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HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

KOM NAAR DE ONDERNEMERSAVOND OP 13 MAART: 

UITVOERING VAN DE AGENDA’S ECONOMIE 
EN RECREATIE EN TOERISME 

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

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

Waar:  De Oude Veiling

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

➜ Geef oude spullen een 
tweede kans!! Bel ons

en we komen bij u langs!!

7 dagen in de week
geopend

Oosteinderweg 205a • 1432 AS Aalsmeer
06-19592968 • kringloopmania-aalsmeer.nl

➜ Wij zijn op zoek
 naar vrijwilligers!

15 MAART
SLUITEN ONZE BALIES 

OM 14.00 UUR
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Aalsmeer - Er is goed nieuws te 
melden over de tegeltjes in de wo-
ningen aan de Machineweg. De hui-
zen worden momenteel gesloopt en 
met het verdwijnen van de ‘rooie 
buurt’ zouden ook de tegels met al-
lerlei vogelsoorten er op verdwijnen. 
De Woningbouwvereniging heeft er-
voor gekozen om replica’s van de te-
gels te maken en deze in de nieuw-
bouw te plaatsen. Dit tot ongenoe-
gen van vele inwoners. Een stuk nos-
talgie laten verdwijnen, terwijl er toch 
mogelijkheden zijn om deze ‘kunst-
werkjes’ te behouden. Johan van de 
Coolwijk bewees dit vorig weekend 
door stiekem met een groep vrien-
den vier tegels uit de huizen te ha-
len. Met drie ervan, de meeuw, de uil 
en de kraai, heeft hij een monument 
gemaakt en neergezet voor het ke-
telhuis aan de Machineweg, pal te-
genover de woningen die gesloopt 
worden. Zijn ‘burgerlijke ongehoor-

zaamheid’ actie kreeg heel veel bij-
val. Veel inwoners en oud-bewo-
ners reageerden enthousiast en Jo-
han werd onbedoeld ‘gekroond’ tot 
koning van de tegels. Hij werd hét 
aanspreekpunt voor velen die even-
eens pleitten voor behoud. Tries-
te verhalen, maar ook mensen die 
geld boden voor een tegel. Niet al-
leen Eigen Haard, maar ook de ge-
meente werd verweten laks met nos-
talgie om te gaan. De gemeente be-
wees afgelopen week zich wel dege-
lijk in te willen zetten voor behoud. 
Er is enkele malen contact opgeno-
men met de Woningbouwvereniging 
en natuurlijk werd over en weer ge-
beld met Johan. Zijn vastberaden-
heid en de reacties vanuit de inwo-
ners heeft de gemeente doen beslui-
ten Johan en zijn vrienden de kans te 
geven om alsnog de tegels uit de wo-
ningen te halen. Donderdag kreeg hij 
groen licht en reeds de volgende dag, 

Gemeente geeft groen licht voor ‘legaal’ verwijderen

Vogeltegels in woningen 
Machineweg toch gered!

vrijdag 3 maart, is actie ondernomen 
en zijn de tegels veilig gesteld. Niet 
alle tegels heeft Johan kunnen red-
den. Van de totaal ongeveer 25, heeft 
hij er 11 kunnen redden. Eén is ge-
sneuveld tijdens het ‘hakken’. De me-
dewerker in de sloopmachine zette 
net voor Johan de tegel kon verwij-
deren de ‘happer’ in een huis. Beet-
je jammer, maar wel of niet opzettelijk 
moet maar in het midden gehouden 
worden... In ieder geval zijn er nu to-
taal 15 vogeltegels behouden en de-
ze gaan naar de gemeente. “Ze lig-
gen nu veilig in de loods. Ik ga ze nog 
even schoonmaken en na het week-
end breng ik ze naar de gemeente”, 
vertelde Johan afgelopen vrijdag. Hij 
laat tot slot weten bijzonder blij te 
zijn dat het toch allemaal nog aardig 
goed is afgelopen. De gemeente gaat 
zich nog beraden waar uiteindelijk de 
tegels ‘tentoongesteld’ gaan worden, 
mogelijk op de Historische Tuin. 

Taart en bloemen voor 100-jarige
Mevrouw Van der Schilden 
een eeuw oud!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
7 maart was de dag dat mevrouw 
Nel van der Schilden, meisjesnaam 
Kooij, de respectabele leeftijd van 
honderd jaar wist te bereiken. Ui-
teraard liet burgemeester Jeroen 
Nobel dat niet ongemoeid. Hij toog 
naar Zorgcentrum Aelsmeer om de 
dame, die prachtig in het zachtro-
ze gekleed was, een bos bloemen 
en een heerlijke taart te overhandi-
gen. De twee dochters en de zoon, 
met aanhang, waren bij dit heuglij-
ke moment aanwezig en mevrouw 
Van der Schilden onderging het al-
lemaal rustigjes aan. In 1917 werd 
zij geboren in Nieuw-Vennep en in 
1954 kwam Nel, samen met haar 
man Eduard (roepnaam Eep) naar 
Aalsmeer. In de Kanaalstraat had de 
familie Van der Schilden een textiel-
zaakje. (Dat moet nu 113 jaar gele-
den opgericht zijn.) 
Een van de dochters vertelt dat daar 
hoeden, petten, babykleertjes en 
overig textiel werden verkocht en 
dat het de voorloper is van de be-
kende lingeriezaak op het Raad-
huisplein. “Moeder schonk in de 
begintijd koffi e in voor de medewer-
kers, maar heeft zelf nooit in de zaak 
gewerkt.” Sinds vier jaar woont Nel 
in het zorgcentrum. Haar man over-
leed tien jaar terug op 91-jarige leef-
tijd. Op de vraag of ze het wel naar 
haar zin heeft antwoordt ze vanuit 
haar feestelijk versierde rolstoel: “Ja 
hoor, ik vind het gezellig. Ik scrab-
ble veel en muziek vind ik mooi.” 
Dochter en schoondochter vullen 
aan: “Ze luistert graag naar ope-
ra, klassieke muziek en André Rieu 
en ze is gek op spelletjes; domino-
en, rummikub. Er wordt hier in het 
huis ontzettend veel georganiseerd. 
Mam doet overal aan mee. Ook nog 
met gymnastiek. En zodra het zon-
netje schijnt wil ze graag buiten zit-
ten. Wel met een hoedje op! We vin-
den het heel fi jn dat ze in ieder ge-
val nooit meer alleen is.”

Familietraditie
De burgemeester zit lekker te keu-
velen met de zoon van mevrouw Van 
der Schilden als mevrouw plots aan 
hem vraagt: “Zeg, hoe vindt u het 
eigenlijk hier in Aalsmeer?” Nobel 
antwoord dat hij het hier mooi vindt: 
“Er zijn veel ondernemers, veel vrij-
willigers en prachtige voorzienin-
gen. Ja, ik heb het naar mijn zin.” 

Ondertussen eet de dame op leeftijd 
lekker haar taartje en geniet zicht-
baar van alle versieringen in de, zeer 
warme, huiskamer van het zorgcen-
trum met uitzicht op de ringvaart. 
Zaterdag word de mijlpaal beze-
geld met een feestje in ’t Wapen van 
Aalsmeer. Eerst een receptie, daar-
na een etentje met de familie. Een 
hechte familie; er kwamen na drie 
kinderen, zeven klein- en dertien 
achterkleinkinderen. Het zal dus 
best druk worden. 
Schoondochter vertelt dat moeder 
de familietraditie graag in ere houdt: 
“Vroeger kwamen we na het kerk-
bezoek altijd bij haar thuis, nu zor-
gen we dat we haar hier iedere zon-
dag bezoeken. Dan eten we met el-
kaar. Een fi jne traditie die we nog 
lang hopen vol te houden.” De bur-
gemeester geeft de honderdjarige 
een hand bij vertrek en zegt: “Tot 
volgend jaar!” Daarna wordt nog 
een stapel wenskaarten bekeken en 
uw verslaggeefster denkt dat het na 
zoveel aanloop en drukte vervolgens 
wel tijd is geworden voor een mid-
dagdutje. Dat mag best als je hon-
derd jaar bent geworden.

Door Miranda Gommans 

Verkiezing Tweede Kamer op woensdag 15 maart

Burgemeester Jeroen Nobel: 
“Stemmen? Ja natuurlijk!”

Aalsmeer - Naar de stembus op 
woensdag 15 maart voor de ver-
kiezing van de leden van de Twee-
de Kamer. “Ja natuurlijk”, zegt bur-
gemeester Jeroen Nobel krach-
tig. “Het is er niet voor niets. Er zijn 
landen waar deze vrijheid niet be-
staat.” De burgemeester heeft in de-
ze nog een jubileum te melden. Het 
is namelijk 100 jaar geleden dat het 
actief kiesrecht werd ingevoerd. In 
1917 mochten voor het eerst man-
nen vanaf 25 jaar naar de stembus, 
twee jaar later, in 1919, mochten 
ook vrouwen actief hun stem laten 
horen. Na de Tweede Wereldoor-
log werd de leeftijd verlaagd naar 
23 jaar, in 1965 naar 18 jaar. Het is 
toch prachtig om te weten dat voor 
het kiesrecht gestreden is en daar-
om misschien wel onbegrijpelijk dat 
er enigszins ongeïnteresseerd wordt 
gereageerd. 
“Vooral gaan stemmen”, herhaalt 
Nobel. “Het borgt de democratie.” 
Zelf gaat hij uiteraard ook stemmen. 
Zijn keuze houdt hij geheim, net als 
vele anderen overigens. Wel wil de 
burgemeester kwijt dat zijn stem-
gedrag afhankelijk is van de verkie-
zingsprogramma’s op zowel privé 

als zakelijk gebied. “Natuurlijk kijk 
ik welke partijen gemeenten in het 
vizier hebben.” 
De verkiezingen lijken misschien 
‘ver van het Aalsmeer bed’, maar er 
zijn juist ook voor deze gemeente 
grote belangen die vragen om lan-
delijke aandacht en aanpak. Denk 
bijvoorbeeld aan Schiphol en alle 
taken in de zorgsector die op bord-
jes van gemeenten zijn gescho-
ven en waar (fi nanciële) hulp vanuit 
de Kamer nodig blijft. Uit Aalsmeer 
staat Robert van Rijn op de partij-
lijst van de VVD. De fractievoorzit-
ter heeft ambitie om zich niet meer 
alleen voor de Aalsmeerse poli-
tiek in te zetten, maar wil landelijk 
meepraten over te nemen beslissin-
gen. Burgemeester Nobel vindt de-
ze ambitie mooi en huldigt het en-
thousiasme van Van Rijn. Zelf heeft 
hij overigens deze landelijke ambitie 
nooit gehad. “Ik vind de lokale po-
litiek het mooist. Dichtbij de inwo-
ners. Maar, we dwalen af. De verkie-
zing op woensdag 15 maart!” 

Veertien stembureaus
Stemmen kan de hele dag, van half 
acht in de ochtend tot negen uur 

’s avonds in liefst veertien stembu-
reaus in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Iedereen kan in elk stembureau in 
de gemeente het rode potlood ter 
hand nemen en het vakje van zijn 
of haar keuze inkleuren. In de stem-
lokalen zullen inwoners de burge-
meester en wethouders niet aan-
treffen. In 2013 is besloten leden 
van het college hiervoor uit te slui-
ten. Raadsleden gaan wel zitting 
nemen, maar volgens Nobel gaat 
dit ook veranderen. In ieder geval 
zal menigeen wel een bekend ge-
zicht tegen komen. Het regelen voor 
deze dag is trouwens ook een hele 
opgave. Vier mensen, vaak vrijwilli-
gers, per stemlokaal en daarbij ko-
men er ’s avonds in de meeste ge-
vallen nog twee personen bij voor 
het tellen van de stemmen. De to-
taal bijna negentig medewerkers 
hopen op een hoge opkomst. Zowel 
in 2010 als in 2012 was de opkomst 
in Aalsmeer met respectievelijk 80,8 
en 79,74 procent fl ink hoger dan het 
landelijke gemiddelde. In totaal mo-
gen in de gemeente 22.668 inwo-
ners naar de stembus, hiervan zijn 
322 jongeren die voor het eerst een 
keuze mogen gaan maken. 

Machtigen en kiezerspas
Geen mogelijkheid om te gaan 
stemmen? Machtig iemand om toch 
uw/jouw stem te verzilveren. Stem-
men in een andere gemeente van-
wege werkzaamheden kan door een 
kiezerspas aan te vragen bij de ge-
meente. Nog geen idee op wie en 
welke partij? Geen nood, u/jij bent 
niet de enige. Voor alle zweven-
de kiezers bestaat de mogelijkheid 
om te helpen met een keuze maken 
via de sites van Stemwijzer en Kies-
kompas. Voor de laatste maal dan 
de oproep van burgemeester Jeroen 
Nobel: “Absoluut gaan stemmen. 
Laat deze kans om mee te beslissen 
niet verloren gaan!”
Door Jacqueline Kristelijn

SPORT • WELLNESS • MODE • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

De consument wordt steeds 
kritischer als het gaat 
om veilige cosmetische 
ingrediënten (INCI’s)

De consument anno 2017 kijkt 
steeds kritischer naar de INCI’ s 
(dit is de lijst van ingrediënten die 
een cosmetisch product bevat) en 
wil daarin aantoonbaar zien dat 
een formule het liefst zo natuurlijk 
mogelijk, maar vooral veilig voor 
lijf en leden is én het liefst ook ons 
milieu niet of in elk geval zo min 
mogelijk belast! De tijd is dus echt 
voorbij is, dat je als fabrikant c.q. 
merk zomaar kunt en vooral mág 
claimen dat je merk ‘natuurlijk’ 
en veilig is. Het afbeelden van 
alleen een korenaartje of plaatje 
van botanische ingrediënten op 
een verpakking is al lang niet 
meer voldoende. Men dient het 
veilige- en milieuvriendelijke aspect 
wetenschappelijk geregistreerd en 
terdege onderbouwd te kunnen 
aantonen. De huid is het grootste 
orgaan van ons lichaam en heeft 
een krachtig absorptievermogen. 
Wat je erop aanbrengt, belandt 
dus letterlijk ín je lijf. Steeds meer 
consumenten willen daarom 
zo min mogelijk ‘chemie’ op en 
ín hun lichaam! Deze vraag en 
behoefte wordt gelukkig steeds 
meer beantwoord door diverse 
fabrikanten en merken en wordt 
bewerkstelligd door petrochemi-
sche stoffen zoals bijvoorbeeld 
SLES (Sodium Laureth Sulfaat, 
oftewel het omstreden ingrediënt 
dat zorgt voor het schuimende 
effect in veel cosmeticaproducten) 
parabenen, ftalaten, overige 
sulfaten, plastic (o.a. in de vorm van 
scrubkorreltjes) en siliconen weg te 
laten in hun formuleringen. Dit, om 
op die manier dé nieuwe, veilige 
en ‘eco-chic’-standaard te worden 
in cosmetische verzorging voor de 
milieu- en vooral gezondheidsbe-
wuste consumenten.

Holisme: lichaam en geest 
in balans
In onze huidige tijd is er tevens 
een sterk toenemende vraag van 
consumenten naar hoogwaardige 
en vooral bewezen effectieve huid-
verzorging die lichaam en geest in 

balans brengt. De consument anno 
2017 wordt ook steeds spiritueler, 
zij het met beide benen stevig op 
de grond en dus zonder “te zwe-
verig” te worden. Diverse soorten 
yoga, meditatie en een juiste 
manier van (buik)ademhalen krijgt 
een steeds groetere groep aanhan-
gers! Een holistische benadering 
is hierbij in elk aspect van de 
gezondheid terug te vinden, waarbij 
harmonie tussen het fysieke, 
mentale, emotionele én spirituele 
aspect steeds belangrijker wordt. 
Dit zorgt voor innerlijk welzijn en 
uiterlijke schoonheid.

Meer verplichtingen 
en toezicht binnen 
de professionele 
schoonheidsbranche
De komende jaren gaat er ook veel 
veranderen in de professionele 
schoonheidsbranche (schoonheids-
salons, spa’s etc…). De overheid 
gaat zich meer bemoeien met deze 
sector. Kwaliteit en cliëntveiligheid 
zijn prominente highlights in de 
professionele schoonheidsbranche. 
Vooral het zichtbaar maken van 
professionele kwaliteit speelt een 
grote rol. Er komen meer verplich-
tingen en het toezicht zal tevens 
worden verscherpt. Een goede 
zaak, omdat op deze manier een 
hoogwaardige kwaliteit van salons, 
behandelingen én producten 
kan worden gewaarborgd. Het 
spreekwoordelijke kaf wordt van 
het koren gescheiden in het belang 
van veiligheid voor de consument! 

‘Groene’ cosmetica is en blijft 
‘booming business’
‘Groen’ is en blijft een belangrijk 
issue, en het wordt ook steeds 
belangrijker. Steeds meer merken 
ontwikkelen hun cosmeticaproduc-
ten op basis van 100% biologische 
grondstoffen. Producten die je 
gebruikt en aanbrengt op je huid, 
moet je bij wijze van spreken bijna 
kunnen eten. Mineralen als key 
ingrediënt, die verwerkt zijn in 
make-up blijven populair. Ze zijn 
niet gevoelig voor bacteriën en 
daarmee wordt de toevoeging van 
conserveermiddelen overbodig! 
Een steeds groter wordende groep 
consumenten die duurzaam leven, 

pakken vaker de fi ets en ook in het 
boodschappenkarretje is de keuze 
voor ‘bio’ niet hip maar logisch. 
De schoonheidssalons die (gaan) 
werken met natuurlijke producten 
en het beleid ook afstemmen op 
‘eco-vriendelijk’ en ‘maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen’ 
(MVO), hebben een goede kans op 
een sterke toename qua klandizie.

