lust (vrijwel) niks,
dus gaat mijn maaltijd, die ik in gedachten had, niet door. “Ik word
misselijk van rijst en lust bijna geen
groente. Zal ik dan patat halen?”
Begint hij. Mijn zoon roept natuurlijk gelijk dat hij dan ook patat wil.
Daar gáán mijn plannen.. Ik geef dit
keer toe. En hij mag ook blijven slapen. Het is tenslotte maar één keer
per jaar voorjaarsvakantie. Met een

briefje van twintig stuur ik ze lekker
naar de snackbar. “Eet daar maar.”
(‘dan heb ik ff rust’ denk ik). Daarna
gaan ze naar de kermis, maar, omdat het miezert, komen ze snel weer
van een kouwe kermis thuis (om
maar in die sfeer te blijven) en gaan
verder met vervelen in de speelkamer van zoonlief. Ze kijken nog een
filmpje tot laat, maar gaan dan toch
lief slapen. Ik heb er geen last van.
De volgende dag blijft vriendje twee
logeren. “Laat hem maar ná het
eten komen.” Roep ik gelijk. Want,
het rijst-groente-prutje dat ik een
dag heb uitgesteld komt vanavond
toch écht op tafel. Het komt goed
uit, want mijn zoon moet ook nog
even sporten. Kickboksen, twee uur
achter elkaar. Als dat niet een beetje van zijn tomeloze energie opslokt,
dan weet ik het niet meer. Om acht
uur ’s avonds gaan ze, met vriend
één erbij, opnieuw naar de kermis
en als ze thuiskomen maken ze nog
even lawaai en gieren van het lachen. Waarom? Ik zou het niet weten. Puberbreinen. Er wordt nog geprobeerd om met z’n drieën te blijven slapen, maar daar steek ik een
stokje voor. Sorry mannen, maar
drie is voor mij teveel. “Dan gaan
we naar vriend één met elkaar, van
die moeder mag het wel!” Vaderlief
bemoeit zich er dit keer ook tegenaan: “Nee, jongens, we doen gewoon zoals afgesproken. Klaar!” Resoluut zegt mijn zoon: “Oké.” Waarom bij mij nou nooit?? Enfin, puber
één fietst naar huis en huispuber en
puber twee slapen gezellig bij elkaar. Als wij al lang en breed op bed
liggen, het is al zeker na twaalven,
wordt er nog uitgebreid gekletst.
Ik roep vanuit onze slaapkamer dat
wij morgen weer moeten werken en
dat het nu wel klaar is. Toch hoor
ik twee overslaande stemmen zeker nog een half uur door fluisteren. Die baarden in de keel hè.. echt
zachtjes lukt dan niet meer en verraad hun gefluister. Ik val uiteindelijk toch glimlachend in slaap. Ik
ben tenslotte ook puber geweest.
De volgende dag worden de jongens lekker laat wakker, dus ik kan
achter mijn pc ongestoord aan de
slag. Als ze wakker zijn bekijk ik de
schade en ruim de rommel enigszins op, nadat ik hen eerst uiteraard
gevraagd heb om dat zelf te doen.
Er liggen nog wat snoeppapiertjes
en staan wat lege glazen. Ook kunnen de dekbedhoezen en het overige linnengoed linea recta de wasmachine in. Raam open. Want pubers maken niet alleen lawaai, zijn
ondoorgrondelijk, vervelen zich suf
en lachen om niks, ze stinken ook
nog eens een uur in de wind!
Lees volgende keer mijn column
over de leuke kanten van pubers.

Graankorrel haalt 800 euro
op voor Compassion

Amstelveens Poppentheater

Twee voorstellingen over
dekens, dromen en slaap
Amstelland - Dit weekeinde zijn er
twee voorstellingen voor de allerjongsten in het Amstelveens Poppentheater. Op zaterdag is Groep
Rood te zien met ‘Dames en Dekens’, een beeldende voorstelling
voor kinderen vanaf één jaar. Zoefff,
onder de deken, erachter, erop.
De deken is zachter dan mijn harde kop. Is het laken te eten? Is de
deken een dier? Zal het laken wel
smaken? Maakt de deken plezier?
Dames & Dekens is een voorstelling zonder verhaal. De zachtheid
van dekens vormt de basis voor een
collage van klanken, beelden en bewegingen die past bij de wereld van
jonge kinderen. Op zondag speelt
Project Sally de dansvoorstelling
‘Dekbed’. Waar ga je naar toe als je
droomt? En wat kun je doen als het
donker je bang maakt? En wat als ik
niet meer wakker word? Blijf ik dan
voor altijd in mijn droom? Over slapen, dromen, angst voor het donker en een gevoel te verdwijnen. De
dans is dynamisch, virtuoos en soms
acrobatisch. Dekbed is een klei-

Kudelstaart - De Graankorrel heeft
de afgelopen weken geld verzameld voor Compassion in Uganda.
Het project hebben de leerlingen
en leerkrachten nu met elkaar afgesloten. En hoe! Meer dan 480 flessen zijn er opgehaald door de onderbouw. De bovenbouw heeft allerlei klusjes gedaan en is bezig geweest met geld verdienen voor het
goede doel. Een greep uit de dingen die gedaan zijn: Er zijn auto’s
gewassen, was opgevouwen, tuinen opgeruimd door de kinderen
van groep 5 en 6 en kinderen van
7 en 8 hebben cake gebakken en
verkocht, vers geperst sap aan de
man/vrouw gebracht, kaarten gemaakt en nog veel meer goede acties bedacht! Totaal is in de afgelo-

pen drie weken met elkaar ruim 800
euro opgehaald voor Compassion.
Compassion is een stichting die zich
inzet voor kinderen in derde wereld
landen. Ze zorgen ervoor dat kinderen een kans krijgen om naar school
te gaan en in projecten terecht komen waar ze een toekomst krijgen.
Door educatie hebben ze meer kans
op een kansrijke toekomst om zo uit
de armoede te komen en te blijven.
Vincent Leighton, één van de ouders
van de Graankorrel, gaat in Uganda de muskathlon lopen om kinderen in Uganda deze kansen te bieden. Hij is de drijfveer achter deze
actie geweest op de Kudelstaartse
basisschool.
Kijk voor meer informatie op www.
compassion.nl.

ne poëtische vertelling over wat er
gebeurt als je ogen sluit. Een groot
verhaal voor kleine mensen, voor iedereen vanaf vier jaar.
Dames en Dekens (1+) is te zien in
het Amstelveens Poppentheater op
zaterdag 12 maart, aanvang 10.30
uur. Dekbed (4+) is te zien op zondag 13 maart, aanvang 14.30 uur.
Reserveren kan via 020-6450439;
info@amstelveenspoppentheater.
nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Boerenvreugd: 3
Geitjes geboren!
Aalsmeer - Goed nieuws, de lente is in aantocht. In ieder geval op
de kinderboerderij, want op Boerenvreugd zijn drie geitjes geboren.
De Toggenburger geit Pien is moe-

der geworden van twee jongens en
een meisjes. Ze heten Marijn, Alfred
en Emma. Moeder Pien heeft het
behoorlijk druk met haar drietal. En
ze is natuurlijk heel trots. Ze toont
graag haar kleintjes aan de bezoekers. Op kraamvisite kan tijdens de
openingstijden van kinderboerderij
Boerenvreugd aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.

Trots van Aalsmeerfeesten staan altijd garant voor gezelligheid.

Zaterdag in Feesterij De Bok

8e Trots van Aalsmeer-feest
Aalsmeer - Het wordt dit jaar al
voor de achtste keer georganiseerd:
Het Trots van Aalsmeerfeest. Zaterdag 12 maart aanstaande is het zover. Om 18.00 uur gaan de deuren
van Feesterij De Bok al open, om ervoor te kunnen zorgen dat het een
echte ‘derde helft’ betreft (het zesde seniorenelftal van FC Aalsmeer
zaterdag speelt die middag eerst
nog een wedstrijd). Uiteraard zorgt
de organisatie rond die tijd voor
een lekker hapje. Kaarten zijn nog
steeds verkrijgbaar!
Het feest, dat wordt georganiseerd
door leden van het zesde seniorenelftal van FC Aalsmeer, werd de eerste twee keer in de oude kantine aan
de Dreef gehouden, maar verhuisde
wegens succes naar de grotere locatie The Beach. Daarna werd uitgeweken naar Danscafé De Praam
en nu wordt al voor het tweede jaar
op rij Feesterij De Bok als feestlocatie gebruikt.
Roparun
Na het grote succes van het feest
van vorig jaar, verwacht de organisatie ook dit jaar weer een overweldigende opkomst. Een grote opkomst is niet alleen goed voor
de gezelligheid, maar ook aan een
goed doel, namelijk de ‘Roparun’.
Een team van De Vries Scheepsbouw doet mee aan deze hardloopwedstrijd tegen kanker en de organisatie van het Trots van Aalsmeerfeest heeft besloten een groot deel
van de opbrengst te gebruiken om
dit team te sponsoren. Dus; hoe

meer mensen zaterdag de weg naar
Feesterij De Bok weten te vinden,
hoe meer geld voor de Roparun
wordt opgehaald!
Beste derde helft
Voor deze editie van het feest heeft
de organisatie gekozen voor een
iets andere aanpak dan gebruikelijk. Er wordt namelijk georganiseerd volgens het principe van ‘de
beste derde helft’. Dit is een wedstrijd waarin vriendenteams door
heel Nederland feesten organiseren
en het team dat de hoogste omzet
haalt op het feest, wint een weekend weg voor het hele team. Omdat ‘De Trots’ ‘s middags om 14.30
uur nog een uitwedstrijd op het programma heeft staan, start het feest
al om 18.00 uur en kan er zodoende echt gesproken worden van een
derde helft. Voor de bezoekers die
ook al vroeg van het feest willen komen genieten, is uiteraard een lekker hapje geregeld. Er zijn namelijk
broodjes hamburger verkrijgbaar.
Naast dit smakelijke vertier, heeft de
organisatie ook voor ander vermaak
gezorgd. Er wordt namelijk een loterij gehouden, waarvan de hoofdprijs
een rondleiding is voor twee personen, op een super-de-luxe jacht van
De Vries Scheepsbouw.
Kaarten voor het feest kosten 5 euro per stuk en zijn nog verkrijgbaar,
maar wees er snel bij, want de verkoop gaat heel hard. Kaarten zijn te
verkrijgen bij één van de spelers van
Trots van Aalsmeer of te bestellen
via Facebook.
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Zaterdag 19 maart, help ook mee!

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Opschoonactie in Centrum
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart is
het weer Landelijke Opschoondag en daarom organiseert Garby
Aalsmeer een opschoonactie. Dit
keer in het Dorp, rond het Praamplein, het Molenpad en de Zijdstraat. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen! Verzamelen vanaf 9.30 uur in De Oude Veiling in de
Marktstraat 19 onder het genot van
een kopje koffie of thee. Om circa
10.00 uur geeft Garby Aalsmeer een
openingstoespraak en daarna gaat
de groep aan de slag tot een uurtje
of 13.00 uur en sluiten daarna weer
in De Oude Veiling af met een kop
soep. Kinderen zijn natuurlijk ook
zeer welkom! Met hen wordt een
‘Garby’-bingo. Er zijn handschoenen
in kleine maatjes en veiligheidshesjes voor kinderen aanwezig en deze
mogen ze na afloop ook houden. Na

afloop ontvangen kinderen zelfs een
diploma èn nog een leuke verrassing! Want jong geleerd is oud gedaan! Ook voor de volwassenen zijn
er gratis handschoenen beschikbaar en ook zij ontvangen een verrassing! En voor knijpers wordt gezorgd door de gemeente. Dus, voelt
u zich geroepen om mee te helpen
met het opruimen van ons mooie
Dorp? Meldt u dan aan via Garby.
aalsmeer@gmail.com Aanmelden
is noodzakelijk in verband met de
hoeveelheid versnaperingen en presentjes! Wie het niet redt om aan
de gezamenlijke actie mee te doen,
wordt gevraagd in en om de eigen
tuin en straat het aanwezige zwerfvuil op te ruimen. Het motto is: “Samen houden we Aalsmeer schoon.”
Volg Garby Aalsmeer op Facebook
en/of Twitter en blijf op de hoogte!

Prinsen, prinsessen en Bikkels proeven

Nieuw in de Ophelialaan:
Het Chocopaleis
Aalsmeer - Paaseitjes, Paashazen,
pindarotsjes, melkchocoladetabletten, meer dan vijfenzestig verschillende soorten bonbons, pure repen,
macarons, slagroomtruffels, chocoladeharten, gemberbollen, chocoladefruit, origines tot 80% cacao,
rumbonen.. Loopt het water u al in
de mond? In het nieuwe Chocopaleis aan de Ophelialaan is dit lekkers allemaal te vinden. Maar dat
niet alleen; de vitrine met achttien
verschillende smaken ambachtelijk schepijs wordt tijdens het interview net op temperatuur gebracht
en is dus ook verkrijgbaar in de chique uitziende winkel met de zwarte markiezen voor het raam. Drijvende kracht achter de chocoladewinkel is de twintigjarige Samantha
Huften. Zij heeft de banketbakkersopleiding afgerond en in de praktijk veel ervaring opgedaan in diverse winkels. De eigenaar is Henri van
der Vliet. Hij bezit samen met zijn
broer Robert tevens café-restaurant
Wink langs de Ringvaart en zij hadden eerder een chocoladewinkel in
Uithoorn waar Samantha in dienst
was. Het ondernemerschap zit allen
duidelijk in het bloed. Op de vraag
hoe Samantha het vak in is gerold
antwoordt ze: “Ik bakte vroeger altijd graag taarten met mijn moeder
en wist gewoon dat ik dit wilde gaan
doen. Ik woon in Aalsmeer en we
hebben gezocht naar een geschikte
locatie. Dat bleek gewoon bij mij om
de hoek te zijn. Erg leuk.”
Vrijdag en zaterdag feest
Het Chocopaleis gaat vrijdag open.
Deze dag, maar ook zaterdag, zullen er prinsen en prinsessen rondlopen in de straat die een verras-

sing uitdelen. “Ja, prinsen en prinsessen horen natuurlijk bij een paleis hè.” Zegt Samantha lachend.
“Houd ze dus in de gaten! Zaterdag
hebben we een extra evenement:
Bikkels proeven. Dat is een relatief nieuw product; chocoladeballen in meer dan veertig verschillende smaken. Er zal een tafel staan en
iemand komt uitleg geven. Lekker
met een kopje thee of koffie erbij.
Het is echt een smaaksensatie! Wij
hebben zesentwintig verschillende
smaken in ons assortiment opgenomen.” In Het Chocopaleis zijn naast
het eerdergenoemde lekkers, leuke
kraam- bruilofts- en andere chocoladecadeaus te vinden. Uiteraard de
Sara’s en Abrahams, maar ook erotisch getinte-, sportieve- en andere creatieve chocolade uitspattingen. Alles wordt verpakt in een luxe
cadeauverpakking. Repen en harten
kunnen ter plaatse beschreven worden met een tekst naar keuze. En bij
Het Chocopaleis geldt: ’s morgens
besteld is dezelfde dag klaar. “Soms
kun je er zelfs op wachten, dat ligt er
een beetje aan hoe druk het is.” De
openingstijden van Het Chocopaleis
zijn van dinsdag tot en met donderdag van 09.30 tot 18.00 uur, op vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur en op
zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. Er
zullen maandelijks leuke acties zijn.
Volg de winkel op Facebook en blijf
zodoende op de hoogte. Samantha
geeft tot slot nog een tip: “Wist je
dat je niet moet kauwen op chocola? Je moet er op zuigen. Kom vanaf vrijdag maar lekkere dingen bij
mij proeven. Ik heb zin om te beginnen!” Het Chocopaleis is gevestigd
op nummer 99 in de Ophelialaan.
Door Miranda Gommans

Nieuw: Deugdenyoga door
Martine in Meander
Aalsmeer - Een nieuwe vorm van
yoga namelijk Deugdenyoga is van
start gegaan in Aalsmeer bij Yogamoveup. Docente is Martine: ”Ik
doe zelf al een aantal jaren aan yoga. Ik heb de Deugdenyoga opleiding bij Dolfijnwellness te Amsterdam afgerond en ik ben een gecertificeerd yogadocent. Ik heb intussen al enige ervaring opgedaan in
omliggende gemeenten met lesgeven en nu wil ik ook een start maken in Aalsmeer. Voor mij is yoga een prachtige manier om dichter bij jezelf te komen en daardoor
nieuwe ervaringen aan te gaan en je
open te stellen voor het leven. Door
aandacht te schenken aan de verschillende
ademhalingstechnieken word je bewust van je lichaam
en creëer je rust en ontspanning. Ik
wil u graag laten kennis nemen van
de nieuwe vorm van yoga, namelijk
Deugdenyoga. Hiervan is de basis
de klassieke vorm van Hatha yoga.
De Deugden geven de asana’ s nog
meer betekenis en diepgang. Denk
bijvoorbeeld aan de deugden moed,
kracht, zelfvertrouwen, vreugde en
dankbaarheid. Door de deugden te

integreren geef je de yogahoudingen een extra dimensie zodat je bewuster wordt van je innerlijke krachten en deze kunt toepassen in het
dagelijkse leven. Met moed, zelfvertrouwen en vreugde zie ik u graag
tegemoet en hoop ik met u deze bijzondere ervaring te mogen delen.”
Kijk voor meer informatie opde site www.yogamoveup.nl en meld
u aan voor een proefles of bel 0655165532 of mail naar info@yogamoveup.nl. De yogales is op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur bij Vita
Amstelland in Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20.

Overvaren met idyllische pontje

Heerlijk eten bij Inge en Albert
van Brasserie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Inge van Broekhoven
en Albert Pielanen zijn sinds één
jaar de trotse pachters van het horecagedeelte van Watersportvereniging Nieuwe Meer, aan het einde van de oude Kolenhaven aan de
Stommeerweg. Ze hebben diverse bedrijven gerund in Amsterdam,
waaronder de horeca van een hotel.
Albert is chef-kok en vertoont zijn
kunsten in de ruime semi-open keuken. Net na het interview verwent hij
deze verslaggeefster met een heerlijke lunch. Meewerkend gastvrouw
Inge vertelt dat het verenigingsleven
hen beiden zeer aansprak. Ze wonen in Amstelveen en zochten door
omstandigheden een nieuwe uitdaging. Het werd de jachthaven. Vorig
seizoen is als zeer positief ervaren.
“We hebben veel Aalsmeerders leren kennen en hebben weer zin in
aankomend seizoen.” Aldus de enthousiaste gastvrouw. Per 1 april
begint het watersportseizoen officieel, maar sinds afgelopen weekend geeft de brasserie al een voorproefje voor de lokale bevolking.
Het is namelijk de bedoeling dat
niet alleen watersportleden komen
eten, zeker ook buitenstaanders
zijn welkom “Wij begroeten een ieder van harte! Of je nu een kop koffie komt drinken met iets lekkers erbij in de ochtend, heerlijk komt lunchen, de vrijdagmiddagborrel met
bijpassend hapjes komt beleven of
uitgebreid wilt dineren, het kan bij
ons allemaal. Onze brasserie biedt
plaats aan zo’n veertig gasten en
als we het terras openen met mooi
weer komen daar nog eens vijfenveertig plekken bij.” Op de menukaart staan heerlijke gerechten. De
proeverij à 29 euro vijftig is een aanrader. Dat betreft een assortiment
uit de voor-, hoofd- en nagerechten. De voorgerechten die geproefd
werden waren flammkuchen (ook
geschikt als borrelhap), eendenleverterrine, gamba’s piri piri en ravioli gevuld met bospaddenstoelen en
crème van Parmezaanse kaas, vervolgens kwam er Herreford steak
op het bord en daarna een vegetarisch gerecht, genaamd Khubz. Dit
is Arabisch brood gevuld met geroosterde groenten en feta. Als diner komt daar nog eens een nage-

rechtenproeverij bij, maar voor de
lunch was dit meer dan voldoende
en overheerlijk. Er kan tevens genoten worden van een saté van kippendijtjes of een hamburger en verder zijn er op de krijtborden specialiteiten van de dag te vinden. Ook is
er een maandelijks wisselend driegangenmenu à 25 euro waarbij iedere maand een stad centraal staat.
Deze maand is dat Parijs, in april
Barcelona. “Dan staan er tapas op
het menu, natuurlijk paella en als
nagerecht Crema Catalana. Voor de
lunch kan er naast de avondmenukaart een keuze gemaakt worden
uit diverse soepen, oerbrood, salades en luxe belegde broodjes.” Alle
gerechten worden door Albert vers
bereid met, waar mogelijk, biologische producten. Ook wordt ijs huisgemaakt. Momenteel wordt er geexperimenteerd met caramelijs en
een speciale Don Papa rum. Dieetwensen zijn bespreekbaar. Een glas
huiswijn is er al vanaf 3 euro.
Pontje bedienen
De openingstijden van Brasserie
Nieuwe Meer zijn in maart op vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00
tot 00.00 uur en vanaf 1 april zes dagen in de week van 12.00 tot 00.00
uur, “Behalve op de maandag, dan
hebben we onze rustdag. Je kunt
overigens in maart wel op afspraak
een lunch bij ons reserveren hoor.
Alles is mogelijk. Op zondag 27
maart is er vanaf 16.00 uur weer een
leuke Jazzmiddag. Aansluitend kan
er bij ons een hapje worden gegeten. De entree is gratis. Om bij ons
te komen moet het idyllische pontje worden bediend. Als dat om welke reden dan ook niet goed lukt bieden wij uiteraard de helpende hand.
Bel dan naar 0297-324589 of 0651549406.” Tenslotte wil Inge van
Broekhoven graag nog een heropeningsactie aanbieden: “Iedere nieuwe bezoeker krijgt, bij gebruik van
lunch of diner, de eerste consumptie gratis aangeboden van het huis.
Dus graag tot ziens in onze Brasserie!” Kijk voor verdere informatie op
de Facebookpagina ‘brasserienieuwemeer’. Stommeerweg 2.
Door Miranda Gommans

Boekhuis viert boekenweek
met beschuit en Arthur Japin
Aalsmeer - Van 12 tot en met 20
maart vindt de Boekenweek 2016
plaats. Voor Boekhuis Aalsmeer reden om een week lang een feestje te vieren in de winkel. De Boekenweek is immers voor lezers een
van de hoogtepunten in het literaire jaar. Zoals gebruikelijk krijgt iedereen tijdens de Boekenweek bij
besteding van ten minste 12,50 euro aan boeken het Boekenweekgeschenk cadeau. Het geschenk is dit
jaar geschreven door de veelgeprezen auteur Esther Gerritsen, bekend
van romans als Superduif, Dorst en
Roxy. Behalve een mooi kort verhaal
in een gebonden boekje is het Boekenweekgeschenk ook een gratis
vervoersbewijs. Op zondag 20 maart
kunt u op vertoon van het geschenk
gratis met de trein reizen in heel Nederland. Nederland en Vlaanderen
zijn in 2016 gezamenlijk gastland op
de internationale Boekenbeurs in
Frankfurt. De Boekenweek richt zich
daarom op dit buurland onder het
motto ‘Was ich noch zu sagen hätte’. Duitsland is het land van Bach,
Berlijn en Bratwurst. Van Goethe,
Brecht, Schiller en Böll. Van diepgeworteld voetbalsentiment en kuilen
aan het strand. En van de Tweede
Wereldoorlog. Maar onze grote buur
biedt nog zoveel meer onderwerpen om over te praten, te lezen en
te schrijven. In het Boekhuis een selectie van boeken waarin Duitsland
centraal staat of die zijn geschreven door Duitse auteurs. Ook is voor
2,50 euro het Boekenweekessay te
koop. In het essay vertelt David van
Reybrouck over het vergeten ministaatje Moresnet.
Feestelijke start
Het Boekhuis gaat de Boekenweek
feestelijk beginnen. Klanten worden

uitgenodigd om zaterdag 12 maart
tussen 10.00 en 12.00 uur gezellig
langs te komen voor een kop koffie of thee en beschuit met muisjes.
Hiermee wordt tevens gevierd dat
Boekhuis-eigenaar Constantijn en
zijn vrouw Ingrid eind februari een
zoon hebben gekregen. Voor klanten liggen er gratis Boekenkranten
klaar en een speciale Boekenweekuitgave van De Groene Amsterdammer. Traditiegetrouw organiseert het
Boekhuis samen met Amstelland
Bibliotheken en de Stichting KCA
ook weer een Boekenweeklezing
van een bekende schrijver. Vrijdagavond 18 maart komt niemand minder dan Arthur Japin naar Aalsmeer
om te vertellen over zijn werk en
zijn meest recente roman De gevleugelde. Kaarten voor de lezing,
die plaatsvindt in De Oude Veiling,
zijn te koop via http://www.debibliotheekamstelland.nl of kunnen gereserveerd worden in het Boekhuis.
Auteur Esther Gerritsen.
Foto: Karoly Effenberg.

Paasbrunch in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 25 maart willen wij u uitnodigen voor een heerlijke en
gezellige brunch in wijkpunt ‘Voor Elkaer’.
De brunch begint om 12.30 uur, met o.a, een heldere kippensoep,
verschillende soorten broodjes, pasteitje, luxe vleeswaren, gekookte
eitje, roerei, koffie/ thee, jus d’orange, zoetwaren enz. en na, heerlijk ijs
met advocaat en slagroom. De kosten voor deze brunch zijn €12,50 p.p.
U kunt zich opgeven vóór 23 maart bij één van de gastvrouwen.
Tel. 0297 - 82 09 79. Wij vragen u bij het reserveren te betalen.
Deze uitnodiging is voor iedere 55+er. In Kudelstaart en omgeving.
Goede vrijdag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ en inloopcentrum
Kudelstaart
Goede Vrijdag 25 maart is wijkpunt ‘Voor Elkaer’ de hele dag geopend
van 9.00 - 17.00 uur. De Paasbrunch is om 12.30 uur.
Het Inloopcentrum is ook geopend met de activiteit breinzaken en
geheugentraining om 10.00 uur.
Piano concert in Zorgcentrum Aelsmeer
De komende week is er een piano concert, van de leerlingen van
Hanneke Maarse in Zorgcentrum Aelsmeer waarbij ook
belangstellenden uit Aalsmeer en omgeving welkom zijn. Op zondag 20
maart om 15.00 uur in de grote zaal.
Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdagmiddag 22 maart is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige
creatieve middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis
mee doen, we gaan deze middag een ‘Paasstukje’ maken.
De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen dan
vragen we een bijdrage van €7,50, dit is incl. consumpties.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen
0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Gerberakas in Mexico ontruimd

Resultaat in strijd tegen
illegale vermeerdering
Aalsmeer - Florist Holland B.V., de
specialist in veredeling en vermeerdering van gerbera’s, leidt wereldwijd intensieve controles op illegale vermeerdering. Onlangs heeft
het veredelingsbedrijf op een aantal Gerberabedrijven illegale Gerbera planten ontdekt in de Mexicaanse provincie Estado de México, wat leidde tot juridische stappen
door Florist Holland. Op woensdag 2
maart hebben deze acties geresulteerd in het ruimen van een volledige Gerberakas met planten die illegaal vermeerderd waren.
Florist Holland streeft naar waarborging van genetische kwaliteit en bescherming van de eerlijke teler alsmede de integriteit van de gehele sierteeltindustrie, mede door alle veredelde producten te registreren onder hun correcte naam (PBR).
Met de genomen acties bevestigt
het veredelingsbedrijf zijn loyaliteit
aan klanten en handelaren, om hen
te helpen een gezonde markt te creeren zonder oneerlijke concurrentie

door illegale vermeerdering van genetica. Florist Holland zal dan ook
controles blijven uitvoeren. Tevens
dringt het veredelingsbedrijf er bij
alle producenten op aan te handelen binnen de wettelijk kaders en illegale vermeerdering van gerbera’s
te rapporteren aan Florist Holland of
één van de agenten uit zijn wereldwijde netwerk.
Florist Holland B.V. heeft zich gespecialiseerd in de veredeling en
vermeerdering van Gerbera snijbloemen en potplanten en levert zaden en jonge plantmateriaal over de
hele wereld. Florist Holland heeft
een sterke en ambitieuze drive voor
creatieve ontwikkeling en verbetering van Gerbera’s. Met een klantgerichte focus, een groeiend, wereldwijd netwerk en vele jaar ervaring, is Florist Holland een betrouwbare partner voor alle partijen in de
keten van de internationale sierteelt.
Kijjk voor meer informatie over Florist Holland op de website www.gerbera.com.

Op 22 maart in De Oude Veiling

Eerste vrijwilligersborrel!
Aalsmeer - Op dinsdag 22 maart
van 18.00 tot 20.30 uur organiseert
Aalsmeervoorelkaar de eerste Vrijwilligersborrel met soep en brood.
Een avond vol inspirerende verhalen
en ontmoeting voor en door vrijwilligers in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. Spreker van de avond is
rasidealist en wereldverbeteraar Jan
Wolsheimer. Hij vertelt over de bijzondere ontmoetingen die hij had als
vrijwilliger bij de Vluchtkerk en als
vrijwilliger in Amsterdam Oost. Wolsheimer is mede initiatiefnemer van
de actie ‘Gastgezin voor een vluchteling’ met inmiddels meer dan 26.000
vrijwilligers. Ook was hij één van de
oprichters van de Vluchtkerk in Amsterdam.
Voedselbank
Anita, oud cliënt van de Voedselbank
én vrijwilliger bij het Crown Theater,
vertelt in een interview wat de hulp
van de Voedselbank voor haar betekend heeft en hoe het nu met haar
gaat. De avond wordt afgesloten met
een borrel waar vrijwilligers en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en
hun ervaringen kunnen delen.

Aalsmeervoorelkaar
Aalsmeervoorelkaar is de online
marktplaats voor vrijwillige hulp in
Aalsmeer en Kudelstaart. Het is de
opvolger van Zorgvoorelkaar.com.
Aalsmeervoorelkaar is een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties uit Aalsmeer
en wordt onder leiding van de vrijwilligerscentrale Amstelland uitgevoerd in opdracht van de gemeente Aalsmeer. Meer info en aanmelden via www.aalsmeervoorelkaar/
vrijwilligersborrel. Ook inwoners van
Aalsmeer die (nog) geen vrijwilligerswerk doen zijn welkom!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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‘Ook risico’s omgeving betrekken’

19 Jarige onwel
door alcohol

College: Veiligheidsonderzoek
Schiphol een goede zaak!
Aalsmeer - Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer op/rond Schiphol
Aalsmeer - Naar de veiligheid van
het vliegverkeer op en rond Schiphol is de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart. Een aantal incidenten op de luchthaven de afgelopen
jaren is de aanleiding voor dit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om
het opstijgen van vliegtuigen vanaf een niet vrijgegeven baan en het
oversteken of rijden op een baan die
in gebruik is voor luchtverkeer. Eind
februari heeft een dergelijk voorval
plaatsgevonden. Een vliegtuig probeerde te landen op de Aalsmeerbaan. Juist op dat moment stak een
ander vliegtuig de baan over. Het
landende toestel kreeg op tijd een
waarschuwing van de vluchtleiding,
heeft een doorstart gemaakt en is
later alsnog veilig geland.
De Onderzoeksraad wil nu achterhalen wat de oorzaken zijn van deze incidenten. Komt het door de ligging van de banen, wordt het te vol
op de luchthaven en te druk in de
lucht? Het onderzoek dient ook bij
te dragen aan het verbeteren van
de veiligheid van Schiphol. Het onderzoek wordt toegejuicht door de
directie van Schiphol, de Luchtverkeersleiding en door staatssecretaris Dijkstra. “Veiligheid van het

vliegverkeer op en rond de luchthaven is een topprioriteit”, aldus de reactie van het luchthavenbedrijf.
Inwoners zijn ook vast blij met dit
onderzoek. De ‘buren’ vliegen dagelijks heel frequent over Aalsmeer
en Kudelstaart. Een reactie van wethouder Tom Verlaan van onder andere Schiphol-zaken: “Het college
vindt het zorgelijk dat er kennelijk
in de afgelopen periode voldoende incidenten zijn geweest om een
onderzoek te rechtvaardigen naar
de veiligheid op de luchthaven. Zoals wij hebben begrepen hebben de
incidenten vooral te maken met bijna-botsingen op de landingsbaan
of vliegtuigen die opstegen van banen die nog niet waren vrijgegeven.
Als gemeente in de directe nabijheid van de luchthaven is het voor
onze veiligheid echter van groot belang dat naar dit soort incidenten
onderzoek wordt gedaan. Het college vindt het dan ook een goede
zaak dat de Onderzoeksraad voor
Veiligheid nader onderzoek gaat instellen naar aanleiding van deze incidenten. Het college zal het onderzoek uiteraard op de voet volgen en
er ook op aandringen dat in het onderzoek ook de risico’s voor de omgeving, zeker ook in het licht van
de gewenste verdere groei van de
luchthaven, worden betrokken.”

2 Inbrekers bij de
achterdeur

‘Bruggen slaan tussen bedrijfsleven en instellingen’

Burgemeester en wethouder
bij Dutch Flower Group
Aalsmeer - Op 2 maart waren Burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Ad Verburg van Economische Zaken op bezoek bij Dutch
Flower Group. “Een echt Aalsmeers
familiebedrijf dat bloemen en planten over de hele wereld exporteert
en de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt”, aldus directeuren Marco van Zijverden (CEO) en Harry Brockhoff
(CFO). Bedrijven zoals Dutch Flower Group zijn belangrijk voor de
Aalsmeerse en de regionale economie en werkgelegenheid. Het college van Aalsmeer wil de locale economie versterken en bijdragen aan
een gunstig ondernemersklimaat.
Innovatie
In het gesprek legde Van Zijverden
uit dat de internationale sierteelt de
laatste jaren onder druk staat. Eerst
de crisis en nu de lage roebel. Ruim
70 procent van de bloemen wordt in
Nederland geteeld, maar productie
uit landen zoals Ethiopië, Kenia en
Columbia groeit. “Wij proberen tijdig
in te spelen op trends zoals de globalisering en toenemende verkoop
via supermarkten”, zegt Van Zijverden. “Verder doen wij veel aan verduurzaming en innovatie, bijvoorbeeld transport van bloemen via
zeecontainers en de verkoop van
bloemen via e-commerce. Ons bedrijf in Afrika koopt bloemen in volgens Fairtrade principes. Onze afne-

mers vinden Fairtrade en duurzaamheid ook steeds belangrijker.”
Wereldwijd
Verder sprak de directie met de burgemeester en de wethouder over
het belang van een goede logistieke
infrastructuur in Aalsmeer en omgeving. Het is naast kennis en innovatie een cruciale voorwaarde voor
Aalsmeer om haar leidende positie
in de wereldwijde bloemenhandel
te behouden. Het college en Dutch
Flower Group zien beiden de urgentie van een Ongestoord Logistieke
Verbinding (OLV), waardoor transporteurs ongehinderd van en naar
de veiling kunnen rijden. Ook de gemeentelijke plannen voor een nieuwe structuurvisie voor Green Park
zijn, vanuit de groencluster gedachte, belangrijk voor Dutch Flower
Group. Volgens burgemeester Nobel is verdere ontwikkeling van de
sierteeltsector niet alleen belangrijk
voor de regio maar ook voor de ‘BV
Nederland’. “Wij proberen bedrijven
te faciliteren en waar mogelijk bruggen te slaan tussen bedrijfsleven en
andere instellingen, bijvoorbeeld op
het gebied van innovatie of om het
groenonderwijs beter te laten aansluiten op behoeften van de sierteelt. Dit doen wij samen met bedrijven, onderwijs- en wetenschappelijke instellingen en financiële
dienstverleners binnen de Greenport Aalsmeer.”

Aalsmeer lieflijk in rioolheffing

Belastingen gemeenten
met elkaar vergeleken

Betere doorstroming A9 bij Amstelveen

Verbetering bereikbaarheid
noordelijke Randstad
Amstelveen - Het verbreden van
de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht is een stap dichterbij gekomen met het tekenen van het gewijzigde Ontwerptracébesluit door
minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De A9 krijgt
tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats
van drie rijstroken. Verder bouwt
Rijkwaterstaat over een lengte van
in totaal twaalf kilometer nieuwe
geluidschermen. Schultz: “Met dit
project leveren we een forse bijdrage aan de bereikbaarheid van
de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid. De A9
wordt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd en komen
er twee overkappingen die Amstelveen Zuid en Noord met elkaar verbinden.”
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen
tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken.
Hierdoor verbetert de doorstroming
en daarmee de bereikbaarheid van
de noordelijke Randstad. Ook wordt
de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van
de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidsmaatregelen. De extra rijstroken op de
A10-Oost/A1 Diemen, het eerste
project van de weguitbreiding, zijn
inmiddels in gebruik genomen.
Ontwerptracébesluit ter inzage
Vanaf 18 maart 2016 ligt het gewijzigde Ontwerptracébesluit A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) ter inzage bij onder ande-

re het gemeentehuis van Amstelveen, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem en online via www.
platformparticipatie.nl. Belangstellenden kunnen vanaf die datum de
plannen zes weken lang inzien en
hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Het gewijzigde
Ontwerptracébesluit bevat een beschrijving en kaarten van de wijzigingen ten opzichte van het in 2011
vastgestelde Tracébesluit SchipholAmsterdam-Almere. Ook bevat het
de maatregelen die Rijkswaterstaat
neemt voor de inpassing van de weg
in de omgeving én de maatregelen
om te zorgen dat het gewijzigde
Ontwerptracébesluit aan de wettelijke normen voldoet. Ook liggen de
resultaten van onderzoeken naar de
effecten van de verbreding van de
A9 op de omgeving ter inzage.
Informatiebijeenkomsten
Rijkswaterstaat organiseert in maart
en april een aantal informatiebijeenkomsten om de plannen over de
verbreding van de A9 te laten zien
en toe te lichten. Belangstellenden
kunnen hier deskundigen ontmoeten van onder andere Rijkswaterstaat en alle vragen stellen over de
verbreding van de A9, de ontwerpen
bekijken en de plannen in 3D-uitvoering zien om zo een goed beeld
te krijgen van de A9 als alle werkzaamheden zijn afgerond. De informatiebijeenkomsten vinden plaats
in de bovenfoyer van de schouwburg in Amstelveen. Belangstellenden zijn welkom op 22 en 24 maart
en 4 of 11 april tussen 19.00 en
21.30 uur.

Aalsmeer - Al een beetje bijgekomen van de aanslag voor alle gemeentelijke belastingen? Wonen
in Aalsmeer kan niet voor niets en
dat is natuurlijk logisch. Maar is
Aalsmeer een dure gemeente wat
belastingen betreft? Zijn de ‘buren’
in Amstelveen en Uithoorn beter
af? De gemeentebelastingen voor
Aalsmeer worden verzorgt door ‘Gemeentebelastingen Amstelland’ en
deze organisatie, gehuisvest bij de
gemeente Amstelveen, doet dit ook
voor Amstelveen, Diemen, OuderAmstel en Uithoorn en sinds dit jaar
ook voor De Ronde Venen.
Riool en afval
Wat betreft rioolheffing is Aalsmeer
de goedkoopste in het rijtje van vijf.
Het aansluitrecht bedraagt 184,55
euro. Amstelveen en De Ronde Venen volgen met respectievelijk 198
en 201 euro. Duur wonen is het qua
rioolheffing in Ouder-Amstel: Liefst
277,80 euro. De afvalstoffenheffing
ligt bij alle gemeenten een beetje
gelijk. Aalsmeer berekent de belasting middels de grootte van de afvalcontainer, de andere gemeenten per huishouden één persoon en
per huishouden meerdere personen.

Inloopspreekuur
voor huurders
Kudelstaart - De Bewonerscommissie behartigt de belangen
Van Eigenhaard Huurders in Kudelstaart. Er is regelmatig overleg met de participatie medewerker van de Woningbouwvereniging
over de kwaliteit en de voorzieningen in en rond de woningen en over
de leefomgeving. Met betrekking tot
de leefomgeving zijn leden van de
commissie ook altijd aanwezig bij
het Dorpsoverleg en aangesloten bij
de Huurdersvereniging Aalsmeer/
Kudelstaart (HAK). Heeft u voortdurende klachten omtrent uw woongenot of wilt u over een bepaalde situatie of kwesties in gesprek?
Op maandagavond 14 maart houdt
de Bewonerscommissie van 19.30
tot 20.30 uur een inloopspreekuur
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Belangstellenden zijn welkom. Bezoek ook eens de website www.bewonerscommissie.nl. Hierop is veel
interessante informatie te vinden.
Voor meer informatie: W. Been, tel.
06-31223627.

Voor een 80 liter restcontainer bedraagt de heffing in Aalsmeer 230
euro. Dit kleine exemplaar is voldoende voor een huishouden bestaande uit één persoon. Alleen-woners zijn in De Ronde Venen en Ouder-Amstel goedkoper uit, respectievelijk 150,40 euro en 156,20 euro. De heffing voor de 120 liter container (meerpersoons huishoudens)
bedraagt in Aalsmeer 230 euro en
ook deze bewoners zitten qua heffingskosten goed in De Ronde Venen en Ouder Amstel, 199,40 euro
en 185,90 euro. Amstelveen en Uithoorn vragen meer dan de gemeente Aalsmeer, respectievelijk 248,50
euro en 246,60 euro.
Geen kwijtschelding voor hond
Een hond hebben is in Uithoorn
het duurst, per hond 83,79 euro en
kwijtschelding is in tegenstelling tot
de andere vier gemeenten niet mogelijk. Aalsmeer volgt op nummer
twee, 73,45 euro per hond tegen
59,25 euro in De Ronde Venen, 60,77
euro in Amstelveen en 70,30 euro in
Ouder Amstel. In Uithoorn doet men
alleen aan kwijtschelding voor afvalstoffenheffing. In Aalsmeer en Amstelveen ook eventueel voor de hondenbelasting en in Ouder Amstel en
De Ronde Venen tevens voor rioolheffing.
OZB: De Ronde Venen!
Tot slot dan maar de gewraakte
OZB, onroerend zaak belasting. Voor
eigenaren is Uithoorn het duurst.
Aalsmeer volgt met 1 procent minder. Niet verbaasd zeker? Het fijnst
wonen is het wat dit betreft in Amstelveen. Echter niet voor eigenaren
van niet-woningen. In dit rijtje bezet Amstelveen met stip de eerste
plaats, gevolgd door Ouder-Amstel
en Uithoorn. Aalsmeer is heel wat
milder voor deze eigenaren nietwoningen. In begrijpelijke taal zijn
dit natuurlijk ‘gewoon’ huurders. En
geloof het of niet, in OZB voor gebruikers niet-woningen is Aalsmeer
eveneens schappelijk. Weer met een
ruime voorsprong op één: Amstelveen, gevolgd door weer Ouder Amstel en Uithoorn. Wat de totale OZB
betreft in de drie categorieën is De
Ronde Venen de liefste gemeente.
Aanzienlijk lager dan de rest.
Conclusie: Verhuizen omdat de belastingen in omliggende gemeenten
lager zijn, heeft niet zoveel zin. Het
loopt redelijk gelijk en betalen moet
iedereen toch. PS: Het mag ook in
termijnen! Lijkt het altijd minder...

Kudelstaart - Om drie uur in de
nacht van zondag 6 op maandag
7 maart werden bewoners van
een woning in Zuiderpark wakker
van voor hen onbekende geluiden. De bewoners zijn een kijkje
gaan nemen en zagen bij de achterdeur twee mannen staan. De
twee gingen er snel vandoor en
renden richting de Anne Frankstraat. De inbrekers waren bijna binnen geweest. Het cilinderslot van de achterdeur was geforceerd. De politie is direct gealarmeerd en is met vijf eenheden in
de sneeuw op zoek gegaan naar
de dieven. De twee mannen zijn
niet meer aangetroffen.

Kiezels op N196
Aalsmeer - Op donderdag 3
maart om kwart voor tien in de
ochtend kreeg de politie enkele meldingen van weggebruikers
dat een vrachtwagen een flinke
lading kiezels had verloren op de
Burgemeester Kasteleinweg en
de Zwarteweg. De stenen lagen
op de weg en zouden behoorlijke
schade kunnen geven. Er is contact opgenomen met de gemeente, die vervolgens de provincie
(nog eigenaar van de weg) gesommeerd heeft de kiezels weg
te halen. Uiteindelijk zijn de stenen verwijderd.

Verkeersboete
via de mail!?
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 9 maart heeft een bewoner
van de Punterstraat een boete
gekregen voor te hard rijden op
de snelweg. De bekeuring kwam
binnen via de mail. De inwoner
zou 114 kilometer gereden hebben op een stuk waar 100 kilometer de maximumsnelheid is.
De hoogte van de boete bedraagt
134 euro en deze rekening moet
voldaan worden via een creditcard. De inwoner heeft direct
contact gezocht met de politie.
Hij had twijfels over de echtheid
van deze boete. Hij kreeg bevestiging van de politie. Verkeersovertredingen worden nooit per mail
naar mensen gestuurd door de
politie. Er wordt altijd een acceptgiro gestuurd. Bovendien is betalen met een creditcard niet gebruikelijk. Een nieuwe manier om
mensen geld afhandig te maken.
Trap niet in deze vorm van fraude!
Bij twijfel kan altijd contact gezocht worden met de politie of de
gemeente.

Niets weg uit
bestelbus
Kudelstaart - In de nacht van
vrijdag 4 op zaterdag 5 maart is
ingebroken in een aan de Midvoordreef geparkeerde bestelauto. Het slot van de schuifdeur
aan de zijkant is door dieven geforceerd. Uit de bestelbus is niets
ontvreemd.

Sieraden gestolen
uit woning
Kudelstaart - Op donderdag 3
maart is tussen zeven uur in de
ochtend en half negen ‘s avonds
ingebroken in een woning langs
de Hoofdweg, boven de 100
nummering. De dieven hebben
zich toegang tot het huis verschaft door een raam te forceren.
Er zijn twee kamers doorzocht.
De inbrekers zijn er vandoor gegaan met sieraden.

Kentekenplaten
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zondag 6 op maandag 7 maart zijn
de kentekenplaten voor en achter
gestolen van een Audi A3. De auto stond geparkeerd in de Dorpsstraat. Het kenteken is 87-KNZ-9.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Om drie uur in de
nacht van zaterdag 5 op zondag
6 maart kregen de hulpdiensten
een melding dat in de Zijdstraat
een persoon onwel geworden
was. De politie en de GGD zijn ter
plaatse gegaan. Een 19 jarige inwoonster bleek teveel alcohol genuttigd te hebben. De vrouw is
nagekeken door de medewerkers van de ambulancedienst en
daarna opgehaald door haar ouders. De 19 jarige was even voordat ze buiten niet lekker werd uit
een horecazaak gezet wegens
vreemd gedrag.

Aanrijding door
teveel alcohol
Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart
om acht uur in de ochtend heeft
een kopstaart aanrijding plaatsgevonden op de kruising N201
met de Legmeerdijk. Een 30 jarige
man uit Polen was tegen een voor
het stoplicht stilstaande auto gereden. De man bleek veel te diep
in het alcoholglaasje gekeken te
hebben. Hij was weggestuurd bij
zijn werk omdat hij te dronken
zou zijn. De 30 jarige is licht gewond geraakt en overgebracht
naar het VU ziekenhuis. Hier is
een bloedproef afgenomen. De
man uit Polen heeft bekend teveel gedronken te hebben, evenals dat hij niet in het bezit is van
een rijbewijs. Hij zal zich moeten
verantwoorden bij justitie.

Creditcards en
geld uit auto
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 maart zijn
creditcards en een portemonnee
met 150 euro gestolen uit een
in de Vlinderstraat geparkeerde
auto. Er is door de politie geen
braakschade geconstateerd. Mogelijk is de gedupeerde vergeten
de auto af te sluiten.

Laptop gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart
is tussen elf uur in de ochtend en
vier uur ‘s middags ingebroken
in een woning in de Julianalaan.
De bewoners ontdekten bij thuiskomst dat de voordeur op een
kier stond. Het cilinderslot bleek
uit het slot getrokken te zijn. In
ieder geval heeft de inbreker een
laptop meegenomen.

Brandmelder af
door lekkage
Kudelstaart - Op woensdag 2
maart even voor één uur in de
middag belde een verontruste inwoner naar de brandweer. Het
brandalarm was bij de buren afgegaan, maar de bewoners waren niet thuis.
Ze hadden gelukkig wel als voorzorgsmaatregel een ‘oppas’ aangesteld. Via deze sleutelhouder
kon de brandweer de woning in
de Anna Frankstraat betreden.
Er bleek gelukkig geen brand
te zijn. De brandmelder was afgegaan door een waterlekkage.
Het water was de melder ingelopen waardoor deze is afgegaan.
De brandweer kon na het euvel
verholpen te hebben weer terug
richting kazerne. Wel een veilig
gevoel dat de brandweer alert is
en altijd hulp biedt bij calamiteiten. Een ‘dikke’ pluim voor deze
vrijwilligers is op z’n plaats!
CV-ketel vat vlam
Op donderdag 3 maart kreeg de
brandweer al vroeg alarm. Om
kwart over zeven in de morgen
werd gevraagd naar de Dorpsstraat in Aalsmeer Centrum te
gaan. In een woning had de cvketel vlam gevat. De bewoners
hebben de brand zelf weten te
blussen. De brandweer verleende
assistentie middels een nacontrole. De schade aan de ketel en
de ruimte is behoorlijk. De bewoners zijn gelukkig ongedeerd gebleven.
Gaslek Oosteinderweg
Op dinsdag 8 maart rond half drie
in de middag is de brandweer in
actie gekomen voor een gaslek
aan de Oosteinderweg. Naast het
hotel was een sterke gaslucht geroken. De brandweer heeft metingen verricht. Onder de grond
bleek inderdaad een gaslekkage te zijn. De brandweer heeft
de omgeving tijdelijk afgezet. Het
gasbedrijf is ter plaatse gekomen
om de lekkage af te dichten.