Beauty- & Health food
Een goed gebalanceerde en 
gezonde voeding komt niet alleen 
je gezondheid ten goede, maar 
uit zich tevens in de conditie van 
je huid. Dat geldt ook voor extra 
supplementen die je inneemt. 
Vanaf een bepaalde leeftijd (ca. 
>25) nemen bepaalde natuurlijke 
substanties en bouwstenen die 
zorgen voor de stevigheid en 
elasticiteit in je huid af. Dan is 
een beetje extra hulp van buitenaf 
geen overbodige luxe, wanneer 
je langdurig wilt zorgen voor een 
jeugdige, vitale, gezonde en stevige 
huid. Voeding wordt sowieso meer 
dan ooit functioneel als een 
geïntegreerd, wellnessverhogend- 
en schoonheidsbevorderend 
onderdeel van je algehele lifestyle 
en welzijn. Voedingssupplementen 
zoals drink-of eetbaar collageen, 
vitamine C, krachtige antioxidanten 
(zoals bijvoorbeeld de cartenoïde 
Astaxanthine), hyaluronzuur in 
vloeibare drinkvorm of capsules, 
silicium, zink, selenium en 
eeuwenoude ayurvedische kruiden 
(o.a. kurkuma en gember), theeën 
(matcha en groene thee zijn en 
blijven favoriet) en sapjes (o.a. 
gefermenteerde sappen en berken-
water zijn een opvallende trend) 
zorgen ervoor, dat schoonheid 
letterlijk van binnen uit gaat stralen. 
(Medicinale) cannabisolie (CBD 
olie echter zónder de verslavende 
component THC) is opvallend sterk 
in opkomst, vanwege de legio 
gezondheidsvoordelen. Kurkuma 
wordt hét kruid van de toekomst 
als het gaat om gezondheidspre-
ventie én het bestrijden van diverse 
onstekingsprocessen en meer 
ernstige processen in het lichaam. 
Het is namelijk het meest krachtige, 
natuurlijke antibioticum dat er is, 
mits gemengd met wat zwarte 

Beauty-, Wellness- en 
Gezondheidstrends 2017

In Nederlander wordt suiker let-
terlijk met de paplepel ingegoten. 
Daardoor zijn we de smaak 
zoet erg gaan waarderen, maar 
houden we minder van zuur en 
bitter. Veelvuldige inname van 
suiker in geraffi neerde vorm kan 
de alvleesklier uitputten, doordat 
deze telkens insuline produceert in 
een poging de bloedsuikerspiegel 
onder controle te krijgen. Gelukkig 
zijn er volgens marketeers nu ook 
gezonde suikers!

Steeds vaker zie ik de term 
‘gezonde suiker’ opduiken. 
Bijvoorbeeld agave siroop, 
dadels en oerzoet. Nieuw zijn ook 
palmsuiker en kokosbloesemsuiker. 
Het klinkt heel gezond, maar ze 
blijven rijk aan glucose waardoor 
ze de alvleesklier blijven pesten. Ze 
bevatten vaak wel mineralen die 
de verweking van suiker door het 
lichaam ondersteunen.

In de natuur komen suikers nor-
maal gesproken in de vezels voor. 
Deze vezels vertragen de opname, 
waardoor de insulinepiek uitblijft. 
Agavesiroop klinkt misschien na-
tuurlijk en gezond, maar is onder-
tussen bijzonder rijk aan fructose. 
Fructose moet eerst door de lever 
worden omgezet naar glucose en 
is daarmee bij een teveel belastend 
voor dit ontgiftingsorgaan.

Er zijn vele verborgen bronnen van 
suiker, de grootste is frisdrank. 
Vloeibare suikers worden gemak-
kelijk achterover geklokt en zo 
komen er ongemerkt vele klontjes 
suiker in het lichaam terecht. Ook 
vruchtensap bevat erg veel suikers. 
Een truc die de industrie regelmatig 
toepast, is door verschillende 
soorten suiker aan producten toe 
te voegen. Suiker kent meer dan 
70 soorten schuilnamen. Denk 
hierbij aan maisstroop, dextrose, 
maltodextrine, druivensuiker en 
sucrose.

Ook zoetstoffen zonder calorieën 
zijn geen oplossing. Voorbeelden 
hiervan zijn aspartaam en sucra-
lose. Deze stoffen leveren geen 
energie, maar wel een zoete smaak. 
Het lichaam denkt dat er suiker 
aankomt en reageert hierop door 
alvast wat insuline aan te maken. 
Als de suiker uitblijft, dan volgt er 
een daling van de bloedsuikerspie-
gel. Dit heeft een onbedwingbare 
trek als gevolg. Het gevaar is dat er 
een snackaanval optreedt, waarbij 
er gekozen wordt voor suikerrijke 
versnaperingen. Daarbij tonen 
de laatste onderzoeken aan dat 
zoetstoffen schadelijk kunnen 
zijn voor de darmbacteriën. Weer 
een reden om weg te blijven bij 
deze kunstmatige producten en te 
kiezen voor puur natuur. 

Veel Nederlanders ongemerkt 
verslaafd aan suiker

Ons lichaam heeft wel wat suiker 
nodig, maar dan in de natuurlijke 
vorm. De ‘gezonde’ ongeraffi neerde 
suikers zijn wel gezonder dan witte 
kristalsuiker. Toch zou ik niet willen 
spreken van gezonde suikers, want 
toegevoegde suiker nemen we 
voor de smaak en niet voor onze 
gezondheid. Ik kan namelijk wel 
betere voedingsmiddelen verzinnen 
voor de gezondheid…

Met gezonde groet,
Juglen Zwaan
www.aHealthylife.nl

peper en een beetje olijfolie voor 
een goede opneembaarheid door 
het lichaam! ‘Beautyfood’ maar ook 
preventief én probleemoplossend 
“Healthfood” zet dus steeds verder 
door. Door de inname van de juiste 
nutriënten kun je er van binnen uit 
(mede) voor zorgen dat je looks 
stralend, jeugdig en gaaf voor de 
dag komen én dat je gezond blijft 
of dit weer opnieuw wordt!

R.E.L.A.X en Balans
Ontspanning op zijn tijd en 
balans tussen werk en privé zijn 
dé antwoorden als het gaat om 
een aangename lifestyle en een 
algeheel gevoel van wellness 
voor de steeds drukker wordende 
mens. Wellness blijft dus een 
belangrijke groeimarkt. We willen 
we onszelf goed voelen en zorgen 
voor de nodige spreekwoordelijke 
rust, regelmaat en reinheid als 
herontdekte kernwaarden. 

Van City Spa naar Country Spa
Het genereren van wellness 
gebeurt in één van de vele 
kuuroorden die steeds omvang-
rijker worden, tussen de drukke 
werkzaamheden door in een 
Day- of City SPA. De ‘Country Spa’s 
(oftewel de Beauty & Wellness 
praktijken in de kleine dorpjes of 
op het platteland vanwege de rust 
en ruimte) zijn echter ook sterk 
in opkomst en draaien overuren! 
Mensen zoeken ook steeds vaker 
thuis naar een gevoel van wellness, 
relaxatie en rust na de hectiek van 
alledag. Cocoonen in de oase van 
je eigen huis of badkamer was nog 
nooit zo populair als in 2016/2017. 
Het aanbod aan luxe, vaak op mon-

diale rituelen- gebaseerde kuurpro-
ducten voor thuisgebruik, neemt 
steeds verder toe. Het assortiment 
van dit soort relatief betaalbare 
‘wellness- producten’ bij de drogist 
in het schap groeit stevig door. Je 
lichaam ontzuren (zorgen voor een 
juiste zuur-base balans) en jezelf 
op de meest bijzondere wijzen 
met een consequente regelmaat 
laten masseren (door middel van 
o.a. bamboe, schelpen, magneten, 
bindweefselmassage, edelstenen, 
veren, cups, rebalancing etc…) is 
o.a. het nieuwe detoxen en zorgt 
mede voor een vitaal en fl exibel 
lichaam, een mooie en stevige huid 
en een ontspannen geest.

Natural Beauty, Less is More!
Een perfect gave teint zonder 
oneffenheden en met een egale en 
mooie matte fi nish, staat al jaren 
hoog, zo niet bovenaan op het 
verlanglijstje van menig vrouw! De 
‘fl awless skin’ is en blijft favoriet 
als het gaat om schoonheid. Less 
is more en de zogeheten ‘no make-
up-look’ is dé make-up-trend van 
nu. Hiermee wordt bedoeld dat je 
een perfect gave teint creëert met 
behulp van lichtgewicht make-
upproducten die echter de illusie 
creëren alsof je helemaal geen 
make-up draagt. Je verdoezelt 
op een subtiele manier eventuele 
imperfecties en benadrukt je sterke 
kanten, door een juiste balans 
tussen camoufl eren, corrigeren, 
egaliseren én accentueren. Mooi 
verzorgde wenkbrauwen en wim-
pers, een subtiele blush, highlights 
op die plekken op je gezicht waar 
normaliter het licht van nature valt 
en een beetje kleurloze glans of 

‘nude’ tint op je lippen maken deze 
natuurlijke look compleet. Kortom, 
je creëert een verbeterde versie 
van jezelf, maar behoudt een zo 
natuurlijk mogelijke uitstraling en 
dito teint! © Mirna van Donselaar, 
www.cosmetitextpr.nl (0418-672500 
of 06-25036365)

Beauty,- Wellness- en 
Gezondheid Trendwatcher 
Mirna van Donselaar
Mirna van Donselaar (44) 
studeerde psychologie, public 
relations, communicatie en 
marketing. Samen met 
echtgenoot André is ze sinds 
2003 oprichter en eigenaar 
van PR-bureau Cosmetitext 
PR, speciaal voor de beauty-, 
wellness- en gezondheidsbran-
ches en is ze mede-eigenaar 
van Beauty-, Gezondheid- & 
Wellness Praktijk AM Beauty & 
Body Balance in Brakel (Gld). 
Tevens werkt ze al diverse jaren 
als trendwatcher én trendcolu-
minst op het gebied van beauty, 
wellness, psychologie, esoterie 
en gezondheid in opdracht van 
en voor diverse media.

SPORT • WELLNESS • MODE • BEAUTY • TRENDY • HEALTH
Mede mogelijk gemaakt door: Oorwerk audiens • Deli-Line Gewichtsbegeleiding • Sanbao Praktijk, shiatsu massage therapie • Annatommie mc, de medisch specialist in beweging 

• Hoofdzaak Kappers • Body Skin Balance Schoonheidssalon • Van der Schilden Lingerie • Gentlemen’s Place • Pedicuresalon Greet • Van Veen Mode • Lijf en Gezondheid
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KERKDIENSTEN

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

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

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

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

Try-out in Ontmoetingskerk Rijsenhout

‘The Passion’ in Karmelkerk
Aalsmeer - Na het succes van het 
Tom Parker project in 2013 en het 
musical project in 2015 wordt er 
achter de schermen in Aalsmeer al-
weer druk gewerkt aan een nieuw 
project: De Passion. Het eigentijd-
se lijdensverhaal van Jezus is al ja-
ren een populaire uitzending op te-
levisie. 
Hierdoor geïnspireerd heeft een 
aantal mensen een eigen versie ge-
maakt. Zo is er een bijzonder en 
mooi geheel ontstaan van de tekst 
van het lijdensverhaal gecombi-
neerd met hedendaagse liederen. 

Een projectkoor met dirigent Lous 
Zandvliet en een combo onder lei-
ding van Leon Doeswijk zullen dit 
gaan uitvoeren op 8 en 9 april in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg. 
Een try-out hiervan vindt plaats op 
zaterdag 1 april, aanvang 20.00 uur 
in de Ontmoetingskerk aan de Werf 
in Rijsenhout. 
Kaarten kosten 6 euro per persoon 
en zijn verkrijgbaar via Passion@
pknrijsenhout.nl. Kaarten reserve-
ren kan tevens via de inschrijflijst in 
de ontvangstruimte van de Ontmoe-
tingskerk of bel 06-51535056.

Inloopmiddag 
voor 65+ers

Aalsmeer - Op zondagmiddag 12 
maart is er in de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer weer een inloop 
voor senioren. Het thema van de-
ze middag is ‘Nu ga ik nooit meer 
voorbij’. De inloop is voor alle seni-
oren vanaf 65 jaar in Aalsmeer en 
omstreken, die de zondagmiddag 
zo lang vinden duren. De midda-
gen hebben een open karakter en 
veel mensen hebben inmiddels de 
weg naar de inloop gevonden. De 
inloopmiddag start om 15.00 uur 
en duurt tot 16.30 uur. Er wordt be-
gonnen met een kopje thee of kof-
fie, er klinkt een verhaal of mooi ge-
dicht. Aansluitend is er alle gele-
genheid voor de ontmoeting met 
elkaar bij een goed gesprek of tij-
dens een van de spellen die klaar-
staan. De middag wordt doorgaans 
bezocht door zo’n 20 à 25 mensen. 
Iedereen vanaf 65 jaar is van harte 
welkom. De middag vindt plaats in 
het kerkgebouw van de Doopsge-
zinde Gemeente in de Zijdstraat 55, 
Telefoon kerkgebouw: 0297- 326527. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd. Voor 
inlichtingen: Ellen van Houten, ou-
derenpastor, 06-14144344 of kijk op 
www.dgaalsmeer.nl.

Verhaaldienst in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op zondag 12 maart 
begint om 16.30 uur een verhaal-
dienst in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf. Thema is ‘De mond van een 
vriend’. Judas, wie is hij? Onnoeme-
lijk veel is er over hem getheologi-
seerd, gefilosofeerd, zoveel beelden 
heeft men van hem geconstrueerd. 
Hij zou de satan zijn, de satan in ei-
gen persoon. Iemand die er alles 
voor over heeft om zichzelf te ver-

Collecteer ook mee voor het 
Fonds Gehandicaptensport
Kudelstaart - Van 26 maart tot en 
met 1 april vindt de collecteweek 
van fonds Gehandicaptensport 
plaats. Voor deze collecte is de or-
ganisatie op zoek naar collectan-
ten. Fonds Gehandicaptensport zet 
zich in voor alle sporters met een 
zintuigelijke, verstandelijke en/of li-
chamelijke handicap. In Nederland 
zijn er 1,7 miljoen mensen met een 
handicap die, om te kunnen spor-
ten, extra ondersteuning nodig heb-
ben. Doel van de collecte is om zo-
veel mogelijk geld op te halen om 
zo sport voor iedereen met een han-
dicap mogelijk te maken. Veelal zijn 

kostbare aanpassingen aan sport- 
en spelmateriaal of de sportaccom-
modatie noodzakelijk en/of is speci-
aal vervoer nodig.
Daarom wordt uw/jouw hulp ge-
vraagd tijdens de collecteweek in 
Kudelstaart. Collectanten kunnen 
zelf aangeven in welke straat en 
hoeveel uur ze willen lopen. Samen 
lopen met iemand maakt het altijd 
leuker en zorgt tevens voor de da-
gelijkse beweging. Interesse? Meld 
je aan bij: collectecoördinator fonds 
Gehandicaptensport te Kudelstaart, 
Ria Pieterse- Waaijman via 0297- 
322187 of via loekria@yahoo.nl.

Met name in Kudelstaart
Deelnemers gezocht voor 
50e collecte Hartstichting
Aalsmeer - Van 2 tot en met 8 april 
vindt de jaarlijkse collecteweek van 
de Hartstichting plaats, de Hart-
week. Om deze vijftigste collecte tot 
een succes te maken, is de Hart-
stichting juist dit jaar op zoek naar 
zoveel mogelijk nieuwe collectan-
ten. Om samen nog meer geld op 
te halen voor innovatief onderzoek 
naar hart- en vaatziekten. Tijdens 
de Hartweek vraagt de Hartstich-
ting het publiek om donaties voor 
de strijd tegen hart- en vaatziekten. 
Dit jaar is een bijzonder jaar, want 
het is de vijftigste collecte. Met de 
collectes heeft de Hartstichting veel 
geld opgehaald waarmee enorme 
prestaties zijn geleverd op het ge-
bied van onderzoek, voorlichting, 
patiëntenzorg en belangenbehar-
tiging. De Hartstichting heeft veel 
bereikt, maar is er echter nog lang 
niet. Daarom wil de Hartstichting 
elke dag werken aan oplossingen 
waarmee hart- en vaatziekten ver-
slagen kunnen worden. Dankzij de 
inzet van collectanten, kunnen gro-

te doorbraken gerealiseerd worden. 
Voor de vijftigste collecte worden 
met name in Kudelstaart nog col-
lectanten gezocht. Geïnteresseer-
den kunnen zich aanmelden bij Ans 
van Berkel via fvb@caiway.nl of bel 
0297327207. Aanmelden kan ook via 
www.hartstichting.nl/wordcollec-
tant of bel met 070-3155695.

Behandeling en genezing
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpa-
tiënten in Nederland. Aan hart- en 
vaatziekten overlijden per dag ruim 
100 mensen. Dagelijks komen 1000 
mensen met hart- en vaatziekten in 
het ziekenhuis terecht. De preven-
tie, behandeling en genezing van 
de ziekte is de belangrijke missie 
van de Hartstichting. Hart- en vaat-
ziekten zijn een van de belangrijk-
ste doodsoorzaken in Nederland. 
Door financiering van onderzoek, 
voorlichting over een gezonde leef-
stijl en het realiseren van innovaties 
in de zorg gaat de Hartstichting de 
strijd aan. 

Mooi, verdrietig of avontuurlijk
Verhalen van meerlingen 
in bijzondere bundel 
Aalsmeer - Ans Visser verzamelt 
sinds 1958 van alles over meerlin-
gen. Intussen is het een hele mooie 
en uitgebreide verzameling gewor-
den. Ans heeft in al die jaren veel 
meerlingen gesproken en gezien. In 
het jaar 2000 zijn er veel meerlingen 
bij haar thuis geweest. Al de meer-
lingen kregen een oorkonde en een 
kleine attentie. 
Ans was toen op zoek naar de oud-
ste tweeling en drieling van Neder-
land. Zij probeert dit nog steeds bij 
te houden. Verder steunt zij gezin-
nen met een meerling. Ze ontvingen 
dan kleding en speelgoed. Dit deed 
Ans door heel Nederland, als het 

maar voor een meerling bestemd 
was. Nu kreeg zij onlangs een bij-
zonder leuk verhaal van een twee-
ling met een bijzondere gebeurte-
nis te horen. 
Dat bracht haar op een leuk idee: 
Een boek uitgeven met bijzonde-
re verhalen van meerlingen. Heb je 
een mooi, verdrietig, leuk spannend, 
avontuurlijk, bijzonder verhaal en 
het lijkt je leuk om dat op te schrij-
ven? Stuur dit verhaal met een leu-
ke foto naar Ans Visser, Jan van Ga-
lenstraat 94, 1272 BD Huizen of mail 
naar ansvisser@hotmail.com. Mis-
schien komt jouw verhaal dan wel in 
de verhalenbundel.

Gehuldigd tijdens de KWF Vrijwilligersavond de dames van der Voort, Stok-
man, Jacqueline Weijer, Biemond en Molema.

Vijf jubilarissen gehuldigd voor inzet

Geslaagde en leerzame 
KWF Vrijwilligersavond
Aalsmeer - De historische veiling-
zaal in The Beach was woensdag-
avond 1 maart het decor van de vrij-
willigersavond van KWF Afdeling 
Aalsmeer. In zijn openingswoord 
gaf voorzitter Jan Kwak, in het kader 
van Nationale Complimentendag, 
alle aanwezigen een groot compli-
ment voor hun jarenlange inzet als 
collectant, wijkhoofd of bestuurslid 
van het KWF. 
Het bestuur blikte daarna terug op 
een succesvol 2016 en kon met 
trots aantonen dat de nieuwe acti-
viteiten die ze in 2016 ontplooiden, 
waaronder de KWF Korenmarathon, 
een verdubbeling van de jaarop-
brengst in Aalsmeer hebben opge-
leverd. Om de activiteiten van KWF 
Aalsmeer nog meer onder de aan-
dacht van de Aalsmeerders te bren-
gen, heeft Sabine Joore aangebo-
den om KWF Aalsmeer, met behulp 
van social media, in de schijnwerper 
te zetten. Zij vertelde de aanwezi-
gen in the Beach over haar plannen.
Na de pauze hield een onderzoe-

ker van het Nederlands Kankerinsti-
tuut, Dr. Robbert Spaapen een boei-
end betoog over de ontwikkelingen 
op het gebied van immunothera-
pie. Hij en zijn collega’s hopen van 
harte dat de toepassingen heel snel 
binnen het bereik van de medische 
wereld komen, maar eerlijkheid ge-
bood hem te zeggen dat het toch 
nog wel een aantal jaren zal duren.
Veel viel er te zeggen over de acti-
viteiten die in 2017 gepland staan. 
In juni een Spinning Estafette op 
het Raadhuisplein, mede georgani-
seerd door Ondernemend Aalsmeer, 
en de tweede KFW Korenmarathon 
op zondag 8 oktober in Studio’s 
Aalsmeer. 
Aan het einde van de avond wer-
den vijf jubilerende vrijwilligers ge-
huldigd voor hun jarenlange inzet 
als collectant, wijkhoofd of collec-
te-coördinator. Met een oorkonde 
en een mooi boeket bloemen voor 
de dames van der Voort, Stokman, 
Jacqueline Weijer, Biemond en Mo-
lema.

rijken. Iemand met ernstige depres-
sies, eigenlijk niet toerekeningsvat-
baar. Zelf vertelt hij nu bij monde 
van Hans Bouma zijn verhaal. Een 
even schokkend als verrassend ver-
haal waaraan organist André Kees-
sen muzikaal deelneemt. Judas op 
het land van de pottenbakker, in-
middels een dodenakker. Terugblik-
kend, evaluerend, wanhopig zoe-
kend naar zijn identiteit. Wie is hij?
Er is een boekentafel met uitgaven 
van Hans Bouma. Na afloop kan 
met hem gesproken worden. De au-
teur is bereid boeken en bundels te 
signeren.

Kip in ‘t Baken
Aalsmeer - Op vrijdag 17 maart om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd 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 ontmoeting en deelne-
men aan de maaltijd is voor ieder-
een toegankelijk. Opgeven kan via 
email: diaconie@pgaalsmeer.nl of 
telefonisch via het nummer van de 
diaconie: 06-41700923. Iedereen is 
harte welkom.

Gespreksgroep: Als je 
ouder aan dementie lijdt
Aalsmeer - Ontmoetingscentrum 
Aalsmeer biedt in samenwerking 
met Mantelzorg en meer op dins-
dag 14 maart een gespreksgroep 
aan voor kinderen met een ouder 
met dementie. Rond de tafel kun-

nen ervaringen gedeeld worden, 
geluisterd worden naar elkaar en 
vragen gesteld worden. Ook als je 
het allemaal niet zeker weet, maar 
je zorgen maakt over je ouder wor-
dende ouders en vergeetachtig-

heid kan deze samenkomst verhel-
derend zijn. Ouders worden soms 
afhankelijker. Je hebt een druk le-
ven en in je achterhoofd is soms of 
voortdurend een stemmetje actief 
dat zich zorgen maakt. Gaat Pa de-
menteren? Gaat dat wel goed, al-
leen thuis? Kan ma het allemaal 
wel aan? Hoe moet dat als het er-
ger wordt? Moet ik niet achter ex-
tra zorg aan? Wil je ervaringen de-
len met anderen in een soortgelij-
ke situatie? Welkom op dinsdag 14 
maart van 19.30 tot 21.00 uur in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
Aanmelden bij het Ontmoetings-
centrum via 06-22468574 of emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Stephan Barendse. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Weij en 
16.30u. Dienst met ds. H.J. van 
Helden ui Amsterdam. 

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

Woordcommunieviering, M. van 
Zoelen. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering met m.m.v. Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof. Om 16.30u. FF zingen 
met Hans Bouma ‘De mond van 
een vriend’.

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Dienst onder lei-

ding van Parochianen.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 op dinsdag 21 maart 
met Peter Slagter, ‘De brieven 
van Petrus’.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 13 maart 
met br. Arie de Rover.  

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met ds. Jan 

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

Willem Plaizier. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

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

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

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

bet Geijlvoet. Collecte: Partner-
gemeenten. Oppas op aanvraag: 
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. M. 
Vermeij.

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

van Dalen, Kudelstaart. Organist: 
J. Groenedaal. Om 18.30u. Check 
In.

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met dhr. 
P. Naaktgeboren, Woudenberg. 
Organist: M. Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 Zondag 
12 maart



Muziek
Vrijdag 10 maart:
* Kwakelse band Alice Good live in 
N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.
Zaterdag 11 maart:
* Jazz met Carmen Gomez Inc. in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Danceparty voor Poolse inwoners 
in N201, Zwarteweg vanaf 22u.
Zondag 12 maart:
* Haarlem Voices bij KCA klassiek 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394. Aanvang: 15.30u.
* Royal Hillbilly Club in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
Woensdag 15 maart:
* Optreden shantykoor Heeren van 
Zeventien voor ouderen in Zorgcen-
trum Aelsmeer vanaf 15u.
Vrijdag 17 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Tribute to Metallica in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 18 maart:
* Keltische band The Coincidences 
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Pete Bog’s Bigband in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
* Heavy metal met Black Knight in 
N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.

Films/Comedy
Woensdag 15 maart:
* Ladies Night met film ‘Het Ver-
langen’ in Bioscoop Aalsmeer, Van 
Cleeffkade vanaf 19u.
Donderdag 16 maart:
* Comedyclub Badaboom met Vin-
cent Geers en Menno Stam in Stu-
dio’s Aalsmeer vanaf 20.30u.

Exposities
Zaterdag 11 maart:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
* Kunst(kast)-wandeling in Cen-
trum. Start 15u. bij atelier Carla Hu-
son op het Stokkeland. 
Tot en met 12 maart:
* Expositie ‘De Ploegh en route’ in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 
om 16u. Open: Donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet 
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 31 maart
* Schilderijen Mixed Media en Oos-
terse Bloemsierkunst bij Sunny Art 
aan Hornweg 196d, terrein Kooy.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij ma-
kelaardij Eveleens in Punterstraat 2. 
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. 
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden.

Diversen
Donderdag 9 maart:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
 Voorjaarskien bij Supporting Ver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.
* Speelavond Sjoelclub Rijsenhout 
in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.

Vrijdag 10 maart:
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Verkoop handwerken Rode Kruis 
bij AH Poldermeesterplein, 9 tot 17u.
* Speelavond IJsclub Aalsmeer-Oost 
in The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
10 en 11 maart:
* Vrijwilligersactie NLdoet, vrijdag 
en zaterdag klussen. Onder ande-
re corvee door SPIE op Westeinder-
plassen. Start zaterdag 8u. School-
plein omtoveren Samen Een en 
klussen op Boerenvreugd.
Zaterdag 11 maart:
* Voetbalclinic voor mini’s (groep 
2/3) door Michael Buskermolen bij 
RKDES, Wim Kandreef, 9.15-10.45u.
* Voetbalquiz bij RKDES, presenta-
tie Tom van Hulsen. Aanvang 20u. in 
kantine aan Wim Kandreef. 
* ZABO zaalvoetbalronde negen in 
Proosdijhal Kudelstaart vanaf 19u.
Zondag 12 maart:
* Westeinderloop AVA Aalsmeer, 
Sportlaan 43. Start kinderen 10.30u. 
5 en 10 kilometer om 11u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de Gemeente, Zijdstraat, 15-16.30u.
* Vogelbeurs Rijsenvogel bij SCW, 
Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 13 maart:
* Werkavond Videoclub in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 14 maart:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in ‘t 
Hofplein, Clematisstraat, ingang 
Kloosterhof vanaf 19.30u.
Woensdag 15 maart:
* Verkiezing voor Tweede Kamer. 14 
Stembureaus open 7.30 tot 21u.
* Inloop 9.30-11.30u. bij Oost-Inn in 
de Mikado, Catharina Amalialaan.
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 16 maart:
* Kaartavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
Zaterdag 18 maart:
* Down Town Ophelia met specia-
le verkopers, markt en optredens in 
Ophelialaan Opening: 10u.
* Aalsmeer Flower Cup, internatio-
nale trampolinewedstrijden in De 
Bloemhof, Hornweg, 9.30 tot 18u. Fi-
nales vanaf 19.30u.

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 9 maart:
* Lezing Gijs van Lennep over zijn 
bijzondere raceleven in The Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 20u.
Maandag 13 maart:
* Ondernemersavond over econo-
mie, recreatie en toerisme in Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Dinsdag 14 maart:
* Gespreksgroep over dementie in 
Inloopcentrum in Irene, Kanaal-
straat, 19.30 tot 21u.
* Workshop Opgeruimd Hoofd in bi-
bliotheek, Marktstraat, 19 tot 21u.
Woensdag 15 maart:
* Jaarvergadering OVAK in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 14u.
Maandag 20 maart:
* Participatieavond over herinrich-
ting VVA-terrein tot recreatiegebied 
bij FC Aalsmeer, Beethovenlaan v/a 
19.30u.

KCA Jazz met live Carmen 
Gomes Inc. in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 11 maar KCA 
Jazz in cultureel café Bacchus met 
de band Carmen Gomes Inc. met 
Carmen Gomes op zang, Folker Tet-
tero op gitaar, Peter Bjørnild op bas 
en Bert Kamsteeg op drums
In 2006 heeft de groep Carmen Go-
mes Inc. zichzelf opnieuw uitgevon-
den met de komst van gitarist Folker 
Tettero. Zijn bluesy sound zorgt voor 
net het beetje gewicht dat de zan-
geres nodig heeft om haar stem te 
kunnen laten leunen op zijn akkoor-
den en riffs. 

Dat geeft bassist Peter Bjørnild en 
drummer Bert Kamsteeg op hun 
beurt weer meer vrijheid, zodat ze 
Carmen muzikaal uitdagen om tot 
het uiterste te gaan. En dat merk 
je. Haar op het conservatorium ge-
schoolde stem kan kreunen, grom-
men en uithalen. Ze maakt haar 
nummers persoonlijk en oprecht, 
maar tegelijkertijd uitdagend en 
meeslepend, vol passie en energie. 
Carmen Gomes heeft een onmis-
kenbaar gevoel voor de blues. De 
soul die zij in haar stem weet te leg-
gen, herinnert aan Amerikaanse 
grootheden uit de jazz. 
Met speels gemak combineert ze 
haar melodische jazzy geluid met 
invloeden uit de blues en de funk. 
Dit alles wordt op zeer soulvolle wij-
ze voor het voetlicht gebracht. Car-
men Gomes won diverse prijzen 
waaronder het Nederlands Jazz Vo-
calisten Concours, maakte opnames 
met het Metropole Orkest en speel-
de op het North Sea Jazz Festival, 
Copenhagen Jazz festival en Yoko-
hama Jazz festival in Japan.
Het KCA jazzconcert in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
aanstaande zaterdag 11 maart be-
gint om half tien. Toegang: uw gift. 
Inlichtingen Reinoud Staps, tel. 
0297-325304 en Pierre Tuning, tel. 
0297-360355.

Van links naar rechts Tofik Dibi, Frank Evenblij, Martijn Koning, Menno Stam, 
Jelka van Houten, Vincent Geers en Wilko Terwijn. Foto: Comedy Central

The Royal Hillbilly Club 
zondag in The Shack
Oude Meer - Een geweldig leuke 
én muzikaal goeie band zondag 12 
maart op het Shack-podium in Ou-
de Meer: The Royal Hillbilly Club. 
Wat deze band anders maakt dan 
andere coverbands? Deze Hillbil-
ly party en cover act speelt beken-
de pop en rock hits, met country-
klassiekers tussendoor. Van John-
ny Cash tot Britney Spears, van  Bon 
Jovi tot Radiohead en Normaal. Niks 
is te gek voor deze band bestaan-
de uit vijf losgeslagen Rednecks. 
Ze barbecueën hun repertoire als 
het ware boven een enorme grill en 
garneren het geheel met een flinke 
scheut zelfgestookte moonshine en 
Hillbilly bluegrass en country! 

Dit recept voor ‘A True American 
Spirit’ zorgt voor aanstekelijke en 
vooral dansbare Hillbilly bluegrass- 
en countrycovers, nog swingender 
dan het origineel, zonder de basis 
van de originele nummers uit het 
oog te verliezen. Instrumentaal zijn 
de nummers uitstekend gearran-
geerd en wordt er een sterke basis 
gelegd voor de vocale partijen. Met 
The Royal Hillbilly Club wordt het 
gegarandeerd een feestje waar de 
cowboyhoeden de lucht in vliegen. 
Een regelrechte aanrader! The Roy-
al Hillbilly Club bestaat uit: Paul Bol-
longino op mandoline en lead zang, 
Susanne Landman op  zang, Chris 
East op contrabas, Jim van Koot-
en op gitaar en Gijs Mak op banjo. 
The Shack is zondag 12 maart open 
vanaf 15.00 uur en The Royal Hill-
billy Club begint om 16.00 uur. En-
tree: 8 euro.

Metallica en Rod Stewart
Vrijdag 17 maart zijn ze weer terug 
in The Shack, de állerbeste tribute 
to Metallica! Metallica behoeft geen 
verdere introductie en The Metalli-
cas eigenlijk ook niet. In mei vorig 
jaar speelde ze een bomvolle Shack 
volledig plat. Zondag 19 maart weer 
zo’n ongeëvenaarde undercover-
middag! Deze keer een eerbetoon 
aan Rod Stewart, met niemand min-
der dan Martin van der Starre, wiens 
stem net zo rauw en bluesy klinkt 
als die van deze Britse zanger. Voor 
alle info en openingsdagen: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Ladies Night met film ‘Het 
Verlangen’ in Bioscoop
Aalsmeer - Op woensdag 15 maart 
presenteert Bioscoop Aalsmeer 
weer een Ladies Night. Dit keer kan 
genoten worden van de komedie 
‘Het Verlangen’. De Ladies Nights 
in Studio’s Aalsmeer zijn gezellige 
avonden waarbij dames in de wat-
ten worden gelegd. Bij binnenkomst 
worden de dames getrakteerd op 
een heerlijk welkomstdrankje. De jas 
kan opgehangen worden in de gar-
derobe en met de beats van de DJ 
op de achtergrond kan er gestruind 
worden langs de stands met de 
(mode) musthaves van dit moment. 
Via ingang 2 kan vervolgens zo de 
bioscoopzaal ingelopen worden. Na 

de film wordt nog een spetterende 
afterparty georganiseerd met live 
zangeres Lee-Ann in Downtown. Bij 
vertrek krijgen alle dames een su-
perleuke Goodiebag mee naar huis! 
De inloop is vanaf 19.00 uur, de film 
start vervolgens om 20.30 uur. De 
Ladies Nights zijn geliefd, aangera-
den wordt om niet te lang te wach-
ten met het kopen van een kaart-
je. Dit kan via 0297-753700 of bios-
coop@studiosaalsmeer.nl. 
Uiteraard biedt de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade ook deze weekend 
en komend weekend een scale aan 
jeugd- en familiefilms. Kijk hiervoor 
op www.bioscoopaalsmeer.nl. 

KCA klassiek op zondagmiddag
Concert ‘Haarlem Voices’ 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 12 maart is er 
weer een KCA concertmiddag met 
een bijzonder koor in de Oudka-
tholieke kerk. De Haarlemse Koor-
school St. Bavo is de bakermat van 
de Haarlem Voices. De jonge en am-
bitieuze groep van zestien zangers 
en zangeressen is nu al meer dan 
tien jaar bezig, onder leiding van 
Sarah Barrett, met de uitvoering van 
prachtige koorwerken uit vele stijl-
periodes. Naast het geven van ei-
gen concerten treedt het ensem-
ble op in verschillende concertse-
ries in het land. In 2016 markeer-
de het 10-jarig jubileum van Haar-
lem Voices. In maart stond het koor 
in het voorprogramma van het Ne-
derlands Kamerkoor in de Philhar-
monie in Haarlem met werken van 
James MacMillan. Daarna volgden 
optredens in Spaarndam, tijdens 
het Radio-4 programma ‘Spiegel-
zaal’ en in juni opnieuw in het Am-
sterdamse Concertgebouw met het 
programma ‘Tussen Motet tot Ma-
drigaal’ (Bach’s Jesu Meine Freu-

de, Monteverdi, Gibbons, Dowland 
en MacMillan). Na de zomer le-
verde Haarlem Voices een bijdrage 
aan een evenement van de Federa-
tie Haarlemse Koren met liederen 
van Haarlemse zangers als Boude-
wijn de Groot. In 2008 was Haarlem 
Voices winnaar van het Nederlands 
Koor Festival en sindsdien wordt 
het ensemble regelmatig uitgeno-
digd om deel te nemen aan festi-
vals in het buitenland. Het program-
ma dat aanstaande zondag ten ge-
hore wordt gebracht is een try-out 
van hetgeen ze in juni willen zingen 
tijdens het tweejaarlijks ‘The Lon-
don International A Cappella Choral 
Competition’. Het KCA concert op 
zondagmiddag 12 maart begint om 
half vier in de Oudkatholieke kerk 
aan de Oosteinderweg 394. De en-
tree bedraagt 17 euro voor twee toe-
gangsbewijzen en een consumptie. 
Abonnementhouders mogen een 
gast meenemen. Voor reserverin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met Tini Man via 0297–329592.