Pak op & Pak aan: Aalsmeer Schoon

Aalsmeer Schoon
doen we samen

Landelijke
Opschoondag op
zaterdag 19 maart

“Zwerfafval is een
doorn in het oog
van inwoners en
het bestuur van
Aalsmeer. Omdat
we een waterrijke
gemeente zijn is
ook zwerfafval,
waaronder plastic
tassen, in het water vervelend en
slecht voor mens en dier. Het kan de bodem
vervuilen, dieren eten het op of raken er in
verstrikt. Zwerfafval bevat trouwens grondstoffen die we prima kunnen hergebruiken.

Zaterdag 19 maart is het landelijke Opschoondag: de grote nationale
voorjaarsschoonmaak. Gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen,
buren en vrijwilligers; iedereen draagt zijn steentje bij om te zorgen dat
ook dit jaar meer dan 75.000 mensen in
Nederland de straat op gaan om
zwerfafval op en aan te pakken.
Aan deze 13e editie van de landelijke Opschoondag nemen niet
alleen tienduizenden Supporters
van Schoon deel, maar iedereen
die graag in een schone omgeving woont, werkt of vrije tijd
doorbrengt en daar ook zelf aan
mee wil werken. Zet zelf ook een
actie op, kijk op de landelijke site
www.supportervanschoon.nl.

Sinds 2014 krijgt de gemeente Aalsmeer
jaarlijks subsidie uit de raamovereenkomst
Verpakking 2013-2022. Hierdoor kunnen we
extra maatregelen nemen, waardoor minder

zwerfafval ontstaat. We hebben bijvoorbeeld
een extra impuls gegeven aan de herkenbaarheid van afvalbakken in de winkelcentra en bij het Surfeiland. De inhoud van
de afvalbak is 50% groter dan de huidige
afvalbakken. Maar niet alleen de gemeente
werkt hieraan. Steeds meer mensen, ook
leerlingen uit het basisonderwijs, zijn bezig
met zwerfafval in hun eigen omgeving. Dat
vind ik een goede ontwikkeling, want het
onderhouden van onze omgeving is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik hoop
dan ook dat bewoners, van jong tot oud,
meewerken aan een schoner Aalsmeer en
Kudelstaart tijdens de landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart.”
Ad Verburg,
wethouder Onderhoud Openbare ruimte

Nieuwe afvalbakken
in Aalsmeer
In het najaar van 2015 zijn de afvalbakken in de winkelcentra vervangen door grotere,
herkenbare bakken. De bakken vallen op door hun vormgeving en kleur. De inhoud van de
afvalbak is 50% groter dan overige afvalbakken in de gemeente. In eerste instantie willen wij een extra impuls geven aan de herkenbaarheid van afvalbakken in de winkelcentra, bij het surfeiland Vrouwentroost en overige veel bezochte plaatsen. Dit zijn representatieve plaatsen waar je kan laten zien dat de gemeente een actieve rol neemt in het
voorkomen van zwerfafval. Deze bakken
zijn geplaatst met het doel dat er minder zwerfafval ontstaat en de omgeving
efﬁciënter schoon blijft. De bakken zijn
voorzien van een sticker waarin bewoners
wordt gevraagd mee te helpen Aalsmeer
schoon te houden. Dit voorjaar worden
ook de bakken op het Praamplein en bij de
loswal aan de Herenweg vervangen. Dan
zijn er ca. 70 afvalbakken vervangen. In de
rest van de gemeente wordt de standaard
blauwe afvalbak toegepast.

Opruimers online
Opruimers van zwerfafval kunnen hun opruimwerk zichtbaar maken
door op nmedichtbij.nl/aalsmeerschoon een ‘grijpertje’ te plaatsen. Op deze manier wordt voor iedereen zichtbaar welke gebieden
regelmatig worden opgeruimd door inwoners van Aalsmeer en welke
gebieden (nog) niet. Op de webpagina staat ook informatie over
acties op het gebied van zwerfafval.

Samen houden wij
Aalsmeer schoon!
AALSMEER.NL
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Motie CDA en AB alternatieve woonvormen

Woningbouwlocatie Hornmeer
in Raadsvergadering vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 10 maart, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorzitter is Jeroen Nobel, de aanvang is 20.00 uur en belangstellenden zijn welkom.
Hamerstukken zijn onder andere de subsidieaanvraag voor de
gemaakte kosten voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
en de kadernota Aalsmeerse lokale
omroep. Behandelstukken zijn ac-

countantscontrole op de jaarrekening 2015, aanwijzen gemeentelijke accountant, overheveling personeel Greenport aan gemeente Amstelveen, startnotitie woningbouwlocatie Hornmeer (Meervalstraat en
Roerdomplaan) en vergadering Regioraad.
De raad wordt besloten met het vragenkwartier, waarin onder andere
het CDA en AB een motie indienen
om alternatieve woonvormen voor
jongeren te gaan realiseren en zal,
volgens planning, om 22.15 uur besloten worden met een hamerslag.

Kadernota lokale omroep in Raad

Budget voor vernieuwing
voor Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De kadernota voor Radio Aalsmeer komt aanstaande donderdag 10 maart aan de orde in de
raadsvergadering. De nota dient als
richtlijn voor de rol van de gemeente
ten opzichte van de lokale omroep.
De gemeente wil onafhankelijke radioprogrammering door een lokale omroep die zoveel mogelijk aansluit op de behoeften van inwoners
en past binnen de wettelijke kaders.
De gemeente acht het van belang
dat inwoners worden geïnformeerd
over lokale actualiteiten en situaties.
De gemeente kan, in het kader van
de onafhankelijke radioprogrammering, natuurlijk geen eisen en voorwaarden verbinden aan de programmering. De gemeente acht het
echter wenselijk dat vergaderingen
van de gemeenteraad worden uitgezonden door de omroep, dat minimaal 75 procent van de inwoners
de lokale omroep kent, dat minimaal 15 procent van de inwoners af
en toe afstemt op de lokale omroep
en dit aantal verder wordt uitgebreid en dat de lokale omroep met
een voldoende gewaardeerd wordt.
Het college wil de erkende lokale
omroep in staat stellen haar functies zo goed mogelijk uit te voeren.

Hiertoe wordt een jaarlijkse subsidie van 15.000 euro en een budget
van 5.000 euro beschikbaar gesteld
voor vernieuwing. Aan dit extra budget hangt wel een verplichting. Radio Aalsmeer moet eens in de vier
jaar een luisteronderzoek uitvoeren.
De gedachte hierbij is dat de programmering zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van inwoners.
In de kanttekening bij het voorstel
aan de gemeenteraad geeft het college wel de boodschap mee dat de
mogelijkheden voor de lokale omroep beperkt zijn, omdat de organisatie volledig op vrijwilligers draait.
Over de kadernota Aalsmeerse lokale omroep zal overigens niet lang
gepraat worden in de raadsvergadering. Het is een hamerstuk, net als
de begroting van de stichting Auro,
de subsidieaanvraag onderzoekskosten niet gesprongen explosieven bij Fort Kudelstaart en het komgrenzenbesluit wegenverkeerswet.
De raadsvergadering op 10 maart
met onder andere als behandelstuk
de startnotitie woningbouwlocatie
Hornmeer begint om 20.00 uur en
is openbaar. Belangstellenden zijn
welkom in de raadzaal van het gemeentehuis.

Druk 2015 voor brandweer
Amsterdam Amstelland
Aalsmeer - 2015 Was voor Brandweer Amsterdam Amstelland geen
rustig jaar. De korpsen rukten meer
uit dat in 2014, zagen de introductie van nieuwe autospuiten, kregen
nieuwe brandweerhelmen en voor
het eerst in jaren werd een selectieprocedure gestart voor nieuwe
manschappen. Daarnaast zijn bij de
korpsen enorme stappen gezet op
het gebied van gezonder werken.
Op de Brandweer Amsterdam Amstelland is in 2015 totaal 13.772 keer
beroep gedaan, ruim duizend keer
vaker dan in 2014. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit is uitgerukt lag in 2015 op
9.661. In 1.865 van deze prio-1-gevallen ging het om brand, 1.040 keer
werd met de hoogste prioriteit uitgerukt voor een reanimatie.
Het Team Brandonderzoek heeft vorig jaar 190 keer onderzoek gedaan.
In 135 gevallen ging het om een woningbrand. In 59 procent van de onderzochte woningbranden was er
geen rookmelder aanwezig. In 2013
en 2014 was dit 60 à 62 procent. Van
het totaal aantal onderzochte branden is 62 procent veroorzaakt door
menselijk handelen.

Opmerkelijke incidenten:
Zomerstorm
Op 25 juli raasde een hevige zomerstorm over Nederland. Tussen 08.00 en 08.00 uur rukte BAA maar liefst 271 keer uit,
meer dan tien keer zo veel als op
een normale zaterdag.
Drachtig paard
Op 12 juli kwam een drachtig
paard vast te zitten in een moeilijk bereikbaar slootje. Er kwam
een kraan uit regio Haaglanden
om het dier te bevrijden.
De Brandweer Amstelland Amstelland bestaat uit de korpsen
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Diemen Ouder-Amstel en Uithoorn.
Wat brengt 2016?
Voor 2016 heeft Brandweer Amsterdam-Amstelland drie duidelijk
speerpunten.
Risicodifferentiatie,
duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling.
Binnen deze speerpunten is er speciale aandacht voor de veiligheid
van senioren en voor de gezondheid
van het eigen personeel.

Wijkoverleg Stommeer
over zorg en huisvesting
Aalsmeer - Het wijkoverleg van 10
februari dit jaar is nu op woensdag
16 maart aanstaande. Het oorspronkelijk overleg is door het bestuur
wijkoverleg Stommeer opgeschort
nadat bleek dat veel bewoners
de bijeenkomst wilden bezoeken
van de gemeente over de huisvesting arbeidmigranten. Ook voor het
overleg op 16 maart is Bianca Zekveld, de Consulent wonen en verhuur van het zorgcentrum Aelsmeer,
bereid gevonden te spreken over
thuiszorg Aelsmeer, personenalarmering en beschikbare woonvormen. Thuiszorg Aelsmeer heeft tot
doel om mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen met deskundige zorg aan huis. Personenalarmering is een belangrijke aanvulling op
de zorg waarbij mensen langer thuis
blijven wonen. Bianca geeft uitleg
over het aanvragen, en de mogelijkheden. Bij Wonen zal het onder
andere gaan om het feit dat zorgcentrum Aelsmeer steeds meer een
Verpleeghuis wordt. Welke moge-

lijkheden en zorgwoonvormen zijn
nog mogelijk. Er is gelegenheid voor
discussie en het stellen van vragen.
Tevens is er gelegenheid diverse actuele zaken aan de orde te stellen,
onder andere de sociale samenhang in de wijk, de mogelijke gevolgen van de huisvesting arbeidsmigranten op Greenpark en de gevolgen van het initiatief Waterschap
Rijnland over de versteviging van de
dijk van de Stommeerkade. Het bestuur nodigt de wijkbewoners van
harte uit om een bijdrage te leveren.
Het wijkoverleg vindt plaats in Seringenhorst aan de Parklaan 27a.
Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang
20.00 uur tot 22.00 uur. Mochten bewoners onderwerpen onder de aandacht willen brengen tijdens het
wijkoverleg dan kan dat per e-mail
bekend worden gemaakt. Aanmelden bij de secretaris bestuur wijkoverleg: wrstommeer@gmail.com.
De wijkraad is ook vinden via de
website www.wijkoverlegaaslmeer.
nl of op Facebook en Twitter.

Provincie Noord-Holland
zoekt pop-up activiteiten

Aanpak riool, verhardingen en groen

Reconstructie Ringvaartzijde

Aalsmeer - Op maandag 14 maart
begint de reconstructie van de
Ringvaartzijde in het Centrum. De
werkzaamheden duren tot en met
juli 2016. Het projectgebied beslaat
de gehele Ringvaartzijde. Om aan
de milieueisen te voldoen zal in de
Ringvaartzijde een hemelwaterriool
worden aangebracht. Het hemelwaterriool staat in verbinding met de
Ringvaart. Zo hoeft het hemelwater niet meer via het vuilwaterstelsel
naar de rioolzuivering getransporteerd te worden. Het vuilwaterriool
zal niet worden vervangen, omdat
deze aan de gestelde eisen voldoet.
Herinrichting wijk
Daarnaast wordt de wijk heringericht, met voldoende parkeergelegenheid, drempels en verhoogde
kruisingsvlakken. Het project wordt

integraal opgepakt, waarbij ook gekeken wordt naar groen, spelen en
verlichting. De reconstructiewerkzaamheden (groen, riool, verhardingen) worden gefaseerd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van
der Werff Infra BV uit Alphen aan
den Rijn.
Extra parkeerruimte
Bij het inrichten van een werkterrein
op een braakliggende kavel aan de
Dorpsstraat (aan de overkant van
de N196) zal de aannemer ook extra parkeerruimte voor de bewoners
aanbrengen. Parkeren in de opgebroken straten is niet mogelijk. Woningen zullen altijd te voet en voor
hulpdiensten bereikbaar zijn. Meer
informatie is te vinden op www.
aalsmeer.nl onder Werk in uitvoering.

Positief advies Provinciale Staten

Herbenoeming commissaris
van de Koning J.W. Remkes
Aalsmeer - Provinciale Staten van
Noord-Holland doen de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) de aanbeveling J.W. (Johan) Remkes opnieuw te benoemen in zijn functie van commissaris van de Koning
in Noord-Holland. Johan Remkes is
sinds 1 juli 2010 commissaris van
de Koning van de provincie NoordHolland. Zijn termijn loopt dus in juli 2016 af. De heer Remkes heeft
in oktober 2015 te kennen gegeven dat hij zich graag beschikbaar
stelt voor een tweede ambtstermijn.
Provinciale Staten hebben hierna

een benoemingsprocedure gestart.
Deze procedure is nu afgerond. In
een besloten gedeelte van de vergadering van Provinciale Staten van
maandag 7 maart 2016 hebben de
Staten positief geadviseerd over de
herbenoeming.
De aanbeveling van Provinciale Staten wordt gestuurd aan de minister
van BZK die bij positief advies de
commissaris van de Koning voordraagt voor herbenoeming bij de
Koning. De tweede ambtstermijn
van de heer Remkes als commissaris van de Koning gaat in per 1 juli 2016.

Aalsmeerbaan beperkt beschikbaar

Groot onderhoud Schiphol
aan Buitenveldertbaan
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 5 maart
is het baangebruik op Schiphol aangepast tot en met 24 april (met een
mogelijke uitloop tot 1 mei). In deze
periode wordt de Buitenveldertbaan
buiten gebruik gesteld voor groot
onderhoud.
Omdat er ook binnen de invloedsfeer van de Aalsmeerbaan werkzaamheden worden uitgevoerd, is
de Aalsmeerbaan van 5 maart tot en
met 18 maart bij bijzondere weersomstandigheden, zoals dichte mist,
beperkt bruikbaar als landingsbaan.
In de periode 28 maart tot en met
6 april is de Aalsmeerbaan alleen
verkort beschikbaar voor startende
vliegtuigen vanwege werkzaamheden op de kruising van de Buitenveldertbaan met de Aalsmeerbaan.
Grotere vliegtuigen moet dan op
andere banen landen. Door de buitengebruikstelling van de Buiten-

veldertbaan worden de beschikbare start- en landingsbanen mogelijk
vaker in gezet. Voor het afwijkend
baangebruik is ontheffing verleend.
Amsterdam Airport Schiphol verricht in 2016 ook groot onderhoud
aan het lichtbesturingssysteem van
de Zwanenburgbaan in combinatie met het regulier onderhoud van
deze baan. Verder vindt regulier
onderhoud plaats aan alle overige
hoofdbanen, waardoor deze banen
1 week continu buiten gebruik zijn.
Het afwijkende baangebruik kan leiden tot extra overlast. Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kan
contact worden opgenomen met het
Bewonersaanspreekpunt Schiphol
(Bas). Dit kan via telefoonnummer:
020-6015555 of door het raadplegen van de website: www.bezoekbas.nl - Planning Baanonderhoud.

Jostiband Orkest
in Aalsmeer

looft een geweldige avond te worden,
vol enthousiasme en plezier. De Jostiband bestaat dit jaar 50 jaar en dit
jubileum wordt groots gevierd. Het is
voor de inwoners uit Aalsmeer en uit
de regio een bijzonder moment het
orkest live in actie te zien. Er zijn nog
steeds kaarten te kopen voor 15 euro
per persoon via Boekhuis Aalsmeer in
de Zijdstraat of via www.rotaryamujostiband.nl. Wees wel snel, want de
kaartverkoop loopt voorspoedig.

Aalsmeer - Op zaterdag 9 april vanaf
20.00 uur is de Bloemhof omgetoverd
tot concertzaal. Het Jostiband Orkest
komt naar Aalsmeer voor een concert. De 90 muzikanten met een verstandelijke beperking treden op samen met Da Capo’s Popkoor. Het be-

ingezonden
‘Overlast hondenpoep overweldigend’
Het lijkt me verstandig om de discussie over de hondenpoepoverlast
gaande te houden. De overlast is
overweldigend. Dat moet ophouden!
Het grasveldje aan de Van Cleeffkade, bij het raadhuis, bijvoorbeeld is
één groot drollenveld. De gemeente moet ingrijpen. Niet met ludieke
acties, maar met het uitdelen van
bekeuringen, geheel volgens de regels: 60 euro per loslopende hond
en 90 euro per niet opgeruimde drol.
Besteedt de hondenbelasting voortaan aan hondenpolitie. Op de bon

met de a-socialen!
F. Wolters, Helling 33, Aalsmeer
mondfransfvan@live.nl
Sloot Beatrixstraat
Ook in Oosteinde is er ergernis over
en overlast door hondenpoep. Sandra Geurs-Van de Velde: “Laten de
mensen die hun hond uitlaten aan de
slootkant de poep ook eens opruimen
achter de Beatrixstraat in AalsmeerOost. Is het nou zo moeilijk om een
plastic zakje mee te nemen om de
poep wat op straat ligt op te ruimen?”

Streek - De provincie Noord-Holland stelt 50.000 euro beschikbaar
voor tijdelijke activiteiten in bijzondere leegstaande gebouwen. Het
bedrag wordt verdeeld over vijf creatieve ideeën die een leegstaand
pand nieuw leven in kunnen blazen.
In Noord-Holland staan veel monumenten leeg of dreigen leeg te komen staan. De provincie zet zich al
jaren in om voor deze panden nieuwe bestemmingen te vinden. Er zijn
veel initiatieven die een (tijdelijke)
herbestemming mogelijk kunnen
maken. Voorbeelden zijn tentoonstellingen, theatervoorstellingen en
streekmarkten. De provincie NoordHolland wil een aantal van die initiatieven verder op weg helpen

en schrijft een prijsvraag uit voor
pop-up activiteiten op herbestemmingslocaties. Een jury kiest uit alle
inzendingen vijf creatieve ideeën die
beloond worden met 10.000 euro!
Creatieve ideeën voor tijdelijke activiteiten in herbestemmingslocaties
kunnen tot en met 13 april ingezonden worden. Belangrijk is dat de eigenaar van de herbestemmingslocatie akkoord is met de inzending
en de pop-up activiteit een breed
publiek trekt. Uit alle inzendingen
kiest een jury de vijf beste ideeen. Op 26 april maakt de provincie
Noord-Holland bekend wie de prijswinnaars zijn. Meer informatie, inzendingscriteria en inschrijvingsformulier: www.herbestemmingnh.nl.

Kleine en grote parkieten te koop

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag 13 maart weer een vogelbeurs
in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje.
Belangstellenden zijn welkom tussen 9.30 en 13.30 uur. Voor 50 eurocent kunt u naar binnen, kinderen
onder de tien jaar met begeleiding
hebben gratis toegang. Op deze altijd gezellige beurs zijn weer diverse
soorten vogels te koop, waaronder
een variatie aan tropische, maar ook

grote en kleine parkieten. Ook bieden leden van de vereniging vogels
te koop aan. Ook niet leden mogen hun vogels te koop aanbieden
op deze beurs. Wie problemen heeft
met kweken van vogels of wil beginnen met deze hobby kan terecht bij
de leden van de vereniging, die op
de beurs aanwezig zullen zijn. Op de
beurs kunnen bezoekers tevens terecht voor diverse soorten vogelvoer
en vogelaccessoires. Voor verdere
informatie: www.rijsenvogel.nl

Remband slotact PlasPop!
Aalsmeer - De slotact van Plaspop
2016 is bekend. De Dippers hebben
een primeur. De kersvers opgerichte formatie ‘Remband’ gaat als laatste optreden tijdens de zesde editie van dit gezellige evenement op
het water met muziek en theater.
‘Remband’ is nieuw, maar de bandleden zijn allen bekend, ‘ouwe rotten’ in het vak en ook actief in andere formaties. Over het bedenken van
de naam hebben de heren zich vast
vermaakt: ‘Remband’. Logisch, omdat twee bandleden Remco heten?
De toevoeging ‘als je voor pret bent’,
verwijst naar het snoepmerk Redband. Want ‘Remband’ is pret met
elkaar en dat hebben de vijf heren
zeker. Rock en lol en meer natuurlijk is in het repertoire opgenomen.
‘De Remband’ is Hans en Remco Millenaar (gitaar en zang), Ron
Schalkwijk (drums), alledrie bekend
van de Hucksters, Remco de Hundt
(toetsen en accordeon), speelt in

Rietveldband en met bluesgitarist
Hein Meijer en Ab Hansen (bas),
groot geworden bij Wouter Kiers
en Mr. Boogie Woogie. Zet een dik
kruis in de agenda: Op zaterdag 2
juli Plaspop! Ga alvast maar duimen
voor mooi (droog) weer en reserveer
een boot. Plaspop trakteert op gevarieerde muziek en acts op vier, vijf of
zes locaties in de buurt van of op eilanden in de Westeinderplassen. Na
ieder optreden van ongeveer 45 minuten wordt de mogelijkheid gegeven naar de volgende plek te varen
voor een andere presentatie. Onder
andere kan genoten worden van de
band ‘Dazzle’ en voor een sfeervolle en heel gezellige afsluiting gaat
de ‘Remband’ zorgdragen. Een aanrader tot slot: Maak ook alvast een
consumptielijstje. Plaspop is namelijk hapjes en drankjes zelf meenemen. Het vertier op het water wordt
gratis aangeboden door bands en
door DIP.

Zondag 20 maart bij Bob & Gon

Lankmoed, een menselijke,
warme cabaretvoorstelling
Aalsmeer - Muziek, lach en een
traan, dat zijn de ingrediënten bij
Bob & Gon. De finalisten van het
Camaretten festival hebben nog
nooit op het podium van The Club
in Studio’s Aalsmeer gestaan. Op
zondag 20 maart komt daar verandering in. Het Vlaamse-Nederlandse duo Lankmoed bestaande
uit Jan Geubbelmans en Peter van
Ewijk brengen de heerlijke voorstelling ‘Onvergetelijk’. Wie de reacties leest van degenen die een voorstelling van Lankmoed hebben bijgewoond, weet dat het optreden in
het Crown Theater een onvergetelijk
feestje wordt. In een heerlijk Vlaams
- een taal waar je alleen maar blij
van wordt - maken zij een voorstelling die dicht op de huid zit en semi biografisch is. Zij zijn in staat om
een pittig onderwerp, zoals: ‘Bergen
Belsen’, zo lief en warm te zingen
dat je een zakdoek bij de hand moet
houden. En dat telt ook voor het verhaal ‘vaderkoek’. Maar er is ook heel
veel ruimte om in een spontaan gelach uit te barsten. Mooi op elkaar
ingespeeld nemen zij de zaken op
de hak en sparen daarbij zich zelf
niet. Dat maakt het optreden ook
zo leuk, speels, spontaan en verrassend. ‘Onvergetelijk’ is een mooie

menselijke voorstelling waarbij Jan
en Peter tonen dat zij het hart op
juiste plaats hebben.
De voorstelling begint zondag 20
maart om 15.30 uur, de zaal gaat om
14.30 uur open. De bezoekers worden zoals altijd door gastheer Bob
en gastvrouw Gon naar hun plaatsen gebracht. Er liggen weer rozen
op de tafels en de sfeervolle lampjes branden. De bezoekers kunnen
zich voor een paar uurtjes wanen
in Parijs, genietend van een drankje en een hapje en van een cabaretduo dat zijn naam Lankmoed alle eer aandoet.
Er zijn nog kaarten te verkrijgen bij
Espago in de Ophelialaan 105 of via
www.crowntheateraalsmeer.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Salon voor Huid- en Voetverzorging

STRALEND DE WERELD IN!