Bandbrouwerij op tournee
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 3 
maart was het podium in N201 weer 
voor muzikanten van de Bandbrou-
werij. Inmiddels is een best hechte 
club ontstaan met bezoek van ge-
middeld 25 tot 30 heren en dames 
die graag met elkaar muziek willen 
maken. Er worden in verschillende 
samenstellingen nummers ingestu-
deerd en er is duidelijk progressie. 
En buiten dat dit natuurlijk de opzet 
van de Bandbrouwerij is, wachten 
optredens. Jawel, de Bandbrouwerij 
gaat op tournee. De Bandbrouwerij 
is gevraagd voor een aantal optre-
dens. Op 27 mei in café Joppe en 
17 juni tijdens het Flower Festival 
bij Galerie Sous-Terre. De komen-

de weken gaan de organisatoren 
Sander en Bart kijken wie er alle-
maal mee willen doen en met welke 
nummers. Dit gaat natuurlijk uitge-
breid gerepeteerd worden in N201, 
zodat iedereen vol vertrouwen in de 
‘openbare’ schijnwerpers stapt. 
De volgende Bandbrouwerij is vrij-
dag 17 maart in N201 aan de Zwar-
teweg en uiteraard blijven nieuwe 
muzikanten welkom. Wie weet wat 
deze vrijdag weer voor verrassing 
brengt. Afgelopen 3 maart was er 
een surprise optreden van de band 
Kurt Rosa. De presentatie van de-
ze inmiddels ‘doorgewinterde’ mu-
zikanten werd als leerzaam en leuk 
ervaren. 

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Donderdag 16 maart: Badaboom!
Comedy Central herontdekt 
een pareltje in Aalsmeer
Aalsmeer - Veel Aalsmeerders we-
ten niet eens van het bestaan af, 
maar diep verstopt in de Studio’s 
Aalsmeer zit de mooiste comedy-
club van Nederland. De Studio’s 
Aalsmeer zijn al jaren een begrip, 
maar sinds kort heeft Comedy Cen-
tral dit onbekende pareltje heront-
dekt. Comedy Central gebruikt de 
Comedy Club namelijk voor de op-
names van het programma Celebri-
ty Stand-up. 
De club wordt sinds drie jaar weer 
gebruikt waarvoor die ooit door 
Joop van den Ende is ontworpen. 
Namelijk Stand-up Comedy. Deze 
snellere versie van het traditione-
le Nederlandse cabaret, zonder de 
liedjes is de laatste jaren razend po-
pulair. 
De jongens van Badaboom Come-
dy Club Aalsmeer hebben deze club 
nieuw leven ingeblazen en boeken 
regelmatig avonden met top come-
dians uit binnen- en buitenland. Ba-
daboom oprichters, Menno Stam en 
Wilko Terwijn, zijn al jaren actief in 
het wereldje van de stand-up come-
dy. Zij waren als schrijvers betrok-
ken bij het Correspondents Dinner 
en The Roast of Gordon. 
Deze Badaboom avonden vielen op 
bij Comedy Central en die zagen in 
deze locatie de ideale setting voor 
Celebrity Stand-up. Vorig seizoen 
was het de beurt aan onder an-
dere Ferry Doedens, Roxanne Ha-
zes, Frank Evenblij en Patty Brard 

om de eerste stappen op het stand-
up podium te zetten. Ook dit sei-
zoen zullen er weer een aantal klin-
kende namen deze comedyclub op 
zijn kop zetten. De opnames vinden 
plaats in mei, maar in de tussen-
tijd zijn de jongens van Badaboom 
nog druk bezig met de organisatie 
van de reguliere stand-up comedy 
shows. Menno Stam, de vaste MC 
op deze avonden: “Dat we met Mark 
Rutte en Gordon mogen werken is 
natuurlijk te gek, maar stand-up co-
medy is en blijft onze basis. Daar 
begint alles. Wij programmeren zo 
divers mogelijk en zijn altijd op zoek 
naar nieuw talent. Wij zijn natuur-
lijk enorme liefhebbers van Stand-
up Comedy en we maken het door 
goede comedians te boeken het ook 
voor ons zelf zo leuk mogelijk. Maar 
dat we Celebrity Stand-up mogen 
maken en een prestigieuze come-
dyzender als Comedy Central daar   
onze locatie voor wil gebruiken, zijn 
natuurlijk de krenten in de pap.” 
Voor wie niet kan wachten tot mei, 
kan op donderdag 16 maart al in de 
Badaboom Comedy Club Aalsmeer 
genieten van een avondje pu-
re stand-up comedy in de Studio’s 
Aalsmeer. Gasten deze avond zijn 
onder andere Marco Horta Lopes, 
Bugra Gedik en Paul London. De 
aanvang is 20.00 uur. Kijk voor meer 
informatie over deze comedy-avon-
den, tv-opnames en aankoop van 
kaarten op www.badaboom.tv

Aalsmeer - Pure muziek, ongekunsteld, smaakvol en op een aangenaam ge-
luidsvolume. Dat bracht Gigs afgelopen zaterdag 4 maart in Joppe. De vier-
mansformatie trakteerde op een verrassende combinatie van pop, Westcoast 
en country en het vele publiek kon dit wel waarderen. Volgende week zater-
dag 18 maart weer iets heel anders live in het café in de Weteringstraat. De 
Keltische zesmans/vrouw-band The Coincidences komt optreden. Ook zeker 
een bezoek waard! Alvast noteren: Het optreden begint rond de klok van half 
tien in de avond en de toegang is, zoals altijd, gratis. 

Pop en country van Gigs
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Officiële Mededelingen
9 maart 2017

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

De aanvraag omgevingsvergunning ziet op het legaliseren van 
de al gerealiseerde lichtmasten alsmede het gebruik van de 
al gerealiseerde parkeerplaatsen ten behoeve van ‘Schiphol-
parkeren’. In beide vastgestelde bestemmingsplannen wordt 
onder verboden gebruik in elk geval begrepen het gebruik van 
gronden en bebouwing ten dienste van het gebruik van gron-
den en bebouwing als parkeergelegenheid voor reizigers die 
vliegen vanaf Schiphol. Bovendien is het initiatief in strijd 
met de op 23 januari 2014 door de gemeenteraad van Aals-
meer vastgestelde ‘Beleidslijn Schipholparkeren’. Er bestaat 
geen aanleiding van het recent vastgestelde bestemmingsplan 
en van de beleidslijn af te wijken. Voor de lichtmasten geldt 
dat deze in strijdt zijn met de hoogtebepalingen uit de be-
stemmingsplannen.

Inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning liggen van 10 maart 2017 t/m 
20 april 2017 (6 weken) op de volgende wijzen voor een ieder 
ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30-20.00 uur

- 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 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur)

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze 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 cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de be-
handelend ambtenaar.

GEZONKEN BOOTJES WORDEN VERWIJDERD
Booteigenaren: zorg ervoor dat uw boot niet kan vollopen met 
(regen)water en zo kan zinken. Dek uw boot daarom af met 
een zeildoek. Het is vervelend als uw boot(je) zinkt, maar 
bovendien controleren de handhavers regelmatig op gezon-
ken/volgelopen boten. De volgelopen boot kan worden aan-
gemerkt als vaartuigwrak en wordt dan na een waarschuwing 
verwijderd.

De volgende boten zijn onlangs gesignaleerd door handhavers: 
- Aan de Pontweg: twee gezonken ijzeren boten!
- Aan de Stommeerkade: diverse boten en pramen (liggen of 

onder water of in de vaarweg)
- Aan de Van Cleeffkade: diverse boten en objecten
Dringend verzoek om deze boot/boten/objecten óf weer drij-
vend te maken óf te verwijderen. Gebeurt dit niet dan worden 
de boten/objecten na 6 april 2017 verwijderd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer vraag naar afdeling VVH team HOR , vaarweg-
beheer tel.nr. 020–5404911 .

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Linnaeusslaan 90, 1431 JW (Z-2017/010533), het oprich-

ten van een werkterrein en ketenpark t.b.v. het plaatsen 
van een keet en opslagcontainers en het realiseren van 
parkeerplaatsen voor het personeel en materieel en het 
tijdelijk aanleggen van een weg

- Vlasakkerlaan 54, 1431 DJ (Z-2017/010704), het realise-
ren van een klein langwerpig raam in de zijwand aan de 
kant van de Ringvaart

- Machineweg naast 202, kavel 5, 1432 EV (Z-2017/010902), 
het oprichten van een woonhuis

- Uiterweg nabij 282a, 1431 AW (Z-2017/011018), het uit-
breiden van een bestaande onderheide betonvloer

- Brasemstraat 36, 1432 PJ (Z-2017/011163), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een dak-
kapel aan de achterzijde op de 2e verdieping 

- nabij Uiterweg 164 (Sectie H 4312,4313,4314), 1431 AS 
(Z-2017/011683), het legaliseren van bestaande objecten 
zoals blokhut, twee steigers, bergkist en bootoverkapping

- Linnaeuslaan 92 N, 1431 JW (Z-2017/011893), het plaat-
sen van een tijdelijke fietsbrug en het plaatsen van een 
hekwerk ter afscheiding van het weiland

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 be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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. 
- Rietwijkeroordweg 60 kwek., 1432 JE (Z-2016/060674), 

het uitbreiden van een bestaande kwekerij. Verzonden: 01-
03-2017

- Christinastraat 1, 1432 HN (Z-2017/009904), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 02-03-2017

- Praamplein nabij nr. 4, 1431 CV (Z-2017/002603), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik als 
evenemententerrein (parkeerplaatsen en toegangswegen). 
Verzonden: 01-03-2017

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Cyclamenstraat 70, 1431 SC (Z-2017/010406), het slopen 

van de fundering van een voormalig bijgebouw (De Scha-
kel)

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

https://geo.amstelveen.nl/Viewer.aspx?map=Stembureaus-
Amstelveen. Voor de volledigheid treft u hieronder een com-
pleet overzicht met alle stembureaus aan.

Waar kunt u in Aalsmeer stemmen? 
Solidoe de Dolfijn * Baccarastraat 3 Aalsmeer 
Gebouw De Mikado * Catharina-Amalialaan 66 
 Aalsmeer 
Sporthal De Bloemhof *+  Hornweg 187 Aalsmeer 
Zorgcentrum Aelsmeer *  Molenpad 2 Aalsmeer 
NH Wijkcentrum ‘t Anker *  Oosteinderweg 273 A 
 Aalsmeer 
Wijksteunpunt Seringenhorst *  Parklaan 27 Aalsmeer 
Gemeentehuis Aalsmeer *  Raadhuisplein 1 Aalsmeer 
Buurthuis Hornmeer *  Roerdomplaan 3 Aalsmeer 
Wijkcentrum ‘t Baken *  Sportlaan 86 Aalsmeer 
Buurthuis ‘t Middelpunt *+  Wilhelminastraat 55 
 Aalsmeer 
Proosdijhal *+  Edisonstraat 6 Kudelstaart 
p.c.b.s. De Graankorrel *  Schweitzerstraat 136 
 Kudelstaart 
Clubgebouw VZOD *  Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart 
R.K. Antoniusschool *  Zonnedauwlaan 59 
 Kudelstaart

* Stembureaus geschikt voor minder valide kiezers.
+ Stembureau dat dit jaar voor het eerst in gebruik is.

Let op! 
U kunt alleen met uw stempas én uw geldige identiteitsbewijs 
aan verkiezingen deelnemen!

RAADSVERGADERING DONDERDAG 16 MAART 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 16 maart 2017, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de 
raad, de heer J.J. Nobel.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 9 februari 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
 R-3 Bekrachtiging geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.10 R-4 Algemene Plaatselijke Verordening 
  Aalsmeer 2017
20.30  Vragenkwartier

  SLUITING
 

ONTWERP-SANERINGSPROGRAMMA VASTSTELLING 
TEN HOOGST TOELAATBARE WAARDEN VOOR 30 
WONINGEN BINNEN HET PROJECT OOSTEINDERWEG 
E.A. TE AALSMEER

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 87j, 
tweede lid, van de Wet geluidhinder in samenhang met af-
deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, 
gedurende zes weken, het ontwerp-saneringsprogramma met 
het verzoek tot vaststelling van de ten hoogst toelaatbare 
waarden met de daarop betrekking hebbende stukken die re-
delijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, 
ter inzage liggen. 

Het betreft totaal 30 woningen gelegen aan de Bosrandweg, 
Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg en Stommeerweg 
in Aalsmeer.

Voornoemd ontwerp-saneringsprogramma betreft een pro-
gramma voor het door het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu laten vaststellen van de toekomstige geluidsbelastin-
gen op de gevels van de betreffende woningen (jaar 2025) als 
zogenaamde ten hoogst toelaatbare waarden. Na vaststelling 
van deze waarden zal er een gevelisolatieonderzoek worden 
opgestart voor de bepaling van de bestaande geluidwering van 
de gevels van de betreffende woningen en indien noodzakelijk 
geacht de uitwerking van mogelijke geluidwerende gevelmaat-
regelen.

Het ontwerp-saneringsprogramma en bijbehorende stukken 
liggen vanaf 09 maart 2017 tot 20 april 2017 voor iedereen 
ter inzage in het Raadhuis van Aalsmeer, aan Raadhuisplein 1, 
te Aalsmeer. Binnen genoemde termijn kan hierover schrifte-
lijk of mondeling een zienswijze naar voren gebracht worden.  
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253 1430 AG Aalsmeer. Voor een mondelin-
ge zienswijze kan contact worden opgenomen met de heer K. 
Tsolakidis (tel: 020-540 4325). Van hetgeen mondeling naar 
voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer 
K. Tsolakidis op genoemd tel. of via zijn mailadres  
k.tsolakidis@amstelveen.nl

ONTWERPBESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING 
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN GREEN 
PARK AALSMEER MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 3, 
5 EN 7’ EN ‘GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIED 5, 
BOUWGRENZEN KAVEL 1’, ECUADORLAAN 21 
(Z-2016/036178)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park 
Aalsmeer deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ Ecuadorlaan 21 
ten behoeve van het legaliseren van hogere lichtmasten en 
het legaliseren van een aantal reeds gerealiseerde parkeer-
plaatsen te weigeren. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer Z-2016/024693.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Vervolg op volgende blz.

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

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Oostweegel H.M. 14-09-1957 03-03-2017

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Capolupo F. 08-10-1988 03-03-2017
Cukrowski E.L. 15-04-1992 03-03-2017
Samborska D. 02-11-1980 28-02-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

WOENSDAG 15 MAART 2017 SLUITEN DE 
BALIES OM 14.00 UUR
In verband met de Tweede Kamerverkiezingen 
sluiten de balies woensdag 15 maart om 14.00 uur. 
Er is dus ook geen avondopstelling.

LAAT UW STEM HOREN!
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. U bepaalt als kiezer welke 150 Nederlanders 
namens u de komende vier jaar volksvertegenwoordiger mogen 
zijn. Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand volmach-
ten. Laat uw stem niet verloren gaan. Elke stem telt!

Waar kunt u stemmen?
U kiest zelf in welk stembureau in Aalsmeer u gaat stemmen. 
Het stembureau dat op uw stempas staat is maar een voor-
beeld van een bureau in uw omgeving. U vindt via de vol-
gende link het dichtstbijzijnde stembureau bij u in de buurt: 
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Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 23a en 27 (1432 AC ) (Z-2016/064457), 

het wijzigen van twee woningen in kantoor en apparte-
menten. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

- Zwarteweg 65 (1431 VJ ) (Z-2017/003290), het vervan-
gen van bijkeuken en schuur door een aanbouw achterkant 
huis. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

Omgevingsvergunning, besluit genomen, aanvraag buiten 
behandeling gesteld
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 249 A-5 (Is aangevraagd op Aalsmeerder-

weg 249 B) (1432 CM), (Z-2016/067653), het plaatsen van 
een verdiepingsvloer met staalconstructie in bedrijfspand 
Verzonden: 28-02-2017

Vergunning geweigerd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 
- L.A. Braakstraat 1, (1432 PP) (Z-2016/063251), het rea-

liseren van een uitbouw op de begane grond tot verdie-
pingshoogte aan de zijgevel van de woning. Verzonden: 
01-03-2017

- Traject Ophelialaan 232, A.J. Blaauwstraat, J.P. Thijs-
selaan, Geylwijckerweg, 1431 HS (Z-2017/002807), het 
uitvoeren van een extra gestuurde boring onder de be-
graafplaats en 3 extra open ontgravingen (in plaats van 
hergebruik van de AC leiding) 

- achter Hornweg 53A, 1432 GD (Z-2016/063614), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van 
schuur naar huisvesting arbeidsmigranten. Verzonden: 02-
03-2017

Beslistermijn verlengd 
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 23a en 27, 1432 AC (Z-2016/064457), het 

wijzigen van twee woningen in kantoor en appartementen. 
De beslistermijn is verlengd met 6 weken

- Zwarteweg 65, 1431 VJ (Z-2017/003290), het vervangen 
van bijkeuken en schuur door een aanbouw achterkant 
huis. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

Omgevingsvergunning ingetrokken, procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:

- Oosteinderweg 109 ws1 (1432 AG) (Z-2016/068419), het 
plaatsen van een prefab garage annex berging in de tuin. 

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein 1, 1431EH (Z-2017/011269), Nationale Her-

denking op 04 Mei 2017, ontvangen 28 februari 2017
- Surfeiland (Z-2017/011629), ODSC - oude deuren surfcup 

op 2 juli 2017, ontvangen 2 maart 2017
- Parkeerterrein De Dreef (Z-2017/011348), Kermis Aalsmeer 

2018 van 27 februari t/m 4 maart 2018, ontvangen 28 
februari 2017

- Raadhuisplein (Z-2017/011972), Viering Koningsdag op 27 
april 2017, ontvangen 1 maart 2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Sportlaan 44 (Z-2016/036431) Café Sportzicht, verzonden 

7 maart 2017

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning 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.
- Sportlaan 44 (Z-2016/036431) Café Sportzicht, verzonden 

7 maart 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning 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.
- Sportlaan 44 (Z-2016/036431) Café Sportzicht, verzonden 

7 maart 2017

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

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

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

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Uiter-
weg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). ( aanvraag voor omgevings-
vergunning, de omgevingsvergunning (ont-
werp-beschikking), de ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking hebben-
de stukken)

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

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

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

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

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

t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaat-
selijke verordening Aalsmeer 2017

Vervolg van vorige blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning lig-
gen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017

t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 
hoogst toelaatbare waarden voor 30 wonin-
gen binnen het project Oosteinderweg e.a. te 
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21

Tijmen wil opa’s brommer op pimpen

Groep 7 OBS Kudelstaart in de BZT-show
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
op 4 maart is groep 7 van OBS Ku-
delstaart naar de opnames van de 
BZT-show geweest.
Tijmen Buskermolen had de wens 
dat de brommer van zijn opa zou 
worden opgepimpt. Deze wens ging 
in vervulling. Zijn hele klas mocht 
hierbij aanwezig zijn. Opa werd su-
per verrast! Hij vond het prachtig dat 

zijn kleinzoon dit voor hem had be-
dacht. Uit de groep 7 mochten veel 
kinderen meedoen aan het spel de 
jongens tegen de meisjes.Bij de 
meiden Dana, Neeltje, Suus en Le-
mia. Bij de jongens Joran. Suus 
deed mee met Knallen. Lemia en 
Joran met de BZT-tunnel en Neeltje, 
Dana en Joran met de Smeerpijp. 
Daarnaast mochten Dianne, Yu-

na, Chelsey en Julie mee doen met 
proppen en Jochem (broertje van 
Tijmen) mocht de afsluiting doen. 
Het was een zeer geslaagde mid-
dag. De kinderen hebben genoten 
en opa (Cok Buskermolen) was su-
per blij. Die kan samen met Tijmen 
in de zomer weer gaan toeren.
De uitzending is zaterdag 25 maart 
om 17.45 uur.

Gerbera’s, Hortensia’s en Varens
Kom in de Kas dit jaar 
aan Meerlandenweg
Amstelland - Zaterdag 1 en zon-
dag 2 april vindt het jaarlijkse Kom 
in de Kas plaats. Dit keer heeft de 
kom in de kas comité gekozen voor 
het tuinbouw gebied aan de Meer-
landenweg in Amstelveen. Een ge-
bied wat ligt tegen Westwijk aan. 
Een achttal bedrijven hebben toe-
gezegd de deuren van hun kweke-
rijen open te zetten, zodat de con-
sument kennis kan maken met hun 
fraaie producten. Bij E-corridors 
worden groene planten gekweekt 

die naast snelwegen, maar ook in 
de bebouwde kom een belangrij-
ke rol spelen bij het opvangen van 
fijnstof. Het maakt de lucht een stuk 
schoner en het bedrijf is flink groei-
ende en werkt zo mee aan een veel 
beter milieu. Bij Florijn worden Bou-
vardia’s gekweekt. Er zijn niet veel 
kwekerijen in Nederland die de-
ze bloem kweken, dus deze kwe-
kerij moet je zeker bezoeken. Jam-
mer is dat deze kwekerij alleen za-
terdags geopend is. Wil je heel veel 

kleuren zien dan moet je binnen lo-
pen bij Schouten Opti-Fleurs. De 
kleurenpracht van de Gerbera’s is 
een lust voor het oog. Bij Hollander 
staan de eerste Hortensia’s in bloei 
en kunnen kinderen naar harten-
lust een plantje oppotten en deze 
mee naar huis nemen. Bij Aphrodi-
te staat de Phalaenopsis. Wie heeft 
ze niet in huis? Deze prachtige zeer 
lang houdbare plant vindt je in heel 
veel huiskamers terug. Hier zie je ze 
in alle maten en kleuren. Bij BW Or-
chids kom je de pot Cymbidium te-
gen. Een prachtige Orchidee, die 
vroeger veelvuldig in bruidsboeket-
ten werden verwerkt. Ook vindt je 
hier de horeca, waar je onder ge-
not van een kopje koffie met appel-
taart even kunt uitrusten. De kinde-
ren kunnen zich ondertussen ver-

Service ook voor niet-leden!
Zelf belastingaangifte doen 
in de bibliotheek
Aalsmeer - Mensen die hulp no-
dig hebben bij de digitale belasting-
aangifte of online toeslagen aanvra-
gen, kunnen vanaf heden terecht in 
de Bibliotheek Amstelland, vestigin-
gen Aalsmeer en Amstelveen. Voor 
mensen die thuis geen computer 
hebben en zelf aangifte willen doen, 
biedt de bibliotheek gratis compu-
ter- en internetgebruik. Ook is er de 
mogelijkheid om de belastingaan-
gifte te printen. Deze faciliteiten zijn 
voor iedereen beschikbaar, ook voor 
wie geen lid is van de Bibliotheek. 

Speciale werkplek
Er is een speciale, afgescherm-
de, computer beschikbaar om zelf-
standig aan de slag te gaan. Bibli-
otheekmedewerkers kunnen alge-
mene hulp verlenen bij problemen, 
bijvoorbeeld als de computer niet 
goed werkt. Niet bij belastingspe-
cifieke vragen. Om gebruik te kun-
nen maken van deze werkplek mel-
den bezoekers zich aan de balie van 
de bibliotheek. Hier ontvangen zij 
tegen inlevering van een borg (bij-
voorbeeld biebkaart of ovchipkaart) 

Convenant 
Deze dienstverlening vindt plaats in 
het kader van een convenant dat Ko-
ninklijke Bibliotheek (KB) en Belas-
tingdienst in 2016 sloten. Hierin is 
vastgelegd dat de Belastingdienst 
1,9 miljoen euro ter beschikking stelt 
om deze dienstverlening bij biblio-
theken te faciliteren, waarmee een 
landelijke infrastructuur ontstaat. 
Het convenant berust op drie pijlers: 
1.  In de bibliotheken zijn voor bur-

gers gratis computers met inter-
netverbinding en printfacilitei-
ten beschikbaar om op een veili-
ge manier zaken te doen met de 
overheid en de Belastingdienst. 

2.  De bibliotheken bieden alle bur-
gers gratis cursussen digita-
le vaardigheden aan, zoals bij-
voorbeeld Klik&Tik en Digister-
ker (omgaan met de e-overheid). 

3.  De bibliotheken faciliteren maat-
schappelijk dienstverleners, om 
gratis spreekuren voor hulp bij 
aangifte en toeslagen in de Bi-
bliotheek te houden. 

Ondersteuning
De Bibliotheek Amstelland onder-
steunt mensen in haar werkgebied 
actief in hun persoonlijke ontwikke-
ling. Dit gaat om activiteiten op het 
gebied van taal en lezen, en bijvoor-
beeld rekenen, gezondheidsvaar-
digheden en de service op het ge-
bied van de elektronische overheid, 
waaronder de belastingaangifte. 

maken op het springkussen. En de 
medewerkers van Chimpie Champ 
uit Aalsmeer schminken de kinde-
ren in de mooiste kleuren. Wanneer 
je bij Ruhe naar binnen loopt kom je 
in de groene wereld van varens te-
recht. Een prachtig product die het 
goed doet als solitaire plant, maar 
je komt ze ook veel tegen in plan-
tenbakjes. 
Bij de Boer zie je een product wat 
eigenlijk thuis hoort in de Bollen-
streek, Calla’s. Een prachtige bloem 
die elke vaas met bloemen een 
apart karakter geeft. Naast de Cal-
la’s kweekt deze kweker ook Hor-
tensia’s. Een bezoek aan dit gebied 
is zeker de moeite waard. De toe-
gang is gratis en het gebied is een-
voudig bereikbaar met de fiets. Wilt 
u met de auto komen, parkeer dan 
uw auto bij de Bloemenveiling. Van 
daar wordt u met gratis vervoer naar 
het gebied gebracht. 
Zowel zaterdag 1 als zondag 2 april 
is het gebied geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. 

een speciale belastingdienstpas. 
Hiermee kunnen zij inloggen op de 
speciaal ingerichte werkplek waar-
van men, in principe, een uur gratis 
gebruik van kan maken. Mocht de 
aangifte langer duren dan onder-
steunt de Belastingdienst tussen-
tijdse opslag. Er wordt dan niets op 
de werkplek zelf opgeslagen en de 
sessie kan op een later tijdstip ver-
volgd worden.
 
Financieel café
Voor specifieke hulp bij de aangif-
te of aanvraag kan men in Aalsmeer 
terecht bij het Financieel café van 
Vita Welzijn. Elke tweede woens-
dag van de maand in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat 19 van 9.30 
tot 11.30 uur en elke derde dinsdag 
van de maand in de Graaf Willem-
laan 1 in Kudelstaart van 12.30 tot 
14.30 uur. Voor hulp bij het de ba-
sisgebruik van computer en inter-
net, is er de gratis cursus Klik&Tik. 
Hierin leert men de basisvaardighe-
den: de computer opstarten, typen 
en een e-mail versturen. Tot slot de 
sociale media, zoals Facebook, Sky-
pe en WhatsApp. 

Lezing ‘Surrealisme’ in bieb
Amstelveen - Het surrealisme is 
een van de belangrijkste avant-gar-
des uit het Interbellum. Beelden-
de kunst, film en literatuur kennen 
surrealistische tendensen. Maar 
wat is het surrealisme? “Een zuiver 
psychisch automatisme”, zou An-
dré Breton zeggen, die “bedoeld is 
om het werkelijke verloop van het 
denken vorm te geven.” Dat is al-
thans de beschrijving uit het acht-
ste nummer van het blad ‘La Révo-
lution Surréaliste’ uit 1926. Goed, 
maar hoe geef je dat werkelijke ver-
loop van het denken weer? Daar-
voor schakelt men de ratio uit en 
laat het onderbewuste en het on-
bewuste het werk doen. Automa-
tismen, toeval, reflexen, emoties en 
dromen zijn belangrijke bestandde-
len van surrealistische kunst, maar 

er is meer. Ongerijmde samenstel-
lingen, zoals Meret Oppenheims 
‘Déjeuner en fourrure’ of Magrittes 
‘Het rijk der lichten’ zijn aan de or-
de van de dag. En daarbij ook veel 
humor. Het Museum Boijmans Van 
Beuningen toont tussen 11 februa-
ri en 28 mei werk uit verschillende 
(voormalige) privécollecties op een 
grote, reizende tentoonstelling. Met 
de lezing op donderdag 16 maart 
zijn bezoekers goed voorbereid op 
deze tentoonstelling en worden de 
collecties in een nog breder per-
spectief geplaatst. De lezing Surrea-
lisme door Bureau Boeiend op don-
derdag 16 maart is van 14.30 tot 
16.30 uur in bibliotheek Amstelveen 
op het Stadsplein. Reserveren kan 
alleen via www.bureauboeiend.nl of 
telefonisch via 020-2216498. 



Aalsmeer - Op wellicht een enkele 
creatieveling na, is het tegenwoor-
dig de heimelijke wens van vrijwel 
ieder mens: opruimen. ‘Een opge-
ruimd hoofd, is als een opgeruimd 
huis’, stelt Jolanda Meijer, work-life 
coach eerste klas, die er het boek 
‘Een opgeruimd hoofd’ in zeven 
stappen (2016) over schreef. Een 
lijfboek dat beschrijft hoe je ervoor 
kunt zorgen dat je rust en overzicht 
krijgt in je hoofd.
Voor velen is het elke dag opnieuw 
balanceren tussen werk en privé, 
tussen ‘willen’ en ‘moeten’, tussen 
loslaten of niet... Een wankel even-
wicht dat snel verstoord kan wor-
den. Hoe zorg je ervoor dat je weer 
op adem kan komen en de ruimte 
terugvindt om te doen wat belang-
rijk voor je is? Tijdens de workshop 
van Jolanda geeft ze veel tips over 

hoe om te gaan met stress en druk 
van buitenaf, hoe je nee zegt zon-
der schuldgevoel en hoe je de juis-
te prioriteiten stelt voor jezelf. Daar-
naast komt ook het loslaten van al-
lerlei patronen aan bod.
Jolanda Meijer (ex-KLM) is een ex-
pert in ruimte winnen en overzicht 
creëren. In haar coachpraktijk be-
geleidt ze mensen die door allerlei 
oorzaken uit balans zijn geraakt om 
weer rust en ruimte in hun leven te-
rug te krijgen. Zij geeft trainingen in 
timemanagement en coacht werk-
nemers om meer plezier in het werk 
te krijgen. Ze is gespecialiseerd in 
het verbeteren van de werk-privé-
balans. De workshop is op dinsdag 
14 maart van 19.00 tot 21.00 uur in 
bibliotheek Aalsmeer in de Markt-
straat. Prijs: 12,50 euro en voor bi-
bliotheekleden 10 euro.

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
9 maart, is Jacqueline Beek te gast 
bij Esther Sparnaaij in ‘Echt Esther’ 
op Radio Aalsmeer. Beek houdt zich 
bezig met het creëren van unieke 
geboortekaartjes. Het zijn name-
lijk geen kaartjes zoals normaal ge-
sproken, maar ze beschildert hou-
ten kinderspeelgoed op zo’n ma-
nier dat het een gepersonaliseerd 
geboortekaartje is en past bij (de 
ouders van) het pasgeboren kind-
je. Heb jij een vraag voor Jacqueli-
ne Beek of ben je zelf ook zo cre-
atief aangelegd en wil je mee-
praten? Dat kan, neem dan con-
tact op met esther@radioaalsmeer.
nl. Een afvaardiging van het colle-
ge van Burgemeester en Wethou-
ders schuift donderdagavond aan 
in het politieke radioprogramma. 
Presentatoren Erik Kreike en Sem 
van Hest interviewen de wethou-
ders met tussen 20.00 en 21.00 uur 
Gertjan van der Hoeven (onder an-
dere jeugd, sport en ruimtelijke ont-
wikkeling) en tussen 21.00 en 22.00 
uur Job Kluis (onder andere recre-
atie, duurzaamheid, milieu). Heeft 
u vragen aan een of beide wethou-
ders over onderwerpen of projecten 
die binnen hun portefeuille vallen? 
Mail deze dan vooraf naar info@ra-
dioaalsmeer.nl zodat de redactie de 
vragen kan meenemen in de voor-
bereiding van de interviews.

Junior Pramenrace
Het familieprogramma van Radio 
Aalsmeer is iedere vrijdag van 18.00 
tot 19.00 uur te beluisteren. Kim 
Maarse en Laurens Niezen ontvan-
gen Lotte in de studio. Haar broer 
Rick heeft het syndroom van Down 
en Lotte komt vertellen hoe het is 
om Rick om als broer te hebben! 
Ook gaan ze praten over DownTown 
Ophelia wat op 18 maart plaats 
vindt en in het teken staat van men-
sen met het syndroom van Down. 
Verder is het op 17 juni de grote dag 
waarop de Junior Pramenrace ge-
varen wordt. Kim belt in de uitzen-
ding met de organisatie om te ho-
ren of er misschien al iets bekend 
is over de opdrachten en hoe je je 
op kunt geven voor de Junior Pra-
menrace. Tenslotte is ‘Let’s Go’ al-
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Marco van der Ven: “Het is echt leuk bij ons”

Drumcorps Ophelia zoekt 
nieuwe leden
Aalsmeer - Marco van der Ven is 
oprichter van Drum- & Malletcorps 
Ophelia en zoekt nieuwe leden voor 
het slagwerk; de trommels, tenor 
drums, bassdrums en de bekkens, 
maar ook voor de malletgroep voor 
de marching bell, marching marim-
ba en de xylofoon. Naast zijn bloe-
menkiosk ‘Abutilon’ te Amstelveen 

vindt het gesprekje plaats en Marco 
vertelt: “Ik heb vroeger altijd bij mu-
ziekverenigingen gespeeld als slag-
werker en kwam in 2001, vanwege 
mijn werk op de Veiling, in Aalsmeer 
wonen. Ik merkte dat er in Aalsmeer 
nog geen drumvereniging was, dus 
die ben ik gestart in 2005. In het be-
gin gaf ik thuis les. De een na de 

ander kwam erbij. In de toptijd had-
den we achttien leden, maar we zijn 
nu hard gekrompen tot de helft. De 
jongste is twaalf. We repeteren een 
keer per week in een ruimte die Mix 
Creations op de veiling voor ons 
gratis ter beschikking stelt. Ook 
betaal je geen contributie bij ons. 
We willen bewust die drempel laag 

Drumcorps Ophelia in actie tijdens het carnaval. Foto: www.kicksfotos.nl

houden, zodat iedereen voor mu-
ziek maken in aanmerking kan ko-
men. We financieren ons door be-
taalde optredens. Dat zijn er zo’n 
tien per jaar. Dat kunnen optoch-
ten in Amstelveen zijn, maar ook de 
Aalsmeerse Avondvierdaagse en tij-
dens het Leids Ontzet in Leiden. Vo-
rige week deden we nog mee met 
de carnavalsoptocht in Kudelstaart/
Poelgilderdam. Dat was overigens 
niet betaald, maar ontzettend leuk 
om te doen. Kick Spaargaren heeft 
daar foto’s van gemaakt.”

Leden vanaf zes jaar
Marco zoekt voor zijn Drumcorps 
leden vanaf zes jaar. De muziek-
keuze is meestal een samensmel-
ting van jazz, klassiek en het popu-
laire genre. Zoek je een leuke hob-
by, meld je dan aan. “Het enige wat 
je nodig hebt”, volgens de enthousi-
aste grondlegger, “is een glimlach. 
Je moet het gewoon leuk vinden om 
muziek te maken, zelfs als je niet 
muzikaal bent.” Het corps kan uit-
gebreid worden tot dertig leden en 
stelt, ook weer gratis, de materialen 
ter beschikking. “We hebben alle 
instrumenten liggen, dus iedereen 
kan gelijk starten. Voor de kleintjes 
kunnen we aparte repetitietijden in-
plannen, want gewoonlijk is het van 
zeven tot negen uur op de maan-
dagavond. Ook wel leuk om te ver-
tellen is dat ze meteen mee kun-
nen met de optredens.” Voor meer 
informatie kijk op www.drumcorps-
ophelia.123website.nl of bel 06-
52621390. 
Tot slot zegt Marco van der Ven: 
“Onze Drumcorps Ophelia is ge-
heel kosteloos dus als je zin hebt 
om muziek te maken, meld je dan 
gewoon aan. Je komt in een warm 
bad. Het is echt leuk bij ons!”