Anita P.C. van Leeuwen-Kort

DE AVATAR TRAINING LAAT JE STRALEN!
Maar ook van een yogamiddag wordt
je gelukkig. Schoonheid? Dat komt van
binnenuit. Puur en open de wereld in
kijken en een glimlach cadeau krijgen
omdat jij straalt.

Inge Saraswati geeft
drie evenementen om
dit te kunnen ervaren!
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 Kennis over het hogere doel van YOGA.
Zondag 13 maart van 13.30 - 17.30 uur.

 De 9-daagse Avatar bewustzijnstraining
gaat over thuiskomen bij JEZELF.
Avatar introductieavond
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Vrijdagavond 13 mei van 20.00 - 21.30 uur.

 De Innerlijke reis naar jezelf brengt je
naar de schoonheid die jij in je draagt.
Vrijdagavond 15 april van 20.00 - 21.30 uur.

od geld

t van 24

Voor info:
bezoek mijn nieuwe website

www.ingesaraswati.com
Voor opgave: info@ingesaraswati.com
bellen kan ook 0297-328798

Anita van leeuwen-kort

Recept

Red Velvet
Je hebt nodig:
• 100 g gekookte bietjes in
stukjes
• 100 g frambozen
• 1 el fijngehakte dille
• (mineraal)water
Extra’s:
Voeg eens extra pompoenpitten, (mineraal) water en wat
citroensap toe.
Tip
Garneer met 1 of 2 frambozen en
wat fijngehakte dille.
Variatie
Vervang de frambozen voor 2
gepelde sinaasappelen
die je in zijn geheel fijn maalt.
Bereiding smoothie
• Doe de benodigdheden in
een hoge beker, blender of
keukenmachine met een
scheut water.
• Meng alles draaiend op
de hoogste stand tot een

•

•

schuimige drank.
Voeg zonodig nog wat extra
(mineraal) water toe om de
smoothie te verdunnen. Welke
dikte vind jij lekker?
Schenk in een groot glas (300
ml).

Dit recept is uit het nieuwe
kookboek ‘OERsterk Eten:
Pure voeding voor geluk en
gezondheid’ van drs. Richard de
Leth & Jolanda Dorenbos.

.

Van Veen Mode

Frisse en vrolijke
voorjaarskleuren

Stralend de wereld in

Tenslotte wil ik je uitnodigen om onze vernieuwde website te bekijken
die pas online is en volgens mijn leerlingen een waar feestje is om te
bekijken! www.ingesaraswati.com. Voor genoemde activiteiten kan je
je opgeven per mail info@ingesaraswati.com of bellen 0297-328798.
Je bent van harte welkom!

t 30 april

Stommeerkade 79 •1431 EL Aalsmeer
0297-340708 • 06-12862540 • apcvanleeuwen@kpnplanet.nl
Voor: Diabetische pedicure / pedicure
Stoelmassage voetbeenmassage
Diverse schoonheidsbehandelingen Visagie / Bruidsmake-up.

Inge Saraswati yoga | avatarcentrum

Schoonheid, stralen en
gezondheid. Wie wil dit niet?
We kunnen ons mooi maken
door middel van allerlei zaken
zoals kleding, make-up enz.
maar als we niet stralen heeft
het weinig zin. Schoonheid komt
van binnenuit en straalt uit naar
buiten, letterlijk positieve straling
waar wij onszelf en anderen blij
mee maken. Kleur aan je leven
geven in deze tijd waarin we van
alles moeten. Maken we nog
wel tijd vrij voor onszelf om intens van het leven te genieten? Er is
veel stress en werkdruk, er worden grote prestaties van je verwacht.
Maar waar blijf jij? Ik zeg dit niet alleen maar om je te verleiden om je
op te geven voor de verschillende activiteiten die ik voor jou in petto
heb. Nee dat is niet de enige reden waarom ik dit zeg, ik gun ook jou
om je leven op aarde te vieren. En ik meen het echt als ik zeg dat de
Avatar training je als nieuw tevoorschijn laat komen. Beperkingen
smelten als sneeuw voor de zon en je gaat stralen.
De introductie avond Avatar is op vrijdagavond op 22 april van 20.00
uur tot 21.30 uur. De avond kost 45 euro inclusief het boek “Leven
vanuit vrije wil”. Deze avond verplicht je tot niets maar natuurlijk
mag je wel de 9-daagse Avatartraining doen die plaats zal vinden
van zaterdag 11 juni tot en met zondag19 juni. Dat wordt dan een
vakantie waarin je ontdekt wie je werkelijk bent. Een cadeau voor je
leven aan jezelf. Op zondagmiddag 13 maart van 13.30-17.30 uur geef
ik een High Energy yoga middag met Meditatie en een lezing over de
yoga sutra’s van Patanjali. Het belooft een interessante en mooie middag te worden waarin je meer te weten komt over de oorsprong en
de diepere bedoeling van Yoga. Op vrijdagavond 15 april geef ik ‘De
innerlijke reis naar jezelf’ deze reis kan je ook doen sprankelen en is
tegelijkertijd meditatief. De reis is door mijzelf ontwikkeld. De kosten
van deze avond die duurt van 20.00 tot 21.30 uur zijn 45 euro.

maart to

Al 28 jaar in het vak!

Huiselijke sfeer in
kapsalon Sendy Stingray
Bij binnenkomst staat de leestafel uitnodigend klaar om aan te wachten
en een kop thee te drinken. Kapsalon Sendy Stingray, onder leiding van
Sendy, is geheel gerestyled en ziet er gezellig en fris uit. “We hebben het
hier flink aangepakt; De muren, gordijnen, nieuwe stoelen, meubeltjes,
wasbakken, echt alles!” zegt de eigenaresse, die meteen vertelt waarom
het Sendy Stingray heet. “Dat is een type Corvette (oldtimer auto) en dat
is mijn hobby. Ik ben in de Zijdstraat bijna tien jaar geleden een salon
begonnen voor uitsluitend heren en vond de toevoeging Stingray achter
mijn naam daar wel erg bij passen. Een stoere uitstraling. Inmiddels zitten
we hier achter de molen, tussen de twee supermarkten in, ook alweer dik
vier jaar en knippen wij zowel heren als dames en kinderen. De uitstraling
is dus wat veranderd, maar het is nog steeds mijn passie hoor. Ik heb zelf
een rode.” Sendy woont met man en twee dochters in de Kwakel, maar
komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Samen met haar team (Kim, Pascalle,
Lisa en Kylian) heeft ze het erg naar haar zin in het Aalsmeerse. “Ik vind
het een heerlijk dorp. Dat ons-kent-ons gevoel spreekt mij enorm aan.
Zelf zit ik ruim achtentwintig jaar in het vak. Ervaring genoeg dus!” Kim
schuift aan voor het gesprek. De meiden kennen elkaar al sinds een vorige
werkgever waar ze samen knipten en vullen elkaar perfect aan. Er heerst
een ontspannen, laagdrempelige sfeer in de studio.
Aangename prijzen
Sendy knipt nog steeds het liefst heren. De rest van het team houdt zich
voornamelijk bezig met dames en kinderen. Al vanaf 19 euro 75 kan er
geknipt worden. Kinderen tot en met twaalf jaar zelfs al voor zestien euro.
Iedere dag. Kim zegt: “Ook voor verven hanteren we aangename prijzen.
Dat kan bij ons al vanaf zesentwintig euro. We werken met het mediterraanse merk ‘Selective’. En sinds kort is er een nieuw product van hun op
de markt; Powerplex. Dat is een emulsie die bij verf en permanentvloeistof
gebruikt wordt en het eindresultaat versterkt. Het beschermt en verzorgt
het haar en kan ook gebruikt worden als intensief masker. Je haar blijft
gezond. Om met dit product kennis te maken bieden we deze behandeling, die gewoonlijk vijf euro kost, tot en met eind april gratis aan.” De
openingstijden van Kapsalon Sendy Stingray zijn zes dagen van negen tot
vijf uur. Zonder blijft mogelijk, maar het maken van een afspraak wordt
geprefereerd. Telefoonnummer 0297-321569. Adres is Zijdstraat 30a. Kim
en Sendy tot slot: “Het leuke groene pandje aan de kant van Molenpad.
Iedereen is welkom!”
Door Miranda Gommans
Op de foto: Boven Sendy en Pascalle, onder Kim en Kylian.

Frisse en vrolijke voorjaarskleuren komen je tegemoet in de dames
en herenmode zaak van Jaap en Dieneke van Veen. Voor de dames
zijn er bekende merken zoals Rabe, Le Comte, Roberto Sarto en
Another Woman, die kleurrijke sets ,shirts, vesten en jumpers laten
zien. Bijpassende pantalons van Gerke met een perfecte pasvorm zijn
er in pasteltinten en wit in katoen/stretch en natuurlijk ook in diverse
denim kwaliteiten. Vlotte damesjacks van Wega in zomerse kleuren
sluiten perfect aan bij de rest van de collectie. Voor de heren zijn er
vlotte pull-overs, sweatshirts, vesten en polo shirts van Bailey’s, die
prima te combineren zijn met de overhemden van Giordano, Le Dub
en Marvelis. 100% katoen en in strijkvrije kwaliteiten. Zomerpantalons
van M.E.N.S., Come4 en Hoal in wol/polyester, katoen en denim, dit
alles in stretch , met uiteraard de bekende meerekkende stretch
broekband. Zelfs de bermuda’s, in zomerse kleuren zijn al binnen. En
alles ook in grote maten. Ook voor de heren zijn er zomerse jacks,
van Jupiter en Bailey’s, licht van gewicht en vaak water en winddicht.
Onder het genot van een kopje koffie krijgen de klanten in een
ontspannen sfeer alle tijd, persoonlijke aandacht en advies wat nodig
is om de voorjaars en zomergarderobe aan te vullen. En, indien nodig,
wordt de gekochte kleding vakkundig, snel en gratis vermaakt. Stapt
u eens vrijblijvend binnen op de Dorpsstraat 40 in Leimuiden!

Vaak boodschappen
doen is gezond!
Vaker naar de supermarkt gaan is
gezonder dan alle boodschappen
voor de hele week tegelijk halen.
Niet zozeer omdat we door vaker
te gaan meer in beweging komen,
maar omdat ons koopgedrag
erdoor verandert. Wie meerdere
keren per week naar de supermarkt
gaat koopt meer gezonde dingen
dan iemand die een heleboel boodschappen voor een wat langere periode
tegelijk inslaat. Dat is gebleken uit Australisch onderzoek, dat uitgevoerd
werd in opdracht van de brancheorganisatie van groente- en fruittelers.
Net als in Nederland halen steeds meer mensen in Australië meerdere keren per week boodschappen in huis. Ze slaan daarbij vanzelf meer groente
en fruit in dan voorheen, zo is gebleken. Ongeveer tachtig procent van alle
Australiërs doet meer dan één keer per week boodschappen, tweederde
gaat meer dan twee keer per week naar de supermarkt. Elk extra bezoek
per week levert gemiddeld 3,8 extra porties groente en fruit op in
vergelijking met de mensen die slechts één keer per week boodschappen
doen. Een goede zaak dus. Met de steeds ruimere openingstijden van
supermarkten is het ook in ons land steeds eenvoudiger om even snel wat
verse spullen in huis te halen. De supermarkt is als het ware een soort
verlengstuk van onze koelkast geworden. We houden van gemak, maar
we willen wel graag zelf alles bereiden. Dat verklaart ook de opkomst
van de zogenoemde versboxen, zoals in Australië als bij ons. Een versbox
bevat doorgaans alle benodigdheden voor een aantal gezonde maaltijden,
inclusief de bijbehorende recepten. De initiatiefnemers van dergelijke
diensten hebben handig ingespeeld op de behoefte naar gezonde producten die tegelijkertijd gemakkelijk zijn. Ze zien hun omzet stijgen, terwijl
de mensen er in het algemeen steeds een stukje gezonder door gaan
leven. Een win/winsituatie dus. Ook supermarkten spelen steeds meer in
op de gezonde trends, bijvoorbeeld door kleine porties worteltjes of kleine
komkommertjes als gezonde snacks te verkopen. Door slim boodschappen
te doen bespaar je veel geld. Kijk voor tips op http://www.zobespaarjegeld.
nl/huishouden/besparingstips-goedkoop-boodschappen-doen.html.

Pedicuresalon Greet:

In G&W GezondheidsWinkel

Voeten verdienen
verzorging en aandacht
Als je alleen al bedenkt wanneer je op je voeten loopt of staat en dat
gaat omreken na jaren, kun je nagaan wat een gewicht onze voeten
hebben te verduren. Voeten zijn en blijven echter een ondergeschoven kindje, is het alleen al omdat we ze zo goed kunnen verbergen.
Tot dat de zomer komt en we toch een beetje net voor de dag willen
komen met onze nagels en hielen. Met name de nagels zijn gevoelig
voor allerlei vervelende aandoeningen. De structuur van de nagels
wordt brozer , nagels kunnen gaan ingroeien en of verkalken met
alle gevolgen van dien. Nagels elke dag verzorgen met een nagelolie
voorkomt uitdroging en kalk vorming wat weer kan leiden tot schimmel. Kalk is de voorloper van schimmel! De voetskeletbouw wordt
zwakker naarmate we meer aan sport gaan doen of ouder worden,
meer eelt en drukplekken zijn hiervan de gevolgen Ook de voeten en
hun skeletstructuur krijgen het zwaar te verduren als we bijvoorbeeld
gaan sporten. Op latere leeftijd merken dat onze voetbogen ietwat
doorbuigen, we meer eelt gaat aanmaken dan we tot nu toe gewend
waren.
Wat kunnen we hier zelf aan doen?
Nagels moeten toch redelijk recht worden afgeknipt en moeten
voelbaar zijn als je van voren tegen je uiteinde teen drukt. Is dit niet
het geval; dan heb je te kort geknipt. De punten mag je natuurlijk wel
iets afronden maar kijkt uit voor losse stukjes die naar de zijkant kunnen ingroeien. Werk liefs met een glazen nagelvijl om beschadigingen
nagelwal te voorkomen….ontstekingen kunnen hiervan het gevolg
zijn. Mocht je toch op een of andere manier een ontsteking oplopen
met knippen of huidbeschadiging/trauma/likdoorn, ga dan nooit in
een badje met soda maar kies voor groene zeep of Biotex groen. Soda
werkt te goed d.w.z. dood alle bacteriën en dus ook de goede die
moeten zorgen voor herstel.
Wat kun je doen tegen teveel eeltvorming?
Probeer eerst de oorzaak te vinden. Heb ik veel gelopen afgelopen
tijd, heb ik knellende schoenen, wanneer heb ik pijn en zit deze pijn
aan de buitenkant op de huid of aan de binnenkant in de zenuwen.
Dit laatste komt veelal ’s nacht voor met stekende pijnen, voeten
naast bed laten hangen kan helpen. Eelt kun je tegenwoordig makkelijk na het douchen verwijderen met een eeltschaaf bijv. van Scholl.
Onder eeltlagen kunnen zich ulcussen vormen, met name bij diabetisch patiënten is dit gevaarlijk. Op de hielen vormt eelt uiteindelijk
kloven als je er te lang mee doorloopt. Hiervoor bestaat medicinale
klovenzalf de voorkomt inscheuringen. Ook bestaan er hielcups van
siliconen die de loopschokken beteropvangen.
Wat is een likdoorn?
Likdoorn is een gecentreerde opeenhoping van eelt. Eelt laagt eerst
en als het dan niet weg kan centreert het zich in een V-vorm naar
beneden. Deze punt van de V drukt vervolgens op zenuwen wat pijn
veroorzaakt. Dus probeer eelt zoveel mogelijk wel te verwijderen; een
millimeter eelt mag! Dus schaaf net te veel…op het moment dat je de
schaaf voelt moet je stoppen.
Kinderen en likdoorns/wratjes.
Veel verwarring kan ontstaan bij kinderen en likdoorns. Ouders
denken vaak dat bij hun kind een eeltpit/likdoorn is ontstaan. Hierbij
gaat het vaak om jonge kinderen. Kinderen maken echter bijna nooit
likdoorns aan, dit zijn meestal wratjes. Hoe kun je dit testen? Door
aan de zijkant van de wrat/likdoorn te knijpen en men ervaart pijn
dan is het een wrat. Druk men echter erbovenop en er ontstaat pijn,
dan hebben we met een likdoorn te maken. Likdoorn vormt een
V- naar beneden en deze punt drukt op een zenuw.

Schoonheidssalon
Natuurlijk
In april zit de G&W GezondheidsWinkel alweer drie jaar in de
Zijdstraat te Aalsmeer. Eigenaar
Michel Does zegt dat de tijd
vliegt.

Knipstudio Mariska
In maart 2015 opende Mariska Serné-de Groot haar knipstudio aan de
Wim Kan Dreef in Kudelstaart. De vierendertigjarige kapster wilde als klein
meisje al kapster worden en na de kappersopleiding te hebben gevolgd
ging ze stage lopen in een kapsalon te Aalsmeer en daarna heeft ze
vijftien jaar gewerkt en ervaring opgedaan in een kapsalon te Uithoorn.
Daarna werd het tijd voor iets anders en deed zich de kans voor een leuke
ruimte te vinden en voor zich zelf te gaan beginnen. Deze ruimte gevestigd
in een sportaccommodatie is helemaal opgeknapt en ingericht met mooie
meubels en heeft een moderne uitstraling.
Professionele producten
In knipstudio Mariska wordt gewerkt met het professionele kappersmerk
Wella. Mariska knipt al vanaf 7,50 euro voor kinderen, maar het hele gezin
kan er terecht. Wassen, knippen en blowen kan al voor slechts twintig
euro. Mariska werkt op afspraak, op Maandag, Dinsdag en Donderdag van
negen tot drie uur en op Vrijdagavond tussen zes en negen uur, overige
tijden en voor bijzondere zaken als (bruids) feestjes en andere, kunnen
in overleg geregeld worden. Als Mariska in haar zaak aanwezig is kunt u
natuurlijk even binnenlopen of er ruimte is. Vaste en nieuwe klanten zijn
dus van harte welkom aan de Wim Kan Dreef 5 te Kudelstaart telefoon
06-12055238 en kijk op de Facebook pagina Knipstudio Mariska voor de
nieuwste ontwikkelingen.

Van der Schilden Lingerie

Voorjaar, zon en kleur!
Dat is wat de winkel in Aalsmeer uitstraalt wanneer je deze binnenkomt. De badgoed collectie is zeer uitgebreid en kleurrijk. 3D designs
waardoor de prints meer diepte krijgen en mooi uni’s met een
versiering op de bandjes en het broekje. Dit seizoen veel bikini’s en
badpakken en weer een aantal nieuwe merken waaronder Micheal
Kors en Roidal. Bij van der Schilden hebben we ervoor gekozen alles
extra vroeg te laten leveren, er is dus al veel keus in diverse prijsklassen en cupmaten. De collectie prothesebadgoed is ook uitgebreider
en vernieuwender. Daarnaast is er een nieuwe top in de collectie
van Seafolly in welke hoog aansluit en waarin we een cupafsluiter
kunnen zetten. De lingerie is subtiel. Veel details aan de bandjes
zodat deze gezien mogen worden onder een zomerse top. De kleuren
zijn zacht: poederroze, diverse taupe tinten, en als tegenhanger
hiervan donkerblauw en diverse vrolijke felle kleuren. De nacht en
lounge mode is zomers en luchtig. De collectie is gemaakt van modal
en viscose, stoffen die mooi langs je lichaam vallen en extra zacht
aanvoelen en natuurlijk van katoen. Allemaal natuurlijke materialen
voor het optimale draagcomfort.

Hopelijk hebt u way aan deze tips. Heeft u echter pijn/last aan uw
voeten of kunt er gewoon niet meer bij, dan kan de pedicure Greet
in dit geval u altijd helpen. Dit kan bij uw thuis of bij mij in de salon
in Kudelstaart. Binnenkort start ik met mijn module voet en sport en
ben ik dus ook gespecialiseerd in sport en welzijn. Verder kunt u bij
mij terecht voor de risicovoet reuma en diabeet, nagelregulatie tegen
schimmels, nagelprotheses tegen ingroeiende nagels, ortheses om
drukplekken te ontlasten, massages tot aan de knie en uiteraard de
mooie nagels (ook handen) met gel of acryl.
Zonnedauwllan 49, 1433 WB Kudelstaart, 06 40392350,
www.pedicuresalongreet.nl

Beauty Rituals

Wil jij er ook 5 tot 10
jaar jonger uitzien?

Zazen Yoga:

Dompel je onder in
een oase van Rust
Als je het grote hek doorrijdt, langs het water, dan voel je al dat je
geen haast meer hoeft te maken. En bij het binnenkomen in het Fort
merk je dat er een “natuurlijke” rust over je heen daalt. Dat is ook
niet zo gek. Want het aarde element is daar sterk vertegenwoordigd.
De gewelfde ruimte die je binnentreedt voor je yogales is namelijk
gebouwd in de aarde.
Zoals alle elementen in onszelf vertegenwoordigd zijn, zo is het ook in
en rondom het Fort. Dat is de reden dat deze plek zo goed past bij de
filosofie van Zazen. Om je goed te voelen is het fijn om te bewegen.
Iedereen die sport kent het tevreden gevoel na een goeie training. Als
hardloper ken ik dat gevoel ook. Maar om een diepere laag van jezelf
te leren kennen is Yoga een prachtige manier. Het kent geen competitie element is niet resultaatgericht en voor iedereen toegankelijk
om te doen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Yoga niets voor je
doet. Het brengt je een gevoel van levendigheid die verder gaat dan
wat je met het hoofd kunt beredeneren. Het geeft een diep tevreden
gevoel en een betere nachtrust. En misschien wel het belangrijkste is
dat je oefent met plezier. Is je interesse gewekt, dan kun je een kijkje
nemen op www.zazenyoga.nl of voor meer informatie/aanmelden:
06-24767468. Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeer.

“We zijn goed gegroeid; Inmiddels zijn er vier medewerksters
in dienst. Diane, Joke, Paula
en Melanie hebben allemaal
goede kennis van zaken. Omdat
we erg veel vraag kregen in
de winkel naar natuurlijke
schoonheidsbehandelingen
hebben we sinds november de schoonheidssalon geopend en daar
gaat het in dit stukje om. In april vieren we ons drie-jarig jubileum
en zullen de klanten worden verrast met leuke acties, maar nu mag
Sylvia haar verhaal doen.” Sylvia van den Boogaart is gecertificeerd
schoonheidsspecialiste en heeft al zeventien jaar ervaring in de
drogisterij- en schoonheidsbranche en is tevens gediplomeerd Dr.
Hauschka therapeut.
Ze vertelt: “Volgens Michel was er dus grote vraag naar behandelingen op basis van natuurlijke producten en daar spelen we
bij Schoonheidssalon Natuurlijk Aalsmeer dan ook helemaal op
in. Ik gebruik uitsluitend producten zonder synthetische geur- en
kleurstoffen, zonder conserveermiddelen en, belangrijk, niet op dieren
getest. De uitspraak ‘wat je niet eet, smeer je ook niet op je gezicht’,
daar kan ik me wel in vinden. Dit zijn de drie Duitse merken waar ik
mee werk: Alviana, Annemarie Börlind en Dr. Hauschka. Deze merken
hebben ieder hun eigen unieke behandelingen en laten u heerlijk
ontspannen, maar ik wil de laatste extra benoemen: De Dr. Hauschka
behandelingen leiden tot een diepe ontspanning en geven je een
gevoel van innerlijke balans. De huid wordt versterkt en zal zichzelf
herstellen. Een bijzondere ervaring, die begint met een overheerlijk
voetenbadje om geaard te raken en je gaat vol energie weer naar
huis. Kom het gewoon eens proberen.” Er is al een behandeling bij
Natuurlijk Aalsmeer mogelijk vanaf 27,50 euro.
Ook mannen zijn van harte welkom in de salon. Voor een klassieke
behandeling, het harsen van rug of een kalmerende massage.
De geuren van lavendel, rozen, rozemarijn en tijm zullen je tegemoet
komen in de knusse salon met, hoe kan het ook anders, natuurlijke
sfeer. Communicatie gaat via de winkel of het tel. 0297-740020.
Schoonheidssalon Natuurlijk Aalsmeer werkt met een spaarsysteem.
Vooralsnog zijn de openingstijden op dinsdag en vrijdag van 09.00
tot 18.00 uur, maar uitbreiding van die tijden zijn mogelijk in overleg
met de specialiste, die enthousiast verder begint te vertellen over
epileren, verven met natuurlijke verf, holistische behandelingen en
zelfs bruidsmake-up.
“Kom volgende week maar gewoon naar mijn salon in GezondsheidsWinkel Aalsmeer, ik vertel je alles wat je wilt weten!” Via de
Facebookpagina kun je verder op de hoogte blijven.