Door Miranda Gommans

Virtuoos duo bij Bob & Gon Theater

Veel waardering voor Jan 
Vayne en Petra Berger
Aalsmeer - “Graag hier een beet-
je meer van” en “Laten zij alsjeblieft 
het volgende seizoen terug komen!” 
Wie die zij zijn? Pianist Jan Vay-
ne en zangeres Petra Berger. Zon-
dag 5 maart traden zij in een over-
volle zaal van het Bob & Gon Thea-
ter op. Vanaf de eerste noot was er 
aandacht voor een duo dat het pu-
bliek tot een traan en een lach voor 
zich wist te winnen met hun spon-
taniteit en artisticiteit. Er viel deze 
middag niets te ontdekken dat het 
virtuoze duo niet tot in de toppen 
van hun kunnen beheerste. Klas-
siek, pop, soul alles kreeg een eigen 
kleur en sfeer mee. Hoe Jan Vayne 
het publiek laat mee kiezen wan-
neer hij begint aan zijn piano im-
provisatie en compilatie. Het wordt 
een groot luister en kijk feest. Hoe 
de slanke vingers op virtuoze wijze 
de toetsen aanraken, strelen en be-
spelen met een snelheid en schoon-
heid. Het gemak waarmee dit lijkt te 
gaan alsof daar niet jaren dag in dag 
uit voor gestudeerd hoeft te worden. 
Zijn lichaamstaal straalt een kracht 
uit dat het Zen benadert. En dan Pe-
tra Berger, de vrouwelijke Pavarot-
ti, hoe zij ‘Caruso’ zingt, over een 
zangtechniek beschikt, het grenst 
aan het onwaarschijnlijke. 
Het is terecht dat het duo - inmid-
dels dertien jaar samen - niet anders 
dan volle zalen trekt. De opbouw 
van hun programma is van een ge-
raffineerde eenvoud. Maar klopt als 

een bus. De waardering van het pu-
bliek wordt gehonoreerd door de 
verkoop van de cd’s. Het loopt als 
een trein. “Mijn moeder kan er he-
laas vandaag niet bij zijn, zij vond 
dat zo jammer omdat zij een groot 
fan van u is. Wilt u voor haar een cd 
signeren?” Natuurlijk gebeurde dat 
ook. In de pauze zit het duo gezel-
lig ontspannen in de kleedkamer, de 
een met een bitterballetje en de an-
der wacht nog even omdat er nog 
gezongen moet worden, onder an-
dere een stuk uit ‘Yentl’ van Barbara 
Streisand. Het is even stil wanneer 
de prachtige expressieve vertolking 
ten einde is. Daarna barst het bravo 
en applaus los. Eigenlijk treffen al-
le gezongen en gespeelde stukken 
deze waardering. 

Dorp van de vele koren 
Petra sprak niet tegen dovemans-
oren toe zij vroeg aan de zaal een 
aantal coupletten van haar liederen 
en songs mee te zingen. Het klonk 
behoorlijk indrukwekkend. Wat be-
treft het publiek had de middag nog 
wel langer mogen duren, maar aan 
alle mooie dingen komt nu eenmaal 
een eind. De bossen vuurrode rozen 
werd door het duo ervaren als een 
warme douche. Zangeres Petra Ber-
ger komt in het najaar met haar Bar-
bara Streisand programma en eigen 
band terug naar Aalsmeer, maar 
dan in de grote zaal!
Janna van Zon

Geheel vernieuwde website 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen week lan-
ceerde Cultuurpunt Aalsmeer een 
geheel vernieuwde website. Het 
speerpunt van de vernieuwde web-
site is de agendafunctie met een 
overzicht van culturele activiteiten 
in Aalsmeer. Cultuurpunt Aalsmeer 
stimuleert nieuwe samenwerkings-
verbanden en culturele activiteiten. 
Cultuurliefhebbers en beoefenaars, 
zowel amateurs als professionals, 
kunnen bij het Cultuurpunt kennis 
delen, advies inwinnen en elkaar 
ontmoeten. Cultuurpunt Aalsmeer 
ondersteunt individuen en vereni-
gingen of stichtingen bij het aanvra-
gen van subsidies, maar verstrekt 
zelf geen subsidies. De combina-
tiefunctionaris cultuur, ook onder-
gebracht bij Cultuurpunt Aalsmeer, 
initieert projecten binnen het on-
derwijs om kinderen en jongeren te 
prikkelen om in de vrijetijd ook cul-
turele activiteiten te ondernemen en 
kennis te maken met het culturele 
werkveld. 
Het Cultuurpunt verzorgt oriënte-
rend muziek-, dans-, en theateron-

derwijs voor basisschoolleerlingen 
in de naschoolse tijd. Op de websi-
te is het aanbod van lessen en cur-
sussen van zowel het Cultuurpunt 
als van privé-docenten en ande-
re organisaties in Aalsmeer te vin-
den. Naast de lessen en cursussen 
presenteren de talrijke amateurver-
enigingen uit Aalsmeer zich op de 
website. Bent u op zoek naar een 
koor of orkest? Of wilt u in groeps-
verband beeldend bezig zijn? Op de 
website presenteert elke amateur-
vereniging zich op een eigen pagina 
waar tevens informatie te vinden is 
over lidmaatschap, repetitietijden- 
en locaties. Ook de kleine en gro-
tere podia en organisaties presen-
teren zich op eigen pagina’s. Verder 
is op de website van Cultuurpunt 
Aalsmeer website praktische infor-
matie te vinden over de openings-
tijden, de medewerkers en contact-
gegevens en kan eenieder zich in-
schrijven voor de nieuwsbrief van 
Cultuurpunt Aalsmeer. Nieuwsgie-
rig geworden? Kijk op www.cultuur-
puntaalsmeer.nl.

Zinkweker en 2 wethouders 
te gast bij Radio Aalsmeer

Sem van Hest presenteert samen 
met Erik Kreike ‘Radio Aalsmeer Po-
litiek’.

tijd op zoek naar talent! Kun je zin-
gen of een muziekinstrument spelen 
en wil je dat op de radio laten ho-
ren? Mail dan naar Kim via letsgo@
radioaalsmeer.nl.

Culinair met Marc 
Ron Leegwater heeft Marc Eveleens 
weer opgetrommeld om vrijdag met 
de luisteraars de keuken in te dui-
ken voor zijn culinaire rubriek. Het 
water loopt je nu al in de mond. Ook 
te gast is Ilse Zethof om een en an-
der over DownTown Ophelia te ver-
tellen. Verder op veler verzoek een 
herhaling van het interview dat Ron 
drie weken geleden had met André 
van Duin ter ere van zijn zeventigste 
verjaardag. Dit alles omlijst met veel 
muziek, zoals de Soulshow-classic, 
Ron’s Top40 Hitarchief en de gezel-
lige meezinger. 

DownTown Ophelia
Op zondag tussen 14.00 en 17.00 uur 
praat ‘Weekend Magazine’ bij over 
de actualiteit in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Te gast is onder andere 
de organisatie van DownTown Op-
helia. Radio Aalsmeer is de hele dag 
live op locatie aanwezig. Verder ui-
teraard aandacht voor de sport in de 
omgeving, de evenementenagen-
da’s en vaste rubrieken. Constantijn 
Hoffscholte bespreekt enkele boe-
ken die u volgens hem zou moe-
ten lezen en nog redelijk nieuw is 
de maandelijkse bijdrage van Stich-
ting Oud Aalsmeer over een stukje 
geschiedenis van Aalsmeer. De pre-
sentatie is deze zondag in handen 
van Margret van der Meer, Koen 
Overbeek en Timo van Amstel. Ed 
Zethof verzorgt de techniek.

Zorgzaam en evenwichtig
Afgelopen maandag ontving pre-
sentatrice Mylène Huijts in het we-
kelijkse interview-programma ‘Door 
de Mangel’ Ruud Eveleens. Uiter-
aard werd Ruud ook gevraagd naar 
drie woorden die hem het best be-
schrijven. Ruud Kruisbes, zoals zijn 
bijnaam luidt, vindt zichzelf: zorg-
zaam, humor en evenwichtig. Zijn 
dochter Lizanne is actief als vrijwilli-
gerscoördinator op Lesbos in vluch-
telingenkamp Kara Tepe. “Op 25 
maart is er een kleding- en speel-
goedbeurs ten behoeve Kara Tepe 
en daar ben ik best een beetje trots 
op”, zei Ruud. Eveleens heeft uiter-
aard ook een nieuwe gast uitgeno-
digd. De 162e gast in ‘Door de Man-
gel’ wordt Franka Riesmeijer. Zij is 
bevlogen ‘zinkweker’ bij de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer. Ruud 
wil van haar weten hoe zij naar 
Aalsmeer en haar inwoners als re-
latieve buitenstander kijkt. Het ant-
woord op deze vraag is maandag 13 
maart vanaf 19.00 uur te horen in 
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer is 
de lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving en te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. 

Werkavond bij Videoclub
Aalsmeer - Maandag 13 maart is 
er weer een werkavond bij de Film 
& Videoclub Aalsmeer. Het program-
ma van deze avond zal zich vooral 
bezig houden met cameravoering, 
beeldvorming, geluid en belichting. 
Het is dus de bedoeling dat de leden 
hun videocamera, statief en even-
tueel belichting mee nemen. Vooral 
voor die mensen die pas met video-
filmen beginnen kan het een leerza-
me avond worden. De F&VA is nog 
steeds opzoek naar nieuwe leden. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in 
het filmen met een videocamera zijn 
van harte welkom op een clubavond. 
Bij de videoclub kan men ook altijd 
voor informatie te rade gaan bij één 
van de deskundige leden. De Club-
avonden van de F&VA worden om 
de veertien dagen gehouden op de 
maandagavond in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en be-
ginnen om 20.00 uur. Informatie over 
de F&VA via 023-5284564 of via de 
website: www.videoclubaalsmeer.nl

Architectuur, kunst en musea
Kunstkastwandeling in 
het Centrum zaterdag
Aalsmeer - Architectuur, kunst en 
musea: het centrum van Aalsmeer 
heeft het allemaal. Tijdens een spe-
ciale Kunst(kast)wandeling op za-
terdag 11 maart wordt het dorp van-
uit kunstzinnig perspectief bekeken.
Aalsmeer is rijk aan kunstobjec-
ten in de openbare ruimte. Het dorp 
heeft panden met bijzondere archi-
tectuur en beelden van diverse kun-
stenaars. Denk aan Flora bij het ge-
meentehuis, het Oude Raadhuis of 
de Paardendief op het Molenplein. 
Sinds 2015 wordt de kunstverzame-
ling in Aalsmeer uitgebreid met zo-
genaamde ‘kunstkasten’. In dit pro-
ject worden elektriciteitskasten door 
lokale kunstenaars omgetoverd tot 
ware kunstobjecten. Het is een bij-
zondere manier om de openbare 
ruimte te verfraaien. De kunstkasten 
vormen de rode draad tijdens een 
Kunst(kast)wandeling aanstaande 
zaterdag 11 maart in het Centrum. 
Giovanni Margaroli, een van de ini-
tiatiefnemers van Kunstkast, gidst 
u langs een aantal kunstkasten en 
andere bijzondere kunstobjecten in 
de dorpskern. Een ontspannen en 
aangename manier om het centrum 

eens met een andere blik te bekij-
ken! De wandeling begint om 15.00 
uur bij het atelier van kunstenares 
Carla Huson op het Stokkeland en 
eindigt in het unieke Huiskamermu-
seum aan de Van Cleeffkade. Aan-
melden kan bij het VVV-agentschap 
in het Boekhuis in de Zijdstraat 12, 
via 0297-324454 en via info@be-
leefaalsmeer.nl. Deelname kost 2,50 
euro per persoon. Er kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen.

Kunstkast van Michael Glanz.

Workshop ‘Een opgeruimd 
hoofd’ in de bibliotheek

Achtste Vriendenconcert 
shantykoor Marconisten

ke avond met de Marconisten, met 
veel bekende shantyliederen, maar 
ook speciale aandacht voor nieu-
we nummers, die de afgelopen tijd 
door het koor zijn ingestudeerd. 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 kof-
fie. Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij Vijg&Olijf, Dorpsplein 21 te 
Leimuiden of telefonisch te bestel-
len via 06-13945018. Eventueel ook 
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 de Cd’s van de Marco-
nisten verkrijgbaar voor 10 euro per 
CD: wellicht een mooi cadeau om ie-
mand mee te verrassen?

Leimuiden - Zaterdag 25 maart or-
ganiseert Shantykoor De Marco-
nisten voor liefhebbers van Shan-
ty- en zeemansliederen haar jaar-
lijkse vriendenconcert. Dit con-
cert, alweer de achtste op rij, vindt 
plaats in kerkelijk centrum De Ont-
moeting aan de Dorpsstraat 51 in 
Leimuiden. Vanaf 19.30 uur is ie-
dereen van harte welkom in zaal 
De Ontmoeting voor een feestelij-





Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van Fabian 
weer groot.
Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm dialyse  apparaat. Dat houdt 
hem in leven, maar is loodzwaar. Het maakt zijn wereld heel klein. Daarom 
zijn de ambities van de Nierstichting groot. We maken de kunstnier klein. 
En we krijgen nierziekten klein.  
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms
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Workshop Pentekenen bij 
Nivon Aalsmeer
Aalsmeer - Nivon Aalsmeer na-
tuurvrienden biedt een workshop 
Pentekenen aan. Op woensdag 15 
maart kunnen deelnemen aan de-
ze workshop. Gon Hageman, beel-
dend kunstenaar te Uithoorn, zal 
deze verzorgen. Alle materialen zijn 
aanwezig. 
De workshop wordt gegeven van 
14.00 tot 16.30 uur in Seringenhorst 
aan de Parklaan 27. Het is tevens 
verkiezingsdag; dus als men toch 
eruit gaat is het mooi te combine-

ren. Gon vertelt dat zij de mensen 
op weg zal helpen en dat het daar-
na een kwestie is van doorgaan en 
de eigen inbreng erin leggen. Er is 
geen speciale vaardigheid vereist. 
Het lukt altijd. Na afloop wordt ge-
zamenlijk het resultaat bekeken. Bij 
de vorige workshops van Gon was 
dat steeds erg verbazend. Het is zo 
verschillend wat men er van maakt! 
De kosten van deelname zijn 3.50 
euro per persoon, inclusief thee of 
koffie.

Concertina’s in de Meent
Amstelveen - Ontmoetingscen-
trum De Meent bestaat 35 jaar. Als 
eerste huurders willen Concertina’s 
Accordeonorkesten de Meent op 
muzikale wijze feliciteren met deze 
mijlpaal. De Meent heeft zich ont-
wikkeld van een bijna leeg centrum 
met slechts één beheerder naar een 
druk bezet centrum met twee men-
sen aan het roer en vele vrijwilligers. 
Tijd om eens terug te denken aan 
hoe het begon en welke herinne-
ringen de Concertina’s hebben aan 
de afgelopen 35 jaar. De leden vin-
den het leuk om herinneringen sa-
men met u nog eens door te nemen. 
Op 19 maart houden de Concerti-
na’s een terugblik, omlijst met mu-

ziek van een orkest. Natuurlijk vindt 
dat plaats in De Meent. 
Op zondagmiddag 19 maart is de 
zaal open vanaf 14.00 uur. Het pro-
gramma start om 14.30 uur. De toe-
gang is gratis, dus vol is vol. Er is 
ook een verloting met ‘feestelijke’ 
prijzen. In het programma zit een 
korte pauze en na afloop is de mo-
gelijkheid om nog even na te praten 
in het bargedeelte. Hopelijk bent u 
enthousiast geworden, de Concerti-
na’s zijn het in ieder geval. Of u nu 
een vaste bezoeker bent of pas ken-
nis hebt gemaakt met De Meent, ie-
dereen is van harte welkom op 19 
maart aanstaande op het adres Ori-
on 3-5 te Amstelveen.

Presentatie ‘Thuisnetwerk’ 
bij Hobby Computer Club
Amstelveen - Een aantal jaren ge-
leden was het simpel: je pc was met 
een kabel aan het kastje van de pro-
vider verbonden en je had een in-
ternetaansluiting. Met de groei van 
het aantal laptops kwam de behoef-
te aan een draadloos netwerk. Wi-
fi maakte zijn entree in vele huizen. 
Inmiddels zijn er tablets en smartp-
hones bijgekomen; veel printers zijn 
tegenwoordig ook draadloos en mo-
derne televisies worden aangeslo-
ten op het netwerk. En dan is nog 
niet over Internet of Things gespro-
ken. Deze presentatie ‘Thuisnet-
werk’ van de Hobby Computer Club 

over dit onderwerp verduidelijkt de 
vele mogelijkheden en legt uit wat 
de diverse kastjes en aansluitmo-
gelijkheden zijn. Er wordt gekeken 
naar het delen van bestanden over 
meer dan één computer. Ook nieu-
were toepassingen van het netwerk, 
zoals Domotica, beveiliging en NAS 
(centrale opslag en back-up) ko-
men ter sprake. 
Deze presentatie is gratis bij te wo-
nen op dinsdag 21 maart van 14.00 
tot 16.00 uur in ontmoetingscen-
trum De Meent aan Orion 3 te Am-
stelveen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Waar is Felix?
Aalsmeer - Felix is op dinsdag 
7 maart ontsnapt in de buurt van 
Ranzijn aan de Aalsmeerderweg. 
Felix is een gecastreerd katertje 
van 2 jaar oud en is grijs langha-
rig. Hij heeft een lichte cyperse te-
kening een wit kraagje, zijn staart 
is vol en hij heeft witte pootjes. Ook 
is hij gechipt en geregistreerd! Fe-
lix is bang en zal zich moeilijk laten 
pakken. Je kan hem roepen of lok-
ken met eten. Eigenaresse is San-
ne van der Zaan. Felix is haar heel 
dierbaar, voor zijn terugkomst heeft 
zij zelfs een beloning over. Sanne 
was bijna vergeten haar telefoon-
nummer te vermelden, maar op 

Winnaar Doron en de Jury: Ada Ruiter (rechts), Sherryl Salarony (midden) en 
Gertrude Hoogendoorn (links).

Bibliotheek Amstelland
Doron Rookmaaker wint 
voorleeswedstrijd
Amstelland - Op maandag 6 maart 
2017 organiseerde de Bibliotheek 
Amstelland de voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. De-
ze leuke leeswedstrijd werd dit jaar 
voor de 24e keer gehouden. De kin-
deren, afkomstig uit de groepen 8, 
zijn op hun basisschool allemaal 
winnaar van de voorleeswedstrijd. 
Stuk voor stuk zijn zij de trotse be-
zitter van de titel ‘Voorleeskampioen 
van de school’. 
Tijdens de voorronde in de biblio-
theek traden de voorleeskampioe-
nen van 15 basisscholen uit de re-
gio Amstelland voor het voetlicht. 
Zij lazen een fragment voor uit hun 
favoriete jeugdboek. De voorlees-
kampioenen streden om een plek 
in een van de zes kwartfinales. Wie 
door ging naar die volgende ronde, 
bepaalde een deskundige jury be-
staande uit: Ada Ruiter, Jeugdspe-
cialist bij Boekhandel Venstra, Sher-
ryl Salarony, leerkracht groep 8, Kin-
dercampus King en Gertrude Hoog-

endoorn, Hoofd Educatie & Pro-
grammering bij de Bibliotheek Am-
stelland.
Er werd gelet op voorbereiding, 
stemgebruik, tempo, verstaanbaar-
heid, emoties, contact met het pu-
bliek, maar ook de keuze van het 
fragment. De winnaar van de voor-
ronde is geworden: Doron Rook-
maaker van OBS Michiel de Ruyter 
uit Amstelveen. De voorleeskampi-
oen van de voorrondes gaan door 
naar de kwartfinale in bibliotheek 
Haarlem. 
De winnaars van deze kwartfinale 
gaan door naar de provinciale finale 
van Noord-Holland. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een initiatief van Stichting Lezen in 
samenwerking met de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken en de 
Stichting CPNB. De betrokken or-
ganisaties willen met deze wed-
strijd een breed publiek laten zien 
dat voorlezen niet alleen belangrijk 
is, maar vooral ook erg leuk.

Raad bezoekt Meerlanden
Aalsmeer - Op vrijdag 3 maart heb-
ben raads- en collegeleden het in-
zamel- en recyclingbedrijf Meerlan-
den in Rijsenhout bezocht. Meerlan-
den is de aangewezen afvalinzame-
laar in Aalsmeer. Daarnaast wordt al 
het in Aalsmeer en de regio ingeza-
melde GFT bij Meerlanden vergist 
en gecomposteerd. Het werkbezoek 
vond plaats in het kader van het 
nieuwe Afvalplan voor de gemeen-
te Aalsmeer dat ter besluitvorming 
bij de gemeenteraad ligt. Op dit mo-
ment is in Aalsmeer de afvalschei-
ding 64% en is er 190 kilo restafval 
per huishouden. In het nieuwe Af-
valplan is de ambitie geformuleerd 
om te komen tot 75% afvalscheiding 
en 100 kilo restafval per huishouden 
in 2020 en 30 kilo in 2025. Om deze 
doelstellingen te halen is een nieuw 
afvalsysteem met omgekeerd inza-
melen nodig. 
Tijdens het werkbezoek werd dui-

delijk dat afval geen afval meer is, 
maar grondstof die na recycling en 
verwerking als nieuw product terug-
gebracht kan worden in de kring-
loop (circulare economie). Meer-
landen gaf een presentatie over de 
ontwikkelingen in de wetgeving, re-
cyclingtechniek en de ambities van 
andere gemeenten op het gebied 
van afvalinzameling. Deze presenta-
tie werd gevolgd door een rondlei-
ding over de milieustraat en de ver-
gistings- en composteringsfabriek. 
De raads- en collegeleden konden 
met eigen ogen zien hoe ‘afval’ als 
grondstof wordt gebruikt voor ver-
schillende waardevolle producten 
als biogas, warmte en compost. 
Na de eerste bespreking van het Af-
valplan in de raadscommissie van 
afgelopen 2 maart volgt naar ver-
wachting volgende maand een 
tweede commissievergadering over 
het voorstel. 

Gratis MeerCompost op 25 maart
Het ‘Begin van iets moois 
Festival’ bij Meerlanden
Rijsenhout - Op zaterdag 25 maart 
vindt voor de eerste keer het ‘Begin 
van iets moois festival’ plaats in Rij-
senhout. Bezoekers ervaren op dit 
unieke festival dat afval niet het ein-
de is, maar het begin van iets moois. 
Van 9.00 tot 15.00 uur zijn er leuke 
activiteiten voor jong en oud.
Een kijkje achter de schermen van 
de GFT-fabriek laat zien hoe Meer-
landen van het ingezamelde GFT 
compost en groengas maakt. Het 
muzikale duo De Vuilnismannen 
leert kinderen trommelen op rom-
mel. Liefhebbers van knutselen tim-
meren van sloophout een planten-
bak of maken van lege drinkpakken 
een stevige hoed. Verwerkers van 
textiel, plastic en elektrische appa-
raten laten zien hoeveel waardevolle 
stoffen er nog in het afval zitten. Ui-
teraard kun je ook een kijkje nemen 
in een inzamelvoertuig. Gebruikte 
spullen komen tot leven in een door 
MeerWinkel ingerichte koffiebar 
en bij de foodtrucks proef je lokale 
lekkernijen. En dit is nog maar een 
greep uit alle activiteiten. Het festi-

val vindt plaats bij Meerlanden, Aar-
bergerweg 41 in Rijsenhout. Toe-
gang is gratis. Meer informatie: be-
ginvanietsmoois.nl/festival/.
 
Gratis MeerCompost 
Het Begin van Iets Moois Festival 
vindt plaats tijdens de Landelijke 
Compostdag Net als voorgaande ja-
ren kunnen bewoners van veertien 
gemeenten in de regio op deze dag 
gratis MeerCompost ophalen bij de 
milieustraat of gemeentewerf in hun 
woonplaats of gemeente. Met de-
ze jaarlijkse actie bedankt Meerlan-
den bewoners voor hun inspannin-
gen om organisch afval uit keuken 
en tuin (GFT) gescheiden aan te le-
veren. Het scheiden van GFT is let-
terlijk het begin van iets moois; het 
levert goede kwaliteit compost dat 
de bodem van moestuinen energie 
geeft. Inwoners van de gemeente 
Aalsmeer mogen gratis MeerCom-
post ophalen bij de Milieustraat, van 
Meerlanden aan Aarbergerweg 41 
te Rijsenhout tussen 9.00 en 16.00 
uur

Lever lege batterijen in en scoor
Pluim mevrouw Wentink
Aalsmeer - Mevrouw Wentink uit 
Aalsmeer verdient een Pluim. Zij viel 
in de prijzen door mee te doen aan 
de landelijke campagne ‘Lege bat-
terijen? Lever ze in en Win!’ van Sti-
bat. Met haar deelname bewijst de 
inwoonster uit Aalsmeer zichzelf en 
het milieu een uitstekende dienst.

Door lege batterijen in te leveren, 
maakt u elke maand kans op mooie 
prijzen. De prijzen die verloot wor-
den zijn honderd Rode Pluimen van 
25 euro, twee reischeques van  500 
euro en een reischeque ter waarde 
van maar liefst 1000 euro. Wilt u ook 
meedoen? Doe tien lege batterijen 
in een zakje samen met uw naam, 
adres, e-mailadres en telefoonnum-
mer, lever deze in bij één van de 
ruim 24.000 inleverpunten van Sti-
bat. Deze zijn te vinden bij onder an-
dere supermarkten, doe-het-zelfza-
ken en speelgoed-, elektronica- en 
fotowinkels. Inleveren kan ook bij 
het gemeentedepot of de chemokar. 
Elke maand is er een trekking uit de 
door Stibat opgehaalde zakjes met 
batterijen. Kijk voor meer informa-
tie over de actie én de bekendma-

king van de prijswinnaars op www.
legebatterijen.nl.

Schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk bat-
terijen in voor recycling. Oude bat-
terijen krijgen een nieuw leven, bij-
voorbeeld als kaasschaaf, zaklamp 
of fiets. Bovendien komen stoffen 
die schadelijk kunnen zijn voor het 
milieu, niet in de bodem terecht. Zo 
werken we aan een schonere pla-
neet. Door lege batterijen in te leve-
ren, levert u daar een bijdrage aan. 
Geen lege batterijen in de afvalbak, 
maar inleveren bij de inleverpunten 
van Stibat. Dat verdient een Pluim.

Met de Pluim kiest de ontvanger zelf 
een cadeau uit de honderden be-
stedingsmogelijkheden, bestaande 
uit belevenissen, producten en goe-
de doelen. Om zelf van te genieten 
of samen met vrienden en familie. 
Naar een attractiepark of museum 
bijvoorbeeld. Een workshop volgen 
of een dagje naar de sauna. Er zijn 
Pluimen in verschillende kleuren. 
Winnaars krijgen een Rode Pluim 
die bij besteding 25 euro waard is.

Heavy, thrash- en speedmetal
‘Black Knight’ in N201
Aalsmeer - Heavy metal veteranen 
van ‘Black Knight’ doen momenteel 
een clubtour met twee buitenland-
se bands: Wretch en Splitheaven. 
Op zaterdag 18 maart komt dit ge-
zelschap N201 onveilig maken met 
een flinke dosis heavy, thrash- en 
speedmetal. Black Knight is welbe-
kend bij menig metal liefhebber in 
heel Nederland. Begonnen in de ja-
ren tachtig heeft deze band al me-
nig zaal platgespeeld in het gezel-
schap van legendarische bands als 
Vengeance, Normaal, Annihilator, 
Saxon en Sabaton. Er zijn wat pau-
zes geweest, maar na het verschij-
nen van de live-dvd-box ‘25 years 
of heavy metal’ in 2012 is een start-
sein gegeven aan de comeback van 
Black Knight en de band speelt nog 
immer vol overgave heavy metal van 
de bovenste plank!
De Amerikaanse power- en thrash-
metalband ‘Wretch’ werd opgericht 
in het begin van de tachtiger ja-
ren in Ohio en de band werd al snel 
toonaangevend in de underground-
scene aldaar. Na een roemruchte 
periode volgde er een break waarin 
de bandleden zich op andere zaken 
richtten, maar bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en in 2006 kwam de 
band terug met het album ‘Reborn’. 
Dit album bracht ze meteen interna-
tionale erkenning en het Headban-
gers Open Air festival nodigde ze uit 
om daar in 2007 te komen spelen. 
Dit lieten ze samenvallen met de re-
lease van hun tweede album ‘Make 
this garden burn’ en de organisa-
toren van HOA waren dermate on-
der de indruk van de titelsong dat 
dit vanaf dat moment het ‘festival 
theme song’ is geworden. Meerdere 
succesvolle albums volgden en met 
hun nieuwe werk ‘The Hunt’ uit 2016 
zal de band menig metal liefhebber 

laten genieten. Headliner van de 
avond is ‘Split Heaven’ uit het land 
van cactussen, sombrero’s en te-
quila, Mexico! Opgericht in 2005 en 
met vier albums op hun naam (Psy-
cho Samurai, Street Law, The Devil’s 
Bandit & Death Rider), Split Heaven 
is één van de meest solide bands in 
de heavy metal scene aan de andere 
kant van de oceaan. De band com-
bineert speed, jaren tachtig metal-
riffs, gitaarduels en hoge uithalen. 
Op het podium staat een waar mon-
ster, klaar om te bijten, infecteren en 
de leer van de heavy metal te ver-
spreiden. Split Heaven heeft al vele 
optredens gedaan op grote festivals 
wereldwijd, zoals: Wacken Open Air 
2009 en nog veel meer. De release 
van het vierde album (Death Rider) 
met de nieuwe zanger Jason Con-
de-Houston is nu een jaar geleden 
via het Duitse Pure Steel Records 
op vinyl verschenen. Hopelijk is de-
ze verkrijgbaar in de verkoopstand! 
Het wordt een mooie avond, de zaal 
is open vanaf 20.30 uur en de entree 
is 5 euro per persoon.

Live Alice Good en Polska Noc.
Dit weekend N201 aan de Zwar-
teweg bezoeken is eveneens een 
aanrader. Vrijdag 10 maart brengt 
de Kwakelse band ‘Alice Good’ live 
rockclassics. Zaal open vanaf 20.30 
uur, toegang 5 euro per persoon. En 
zaterdag 11 maart is het tijd voor 
Polska Noc. Een danceparty voor 
alle Poolse inwoners van Aalsmeer 
en omgeving. Het feest begint om 
22.00 uur, toegang 10 euro per per-
soon. Bij muzikanten staat deze 
misschien al in de agenda: Vrijdag 
17 maart weer Bandbrouwerij van-
af 20.00 uur. Gratis entree, maar ver-
geet niet je gitaar, bas, saxofoon of 
ander instrument mee te nemen!

Pete Bog’s Bigband treedt 
op in De Oude Veiling
Aalsmeer - Pete Bog’s Bigband 
geeft zaterdag 18 maart een optre-
den in De Oude Veiling in he Cen-
trum. De band neemt het publiek 
mee op een avontuurlijke reis door 
de muzikale geschiedenis van de 
twintigste eeuw met Sammy Nes-
tico, Cole Porter, Duke Ellington en 
vele anderen. Het vocale gedeelte 
zal worden vertolkt door de beken-
de zangeres Heidy Crooymans, de 
vaste zangeres van de band, wiens 
fantastische stem zich soepel vlijt 
rond de zangnummers. Sinds haar 
oprichting in 1995, toen bekend als 
De Hint Bigband, en in 2013 verzelf-
standigd tot waaronder zij nu be-
kend is, de Pete Bog’s Bigband, uit-
gegroeid tot een graag geziene gast 
in de regio’s Aalsmeer, Uithoorn en 

De Ronde Venen. De band wordt 
gevormd door een achttiental en-
thousiaste en gevorderde amateurs 
onder leiding van Leon van Mil. Het 
orkest beheerst een breed repertoi-
re aan swing, blues, latin en funk-
nummers. De band heeft in 2011 in 
De Oude Veiling al een keer mogen 
optreden. Sindsdien is het repertoi-
re sterk uitgebreid. Op strategische 
plekken in de band zitten heerlij-
ke solisten die de zaak nog verder 
kunnen opzwepen. Het concert be-
gint om 20.30 uur, zaal open vanaf 
20.00 uur, in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Toegangskaarten à 10 
euro per persoon kunnen worden 
gekocht aan de kassa of vooraf via 
www.pbbb.nl. Het aantal plaatsen is 
beperkt, dus wees er snel bij.

het laatste moment werd het num-
mer gemaild: 06-46395110 Wie Felix 
ziet, kan ook een mail sturen naar:  
sannevanderzaan@hotmail.com.
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Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.
Woensdagmiddag 15 maart om 15.00 uur is er in de grote                   
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer een optreden van Shantykoor                             
Heeren Zeventien uit Akersloot. De Heeren van Zeventien hebben de 
Shanty liederen als basis, maar zingen ook graag nummers die we allemaal 
leuk vinden. De toegang is gratis.                                               

Wist u dat u in Wijkpunt voor Elkaer in Kudelstaart ook prima uw verjaar-
dag kunt vieren. Ons sfeervolle restaurant is daarvoor een prima gelegen-
heid. We zijn van alle markten thuis en kunnen wat dat betreft “service op 
maat” leveren om uw verjaardag tot een heus feest te maken. We zetten 
graag samen met u alles op een rij waarmee we u van dienst kunnen zijn en 
wat daarvan de kosten zijn. Voor meer informatie of een afspraak maken 
kunt u kontakt opnemen met de gastvrouwen op tel. 0297-820979.

Op woensdag 15 maart is er in het Wijkpunt voor Elkaer weer een heerlijke 
avondmaaltijd. Als voorgerecht serveren we een heerlijke boerengroente-
soep. Als hoofdgerecht is er een procureurlapje met duxelles, champignon-
roomsaus  met spinazie en broodsoldaatjes en ei, gekookte aardappelen 
en een boerensalade. Het dessert: vruchtenvla met slagroom naar keuze. 
Voor meer informatie of reserveren kunt u bellen met de gastvrouwen                      
0297-820979. De kosten van deze maaltijd: 10 euro. U kunt binnenlopen 
vanaf 17.30 uur.
Op vrijdag 17 maart is het menu in het Wijkpunt voor Elkaer: Tomaten-
soep met balletjes met stokbrood en kruidenboter, kiprollade met tutti-
frutti, gestoofde appeltjes met rozijnen Griekse aardappelen uit de oven 
en een heerlijke komkommersalade. Als dessert is er fruitsalade met naar 
keuze slagroom. Aanvang 17.30 uur. Voor reserveringen kunt u bellen met 
tel. 0297-820979. De kosten voor deze maaltijd zijn 11 euro.                                                                                                                        

Ook voor de Indonesische rijsttafel die we serveren op vrijdag 31 maart 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich nog 

opgeven op tel. 0297-820979. Deze maaltijd kost 15 euro.               
Op dinsdagmiddag 14 maart is er weer  handwerkmiddag 

in het Wijkpunt waar we verder gaan            
werken aan de knuffeldekens.

   Aanvang 14.30 uur. 