Teddy’s van Zijdstraat naar
Ophelialaan

Trein mee met verhuizing
Kinderkledingwinkel Teddy’s
gaat verhuizen! De hoofdreden
voor deze verhuizing is dat het
pand in de Zijdstraat gesloopt
gaat worden en de ruimte in de
Ophelialaan vrij was. Eigenaresse
Ingrid Kranenburg werkt hard
mee aan de inrichting. Zo is zelf
aan het behangen en helpt de
bouwvakkers mee waar nodig. Net
als haar gehele team. Het wordt
een fleurige, kleurige winkel. Op
Goede Vrijdag 25 maart gaat de
nieuwe winkel open. De bekende
trein is gelukkig meeverhuisd. Op
de openingsdag zal er voor de
kinderen een ‘sweet-tabel’ staan
met snoepjes en lekkernijen. Het
gaat tenslotte om hen!

Mensen kijken naar andere mensen. Of we
het nu willen of niet, men beoordeelt de ander
op het uiterlijk. Altijd. Je kunt natuurlijk voor
honderden euro’s een nieuwe outfit kopen,
maar mensen kijken naar je gezicht! Wanneer
je moe bent, slecht eet of veel stress hebt, zien
mensen dat meteen. Maar wat als jij er nog
vóór deze zomer 5-10 jaar jonger uit kan zien?
Schoonheidssalon Beauty Rituals bestaat
inmiddels 5 jaar. Eigenaresse Ilona van
Paassen heeft één van de succesvolste salons
in de regio. De producten en merken waarmee ze werkt, staan hoog
aangeschreven in de wereld van cosmetische en therapeutische
verzorging. Recent heeft Ilona nieuwe behandelingen geïntroduceerd,
waarmee ze spectaculaire resultaten behaald met “kruiden peelings”.
Het kruiden mengsel is volledig vrij van chemische of synthetische
additieven en bevat alleen pure, natuurlijke en plantaardige ingredienten. Het is 1 methode met 2 behandelingen:
- De “Beauty Peel” is een bio-revitalisatie van de huid in een dag
zonder langdurig herstel.
- De “Corrective Peel” is een natuurlijke huidvernieuwing in 5 dagen
met de beste resultaten voor regeneratie en verjonging van de
huid. Zeker aan te raden bij acne, huid verslaping, etc.
Het resultaat: je huid straalt en je ziet er 5 tot 10 jaar jonger uit! Wil
je er deze zomer ook veel beter en jonger uit zien? Neem dan snel
contact op met schoonheidssalon Beauty Rituals voor een behandeling op maat!
Check www.beautyrituals.nl of haar actieve Facebook pagina
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Kunstschaatsen, NK in Den Haag

Winnaar jaar lang kampioen van Aalsmeer!

Voorronde open NK Poker
Aalsmeer - Op maandag 14 maart
is The Beach de locatie voor een
voorronde van het tweede seizoen
van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker). Verspreid over heel Nederland worden
er 150 voorrondes gespeeld waar
spelers zich kunnen plaatsen voor
de grote landelijke finale. Ook in
Aalsmeer kunnen pokerliefhebbers
een gooi doen naar de titel: ‘Pokerkampioen van Nederland 2016’.
The Beach wordt omgetoverd tot
een ware pokerroom met professionele pokertafels, chips en kaarten. Daarnaast is er een toernooidirecteur die zorgt dat alles goed verloopt. De winnaar van deze voorronde mag een jaar lang de titel Poker
Kampioen van de Aalsmeer dragen,
krijgt een mooie beker en kwalificeert zich direct voor de landelijke
finale. Daarnaast gaat de beste 5%
door naar de semifinale. Het Pokerkampioenschap zet vooral in op de
het spelplezier bij poker.
Het Open Nederlands Kampioenschap Poker is het grootste en leukste pokerkampioenschap van Nederland, waar elke pokerliefhebber
aan mee kan doen. “De missie van

het ONK Poker is om alle recreatieve pokeraars in Nederland de kans
te geven om deel te nemen aan een
professioneel en legaal georganiseerd pokerevenement”, vertelt organisator Mathijs Jonkers. “Vorig
jaar deden al ruim 5.000 pokeraars
mee. Dit jaar verwachten we het
dubbele aantal deelnemers.”
Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen, kan zich
via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Voor slechts 12,50 euro
kan iedereen van 18 jaar of ouder
meedoen aan het kampioenschap.
“Door mee te doen, krijgen zij niet
alleen de kans om een gooi te doen
naar de titel Pokerkampioen van Nederland, maar ook de kans om een
leuk, laagdrempelig toernooi te spelen”, vervolgt Jonkers. “Er wordt dus
niet om geld gespeeld, maar puur
om de eer. We willen poker naar de
mensen toebrengen en we zijn blij
dat de pokeraars in Aalsmeer kunnen meedoen. Wat is er nou leuker
dan legaal pokeren in je eigen regio?” De voorronde in The Beach
aan de Oosteinderweg 243a begint
maandag om 19.00 uur.

Jeugdatletiek

Gwen 3e in cross circuit
Aalsmeer - Op zondag 6 maart
stonden namens de AVA jeugd wederom alleen de Alewijnse kinderen aan de start van een cross in het
Runnersworld cross circuit. De laatste wedstrijd van dit circuit was de
Parkloop in Heiloo, bij mooi weer,
vlak voor de regenbuien uit.
Bij de jongens pupillen werd Colin
zesde en Justin tiende. Bij de meisjes pupillen was Gwen podium kandidaat, niet alleen voor deze cross,
maar ook voor het eindklassement
in dit cross circuit. Gwen wist in Heiloo beslag te leggen op de tweede
plaats, wat haar uiteindelijk een hele mooie derde plaats in het eindklassement opleverde.

Vakantieactiviteit groot succes

Combifun snel uitverkocht
Aalsmeer - Ook in de voorjaarsvakantie organiseerden Cultuurpunt
Aalsmeer, De Binding en Sportservice Haarlemmermeer weer een
Combifun vakantie activiteit. Na een
klein uitstapje naar de Can Dance
studios vond de activiteit deze keer
weer plaats in the Beach. In de
voorverkoop waren alle 80 plekken
al vergeven, waardoor inschrijving
aan de deur niet meer mogelijk was.
Op vrijdag 4 maart verzamelden de
kinderen zich op de velden van the
Beach. Opgedeeld in drie leeftijdsgroepen begonnen ze aan een dag
vol spel, cultuur en gezonde leefstijl. Tijdens de activiteit van Sportservice namen de kinderen deel aan
diverse balspelen op de zandvelden
van the Beach. Zo werd er handbal
gedaan met een bal met een doorsnee van een meter en mocht iedereen zich even lekker uitleven
bij een goed potje Beach voetbal.
Het Cultuurpunt gaf in samenwerking met de Werkschuit een work-

shop T-shirts beschilderen. Op de Tshirts, die beschikbaar werden gesteld door JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) mochten de kinderen
een schildering maken met het thema water. De kinderen leefden zich
uit en er ontstond een kleurenpalet
aan T-shirts. Uiteraard mochten de
T-shirts na afloop van de dag mee
naar huis worden genomen, maar
niet voordat iedereen de zin: “Drogen, strijken, dragen”, goed had ingeprent. JOGG droeg zorg voor een
workshop ‘gezonde leefstijl’. Aan de
hand van verschillende spellen en
quizzen werd de kinderen inzichtelijk gemaakt hoeveel suiker er in
producten zit, waarom water zo belangrijk is en waarom sommige dingen gezonder lijken dan ze eigenlijk zijn.
Kortom, het was weer een succesvolle Combifun vakantie activiteit.
De volgende vakantie activiteit zal
plaatsvinden op de laatste vrijdag
van de mei vakantie.

21 Ondernemers nu ‘IVN
Gastheer van Amstelland’

Op 17 maart in Seringenhorst

Diabetes Café start met
thema ‘bewegen’
Aalsmeer - Tijdens de eerste van
de zes geplande bijeenkomsten van
het diabetes café zal fysiotherapeut Nico Hofman van PACA (Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer)
meer vertellen over het belang van
voldoende bewegen voor mensen
met diabetes, in de volksmond ook
wel ‘suikerziekte’ genoemd. In 2016
zal vanaf maart iedere derde donderdag van de maand een themabijeenkomst zijn van 15.00 tot 17.00
uur in Seringenhorst in Parklaan
26a. Diverse organisaties hebben
de handen ineengeslagen om de
preventie, informatievoorziening en
zorg rondom diabetes in Amsterdam, Haarlem en omstreken te verbeteren. Iedere maand wordt een
actueel thema toegelicht door in diabetes gespecialiseerde zorgverleners. Daarnaast is er veel ruimte

Florian Gostelie wint
bronzen medaille!

voor de uitwisseling van ervaringen
en het stellen van vragen.
Nico Hofman: ”Steeds meer mensen
in Nederland krijgen diabetes. Bij
PACA begeleiden we mensen met
diabetes op het gebied van voeding en bewegen. We zien vaak dat
mensen met een chronische ziekte
te weinig dagelijks bewegen en niet
meer sporten. Terwijl bewegen juist
óók voor mensen met diabetes erg
belangrijk is. Tijdens de bijeenkomst
op donderdag 17 maart vertel ik er
meer over.”
Deelname is gratis. Voor een tweede kopje koffie of thee wordt een
bijdrage van slechts één euro gevraagd. Aanmelden kan via de website www.amsterdamhaarlemeo.dvn.
nl of door het sturen van een mail
naar diabetescafeaalsmeer@outlook.com

Amstelland - Donderdag 25 februari ontvingen deelnemers aan de
cursus IVN Gastheer van Amstelland hun certificaat. In de afgelopen
weken heeft IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) de
cursus ‘IVN Gastheer van Amstelland’ verzorgd. In nauwe samenwerking met gemeente Amstelveen en
stichting Beschermers Amstelland
hebben verschillende gastdocenten de deelnemers meegenomen
in de unieke waarden van Amstelland. Amstelland heeft vandaag de
dag een grote betekenis als groene
scheg in een verstedelijkt gebied,
met een sterke culturele en landschappelijke identiteit. Het verbindt
de Metropoolregio Amsterdam met
de polders, het agrarisch erfgoed
en de landgoederen langs de Amstel. 21 Ondernemers en organisaties die betrokken zijn bij recreatie en toerisme hebben in een viertal bijeenkomsten kennis opgedaan
over de natuurwaarden, cultuur- en
landschapshistorie van Amstelland.
Met de verworven kennis kunnen
zij hun eigen gasten nog beter informeren en daarmee het verblijf in
Amstelland nog aantrekkelijker maken. Als cursusopdracht hebben de
deelnemers een route of arrange-

ment rond het eigen bedrijf ontworpen met als doel Amstelland sterker
te profileren als uniek landschap.
Op donderdag 25 februari presenteerden zijn hun speciale ‘Amstelland’ arrangementen. Deze varieerden van een vaararrangement, wandel- en fietsbelevingsroute, ‘hap en
trap’ arrangement, Engelstalige toer
over het watermanagement in Amstelland tot rondleidingen bij een
ponymanege en melkveebedrijf. De
afsluitende bijeenkomst vond plaats
in de Thamerkerk in Uithoorn. Deelnemers mogen zich nu met trots
‘Gastheer van Amstelland’ noemen.
Gastheer van Amstelland zijn: Boerderij Klarenbeek, Zomerbloempluktuin, Wester-Amstel, Manege Equito, Speelboerderij Elsenhove, Boerderij Polderzicht, tHuis aan de Amstel, Holland The Ride Way, Huis
ter Lucht, Boerin en De Kok, rederij Aemstelland. IVN (Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid)
leidt al enkele jaren met succes lokale ondernemers op tot ‘IVN Gastheer van het landschap’. In NoordHolland zijn dat er al meer dan honderd. Het project is mogelijk gemaakt door gemeente Amstelveen,
Stichting Beschermers Amstelland
en het Amstelveenfonds.

Zorgcentrum Kloosterhof
houdt 17 maart open dag

men worden aan een workshop bewegen onder leiding van Olga Commandeur. Er wordt informatie gegeven over zorg in ’t Kloosterhof en in
de wijk door de zorgbemiddelaar.
Verder een demonstratie van de ‘Tovertafel’, een spelconcept met interactieve lichtanimaties, en om 14.30
uur start een workshop zitdansen.
De notaris is de hele dag aanwezig om vragen te beantwoorden. Hij
zal onder andere het een en ander
vertellen over familierecht. Ook is
‘Maxima’ uitgenodigd om langs te
komen. Ook is er een raadspel met
als prijs deelname aan een thema
maaltijd voor 2 personen.
Op de open dag is de gehele dag informatie te krijgen over de Wijk Service Pas, de wijk zorg en de themamaaltijden, activiteiten en vrijwilligerswerk, demonstratie maaltijden
aan huis door Distrivers, de handwerkclub, de braintrainer en de rolstoelfiets
Uiteraard kan gezellig een kopje
koffie/thee gedronken worden met
een stukje appelgebak of een ander
drankje. Oud en jong is welkom deze dag. Voor iedereen is wat te zien
en te doen. Zo kunnen kinderen
zich laten schminken door professionele grimeurs en er is een grabbelton

Info over artrose
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert, in samenwerking met Amstelland Fysiotherapie,
een bijeenkomst over artrose op
woensdagavond 16 maart. Artrose
is een veel voorkomende aandoening aan de gewrichten die meestal wordt geassocieerd met slijtage.
Maar dat is niet altijd het geval. Artrose komt bij meer dan 12% van
de bevolking boven de 45 jaar voor
en bij vrouwen zelfs twee maal zoveel als bij mannen. Maar er is wat
aan te doen en je kunt er zelf ook
veel aan doen! Orthopeed Jasper de
Vries vertelt over de medische oorzaken en behandelmogelijkheden.
Maar wat kan je zelf doen om klachten te voorkomen en te verminderen? Daarover vertelt Henk van der
Weijden, fysiotherapeut Amstelland
Fysiotherapie. Er is gelegenheid tot
het stellen van vragen en zelfs de
mogelijkheid om in de gymzaal van

Amstelland Fysiotherapie oefeningen te doen. Inloop is vanaf 19.00
uur en het programma begint om
19.30 uur. Locatie Ziekenhuis Amstelland, in de zaal van Amstelland
Fysiotherapie.
Belangstellenden
kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst via de website www.ziekenhuisamstelland.nl.

en de Canadese trainster Manon
Perron. De KNSB heeft hem naar
vele buitenlandse wedstrijden uitgezonden met als hoogtepunt het
W.K. voor junioren in Minsk. Hij
heeft in Den Haag op een lootschool (in speciale sportklassen)
zijn HAVO-diploma gehaald en studeert nu sportmarketing aan de Johan Cruijff University in Amsterdam.
Naast het schaatsen houdt Florian
van snowboarden en speelt hij piano en elektrisch gitaar; hij is een
enthousiast speler op de bandbrouwerij in ‘201’ in Aalsmeer. Bij het
kunstschaatsen is Florian Nederlands kampioen geweest in alle categorieën tot en met senior.
Hij is 1 jaar uitgeschakeld geweest
door de ziekte van Pfeiffer, waardoor hij niet meer de kracht had
om triples te springen, maar nu is
hij weer hard bezig om terug te komen naar zijn oude niveau. Zijn doel
is om het komende seizoen weer
Nederlands kampioen te worden en
genoeg punten te halen in buitenlandse wedstrijden om uitgezonden
te worden naar de Europese kampioenschappen.
Het kost erg veel geld om 6 dagen
per week 2 maal per dag te kunnen trainen en deel te nemen aan
buitenlandse wedstrijden en stages. Daarom zoekt Florian sponsors die hem kunnen helpen zijn
doel te bereiken. Zijn emailadres is:
floo-g@hotmail.com.

Combinatie spelen sport

AVA: Atletiek voor ukkies
Aalsmeer - Om kinderen meer
kansen te bieden om sport en spel
te combineren op jongere leeftijd
begint Atletiekvereniging Aalsmeer
op dinsdag 29 maart met Fit4Ukkies, atletiek voor 4 en 5 jarigen.
Fit4Ukkies is voor alle kinderen van
4 en 5 jaar die graag rennen, springen en gooien. Heeft u een kind
dat niet alleen graag buiten speelt,
maar ook graag sport en nog geen
6 jaar is? Dan kan hij of zij nog niet
bij alle sporten direct starten, maar
is Fit4Ukkies bij AVA Aalsmeer wellicht wat voor uw kind. De training
bestaat uit een combinatie van spel
en sport. Spelenderwijs maken de
kinderen kennis met alle atletiekvormen (lopen, springen en gooien). De lichamelijke en motorische
ontwikkeling van het kind worden
op deze manier spelenderwijs gesti-

Weer landelijke
compostdag!

Workshops, demonstraties en informatie

Aalsmeer - Donderdag 17 maart
wordt van 10.00 tot 16.00 uur een
open dag gehouden in zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat 16. De open dag staat in het
teken van vier thema’s: samen organiseren, samen zorgen, samen wonen en samen actief waarbij gestreefd wordtnaar een wijkservicecentrum waar (buurt)- bewoners
samen met hun familie, vrienden en
buurtgenoten prettig en veilig kunnen verblijven. Daarbij richt ‘t Kloosterhof zich op wijken waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en actief bijdragen aan het welbevinden van anderen in hun omgeving. In ’t Kloosterhof wordt een
mix van informatie, inspiratie, advies
en amusement geboden. Naast een
hapje en een drankje kan deelgenomen worden aan diverse workshops
om op deze wijze kennis te maken
met de ontwikkelingsmogelijkheden
die ’t Kloosterhof biedt aan medewerkers, cliënten, familie van cliënten en vrijwilligers.
Workshops:
Om 10.30 uur begint een presentatie gedragsproblemen bij ouderen,
evenals workshops over ICT toepassingen en muziek bij dementie. De
GGD zal meer vertellen over hygiëne. Vanaf 13.00 uur kan deelgeno-

Aalsmeer - Afgelopen weekend, 5
en 6 maart, vonden de Open Nederlandse Kampioenschappen kunstschaatsen plaats in Den Haag.
Onder toeziend oog van Sjoukje
Dijkstra en Joan Haanappel kwamen schaatsers uit het hele land in
actie. Florian Gostelie uit Aalsmeer
kwam uit bij de senioren. Op zaterdag reed Florian zijn korte kür
op muziek van ‘Muse’. Hij had zich
voorgenomen om een kür zonder
fouten neer te zetten. Hij opende
met een prachtige dubbele axel, gevolgd door een drievoudige selchov
in combinatie met een dubbele toeloop. Na twee pirouetten volgde de
drievoudige toeloop, waarbij hij na
goed te zijn geland ten val kwam.
Met veel bravoure sloot hij de kür
af met een wervelende passenserie. Hij was erg blij dat op een foutje na hij een krachtige overtuigende kür had neergezet. Hij eindigde
als tweede achter Thomas Kennes,
maar voor zijn trainingsmaatje Michel Tsiba. Op zondag reed Florian
zijn lange kür op muziek van ‘Metallica’. Hij was in zijn trainingen net
bezig met een nieuwe sprong die al
sinds 2003 (Thomas Hopman) niet
meer in wedstrijden in Nederland
gesprongen werd, namelijk de drievoudige axel, waarbij je 3,5 keer om
je as in de lucht draait. Hij wilde die
moeilijke sprong heel graag laten
zien. Met een stoot adrenaline gooide hij zich in deze sprong die als
eerste in zijn kür voorkwam, maar
hij kwam helaas ten val. In de rest
van de kür liet hij een aantal mooie
triple sprongen zien, maar maakte hij ook wat foutjes. Hij eindigde
uiteindelijk als derde en sleepte de
bronzen medaille in de wacht.
Florian heeft het schaatsen op 3-jarige leeftijd geleerd op de Amsterdamse grachten en op het Museumplein. Op 10-jarige leeftijd werd
Florian door de KNSB geselecteerd
voor de Nederlandse selectie en
mocht hij met de andere talenten
trainen op het selectie-ijs in Zoetermeer. Hij heeft bij veel beroemde
buitenlandse coaches getraind, onder andere bij de rus Alexei Mishin

Aalsmeer - Inwoners kunnen op
zaterdag 19 maart, tijdens de Landelijke Compostdag, weer gratis
MeerCompost ophalen bij de Meerlanden. De voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg gaat hiervoor open tussen 9.00 en 13.00 uur.
Met deze jaarlijks terugkerende actie bedankt Meerlanden bewoners
voor hun inspanningen om organisch afval uit keuken en tuin (GFT)
gescheiden aan te leveren. Bovendien wil Meerlanden iedereen kennis laten maken met het product
MeerCompost dat zowel voor de
bodem als voor het milieu van grote waarde is.
Win een gratis moestuin
Met het ophalen van gratis MeerCompost op zaterdag 19 maart kunnen bewoners een eigen moestuin
voor een jaar winnen. Door zich dan
aan te sluiten bij de online gemeenschap van GFT-scheiders op beginvanietsmoois.nl maken deelnemers
kans op één van de drie te verloten moestuinen. Nadere instructies
worden met de MeerCompost uitgedeeld.
Legitimatie verplicht
Voor het ontvangen van gratis zakken MeerCompost tijdens de Landelijke Compostdag is het tonen
van legitimatie verplicht! Zakken
worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt.

muleerd. Fit4Ukkies is dus eigenlijk
atletiek voor 4 en 5 jarigen, waarbij
het accent meer op spelen en bewegen ligt dan op techniek, zoals
dat bij de oudere kinderen het geval
is. De kinderen mogen nog geen officiële wedstrijden doen, maar kunnen wel aan wedstrijden van AVA
Aalsmeer meedoen. Als de kinderen 6 jaar worden stromen zij automatisch door naar de pupillen.
De trainingen zijn iedere dinsdag van 17.15 tot 18.00 uur bij AVA
Aalsmeer in de Sportlaan en worden gegeven door ervaren jonge
jeugdtrainers. De eerste aanmeldingen voor de eerste training op
29 maart zijn al binnen. Heeft u uw
kind nog niet aangemeld of wilt u
eerst meer informatie? Stuur dan
een mail naar jeugd@avaalsmeer.
nl. Bij Fit4Ukkies mag uw kind twee
keer komen proef-trainen. Vindt uw
kind het leuk, dan kan hij of zij lid
worden van AVA Aalsmeer. De trainingsavonden van de jeugd zijn op
dinsdag en donderdag tussen 18.00
en 19.30 uur.

Wielrennen voor
jeugd bij UWTC
Uithoorn - Op woensdag 30 maart
starten er weer jeugdtrainingen bij
UWTC. Eens kennismaken met deze leuke sport? Rondom sportpark
Randhoorn in Uithoorn heeft UWTC
een prachtige verkeersvrije wielrenbaan. Iedere woensdag is er van
18.00 tot 19.00 uur training en worden de kinderen op niveau in groepen verdeeld. De eerste drie trainingen mag de jeugd gratis meedoen.
Een fiets kan gehuurd worden bij het
parcours. Meer info op www.uwtc.nl/
wielren.

Kaartavond Ons
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 15 maart
kunnen kaartliefhebbers weer komen kaarten bij buurtvereniging
Ons Aller Belang in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De kaarten worden vanaf 20.00 uur verdeeld. Om 19.30 uur gaat de deur
open voor koffie, thee en inschrijving. Na drie spellen wordt weer
een leuke verloting gehouden waarmee mooie prijzen te winnen zijn.
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Vorig jaar kreeg de gemeente er een grote
verantwoordelijkheid bij: de jeugdhulp.
De ambitie voor het eerste jaar was garanderen dat
alle kinderen en gezinnen de zorg en ondersteuning
zouden krijgen die zij nodig hebben. en dat is gelukt.
aalsmeerders weten het sociaal loket inmiddels prima
te vinden als het gaat om kleine en grote vragen over
opvoeden en opgroeien.

Wethouder Gertjan van der Hoeven met kinderburgemeester Vince Boom en zijn team.

‘We moeten anders denken en doen’
“Ondanks dat we te weinig voorbereidingstijd hadden om de verantwoordelijke taak van de jeugdhulp over
te nemen, is dit uiteindelijk toch gelukt. We hebben in 2015 flink wat aanloopproblemen gehad, zo werden de pgb’s veel te laat uitgekeerd, maar er hebben zich gelukkig geen grote incidenten voorgedaan. In
2015 werden we eigenaar van de winkel; vanaf nu gaan we de winkel verbouwen. Ons belangrijkste doel
is het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen. Om dit te bereiken willen we de samenwerking
verbeteren tussen onder andere scholen, kinderopvang, sportverenigingen, gemeente en jeugdhulpverlening. We moeten met z’n allen nog beter leren denken en doen vanuit het belang van het kind en het gezin. Dat vereist een cultuuromslag binnen de gemeente, de jeugdhulpverlening, het onderwijs, eigenlijk
binnen de gehele samenleving. Dat gaat niet vanzelf, maar ik ga er vanuit dat we over vijf jaar een goede
basis hebben voor een nieuwe praktijk.”
Wethouder jeugd en onderwijs Gertjan van der Hoeven

De kinderen op de foto hebben geen relatie met het artikel.

aalsmeer start pilot
‘kinderen uit de knel’
Bij vechtscheidingen voelt de ene ouder zich vaak beschadigd ten opzichte van
de andere ouder, dit bemoeilijkt de hulpverlening, zegt Wim Dijkkamp, adviseur
Jeugd en Gezin bij de gemeente Aalsmeer. Zo’n situatie, waarbij ouders vaak in een
harde juridische strijd met elkaar zijn verwikkeld, kan lang duren en hardnekkig
zijn. Kinderen lijden hier vaak enorm onder, met als gevolg dat zij slechter presteren op school, een negatief zelfbeeld ontwikkelen, in een loyaliteitsconflict terecht komen of psychische problemen krijgen. Om deze situatie te doorbreken, is
vaak professionele begeleiding nodig. “De boodschap moet zijn: begraaf de strijdbijl in het belang van je kinderen. Het negatieve patroon moet worden doorbroken.” Om ouders hierbij te ondersteunen start de gemeente Aalsmeer dit jaar met
een pilot ‘Kinderen uit de knel’. Doel is dat de belangen en behoeften van de kinderen weer centraal komen te staan, zodat zij zich veilig verder kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal loket.

aandacht voor jonge mantelzorgers
Jongeren die voor een ziek gezinslid zorgen, hebben vaak geen tijd
voor activiteiten die voor andere jongeren heel gewoon zijn, zoals
sporten, uitgaan of afspreken met vrienden. Zorg voor een familielid
kan leiden tot overbelasting, slechtere schoolprestaties en depressieve klachten. Geschat wordt dat één op de tien jongeren onder de 18
jaar mantelzorger is voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid. Gemeente aalsmeer heeft daarom samen met mantelzorg&meer
plannen ontwikkeld om jonge mantelzorgers te ondersteunen.
Wethouder Van der Hoeven: “Jongeren vinden het vaak heel gewoon voor een zieke ouder of broertje of zusje te zorgen en hebben niet in de gaten hoezeer hen dat belemmert in hun ontwikkeling. Ze zouden ook vaak niet anders willen. maar toch moeten we alert zijn.”
mantelzorg&meer gaat samen met onder andere leerkrachten, sporttrainers, huisartsen, jongerenwerkers
op zoek naar jonge mantelzorgers tussen de 12 en 18 jaar. “We willen hen graag laten weten dat ze ergens terecht kunnen. en dan samen bekijken hoe wij hen en het gezin kunnen ondersteunen. Zo kan worden voorkomen dat ze te zwaar worden belast en daar ook op latere leeftijd de negatieve gevolgen van ondervinden.”

meld onveilige situaties
zo vroeg mogelijk!
op 1 januari 2015 is Veilig thuis amsterdam-amstelland van start gegaan, het advies- en
meldpunt huiselijk geweld én kindermishandeling. in aalsmeer hebben we in het vierde kwartaal van 2015 26 meldingen over kinderen gekregen. Veilig thuis wordt op dit
moment vooral gebruikt door professionals, zoals politie, schooldirecteuren en hulpverleners. 97% van de meldingen bij Veilig thuis wordt gedaan door de politie, maar dan is
het leed vaak al geschied. Het is daarom belangrijk dat ook inwoners meldingen doen.
Wanneer je je als buurman, buurvrouw of familielid zorgen maakt om de veiligheid van
een kind, bel dan met Veilig thuis. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak pas bellen naar
Veilig thuis als ze al meerdere keren hebben gezien of gemerkt dat er geweld wordt gebruikt binnen een gezin. Begrijpelijk, maar dit kan ten koste gaan van de kinderen. Geweld of verwaarlozing hebben een traumatisch effect op opgroeiende kinderen. Veilig
thuis geeft advies over hoe je met deze situatie moet omgaan en onderneemt ook echt
actie in geval van meldingen. melden kan overigens ook anoniem (dat geldt niet voor
professionals).

Heeft u te maken met
huiselijk geweld of
kindermishandeling
bij uzelf of bij iemand
in uw omgeving?
Bel gratis 0800-2000 (24 uur per dag)
voor advies of hulp van een medewerker in uw regio

Meer informatie
www.020veiligthuis.nl

Veilig thuis is 24/7 bereikbaar via tel. (0800) 2000
of www.020veiligthuis.nl.

aalsmeer.nl/sociaalloket

supergewone mensen
gezocht als pleeggezin
Aalsmeer telt zo’n 35 pleeggezinnen. Zij ontfermen zich over een kind, als het (tijdelijk) niet bij de eigen ouders of familie kan wonen. Zoals Jacco en Elizabeth, die
al meer dan zeven jaar pleegouders zijn. Elizabeth: “Wij hebben bewust gekozen
voor de crisisopvang. Dit betekent dat je onverwacht gebeld kan worden met de
vraag of je tijdelijk een kindje kunt opvangen. Vooraf word je door Spirit (organisatie die pleegouders werft en begeleidt red.) goed voorbereid op deze situatie
door gesprekken en trainingen. Ik vind het hartverwarmend om te merken hoeveel
steun we krijgen van buren, vrienden en familie. Ook is ons pleegkind uitstekend
opgevangen door haar tijdelijke school. Ik ervaar aan den lijve dat je er echt niet
alleen voor staat als pleeggezin.”
Pleegzorg Nederland hoopt dat meer mensen zich aanmelden als pleeggezin. Nieuwe pleeggezinnen zijn hard nodig, want sinds 2005 is de vraag naar pleegzorg met
bijna 70 procent gestegen. De groei wordt mede veroorzaakt door het besef dat
een kind het beste kan opgroeien in een stabiele gezinsomgeving waar warmte en
veiligheid wordt geboden.

‘Deskundige
medewerkers bij
de gemeente’
“Onze dochter heeft concentratieproblemen. Bij dit probleem verbruiken kinderen veel hersenenergie en raken daardoor snel vermoeid. Via
haar school kregen wij het advies om een hersentrainingsprogramma te
volgen, wat bij haar probleem goed kan helpen. De training die zij kreeg,
kon ze thuis op de computer volgen. De vergoeding hiervoor moest worden geregeld via het Sociaal loket. Wij hebben telefonisch contact gehad met de gemeente en werden daarbij zeer goed geholpen.
De gemeente heeft ons snel geantwoord en de kosten voor de cursus
werden vergoed. Wij vonden de medewerkers zeer deskundig en er werd
goed geluisterd naar ons verhaal. En onze dochter heeft echt baat gehad bij de training.”

kijk voor meer info op: www.supergewonemensengezocht.nl

Hoe werkt de
jeugdhulpverlening?
Als ouders of kind ondersteuning nodig hebben, voert de jeugdhulpverlener van de gemeente een gesprek met de ouders, waar bij voorkeur ook
het kind bij aanwezig is. De jeugdhulpverlening is er voor zowel lichtere
als zwaardere opvoedproblemen. De hulpverleners gaan bij het zoeken van
een oplossing altijd naast de ouders staan en zorgen samen met de ouders voor maatwerk. Bij lichte opvoedproblemen kunnen de jeugdhulpverleners in gesprek gaan met de ouders en geven dan bijvoorbeeld opvoedtips. De jeugdhulpverleners kunnen ook kinderen begeleiden en coachen.
Met gemiddeld vijf gesprekken zijn veel ouders en kinderen al flink geholpen. Als er sprake is van wat zwaardere problematiek, kunnen de jeugdhulpverleners hulp inzetten van gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders.

sociaal
loket
Ga voor alle vragen over
opvoeden of opgroeien
naar het sociaal loket!
soms gaat het thuis en op
school niet zo goed met
uw kind. U maakt zich
misschien wat zorgen.
in zo’n situatie kunt u
uw probleem voorleggen
aan een medewerker van
het sociaal loket van de
gemeente. De gemeente is
namelijk verantwoordelijk
voor alle vormen van
jeugdhulp, van vragen over
de opvoeding en geestelijke
gezondheidszorg tot
begeleiding voor kinderen
met een verstandelijke
beperking en pleegzorg.
De medewerker van het
sociaal loket gaat samen
met u op zoek naar de juiste
oplossing. als er in uw gezin
of huishouden sprake is
van meerdere of zwaardere
problemen, organiseren wij
in overleg met u dat alle
zorg op een gecoördineerde
manier wordt geleverd.

BeZoekaDres

Gemeentehuis aalsmeer
raadhuisplein 1
1431 eH aalsmeer

openingstijden

cijfers sociaal loket 2015
lekker actief bij
Sinds 1 januari 2016 is DOCK de nieuwe aanbieder van jongerenwerk in Aalsmeer.
Het team, dat bestaat uit vier jongerenwerkers, is er voor jongeren van 15 t/m
23 jaar in Aalsmeer Dorp, Aalsmeer Oost en Kudelstaart. Coördinator Jennifer de
Vaal: “We zijn net begonnen in Aalsmeer, dus het activiteitenprogramma moet
nog vorm krijgen. We moedigen jongeren aan om zelf met ideeën te komen. Tuurlijk is chillen leuk, maar wij zijn een actieve club en we houden van actieve en creatieve ideeën. Iedereen met een goed idee kan bij ons aan de slag. Dat kan variëren van sportactiviteiten en cursussen voor de buurt tot taarten bakken. Kom gezellig eens langs bij de inloop.” kijk op: www.dock.nl

aalsmeerders weten het sociaal loket prima te vinden als het gaat
om vragen bij opvoeden en opgroeien. tot nog toe zijn ongeveer 900
indicaties voor jeugdhulp afgegeven voor meer dan 700 jeugdigen
in aalsmeer (sommige jeugdigen hebben meer dan 1 indicatie ). Het
aantal telefoontjes en baliebezoeken lag hoger dan verwacht. omdat de gemeente de inwoners van aalsmeer goed te woord wil blijven staan, is het aantal medewerkers van het Sociaal loket flink uitgebreid.

U kunt langskomen bij het
Sociaal loket op maandag,
dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.
Op woensdag is het Sociaal
loket geopend van 13.00 16.30 uur.

telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket
bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 8.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 8.30 - 12.30
uur. Bel ons op (0297) 38 75 75.

mail
stuur een e-mail naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl

Website
kijk op:
www.aalsmeer.nl/sociaalloket

alert bij zorgsignalen op school
Gezellige inloop voor tieners
Dit jaar is het aantal uur voor tienerwerk (10 -15 jaar) in Aalsmeer verdubbeld. Zowel in Nieuw-Oosteinde als in Kudelstaart organiseert de Binding een inloop voor
tieners. Lenneke Heijjer, coördinator: “We werken vaak vanuit een thema, zoals
liefde, gezond eten of social media en daaraan koppelen we activiteiten. We waarderen het enorm als kinderen met eigen ideeën komen voor activiteiten. Maar ze
mogen ook gewoon langskomen om te chillen. De inloop is gratis en iedereen is
welkom!” kijk op: www.debinding.nl

Gemeente Aalsmeer wil zorgvragen bij leerlingen eerder signaleren. Om dit te bereiken draait een jeugdhulpverlener
van de gemeente mee met het zorgadviesteam van verschillende scholen. De gemeente is dit schooljaar gestart met
een pilot, waaraan OBS Kudelstaart, PCBS de Wegwijzer, het Wellantcollege en de Westplas Mavo deelnemen. Beleidsmedewerker Bert Hoenen: “De bedoeling is om hulpsignalen zo vroeg mogelijk op te vangen. Dat gebeurt niet altijd. Ik
geef een fictief voorbeeld: je hebt als leerkracht drie leerlingen met ADHD in je klas, dan valt het stille kind, dat wellicht
ook zorg nodig heeft, niet op. De jeugdhulpverlener is juist heel alert op deze signalen. Ook kan hij/zij snel toeleiden
naar de juiste hulp, mocht dat nodig zijn. De school en de jeugdhulpverlener kunnen samen optrekken waar zorgvragen
en leerontwikkelingsvragen elkaar raken. Hij ontzorgt en ondersteunt dus de scholen op dit gebied. De jeugdhulpverlener in Aalsmeer komt bovendien zelf uit het onderwijs, dus hij weet waar je als leerkracht mee te maken hebt.” Het
is de bedoeling dat na afloop van de pilot alle scholen in Aalsmeer ondersteuning krijgen van een jeugdhulpverlener.

aalsmeer.nl/sociaalloket
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Inschrijftijden flink aangescherpt

Tafeltenniscompetitie

Zwemmers van Oceanus
‘knallen’ tijdens ronde 4

Overwinning Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had in
de thuiswedstrijd tegen Diemen 4
een slechte start. Na een 2-0 voorsprong verloor Johan Berk alsnog
zijn eerste partij met 9-11 in de vijfde game. Ook Bart spargaren en Ed
Couwenberg wisten hun openingswedstrijd niet te winnen en zo keek
Bloemenlust tegen een 0-3 achterstand aan. In het dubbelspel kregen Johan en Bart bij een 0-2 achterstand in game matchpunt tegen
in de derde game, waarmee de achterstand zelfs 0-4 zou worden, maar
ze wisten miraculeus te ontsnappen
(14-12) om alsnog de partij te winnend af te sluiten. Dit bleek de ommekeer, want in plaats van 0-4 werd
het 1-3 en door overwinningen van
Bart en Johan vervolgens 3-3. Hoewel Ed kon niet voorkomen dat Diemen eerst weer een voorsprong
nam (3-4), wist Bloemenlust 1 daarna toch nog een zwaar bevochten
6-4 overwinning uit het vuur te slepen, omdat achtereenvolgens Bart,

Ed en Johan in hun laatste wedstrijd
zegevierden.
Bloemenlust 2 kreeg de sterke koploper ZTTC 6 op bezoek en pas bij
0-5 kon Danny Knol iets terugdoen
door een spannende vijfsetter naar
zich toe te trekken. Bij 1-7 wist ook
Dirk Biesheuvel zijn laatste partij te winnen, maar verder dan 2-8
kwam Bloemenlust niet, omdat ook
het dubbelspel door Danny en Peter
Velleman nipt verloren ging.
Op bezoek bij Heemskerk 4 was er
voor Bloemenlust 3 weinig eer te behalen. Bij een 9-0 achterstand redde Philippe Monnier de eer door zijn
laatste partij overtuigend te winnen, nadat hij eerder een vijfsetter
nipt verloren had. Ook Dirk Piet wist
nog een keer een beslissende vijfde
game af te dwingen en in het dubbelspel speelden Philippe en Willem Visser een paar zeer spannende games (11-9, 14-16, 12-10, 11-4),
maar meer zat er helaas niet in tegen de nummer 2 van de ranglijst.

ZABO Zaalvoetbalcompetitie

IBH wint van Amsec Piller
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie werd afgelopen zaterdag 5 maart voortgezet met de dertiende speelronde van het seizoen
2015/2016. De openingswedstrijd
in zaal 1 van sporthal de Bloemhof
ging tussen de teams van Amsec
Piller en IBH Aalsmeer. Halverwege de eerste helft had IBH Aalsmeer
een knappe 0-2 voorsprong opgebouwd. Enkele minuten later verkleinde Amsec Piller de achterstand
tot 1-2. Vlak voor de wissel kreeg
de ploeg van Amsec Piller de mogelijkheid tot het produceren van de
gelijkmaker. Die gelijkmaker kwam
niet tot stand ondanks een manmeer situatie. Ruststand 1-2. In de
tweede helft kon de zaalvoetbalpartij nog alle kanten op. Qua scoreverloop was de tweede helft identiek
aan de eerste helft. IBH Aalsmeer
maakte opnieuw twee doelpunten

op rij en liep uit naar een ruime 4-1
voorsprong. Vlak voor het einde van
het duel trof Amsec Piller nog eenmaal het doel en zodoende werd
de eindstand bepaald op 2-4 in
het voordeel van IBH Aalsmeer. De
overige uitslagen van de dertiende
speelronde waren als volgt: FC Madrevo tegen Atlas Lions 4-9. Sportcafé de Midi’s tegen Kids Aktief 4-2.
EZ Flower tegen Café Sportzicht 5-2
en LEMO tegen Koning Nieuwendijk 3-3. Huidige stand: Sportcafé de Midi’s 13-39, Atlas Lions 1333, Kids Aktief 13-24, IBH Aalsmeer
13-19, EZ Flower 13-19, Amsec Piller 13-18, LEMO 13-15, Café Sportzicht 13-10, FC Madrevo 13-7, Koning Nieuwendijk 13-6.
De veertiende speelronde van de
ZABO zaalvoetbalcompetitie volgt
op zaterdag 19 maart aanstaande in
de Proosdijsporthal.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 maart:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – D.H.S.C. 1
14.30 u
F.C.A. 2 – A.M.V.J. 2
12.00 u
H.B.C. 2 - F.C.A. 4
15.00 u
Roda’23 4 - F.C.A. 6
14.30 u
F.C.A. 7 – V.E.W. 6
14.30 u
F.C.A. 45+1 – T.A.B.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – Tos Actief VR3 14.30 u
Junioren
Buiksloot A1 - F.C.A. A1
15.00 u
V.S.V. A3 - F.C.A. A2
14.45 u
F.C.A. B1 – Hillegom B2
12.00 u
F.C.A. B2 – Geel Wit B1
16.00 u
Bloemendaal B5 - F.C.A. B4 11.30 u
F.C.A. C1 – F.C.A’dam C1
12.00 u
Legm.vogels C2 - F.C.A. C2 13.00 u
V en V C1 - F.C.A. C3
11.00 u
R.K.A.V.I.C. C1 - F.C.A. C4 12.00 u
U.N.O. C4 - F.C.A. C5
11.30 u
F.C.A. C6 – Schoten C2
14.00 u
Pupillen
Amstelveen D1 - F.C.A. D1 10.00 u
F.C.A. D2 – U.N.O. D1
10.15 u
Ouderkerk D2 - F.C.A. D3 10.30 u
F.C.A. D4 – Diemen D3
12.00 u
F.C.A. D5 – Overbos D5
16.00 u
F.C.A. D6 – F.C.A. D7
14.00 u
W.S.V.’30 E1 - F.C.A. E1
10.30 u
F.C.A. E2 – D.I.O.S. E2
8.45 u
F.C.A. E3 – Hillegom E2
8.45 u
Hertha E2 - F.C.A. E4
10.00 u
F.C.A E5 – S.C.W. E2
10.15 u
F.C.A. E6 – R.K.D.E.S. E5
10.15 u
K.D.O. E2 - F.C.A. E7
10.15 u
R.K.D.E.S. E8 - F.C.A. E8
11.00 u
F.C.A. E9 – Roda’23 E14
8.45 u
F.C.A. F1 – Fortius F2
8.45 u
Amstelveen F2 - F.C.A. F2
8.45 u
T.A.B.A. F2 - F.C.A. F4
10.00 u
F.C.A. F5 – D.C.G. F5
10.15 u
F.C.A. F6G – Hoofddorp F11 8.45 u
U.N.O. F5 - F.C.A. F7G
8.30 u
F.C.A. F8 – U.N.O. F9
8.45 u
F.C.A. F9 – Kon.H.F.C. F15
8.45 u
D.W.S. F5 - F.C.A. F10
10.00 u
FCA F 11 – Sp.Martinus F10 8.45 u
Diemen F12M - FCA F12M 11.30 u
F.C.A. F13 – A.F.C. F17
8.45 u
Pancratius F12 - F.C.A. F14 9.00 u
Meisjes
Reigerboys MA2 -FCA MA1 12.30 u
F.C.A. MB1 – W.S.V.’30 MB1 12.00 u
F.C.A. MB2 – Spaarnwoude 10.15 u
F.C.A. MD1 – Zwaluwen 10.15 u
Buitenv. MD4 - F.C.A. MD2 15.15 u
F.C.A. ME1 - Alliance’22
8.45 u
Legm.vogels - F.C.A. ME2 10.15 u
R.K.D.E.S.
Argon D1 - R.K.D.E.S. D1
10.00 u
Legm.vogels D4-RKDES D2 11.00 u
RKDES D3 – Legm.vogels 7 11.00 u
Kolping b. D11 – RKDES D4 9.00 u
S.C.W. E1 - R.K.D.E.S. E1
9.00 u
R.K.D.E.S. E2 – NW E2
11.00 u
Argon E5 - R.K.D.E.S. E3
8.45 u
Roda’23 E7 - R.K.D.E.S. E4 11.00 u
F.C.A. E6 – R.K.D.E.S. E5
10.15 u
RKDES E6 - Legm.vogels E6 9.30 u

Legm.vogels E7 - RKDES E7 10.15 u
R.K.D.E.S. E8 – F.C.A. E8
11.00 u
S.D.O. F1 - R.K.D.E.S. F1
10.45 u
Zeeburgia F4 - RKDES F2
8.30 u
V.V.C. F2 - R.K.D.E.S. F3
8.30 u
S.D.W. F4 - R.K.D.E.S. F4
10.00 u
RKDES F5 – Amstelveen F5 11.00 u
Roda’23 F11 - R.K.D.E.S. F6 11.00 u
Martinus F11 - RKDES F7
8.45 u
RKDES F8 – Amstelveen F7 9.30 u
Amstelveen F10 - RKDES F9 8.45 u
DSOV 012 – RKDES 012
15.00 u
Vrouwen
RKDES VR1 – D.V.V.A. VR2 13.00 u
Meisjes
RKDES MB1 – Gooi MB2 13.00 u
RKDES MC.1 – Haarl MC1 11.00 u
Zwanenburg - RKDES M1 11.00 u
RKDES MD2 – C.S.W. MD3 9.30 u
DIOS ME1 - RKDES ME1
9.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – C.T.O.’70 1
S.C.W. 2 – Amstelveen 3
Zandvoort 4 - S.C.W. 3
Hillegom 5 - S.C.W. 4
S.C.W. 5 – Olympia.Haarl. 2
SCW 45+1–Buiksloot 45+3
Junioren
C.S.W. A2 - S.C.W A1
SCW-B1 – Olympia.HaarlB2
S.C.W. C1 – U.N.O. C1
D.I.O.S C8 - S.C.W. C2
Pupillen
Hillegom D3 - S.C.W. D1
Pancratius D8 - S.C.W. D2
S.C.W. E1 – R.K.D.E.S. E1
F.C.A. E5 - S.C.W. E2
S.C.W. F1 – Roda’23 F5
Meteoor F4 - S.C.W. F2
Vrouwen
T.O.B. VR.1 – S.C.W. VR.1
Meisjes
SCW MB1 – Tos Actief M1
Waterloo MC2 - SCW MC1
S.C.W. ME1 – H.F.C. ME2
Zondag 13 maart:
F.C. AALSMEER
Geinburgia 1 - F.C.A. 1
Overbos 2 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 – W.V-H.E.D.W. 2
Schoten 5 - F.C.A. 4
Overbos 4 - F.C.A. 5
Parkstad 2 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – Overbos 6

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.00 u
11.30 u
14.30 u
14.45 u
10.15 u
9.00 u
16.30 u
10.00 u
13.15 u
9.00 u
10.15 u
8.45 u
8.30 u
12.15 u
14.30 u
12.15 u
8.45 u

14.00 u
14.30 u
11.30 u
9.30 u
12.45 u
11.30 u
11.30 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – Real Sranang 1 14.00 u
Arsenal 2 - R.K.D.E.S 2
12.00 u
R.K.D.E.S 3 – Alliance’22 2 12.00 u
A.F.C.10 - R.K.D.E.S. 6
11.00 u
Junioren
R.K.D.E.S. A2 – D.I.O.S. A3 12.00 u
R.K.D.E.S. B1 – E.D.O. B1
10.00 u
Buitenveldert B5-RKDES B2 15.00 u
R.K.D.E.S. C1 – H.F.C. C2
10.00 u
R.K.D.E.S. C2 – Roda’23 C3 12.00 u
R.K.D.E.S C3 – W’vogels C2 10.00 u
Buitenveldert C9-RKDES C4 10.00 u

Voetbal: RKDES-FC Aalsmeer

Teleurstellende dorpsderby
eindigt in gelijkspel
Aalsmeer - De wedstrijd FC
Aalsmeer-RKDES eindigde na een
teleurstellende wedstrijd in een
1-1 gelijkspel. Dani Calmez zette Aalsmeer op een 1-0 voorsprong
voor de thuisclub en maar een eigen goal van Mark Schut bracht
beide ploegen voor rust al weer op
een gelijke stand. Mark Schut kreeg
in blessuretijd nog een rode kaart
voor natrappen in de verder sportieve ontmoeting. Al weken werd er in
beide kampen naar toe geleefd, de
clash van Aalsmeer en Kudelstaart.
Maar uiteindelijk werd het voor 350
toeschouwers een matte saaie vertoning. Bij RKDES was een plaats
ingeruimd voor Raymond Baars die
de van vakantie teruggekeerde Rutger Spaargaren op de bank hield,
Lars Winters was op vakantie. Beide
ploegen begonnen heel voorzichtig aan de wedstrijd, vooral geen
kansen weggeven was het motto wat beide ploegen dan ook niet
deden. Pas na 20 minuten werd de
eerste kans genoteerd en wel voor
Aalsmeer. Bij een afgeslagen corner
van de plaatselijke FC werd er razendsnel gecounterd. Dani Calmez
kreeg in het centrum de bal draaide zich knap vrij en schoot beheerst
binnen: 1-0 in de twintigste minuut.
RKDES zocht daarna wat meer de
aanval maar verder dan een klutsbal kwamen de Kudelstaarters in
eerste instantie niet. Bij een corner
van Lennart Kok was het dan toch
raak, het was Mark Schut die in eigen doel kopte: 1-1 na 35 minuten
voetballen. De tweede helft was eigenlijk het aankijken niet waard. De
grootste kans was na een klein uur
voor Maarten van Putten. Hij ont-

futselde Mark Schut de bal en kon
vrij op de keeper afgaan. Hij ging de
keeper ook wel voorbij maar schoot
daarna in het zijnet, weg kans. FC
Aalsmeer wist in de tweede helft
niet één kans te creëren, daar tegenover schoot de Afas/Nieuwendijk brigade drie maal van afstand
op het vijandelijk doel. Echter, of de
bal verdween naast de goal of keeper Veldman stond op de goede
plaats. Ivo Lentjes mocht nog aanleggen voor een vrije trap, nadat
Maarten van Putten onderuit was
gehaald door Eric Jansen. Zijn schot
ging recht op de doelman af. Al met
al een teleurstellende wedstrijd met
de beste kansen voor RKDES, maar
over de hele wedstrijd gezien wel
een terechte remise. In blessure tijd
kon Mark Schut zich niet beheersen
en mocht met rood van de uitstekende scheidsrechter de heer Helgering vertrekken. RKDES kon daar
in die laatste minuut ook niet van
profiteren.
Koploper Sporting Martinus wist
wel te winnen, breidt zo zijn voorsprong uit en stevent op het kampioenschap af. Komende zondag 13
maart staat voor RKDES de lastige
thuiswedstrijd tegen Real Sranang
op het programma. Een week later
is Sporting Martinus de tegenstander. De nacompetitie is al verzekerd
voor RKDES na het behalen van de
tweede periode titel.
Eppo
Komende zondag 13 maart speelt FC
Aalsmeer uit tegen Geinburgia, aanvang 14.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Sjoelcompetitie in Dorpshuis

Pr voor Peter van der Zalm
Aalsmeer - Op donderdag 3 maart
werd weer een competitieronde afgewerkt door Sjoelclub Aalsmeer.
Voor de wedstrijdsjoelers een laatste test voor de selectiewedstrijden
van 5 maart. Met nog vier ronden te
gaan wordt het steeds spannender
wie de prijzen pakken per klasse,
al staan bij enkele klassen de winnaars wel vast. Peter van der Zalm
verbeterde zijn persoonlijk record
tot 1339. In de Hoofdklasse pakte Cock Tukker de hoogste eer, op
twee Tiny Amsing en op drie Petra Houweling. A-Klasse: 1. Mar-

ja Springin’t Veld, 2. Mariëtte van
der Vlugt en 3. Peter van der Zalm.
B-Klasse: 1. Henk Brozius, 2. Jacob van ‘t Hof en 3. Jan Alderden.
C-Klasse: 1. Gazi Örsçek, 2. Mirjam
van den Berg en 3. Jan Geleijn Dzn.
De volgende competitieavond is op
donderdag 17 maart vanaf 20.00 uur
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Vrijdag 11 maart is de volgende Interclubwedstrijd in Zaandam. Voor
informatie en uitslagen zie ook
www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel
met Mirjam van den Berg, tel. 0297347439.

Aalsmeer - Competitie ronde nummer vier, en tevens de laatste van
het seizoen, voor de zwemmers van
Oceanus. De ploeg was er klaar voor
om te gaan knallen. De middag begon met de 4 x 200 meter vrije slag.
Oceanus 1 scherpte de tijd aan tot
8.33,87. De minioren meiden stonden op scherp, net even te scherp
waardoor Romee Veldt en Ebba Vonk te vroeg vertrokken, Femme Bol en Nina Bellaart sleepten de
punten voor de ploeg binnen, Danique Pannekoek en Mila van Duinhoven scherpten hun inschrijftijd
aan bij de 50 meter vlinderslag. De
minioren jongens legden bij de 100
meter vrije slag en 50 meter vlinderslag beslag op plaats 1, 2 en 3 waarbij Jochem van Zanten, Liam Breebaart en Jort Kemp de tijden lekker
aanscherpten.
Maatje Loek Boerlage wist er ook
ruim een seconde vanaf te halen.
Olivia Schalekamp en Naomi Visser maakten er een sportief onderling gevecht van bij de 200 vrij. De
meiden deden absoluut niet onder
van elkaar en de eindtijd liet zien dat
Olivia 4 honderdste sneller had aangetikt. Luuk Scheuer had een goede
dag, hij wist niet alleen zijn schoolslag tijd naar 1.27,78 te zwemmen,
maar ook de 200 meter vrije slag
leverde een persoonlijk record op.
Sam Eveleens, Rachelle de Meij en
Beau van Dommelen namen de 200
meter schoolslag voor hun rekening
en de secondes vlogen van de inschrijftijd af: Sam 14 seconde, Rachelle 4 seconde en Beau 9 seconde
en dat terwijl de meeste dames een
hekel hebben aan de schoolslag. De
resultaten gaven een enorme boost.
Yoni Joore zwom een dijk van een
100 meter rugslag, 1.15,94 is een
tijd om super trots op te zijn. Fabienne Vork nam de winst voor haar
rekening op de 200 rug en wist maar
liefst 17 seconde van haar inschrijftijd af te zwemmen. De heren jeugd
hadden hun zinnen gezet op het Koningsnummer, en dan met name onder de magische grens van de minuut. Sohrab Shirzad was het al gelukt en had zijn doel gezet op onder de 58 seconde, maar dat lukte helaas niet. Davy Heysteeg was
nog niet zo lang geleden eronder
gegaan en dat proefde naar meer,
helaas ook net niet eronder. Yves
Maurice Vork voelde de 200 meter vrij estafette nog in zijn lijf en hij
wilde ook zo graag eronder: 1.00,93,
doel net niet gehaald maar wel een
seconde van zijn beste tijd af. Michael van der Amstel kwam in actie op de 200 wissel , met als doel 2
minuut 30 dat werd 2.32,99. Romee
Veldt revancheerde zich op de 100
meter vrije slag en liet een 1.15,05

leen voor het doel hield hij geen
overzicht en schoot over. Ook in de
tweede helft bleef De Meern op eigen helft en liet Aalsmeer het spel
maken. Naarmate het kouder werd
zakte bij de FC het gevoel met de
bal ook. Vooral de middenlinie toonde te weinig beleving en kon De
Meern met een paar corners gevaarlijk worden. Roger Grootfaam
dwong in de 75e minuut keeper Taner Memili van De Meern tot een uiterste krachtsinspanning, maar verder dan een corner kwam het niet.
Aalsmeer speelde zich langzaam
uit de wedstrijd de laatste 15 minuten en liet zich terugdringen. In de
83e minuut moest de FC zelfs met
tien man verder. Een niet zo slimme
overtreding van Eder Midina werd
met geel beloond en twee maal geel
is rood, dus exit. Tactische wissel
85e minuut: Bart de Jong voor Salih Yildiz. Wissel 92e minuut: Peter Neuvel voor Michal Kocon. Een
grote kans kreeg De Meern nog in
de 93e minuut, maar Jesse Verheul
schoot vrijstaand rakelings over. FC
Aalsmeer bracht in ieder geval de
verdiende drie punten mee naar de
Beethovenlaan.
Aanstaande zaterdag 12 maart
speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis aan
de Beethovenlaan tegen D.H.S.C. uit
Utrecht. Aanvang wedstrijd 14.30
uur. Stand in de tweede klasse B:
De Bilt 18-38, FC Aalsmeer 18-37,
FC Almere 18-33.
Jack van Muijden

Jos Vergeer en Stanley Moolhuijsen.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Tibor en Tim winnen finale

Winst FC Aalsmeer (zat.)
na matig potje voetbal
Aalsmeer - FC Aalsmeer won afgelopen zaterdag 5 maart het zeer gezapig en matig partijtje voetbal tegen De Meern met 1-2. Het was een
tegenstander waar je niet vrolijk van
werd. Constant met tien man achter de bal en geen intentie om maar
één aanval op te zetten. De FC deed
zijn best met opbouwend voetbal de
supporters het gevoel te geven met
drie punten naar Aalsmeer terug
te gaan. Maar ook bij FC Aalsmeer
lag het tempo te laag om door de
muur van De Meern te breken. De
eerste kans van FC kwam in de 12e
minuut. Het schot van Calvin Koster
werd door verdediger Jorrit Tromp
tot corner verwerkt. Ook corner vijf
in de 21e minuut leverde niets op.
De Meern had meer succes. In de
23e minuut bij hun eerste aanval
op het doel van Mike Eman beging
Eder Medina een lichte duwfout.
Scheidsrechter de Haan wees resoluut naar de stip, plus geel. Nick van
der Horst van De Meern had er geen
moeite mee en knalde de 1-0 op het
scorebord. Aalsmeer gaf het antwoord al in de 26e minuut. Uit een
voorzet van Salih Yildiz bracht Calvin Koster met een bekeken schot
de stand weer op 1-1. Michal Kocon
werkte zich in de 35e minuut langs
drie tegenstanders van De Meern
en kreeg de bal via de kluts weer in
de loop mee en maakte het keurig
af, 1-2. Een goede kans kreeg Calvin Koster nog in de 43e minuut om
de wedstrijd op slot te gooien. Al-

klokken. Ook Danique Pannekoek,
Nina Bellaart en Ebba Vonk scherpten hun tijden lekker aan. De heren
Jos Vergeer, Stanley Moolhuijsen
en Michael van der Amstel leefden
zich eens lekker uit op de 50 meter vrije slag, gewoon even knallen,
gaskraan open en na 25,07 ging bij
Jos de gaskraan weer dicht. Stanley 25,50 en Michael liet een 26,09
noteren, wat een adrenaline boost
kregen de heren ervan. Sebastian
van der Born ging ervoor, 200 meter
schoolslag lange glijfase, goede onderwaterfase met als resultaat: 4 seconde ervan af. Davy Heysteeg kliefde met zijn lange armen door het
water heen bij de 200 meter rug, de
keerpunten gingen deze keer super
waardoor er nu 2.33,67 achter zijn
naam kwam te staan. Olaf van der
Zwaard zat er net iets boven, maar
was ook tevreden over zijn race. Danique Gielen traint eens per week
bij de masters van Oceanus mee en
was deze middag de ploeg komen
versterken en zag een persoonlijk
record achter haar naam verschijnen bij de 100 meter rug. Nog een
individueel nummer te gaan, en wel
de 200 vlinderslag, Vincent Moolhuijsen, verleden jaar gestopt als
actief wedstrijdzwemmer, heeft dat
recentelijk toch weer opgepakt omdat hij het zwemmen miste en nam
dit loodzware nummer voor zijn rekening. Op zijn tandvlees heeft hij
hem volbracht! Nog twee estafette
teams aan de start en de ploeg ging
er eens goed achter staan, uit volle borst werd er aangemoedigd bij
de 4x50 vrije slag waarbij Sebastian, Luuk, Michael en Jochem alles
gaven en derde werden. De meiden
4x100 wissel Olivia, Rachelle, Anouk
en Naomi sloten de middag af met
5.22,91 een mooie tijdsverbetering
op de inschrijftijd.
Het zit erop, alle rondes zijn gezwommen, het is nog even wachten totdat alle ploegen gezwommen
hebben en dat weten de zwemmers
van Oceanus of ze volgend seizoen
wederom uit mogen komen in de B
klasse.

Winnaars Tibor Hogervorst (links) en
Tim van de Poel.
Kudelstaart - De vorige speelavond
van de dartclub Poel’s Eye was de
elfde speelavond van het veertiende seizoen in het Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst was met 56
deelnemers een evenaring van de
drukste avond van dit seizoen. William Hunitetu won voor de derde
keer dit seizoen, en de tiende keer
ooit, de speelavond. Sander Molenaar was de verrassende finalist op
deze drukke speelavond. Er waren
echter nog drie niveaus. Tibor Hogervorst won in het tweede niveau
een serie wedstrijden van sterke
tegenstanders. Achtereenvolgens
won hij van Joris Voorn, Peter van de
Laarse, Ronald Baars en uiteindelijk
knap, in de finale, van Remco Maarse. Gek genoeg was het voor Tibor,
toch een gerespecteerde darter, zijn
eerste titel bij de Poel’s Eye. De vorige drie finales (op het derde niveau)
gingen allen jammerlijk verloren.
Op het derde niveau bereikten Ilona van Emden en Remco Pannekoek
de halve finale. De finale ging echter tussen Marciano Bos en Tim van
de Poel. Voor Marciano was het zijn
eerste finale ooit, voor Tim was het
daarentegen alweer zijn 22ste finale,
waarin hij verrassend weinig verloor.

Tim zou uiteindelijk dan ook voor
de 15de keer ooit een finale winnen, waarvan vier op het hoogste
niveau. In het vierde niveau zat Ronald van de Meer een aantal dames
dwars. Hij won achtereenvolgens
van Joyce Kommers en Lisa Bruggink. Een andere dame liet zich echter niet afstoppen. Na drie overwinningen stond Lenny Vork dan eindelijk weer eens in een finale. Vorig
seizoen bereikte zij maar liefst vijf
keer een finale. Tegenstander was
niet ‘lady killer’ Ronald, maar Rene
Kruit. Rene won uiteindelijk voor de
19de keer ooit een finale, waarvan
negen op het hoogste niveau. Met
een schitterende 130 Bull’s Eye finish had Nick Dekker de hoogste
uitgooi van de avond. Op de website www.poelseye.nl. is allerlei informatie over de dartclub terug te
vinden. De volgende speelavond is
morgen, vrijdag 11 maart, met hopelijk weer veel nieuwe dart liefhebbers en ‘oude bekenden’. Het motto van de Poel’s Eye is; ‘zoveel als
mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau.’ Vier nieuwe
ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren opgeven is
niet nodig.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Survival nacht in Bos voor
Artsen zonder Grenzen
Aalsmeer - In de nacht van 30 september vormt het Amsterdamse Bos
voor het tweede jaar op rij het toneel voor een bijzonder evenement;
de Survival Games. Veertig teams
bestaande uit 4 teamleden kunnen
een 12 uur durende challenge aangaan waarbij ze een beroep moeten doen op hun fysieke én mentale
kracht. De 160 deelnemers gaan deze uitdaging niet alleen voor zichzelf
aan: met hun deelname aan de Survival Games halen zij geld op voor
de medische hulporganisatie Artsen
zonder Grenzen. Van 9 uur ’s avonds
tot 9 uur de volgende ochtend worden de deelnemers geconfronteerd
met onverwachte, spannende uitdagingen, vergelijkbaar met die waar
Artsen zonder Grenzen hulpverleners mee te maken hebben. Daarnaast worden de deelnemers ook
fysiek op de proef gesteld. Reken
op flinke afstanden (hard) lopen en
fietsen met als bijzondere uitdaging
de weg vinden in de duisternis van
het Amsterdamse Bos.
De challenge
De uitdaging in het kort: De regio
Amsterdam wordt getroffen door
een onbekend virus en in quarantaine geplaatst. Aan de hand van
een serie opdrachten is het aan de
teams om onder andere slachtoffers
te helpen, constructies te bouwen
en alle ontstane problemen creatief
op te lossen. De teams bepalen zelf
de volgorde waarin de opdrachten

worden uitgevoerd strategisch denken, snel handelen en goede samenwerking is dus cruciaal. Daarbij
worden de teams ook nog eens geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. Kortom, de Survival
Games geven een indruk over de eigenschappen waar je over moet beschikken als je voor Artsen zonder
Grenzen op missie gaat.
De Survival Games worden gehouden in de nacht van vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober van
21.00 tot 9.00 uur. Er is maximaal
ruimte voor 40 teams, waarbij ieder team bestaat uit 4 personen.
Deelnemers moeten minimaal 18
jaar oud zijn ten tijde van het evenement. De kosten voor inschrijven
bedragen 25 euro per persoon (100
euro per team). Daarnaast gaat ieder team de uitdaging aan om minimaal 2.500 euro aan sponsorgeld
in te zamelen voor Artsen zonder
Grenzen. Voor meer informatie en
inschrijven: www.sportersinactie.nl
Organisatie Survival Games
Stichting Sporters in Actie organiseert sportieve evenementen ten
bate van het goede doel. De Survival Games worden dit jaar voor de
tweede keer georganiseerd. Meer
dan 100 vrijwilligers, waaronder 60
acteurs zetten zich in om de deelnemers een fantastische ervaring mee
te geven. Het afgelopen jaar wisten
17 teams ruim 48.000 euro in te zamelen voor Artsen zonder Grenzen.

Aas 3e snelschaaktoernooi
van Haagse Schaak Bond
Aalsmeer - Tegenwoordig stellen
de Haagse en de Leidse schaakbond hun toernooien open voor de
wederzijdse leden om de opkomst
te bevorderen. Dit lukte afgelopen
zaterdag 5 maart uitstekend, in een
ruimte waar 30 teams in zouden
passen deden 31 teams mee zonder
problemen. De teams bestonden uit
4 man en speelden een enkelvoudige voorronde en een finale waarin
zowel met wit als zwart tegen elkaar
werd gespeeld. Het toernooi verliep
soepel en in goede sfeer.
AAS was vertegenwoordigd door
Jeffrey van Vliet (FM), Ben de Leur,
Simon Groot en Henk Noordhoek.
Na 7 voorronden werd de finalegroep A net gemist, tot teleurstelling van Jeffrey en genoegen van
zijn team maten. In de toch sterk bezette B-groep werden de Azen derde waarbij vooral Jeff en Ben enorm
goed draaiden en Simon en Henk
het netjes deden. De laatste ronde werd met 8-0 gewonnen, wat
altijd een extra goed gevoel geeft.
WSC 1 won het HSB Snelschaken
voor clubteams. In de finale groep
bleef het de concurrentie ruim-

schoots voor. De gasten uit Leiden
legden beslag op de tweede en derde prijs. Bijzonder is dat LSG 2 boven LSG 1 eindigde. In de B-groep
won Philidor Leiden 1 al zijn wedstrijden. Vooschoten 1 werd tweede
met enkel een nederlaag tegen Philidor Leiden 1. De derde plaats was
voor AAS 1. Alle drie Leidse teams
gaven de Haagsche teams het nakijken. De Azen zullen zeker volgend jaar weer mee doen!
Door Ben de Leur

3e Voorronde NK individueel sjoelen

Petra Houweling afdelingskampioen regio West
Aalsmeer - Zaterdag 5 maart was
de derde en laatste voorronde voor
het NK Sjoelen Individueel, dat op 16
april in Barneveld zal plaatsvinden.
De leden van Sjoelclub Aalsmeer
behaalden 10 prijzen. In de Heren
Hoofdklasse A werd Cock Tukker
derde. In de Dames Hoofdklasse A
versloeg Petera Houweling opnieuw
de huidige Nederlands kampioene Simone Frijlink met maar liefst
42 punten! Joke Schagen werd derde en Marry Verhoeven eindigde op
de vijfde plaats. In de Heren Hoofdklasse B legde Albert Geleijn beslag
op de tweede plaats. Paul van den
Berg werd vierde en Wim Eijlers eindigde op de negende stek. In Klasse C, waar de mannen en vrouwen
één klasse vormen, won Hans van
Leeuwen de dagprijs voor Tiny Amsing. Karin Geleijn kwam niet verder
dan plaats acht. De D-Klasse werd
een overwinning voor Elisa Houweling. Aalsmeer-sjoeler Theo van Leijden werd zevende en Rob Kuypers
slechts tiende. In Klasse E was Sjaak
Siebeling goed op dreef. Hij werd
tweede. Wijnand Springin’t Veld had
ook een mindere dag en werd zevende. In de F-Klasse deed Henk
Brozius het goed met een bronzen
medaille. In Klasse G tenslotte werd
Mirjam van den Berg ook derde.

Dertien sjoelers naar NK
In het totaalklassement na drie selectiedagen telden de hoogste vier
series (van de zes) mee voor de selectie voor het NK in Barneveld op
16 april. Cock Tukker eindigde als
derde in de Heren A en mag naar
Barneveld. Jan Drent werd opnieuw
afdelingskampioen bij de Heren A.
In de Dames A won Petra Houweling het afdelingskampioenschap
met een gemiddelde van 140,75.
Joke Schagen werd uiteindelijk vierde en Marry Verhoeven zesde. Zij
zijn nog niet zeker van het NK. Bij
de Heren Hoofdklasse B eindigde
Albert Geleijn op de tweede plaats
en dat is voldoende om naar Barneveld te gaan. Met hem mee naar
het NK gaan ook Wim Eijlers (vijfde) en Paul van den Berg (zesde) in
deze klasse. Kees Kuypers, die zaterdag wegens ziekte afwezig was,
heeft het NK niet gered met een zevende plaats. In de C-Klasse gaan
Tiny Amsing en Hans van Leeuwen
strijden om de Nederlandse titel.
Zij werden respectievelijk eerste en
tweede in deze klasse. Karin Geleijn
werd achtste en is naar het Open
Toernooi verwezen om mee te kunnen doen in Barneveld. In Klasse D
moest Elisa Houweling de eindzege
op de laatste dag uit handen geven

Nacompetitie handbal

FIQAS Aalsmeer verliest
op valreep van Hurry Up

De kampioenen van K&G analyseren na aan de bar.

Dammen eerste klasse

Spannend kampioenschap
voor 2e team van K&G
De Kwakel - Op de schrikkeldag
van dit jaar heeft het tweede team
van damclub Kunst & Genoegen het
kampioenschap in de eerste klasse van Noord-Holland behaald. Dit
ging niet van een leien dakje tegen
concurrent Andijk, een gelijkspel
zou genoeg zijn voor de Kwakelaars.
Maar dit kwam niet zonder slag of
stoot tot stand, juist topscoorder
Wim Konst bracht de spanning erin.
Na een kleine drie uur spelen bracht
Jos Harte het eerste punt op het
scorebord, hij behaalde een gelijkwaardige remise. Vervolgens werd
kopman Wim Konst verslagen, Wim
was nog ongeslagen, maar moest
nu onverwacht een nul slikken, 1-3.
Teamleider Leo Hoogervorst moest
vervolgens opnieuw in de beugels
en creëerde een goede stand. Maar
de tijdnood en de spanning gingen steeds meer meespelen waardoor de stand in remise verzanden,

Bekerwinnaars 1 tot en met 3 die naar NK gaan. Achter: Albert Geleijn. Hans
van Leeuwen en Sjaak Siebeling. Midden: Tiny Amsing, Henk Brozius, Petra en
Elisa Houweling en Mirjam van den Berg. Voor: Cock Tucker.

2-4. Alle ogen werden vervolgens
op invaller Piet Terlouw gericht. Piet
moest winnen en daar zag het nog
niet naar uit. Maar met een ‘Bertus
Zethof-zet’ , eerst de tegenstander
een dam geven om vervolgens zelf
een dam te combineren, behaalde
Piet voordeel. Na nauwkeurig manoeuvreren met zijn dam kon Piet de
partij in winst omzetten, 4-4. De vlag
van de Vrouwenakker kon in top, de
mannen van Leo hadden het weer
geflikt, promotie naar de hoofdklasse. Of zij daar het eerste team van
K&G tegen zullen komen is afhankelijk van de uitslag van de laatste wedstrijd van het eerste. Als zij
maandagavond SNA weten te verslaan dan komen zij in aanmerking
voor promotie naar de ere klasse.
Ondanks het tanende ledental van
de club presteert K&G heel goed
in haar vaart naar het honderd jarig bestaan.

Aalsmeer - Dat een uitwedstrijd
bij Hurry Up in het Drentse Zwartemeer altijd lastig blijft, bleek afgelopen zaterdag maar weer eens.
De mannen van FIQAS Aalsmeer
stonden de hele wedstrijd voor,
maar verloren uiteindelijk toch.
Het begin was goed, want het liep
meteen lekker bij de Aalsmeerders
en na acht minuten hadden ze al
een voorsprong opgebouwd: 2-5.
De dekking stond ook als een huis,
dus Hurry Up kwam er niet zo makkelijk doorheen. De marge kon dan
ook nog verder worden vergroot tot
een comfortabele 6-11 bij rust. Ook
in de tweede helft leek er in eerste
instantie geen vuiltje aan de lucht,
want FIQAS Aalsmeer kon uitlopen
naar 8-15. In de periode die volgde
werd het spel echter wat slordiger;
er werd af en toe balverlies geleden en Hurry Up kon profiteren. Bovendien vielen er vrij veel tijdstraffen aan Aalsmeerse kant en stond
de ploeg een groot deel van de tijd
in (soms zelfs dubbel) ondertal. Zo
kon de thuisploeg steeds dichterbij komen: via 11-16 werd het 17-19
en vijf minuten voor tijd zelfs 19-19.
De rode kaart die Tim Bottinga vervolgens kreeg hielp ook niet mee,
het publiek ging achter Hurry Up
staan en FIQAS Aalsmeer kreeg het
steeds moeilijker.
René Romeijn probeerde in een time
out de spelers weer op scherp te
krijgen, maar de tegenstander kon
opnieuw profiteren van een zes tegen vier situatie: 21-19. In de slotfase vochten de mannen nog wel voor
de punten, maar dichterbij dan 22-

21 en de uiteindelijke 23-22 kwamen ze niet meer. Door dit resultaat staat FIQAS Aalsmeer momenteel op een vijfde plaats, maar de
verschillen zijn klein. Komende zaterdag 12 maart wacht de volgende
– sterke – tegenstander: dan komt
Targos/Bevo, de huidige nummer
twee, op b ezoek i n d e B loemhof.
Drie top wedstrijden!
Handballiefhebbers kunnen aanstaande zaterdagavond 12 maart
hun hart ophalen, want dan zijn in
de Bloemhof maar liefst drie topwedstrijden te zien. Het begint meteen al goed, want om 18.45 uur
speelt het derde herenteam van FIQAS Aalsmeer om het kampioenschap in de Tweede Divisie. Vanaf
19.15 uur strijden de mannen van
FIQAS Aalsmeer 1 in de andere hal
in de (na)competitie tegen het sterke Targos/Bevo en daarna, om 20.45
uur, komen ook de Aalsmeerse dames nog in actie: zij spelen hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen
tegen DSVD. Mis het niet! Ook alvast noteren: Woensdag 16 maart
spelen de Heren 1 tegen de OCI/Lions in hal 2 van sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Deze wedstrijd
begint om 20.00 uur.
Livestream
De wedstrijd in de nacompetitie tussen FIQAS Aalsmeer en Targos/Bevo zal aanstaande zaterdag 12 maart
live te volgen zijn via videostream.
Ga naar de site en klik op FIQAS TV
of rechtstreeks naar: https://www.
youtube.com/user/hvaalsmeer.

Zondag speelde de B1 van FIQAS tegen Fortissimo. De wedstrijd werd door
Aalsmeer nipt verloren met 15-19. Foto: www.kicksfotos.nl

(hele week ziek geweest), maar een
zilveren plek was ook ruim voldoende om te gaan scoren op het NK.
Rob Kuypers met een vierde plek
mag ook naar Barneveld. Theo van
Leijden(negende) wacht hetzelfde
lot als Karin Geleijn, het Open Toernooi. Sjaak Siebeling won met bijna
100 punten verschil de titel in Klasse E en is een kanshebber op het
NK. Wijnand Springin’t Veld zit nog
in de wachtkamer met een vijfde
plaats. Henk Brozius mag ook naar
het NK met een tweede plaats. Zaterdag sjoelde hij zijn hoogste en
laagste resultaat op één dag in de
serie van zes. Mirjam van den Berg
plaatste zich met de eerste plaats
(eindelijk) rechtstreeks voor het NK,
na een aantal jaren op gemiddelde toegevoegd te zijn. Al met al een
superscore voor Sjoelclub Aalsmeer,
die met 13 sjoelers minimaal aan
het NK mee mag doen. Patrick Haring plaatste zich namelijk via afdeling Oost voor het NK en is daar ook
afdelingskampioen geworden bij
de Heren A. Met nog een paar trainingsavonden te gaan, moeten er
toch wat successen behaald kunnen worden op het NK. Kijk voor informatie en uitslagen op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
Afdelingskampioenen Petra Houweling en Jan Drent.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende klaverjasmiddag van de OVAK is op woensdag 16 maart vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
De soos is 24 februari gewonnen
door Wim Reuling met 5584 punten, gevolgd dor Riet Hoekman met
5348, Els Vergeer met 5228 en Annie Blauwhoff met 5140 punten.

Jaap Balk wint
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze kaartmiddag. Nieuwelingen zijn van harte welkom.
Vooral kan de club nog enkele jokeraars gebruiken. Kom eens langs en
kaart mee. Op donderdag 3 maart
is het klaverjassen gewonnen door
Jaap Balk met 5501 punten, op twee
Jaap Spaargaren met 5181 punten
en op drie is Henk van Wichen geeindigd met 5097 punten. Bij het jokeren was deze week Kees van de
Meer de beste met 107 punten, op
twee Gerard de Wit met 119 punten
en op drie Trudy Knol met 304 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, telefoon: 0297–340776.

Sjoelavond bij
BV Oostend

Paaskienen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 16 maart
organiseert buurtvereniging Hornmeer weer haar traditionele Paaskien. Steeds is het weer een sport
om het formulier als eerste vol te
krijgen. De inkoopdames hebben
weer hun uiterste best gedaan om
de prijzentafel om te toveren tot iets
moois. Op z’n paasbest, zeg maar.
De kienavond begint om 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur voor inschrijving, koffie en thee. Iedereen
is van harte welkom. Neem gerust
de buurman of vrouw mee. Het kienen is in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3.

Wordt C1 VZOD
kampioen?
Kudelstaart - Zaterdag 12 maart
wordt een spannende dag voor de
C1 korfballers van VZOD. Het team
kan kampioen worden. Uiteraard
kunnen de jongens en meiden wel
wat aanmoediging gebruiken. De
wedstrijd is tegen Atlantis C1 en begint om 12.00 uur in hal De Phoenix
in Mijdrecht. Om de hoek, dus goed
bereikbaar.
Promotie-wedstrijden
Ook VZOD 2 wacht een uitwedstrijd. Het team speelt voor promotie naar een hogere klasse tegen De Vinken 2 om 14.05 uur in hal
De Boei te Vinkeveen. Hier zijn fans
natuurlijk eveneens welkom. Geen
vervoer, maar wel hart voor korfbal?
Dan zaterdag op naar de Proosdijhal, want ook hier staat een promotie-wedstrijd op het programma. VZOD 3 neemt het op tegen De
Vinken 3. Deze wedstrijd begint om
16.00 uur en de heren en dames hopen op een goed gevulde Proosdijhal-tribune.

Westeinderloop
deze zondag!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 13
maart organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse
Westeinderloop. De hoofdafstand
van dit hardloopevenement is 10 kilometer. Dit parcours gaat voor een
groot deel langs de Westeinderplassen. Ook kan er 5 kilometer gelopen
worden en voor de kids is er een 1
kilometer kidsrun. De start van de 1
kilometer is om 10.30 uur. De start
van de 5 en 10 kilometer is om 11.00
uur. De start en finish zijn op de atletiekbaan aan de Sportlaan 43a.
Online Inschrijven kan nog tot en
met vrijdag 11 maart via www.westeinderloop.nl. Op de website is tevens alle informatie over de loop. te
vinden. Ook op de dag zelf kunnen
deelnemers zich inschrijven tot 20
minuten voor aanvang van de loop.

Aalsmeer - Op donderdag 17 maart
houdt buurtvereniging Oostend
voor liefhebbers een sjoelavond.
Deze begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in buurthuis Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De
deuren gaan vanaf 19.30 uur open
voor koffie, thee en inschrijving.
Het sjoelen op donderdag 3 maart
is gewonnen door Thomas van Brakel met een gemiddelde van 133,7.
De overige prijzen vielen bij Siem
Kooy en John van de Koppel met
een gemiddelde van 116,6, Henk
van der Stroom met een gemiddelde van 112,9 en Rita van Zelderen
met een gemiddelde van 106,9.

T. Brozius wint
speelavond DES
Rijsenhout - Uitslagenlijst speelavond buurtvereniging Door Eendracht Sterk Rijsenhout op 18 februari. Het klaverjassen is gewonnen door de heer T. Brozius met
5398 punten, gevolgd door de dames J. Eveleens met 5091 en N.
Spaargaren met 5052 punten. De
poedelprijs was voor de heer M.
Beets met 3797 punten. Bij het domineren behaalde mevrouw J. Koolhaas de hoogste eer met 7 schrappen. Op twee mevrouw J. Eickhoff
met 8 schrappen en de poedelprijs
is uitgereikt aan mevrouw C. de
Jong met 17 schrappen.

Kaartavond bij
IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdagavond 11 maart
houdt IJsclub Aalsmeer-Oost de
jaarlijkse speelavond in restaurant
Centennial aan de Oosteinderweg
243. Er kan worden deelgenomen
aan hartenjagen, klaverjassen of
sjoelen. Het bestuur nodigt hiervoor
alle leden uit. Aanvang is 20.00 uur.
Na afloop volgt de gebruikelijke verloting.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 11 maart is er
weer ‘gewoon‘ kaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is
van harte welkom. Aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving.
Het koppelklaverjassen op vrijdag
4 maart is gewonnen door Paul
Schouten en Krijna Verhoef met
5498 punten, op twee Piet van Zuiverden en Martien van de Laarse met 5051 punten en op drie Nel
Piller en Henny Moleman met 4995
punten. De poedelprijs was voor
het koppel Rijk van Egdom en Wim
Spring in ‘t Veld met 3801 punten.
De kwartmarathon afgelopen zaterdag 5 maart is gewonnen door
Krijna Verhoef met 10638 punten,
de tweede plaats was voor Elsina van Schie met 10031 punten. En
op plaats drie is Janna Eveleens geeindigd met 9964 punten. De poedelprijs was voor Henny Moleman
mmet 7984 punten
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Verkeersbesluit tijdelijke inrichting
Koningin Máximalaan

Gemeente zet De Hoeksteen
in de verkoop
Regio - Het college van burgemeester en wethouders heeft het
voornemen om het gemeentelijk
monument ‘De Hoeksteen’ onder
voorwaarden te verkopen. De Hoeksteen is een bijzonder gebouw van
24 x 24 x 12 meter, ontworpen door
Gerrit Rietveld, waar in de voormalige kerkruimte sinds 1985 tot op heden de openbare bibliotheek is gevestigd. In het pand zijn verder nog
ruimten als een theaterzaaltje en
kantoorruimten. In het souterrain is
de Wereldwinkel gevestigd. De bibliotheek verhuist op termijn naar
een andere locatie. De gemeente
heeft zelf geen nieuwe functie voor
het pand maar wil wel dat het duurzaam in stand wordt gehouden en
als het even kan een maatschappelijke functie krijgt. Maar daar moeten marktpartijen invulling aan gaan
geven. De gemeente doet dit niet en
gaat het pand dus niet zelf exploiteren. Een feit is dat de bibliotheek er
in ieder geval uit gaat en naar een
andere locatie zal verhuizen. Dit ook
op verzoek van de ‘bieb’ zelf omdat
de functie van de bibliotheek door
de tijd heen anders is geworden –
meer ‘digitaler’ en met andere toegevoegde functies op maatschappelijk gebied - met daar tegenover
minder ‘papier’. Dat houdt in dat
men kleiner in omvang kan worden
en het gebouw waar men nu is gehuisvest, formeel te groot is. Tevens
onpraktisch omdat het op drie verdiepingen is ondergebracht. De oplossing om de bibliotheek onder te
brengen in het cultuurcluster Confucius aan de Wilhelminakade is
echter op korte termijn niet uitvoerbaar omdat de bouw daarvan is uitgesteld en het nog wel twee en een
half jaar zal duren alvorens het er
staat, als dat al het geval zal zijn!
Tender
“Het lijkt er op nu Confucius vertraagd is, ook de verplaatsing van
de bibliotheek en de verkoopplannen van De Hoeksteen op de lang
baan worden verschoven. Maar dat
is niet zo,” laat wethouder Ria Zijlstra met kunst & cultuur in haar
portefeuille, tijdens een persbijeenkomst in het gemeentehuis weten.
“De bedoeling is dus dat we gaan
kijken waar de bibliotheek tijdelijk kan worden ondergebracht en
dan kunnen we De Hoeksteen gaan
verkopen. Het is oorspronkelijk de
enige kerk die door architect Gerrit Rietveld heeft ontworpen en bovendien een gemeentelijk monument. Na de kerk kwam de bibliotheek die ruimte innemen met in
het souterrain de Wereldwinkel die
in principe ook zal moeten verhuizen. Het staat op een heel markante locatie in Uithoorn en veel inwoners hebben iets met het gebouw.
Er doen inmiddels veel ideeën de
ronde om het gebouw een andere
bestemming te geven, maar daarbij
mag het uiterlijk niet worden aangetast. Het liefst zien wij dat het een

Geen krant?
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maatschappelijke functie krijgt met
een commerciële inslag, want de
activiteiten moeten wel wat opleveren waarmee de nieuwe eigenaar
ook het gebouw zal moeten kunnen onderhouden. Kunst en cultuur
voor niets kan dus niet! De gemeente geeft geen subsidie. Het bouwadviesbureau APPN gaat er landelijke bekendheid aan geven dat het
gebouw te koop staat. Het bureau
gaat het project ook trekken. Er is
een tender bedacht om het in de
markt te zetten. Op 31 maart zal de
gemeenteraad zich uitspreken over
het voorstel voor de verkoop van het
gebouw en de daaraan verbonden
voorwaarden. Als de raad zich ermee kan verenigen wordt er publiciteit aan gegeven en kunnen marktpartijen erop inschrijven. We hopen
dat dit snel zal gebeuren. De bedoeling is dat er dan vijf serieuze gegadigden overblijven waaruit een ‘winnaar’ tevoorschijn komt,” aldus de
wethouder.
Rietveld beleving
Verkoop onder voorwaarden houdt
in dat er punten worden gegeven
aan een mogelijke koper die komt
met de beste ‘Rietveld beleving’
voor het gebouw. Maar ook voor
de toegankelijkheid, dus een openbaar karakter heeft en de inwoners
van Uithoorn er plezier aan beleven. Voorts moet het economische
haalbaar zijn. Dus een bestemming
waarin ook een activiteit met een
commerciële inslag gewenst is. De
gemeente schrijft niet voor hoe het
moet worden, maar de uiteindelijke koper en eigenaar moet wel voldoen aan deze uitgangspunten. “De
prijs van het pand hangt af van de
bestemming wat het krijt. Voor een
Rietveld bestemming en ‘beleving’
hoeft minder te worden betaald dan
wanneer bijvoorbeeld appartementen in het gebouw gepland zijn door
een ondernemer. Maar dan krijgt
het geen maatschappelijke functie
en dat is nou juist wat we wel willen.
Hoe beter het in het Rietveld-plaatje past hoe lager dus de verkoopprijs zal zijn. De nazaten van Gerrit
Rietveld kunnen daarbij goed adviseren,” laat de wethouder weten.
Het gebouw blijft ook na verkoop
een gemeentelijk monument. Het is
een gebouw dat veel mogelijkheden
biedt. Er is wel wat moois van te maken. Mochten er onverhoopt geen
gegadigden voor koop zijn, wordt
volgens de wethouder overgegaan
op plan B. Wat dat inhoud wordt er
niet bij verteld. Ook de wereldwinkel
zal tegen die tijd moeten gaan verhuizen. De gemeente is wel bereid
om mee te denken naar welke nieuwe locatie dat zou kunnen, maar het
initiatief zal toch van het winkelbestuur moeten komen. Er is weliswaar voldoende lege winkelruimte
in Uithoorn maar die moet wel betaalbaar zijn. Vooralsnog gaat het
om de verkoop van De Hoeksteen
als gebouw. De wereldwinkel volgt
in het spoor.

Regio - Sinds oktober 2015 is de
Koningin Máximalaan (N196) door
overdracht van de Provincie eigendom van de gemeente Uithoorn.
Daardoor staat het de gemeente vrij
de weg in te richten op de door haar
gewenste wijze. Het doel van Uithoorn is altijd geweest om het doorgaand autoverkeer zo snel als mogelijk uit het dorpscentrum te weren om de leefbaarheid, levendigheid, veiligheid en bereikbaarheid te
vergroten. Eerder onderzoek toonde
aan dat de gemeente dan rigoureuze maatregelen moet nemen. Onder meer om het doorgaand autoverkeer via de Prinses Irenebrug
niet meer toe te laten. Om dit alvast te ontmoedigen zijn in januari dit jaar de verkeerslichten bij de
voetgangersoversteek ter hoogte
van de Dorpsstraat op aanbod afgesteld: het voetgangerslicht staat altijd op groen tot zich een auto aandient. Ook de verkeerslichten bij de
kruising met de Laan van Meer-

Tijdelijke inrichting
Met het ontwerp voor de tijdelijke
inrichting wordt doorgaand verkeer
ontmoedigd en ‘verblijven en ontmoeten’ in het gebied gestimuleerd.
Er ontstaat een toegangsweg vanuit de Koningin Máximalaan naar
de tijdelijke parkeerplaats aan de
Prinses Irenelaan. Inwoners van o.a.
Amstelhoek en Mijdrecht kunnen
het dorpscentrum per auto blijven
bereiken via de Prinses Irenebrug.
Het parkeerterrein aan de Prinses
Irenelaan achter de Coop is aan beide zijden te bereiken en te verlaten.

De doorgaande fiets- en wandelverbinding blijft in stand. Laden en lossen voor het bevoorraden van winkels blijft eveneens mogelijk. Het
ontwerp voorziet in voldoende parkeergelegenheid, er worden bovendien diverse extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Met het ontwerp
blijft de verkeersveiligheid voldoende gewaarborgd. Het dorpscentrum
en omliggend gebied (inclusief Amstelhoek) blijven goed bereikbaar
voor hulpdiensten, o.a. door het gebruik van de busbaanbrug.
Landbouwverkeer
Landbouwvoertuigen en vrachtwagens mogen van de toegangsweg
geen gebruik maken. Daarnaast
wordt de huidige uitrijroute voor
de bestaande laad- en losvoorziening bij de AH aangepast. Voor de
tijdelijke inrichting is een verkeersbesluit nodig voor onder andere:
een inrijverbod voor landbouwverkeer en vrachtwagens; het instellen
van een ‘gesloten verklaring’ voor
het weggedeelte nabij de kruising
Laan van Meerwijk (met uitzondering voor vrachtwagens om te laden
en lossen en langzaam verkeer). Tot
slot het aanpassen van het wegtracé en de rijrichting voor laden en
lossen bij AH (keervoorziening).
Verkeersbesluiten
Het verkeersbesluit wordt op 9 maart
2016 gepubliceerd in de Staatscourant (zie hiervoor www.staatscourant.nl). Onder Officiële bekendmakingen klikt u op ’Zoeken in officiële
bekendmakingen’. Vervolgens zoekt
u op ‘verkeersbesluiten Uithoorn’. Er
kan tot 6 weken na publicatie be-

En dan?
Er zullen gegarandeerd de nodige
zienswijzen worden ingediend op
de voorgestelde maatregelen die
veel tijdverlies en vertraging zullen
opleveren. Ook zal het t.z.t. nog een
hele toer worden om landbouw- en
vrachtverkeer dat via de N201 vanuit de richting Mijdrecht komt, met
verkeerstekens tijdig te waarschuwen dat toegang tot Uithoorn centrum via de Prinses Irenebrug niet
meer mogelijk is.
Op welke manier en bij welke kruising geef je dat aan? Bij de Tienboerenweg of bij de kruising in Amstelhoek nabij het Esso tankstation? En
werkt de provincie Utrecht daaraan
mee? Eenmaal op de brug aangeland is het voor met name vrachtwagencombinaties moeilijk draaien
om weer terug te rijden! Heeft het
landbouwverkeer tegen die tijd toestemming om via het Amstel aquaduct aan de andere kant van de rivier te komen om moet het 2 x twaalf
kilometer omrijden via Vrouwenakker? Allemaal vragen die wachten
op een antwoord en er zullen er nog
wel meer volgen. Dit met als credo:
komt tijd komt raad. Maar over hoeveel tijd praten we dan?...

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een zgn. Opmerkzame Wandeling. Dit is een nieuwe activiteit.
Inmiddels zijn er twee wandelingen
geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen.
De route leidt door de Demmerikse Polder waar altijd iets nieuws
te beleven is. De maartwandeling
is woensdag 16 maart en start om
9.00 uur. De polder is in afwachting
van het komende voorjaar. De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met het doel elke maand de veranderingen in de natuur langs eenzelfde route op te merken, te zien, te
horen, te proeven, te ruiken en aan
te raken. Elke maand zal de wandeling op een ander tijdstip plaatsvinden en op een andere dag in de
week. Het gaat om ‘wandelen met
aandacht’. Iedereen die de rust èn

de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren en opmerken is
welkom. Houd de lokale media in
de gaten, kijk op de website van het
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn, of bel natuurgids Elza Vis 06-23150498. Lengte:
ca 8 km.(2 ½ uur). De aprilwandeling is op maandag 18 april en start
om 13.00 uur. Er is ook een groep op
Facebook onder de naam: IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een
besloten groep en je kunt daarvoor
uitgenodigd worden zodat je ook de
berichten kunt lezen en je kunt een
verzoek sturen als je lid wilt worden.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

2 Winkeldieven
betrapt
Regio - Op maandag 7 maart
zijn twee winkeldieven betrapt
in een supermarkt in de Sportlaan. Rond 12.55 uur dacht een
15 jarige de winkel te kunnen
verlaten met een niet afgerekende reep chocola. De jongen
is door medewerkers aan de politie overgedragen. Hij is meegenomen voor verhoor en na zeven
uur in de avond heen gezonden.
De 15 jarige Uithoornaar wacht
in ieder geval een taakstraf via
Halt. Om vier uur in de middag is
een 53 jarige vrouw uit Uithoorn
in dezelfde super betrapt op stelen van goederen. Door medewerkers werd gezien dat de inwoonster spulletjes stopte in
een tas van een rolstoel. Na het
afrekenen van de boodschappen, werd door medewerkers de
tas gecontroleerd en werden de
niet betaalde goederen gevonden. De vrouw is door de politie
meegenomen voor verhoor. Na
tien uur in de avond is zij weer
naar huis gestuurd. De 53-jarige moet zich verantwoorden bij
justitie.

Zaterdag opening door Sander Pleij

Nieuwe expositie van Appie
en Mai in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 10 maart, presenteert de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
een nieuwe tentoonstelling in het
Oude Raadhuis. Dit keer worden de
muren van het Oude Raadhuis opgesierd met schilderijen en tekeningen van Appie Smulders en Mai van
Oers.
De tentoonstelling is te bewonderen
tot en met 24 april. De opening vindt

wijk zijn aangepast, evenals de belijning van de weg. Op 1 maart 2016
heeft het college van burgemeester
en wethouders een verkeersbesluit
genomen om de tijdelijke inrichting
van het gebied mogelijk te maken.
Dit omdat de definitieve inrichting
van het Amstelplein tussen het winkelcentrum en het Oude Dorp nog
‘even’ op zich laat wachten.

zwaar worden aangetekend tegen
de genomen verkeersbesluiten. In
de publicatie van de Staatscourant
is aangegeven hoe dat moet. Pas na
afronding van de procedure worden
de werkzaamheden voor de tijdelijke inrichting en de uitvoering van
de verkeerbesluiten uitgevoerd. Dit
is uiteraard ook afhankelijk van de
uitkomsten van de procedure en of
het nog wel zinvol is om de herinrichting van het weggedeelte uit te
voeren mochten de plannen voor de
definitieve verbouwing van het oude centrum in een stroomversnelling geraken.. Aldus de officiële bekendmaking van de gemeente.

zaterdag 12 maart plaats om 16.00
uur. Sander Pleij, redactie kunst Vrij
Nederland, is uitgenodigd voor dit
officiële moment.
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is iedere donderdag tot
en met zondag te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang
is gratis. Belangstellenden worden
uitgenodigd de opening bij te komen wonen.

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:
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Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt
Foto de Boer
Annemieke’s Kramerie
Wittebol Wijn
DA Drogisterij De Horn
DIO Drogisterij Anna

Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Zijdstraat 43 Aalsmeer
Machineweg 3 Aalsmeer
Ophelialaan 116 Aalsmeer
Beethovenlaan 54 Aalsmeer
Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