Ondernemend Aalsmeer 
steunt DownTown Ophelia
Aalsmeer - Leden van het bestuur 
van Ondernemend Aalsmeer heb-
ben zich aangemeld als vrijwilliger 
en sponsor om het geweldige initia-
tief van Stichting DownTown Ophe-
lia te ondersteunen. 
Op zaterdag 18 maart wordt samen 
aandacht gevraagd voor de talenten 
en mogelijkheden van mensen met 
Downsyndroom of een andere ver-
standelijke beperking. Zij staan de-
ze dag in het middelpunt en draaien 
mee in de winkels, bij de kappers, 
de horeca en op straat. Overal helpt 
dit speciale personeel. Zo kunnen 
ze laten zien dat ook zij kansen ver-
dienen op de arbeidsmarkt.
Het winkelgebied van de Ophelia-
laan zal die dag gesloten zijn voor 
het verkeer. Er is braderie in de 
straat. Ook zijn er optredens, work-

shops en kinderspelletjes. En het 
winkelend publiek kan prijzen win-
nen bij het Rad van Fortuin en een 
grote loterij. 
Gezamenlijk worden de handen uit 
de mouwen gestoken om er voor al-
le deelnemers een fantastische dag 
van te maken. 
Na het evenement zullen de be-
stuursleden van Stichting Down-
Town Ophelia en Ondernemend 
Aalsmeer met elkaar in gesprek 
gaan om te zien wat we nog meer 
voor elkaar kunnen betekenen. Het 
zou mooi zijn als hierdoor de ogen 
geopend worden van het bedrijfsle-
ven voor dit bijzondere VIPersoneel. 
Voor aanmelden of informatie over 
alle activiteiten die dag, kan een-
ieder terecht op de website: www.
downtownophelia.nl.

Workshop kennismaken 
met Mindfulness
Aalsmeer - Al veel mensen heb-
ben inmiddels de achtweekse trai-
ning Mindfulness in TCO aan de 
Oosteinderweg afgerond. Ze heb-
ben vaardigheden meegekregen om 
beter om te leren gaan met onge-
makken als stress, piekeren of som-
berheid. En ook is er een zaadje ge-
zaaid om steeds (zelf)bewuster in het 
leven te kunnen staan. In deze trai-
ning wordt gewerkt met lichaamsoe-
feningen, meditatie en gedrags- en 
bewustwordingsoefeningen. Bij alle 
oefeningen leer je om milde, zachte 
aandacht te geven aan wat zich voor-
doet en de aandacht vaker terug te 
halen naar dit moment, het nú. Daar-
mee kunnen uiteindelijk vastgeroeste 
patronen doorbroken worden. “Ik sta 
even stil, en dat is een hele vooruit-
gang, is mijn motto”, aldus Joke van 
der Zwaan, mindfulnesstrainer van 
Wings & Footprints “We gaan met 
behulp van Mindfulness oefeningen 
stapje voor stapje afl eren van alles te 
‘moeten’, dus leren meer te ‘ontmoe-
ten’, dat wil zeggen, ontmoeten van 
jezelf en anderen.” 

Hoe werkt het precies? 
Joke en Marianne (co-trainer en di-
recteur van TCO): “We horen vaak dat 
mensen die de training hebben ge-
volgd een stapje hebben kunnen ma-
ken, en toch vaak niet zo goed aan 
anderen kunnen uitleggen wat Mind-
fulness nu precies is. Dat komt omdat 
het een ervaringsgerichte training is 
en het dus meer over beleven en er-
varen dan over woorden gaat.” Joke 
gaat verder: “Daarom bieden wij re-
gelmatig workshops aan om mensen 
de gelegenheid te geven er zelf iets 
van te kunnen ervaren. En we zijn blij 
dat Aletta van Oostveen haar mooie 
studio ‘YogAletta’ in The Beach op 19 
maart ter beschikking stelt voor de 

kennismakingsdag.” De achtweekse 
training Mindfulness start op 4 en 6 
april in TCO, therapeutisch trainings-
centrum Oosteinder. 

Training LevensKunst 
Al enige jaren wordt in TCO tevens de 
training LevensKunst gegeven met 
veel succes. Hier wordt gewerkt met 
systemisch werken en familieopstel-
lingen. Lidwien van den Broek, trai-
ner en coach: “De methodiek ‘Syste-
misch werken’ kan ons inzicht geven 
in hoe wij als individu verbonden zijn 
met verschillende groepen: syste-
men. Het eerste en belangrijkste sy-
steem is dat waarin een kind wordt 
geboren: de familie. Door familieop-
stellingen kan heel goed zichtbaar 
gemaakt worden, of en hoe we zijn 
vastgelopen in dit systeem en we ou-
de patronen maar niet kunnen los-
laten.” Deze nieuwe vierdagen plus 
één avond durende training start 
op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei in 
TCO. Aanmelden kan via info@tco-
aalsmeer.nl of bel Marianne Busker-
molen: 0297-324757.

Praktische gegevens
De Mindfulness introductie work-
shop is op zondag 19 maart van 
13.00 tot 15.00 uur in studio YogA-
letta in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Kosten: 5 euro. Aan-
melden via info@wingsandfoot-
prints.nl of bel Joke van der Zwaan 
06-23861976. Aanmelden kan ook bij 
of info@yogaletta.nl. De Mindfulness 
achtweekse training start vanaf 4 en 
6 april in TCO op de dinsdagochten-
den en donderdagavonden. Wie zich 
aanmeldt op 19 maart na de work-
shop krijgt 10% korting op de trai-
ning. Voor informatie: www.wingsa-
ndfootprints.nl.

Inlopen in Aalsmeer en Kudelstaart
Humanitas: Mensen (weer) 
fi nancieel sterk maken
Aalsmeer - Veel mensen zitten in 
de schulden en leven in armoe-
de. Niemand wil dit meemaken. Er 
wordt vaak door buitenstaanders 
geoordeeld, er wordt gezegd dat het 
hun eigen schuld is. “Het kan ieder-
een gebeuren, geloof mij maar”, ver-
telt Ria Scheewe. “Als coördinator 
in de thuisadministratie heb ik daar 
genoeg voorbeelden van gezien. 
Het is triest om te zien, hoe men-
sen in de put zitten, fi nancieel. Daar 
komt natuurlijk ook vaak stress bij. 
Veel mensen zijn er ziek van en we-
ten geen uitweg meer. Ze wach-
ten vaak te lang om hulp te vragen, 
uit schaamte. Of ze denken ze dat 
ze het zelf wel kunnen oplossen, en 
dan blijkt vaak dat de schulden zo 
hoog zijn.” Ze hebben specialisti-
sche hulp nodig. Humanitas thuis-
administratie kan helpen om men-
sen weer fi nancieel sterk te maken. 
Humanitas thuisadministratie is een 
stichting die mensen helpt bij hun 
administratie. Humanitas thuisad-
ministratie heeft gespecialiseerde 
vrijwilligers die gratis hun diensten 
aanbieden. Ze zijn opgeleid hiervoor 

en kunnen helpen met de fi nanciële 
situatie en om alles weer op een rij 
te krijgen. Een budgetplan maken, 
of kijken of u recht heeft op kwijt-
scheldingen bijvoorbeeld.
Ria vervolgt: “Humanitas thuisad-
ministratie kijkt samen met u naar 
uw fi nanciële situatie. U bent en 
blijft de baas over u fi nanciële si-
tuatie.” Eens in de maand is er in-
loopochtend in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Het Financieel Ca-
fé in Aalsmeer vindt hier elke twee-
de woensdag van de maand plaats 
van 9.30 tot 11.30 uur. En elke derde 
dinsdag van de maand in het tiener- 
en jongerencentrum Kudelstaart 
aan de Graaf Willemlaan 1 van 12.30 
tot 14.30 uur. Iedereen kan hier te-
recht voor vragen, over een budget-
plan of bepaalde formulieren invul-
len. De mensen van Humanitas en 
Vita zijn aanwezig om te helpen en 
advies te geven.
“Schroom niet, stap over de drempel 
en blijf er niet mee zitten. Mensen fi -
nancieel sterk maken en zelf weer 
het overzicht hebben, is mooi om te 
doen”, besluit Ria Scheewe.

28 Lokale bedrijven op 
Wooninspiratiedag
De Kwakel - Op zondag 19 maart 
organiseren Bontekoe Verkoopsty-
ling en Kooyman B.V. Sierbestra-
ting & Tuinhout de Wooninspiratie-
dag 2017. Kooyman B.V. opent haar 
deuren tussen 11.00 en 16.00 uur 
om bezoekers op een informele ma-
nier kennis te laten maken met di-
verse bedrijven op het gebied van 
wonen en wooncomfort. Totaal 28 
lokale bedrijven laten zien wat zij in 
‘huis’ hebben onder het genot van 
een hapje en een drankje. EKZ Ma-
kelaars heeft een heuse Barista in-
geschakeld om bezoekers te voor-
zien van een heerlijk kopje koffi e. 
Ook de kinderen worden deze dag 
niet vergeten. Zij worden blij ge-
maakt met schminken en glitter-
tattoos. Tevens is er deze dag een 
kleurwedstrijd voor de kinderen. De 
kleurplaat kan vooraf van de web-
site geprint worden of opgehaald 
worden bij een van de deelnemers 
en tijdens de dag ingeleverd wor-
den. Er zijn mooie prijzen van Mon-
key Town Uithoorn te winnen. 
Wat is er allemaal te zien:

Het Woonplein
De makelaars, vier in totaal, laten op 
het woonplein zien wat op dit mo-
ment het actuele woonaanbod is 
en helpen bewoners graag op weg 
met de Open Huizen Dag op 1 april. 
Niet alleen het bestaande woon-
aanbod is onder één dak te bekij-
ken, ook lanceren Koop Lenstra en 
Vorm Ontwikkeling op de Woonin-
spiratiedag het nieuwbouw project 
‘De Rietkraag’ in De Kwakel. Maak 
gebruik van deze kans om in te 
schrijven en als eerste op de hoog-

te te zijn van de alle ins en outs van 
dit project. Rabobank regio Schip-
hol is aanwezig voor vragen op het 
gebied van fi nancieren en verzeke-
ren. Verder is informatie in te win-
nen bij de twee aanwezige notaris-
sen en tevens over duurzame oplos-
singen en brandveiligheid voor de 
woning en wat er zoal komt kijken 
bij verhuizen. 

Het Bouwplein
Diverse bedrijven op gebied van 
woningverbetering staan op het 
bouwplein klaar om te laten zien 
wat er tegenwoordig mogelijk is op 
gebied van verbouwingen, keukens, 
badkamers, infraroodwarmte, raam- 
en vloerbekleding en sierbestrating 
voor het exterieur. Bijzonder zijn de 
comfortinstallateurs die advies kun-
nen geven over het aanpassen van 
een woning met betrekking tot de 
zorg. Bijvoorbeeld voor seniorenwo-
ningen of mantelzorg. 

Het Trendplein
De (verkoop)-stylisten en interieur-
ontwerpers staan op het trendplein 
klaar om te helpen bij de ideale in-
deling of aankleding van de woning. 
Verder is er veel te zien op gebied 
van meubels, de nieuwste woon-
accessoires en planten en bloe-
men. Kijk regelmatig op Facebook 
(Wooninspiratiedag) en blijf op de 
hoogte van alle acties van de ver-
schillende deelnemers. De Woonin-
spiratiedag wordt zondag 19 maart 
gehouden bij Kooyman Sierbestra-
ting & Tuinhout aan de Poelweg 2 
in De Kwakel. Meer informatie op 
www.wooninspiratiedag.info

Helemaal links naast Eppo Buskermolen: Jos Kempers en andere kan van 
hem: Joost Kempers en de leden van CDA Aalsmeer.

CDA-fractie op bezoek bij 
Kempers Watersport
Aalsmeer - CDA Aalsmeer en Ku-
delstaart gaat regelmatig op be-
zoek bij bedrijven en instellingen. 
Of het nu verkiezingstijd is of niet, 
werkbezoeken afl eggen is voor het 
CDA heel belangrijk. Hiermee kan 
in de keuken gekeken worden van 
een bedrijf of instantie, om zodoen-
de op de hoogte te blijven van wat 
er speelt in Aalsmeer. Onlangs werd 
het bedrijf Kempers-Watersport aan 
de Herenweg in Kudelstaart be-
zocht, waar de CDA’ers gastvrij wer-
den ontvangen door vader Jos en 
zoon Joost Kempers. 

Waterrecreatie
Het begon allemaal in Alphen aan 
de Rijn, waar in 1894 het bedrijf van 
start ging en men zich hoofdzakelijk 
bezighield met onderhoud en repa-
ratie van vaartuigen uit de beroeps-
vaart. Daarna startte vader Jos ruim 
40 jaar geleden aan de Kudelstaart-
seweg (Kempers Roef) en later 
kocht Kempers de huidige vestiging 
in de Z.W.-hoek van de Westeinder, 
gelegen bij de prachtige Rietlanden. 
Nadat de andere vestigingen wer-
den afgestoten zijn nu alle activitei-
ten geconcentreerd op deze nieu-
we vestiging, gelegen tussen Ku-
delstaart en Leimuiden. Uniek ge-
legen op de grens van twee water-
schappen, twee provincies en twee 
gemeenten. Dit laatste geeft nog-
al eens verwarring voor bezoekers, 

vergunningverleners, hulpdiensten 
en postbezorgers. De watersport 
verandert volgens de twee onderne-
mers met de dag. Verkocht Kempers 
vroeger de meeste boten binnen 
Nederland, nu is vooral de buiten-
landse markt geïnteresseerd en lij-
ken de Nederlanders liever te huren. 
Ook ziet men bij Kempers een toe-
name van de verhuur van z.g. Aqua 
Cabins, geavanceerde vakantiewo-
ningen aan het water.

Meer boten
Bij Kempers is men van mening 
dat veel meer boten Aalsmeer zou-
den moeten aandoen. “Er is bij de-
ze passanten weinig bekend over de 
mogelijkheden op de Poel, de eilan-
den en in het dorp. Deze passanten 
en recreanten moeten we daarom 
beter informeren.” Het CDA vroeg 
ook naar de Drechtdoorsteek, een 
plan dat momenteel wederom ac-
tueel is. “Deze doorsteek kan op 
veel draagvlak rekenen en geeft al-
lerlei mogelijkheden voor onderne-
mers, denk aan verblijf en oeverre-
creatie en voor de recreanten biedt 
het bijvoorbeeld een rondje Amster-
dam”, legt Joost Kempers uit. De 
CDA fractie was ook dit keer weer 
onder de indruk van een bedrijf in 
de gemeente en dankte de terecht 
trotse eigenaren voor de ontvangst, 
de rondleiding en de boeiende ge-
sprekken.

Typische Aalsmeerse ondernemingsgeest

Bestuurders Greenport bij 
Parfum Flower Company
Aalsmeer - Burgemeester Jeroen 
Nobel, wethouder Ad Verburg en 
Marcel Brans, bestuurders van de 
Greenport Aalsmeer, waren vorige 
week op bezoek bij Parfum Flower 
Company op de locatie waar het be-
drijf een winkel annex workshop-
ruimte, proeftuin en kwekerij laat 
bouwen. Oprichter Wouter de Vries 
wil bloemisten en consumenten la-
ten zien en ervaren hoe je op een 
duurzame, innovatieve wijze geu-
rende rozen kunt kweken.
Wouter de Vries, directeur Parfum 
Flower Company: “Om rozen lan-
ger houdbaar te houden zijn ze hun 
geur vrijwel kwijt geraakt. Onze ro-
zen ruiken zoals een roos hoort te 
ruiken. We kweken uitsluitend ro-
zen van de hoogste kwaliteit, maar 
hebben ook duurzaamheid en ver-
antwoord ondernemen hoog in ons 
vaandel staan. Op onze kwekerij Ke-
nia hebben we oog voor het welzijn 
van onze medewerkers en hun ge-
zinnen, maar we werken ook met 
lokale kwekers uit Aalsmeer. Ik wil 
jongeren van het Wellantcollege in-
spireren met onze manier van wer-

ken. Het gaat niet alleen over ver-
duurzaming, maar ook over innova-
tie en kennis. We zijn bijvoorbeeld 
met een universiteit in gesprek over 
voedingsstoffen in rozen, we moe-
ten blijven vernieuwen in de bran-
che.” Burgemeester Jeroen No-
bel, voorzitter stichting Greenport: 
”Aalsmeer heeft jonge, innovatieve 
ondernemers zoals Wouter de Vries 
nodig om de sierteeltsector verder 
te ontwikkelen en concurrerend te 
blijven. Het is fantastisch om te zien 
hoe Parfum Flower Company expe-
rimenteert met innovatie en duur-
zaamheid, een sociaal gezicht heeft 
maar ook de typische Aalsmeerse 
ondernemingsgeest uitstraalt.” 
Wethouder Ad Verburg, bestuurder 
Kennis en Innovatie van Greenport, 
is onder de indruk: “Een bedrijf zo-
als Parfum Flower Company is een 
voorbeeld voor de sector. Kleinscha-
lig, maar verbonden met de wereld-
handel en de jonge generatie on-
dernemers in Aalsmeer. Het is mooi 
te zien dat zij op allerlei terreinen 
bezig zijn met innovatie en verduur-
zaming. Daar kunnen we als Green-

port Aalsmeer een rol in spelen.” 
Marcel Brans, bestuurder Kennis 
& Innovatie Greenport: “De Green-
port Aalsmeer helpt sierteeltonder-
nemers uit de regio door verbinding 

te leggen tussen kennisinstituten 
en ondernemers. Wij creëren ge-
zamenlijk projecten, waar wij in sa-
menwerking fi nanciering voor zoe-
ken.”
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Bijzonder druk bij feestavond SPIE in The Beach

‘Zoek het uit’ thema van 
de 32ste Pramenrace
Aalsmeer - Massaal was gehoor 
gegeven aan deelnemers en be-
trokkenen om naar de feestavond 
van SPIE te komen. Het was bij-
zonder druk in The Beach vrijdag-
avond 3 maart. Er werden herin-
neringen opgehaald aan de afge-
lopen Pramenrace en wie hier nog 
even met beelden van wilde genie-
ten, kon plaatsnemen op de veiling-
tribune alwaar op een groot scherm 
de promotiefilm van 2016 werd ver-
toond. Natuurlijk werd er ook volop 

gegist over de thema’s, die later op 
de avond bekend gemaakt zouden 
gaan worden. Wat hebben de he-
ren en dames van SPIE dit jaar be-
dacht? In de veilingzaal vond dit of-
ficiële moment plaats. De banken 
waren allen bezet, sommige bezoe-
kers moesten blijven staan. Zo vol 
was het.

Schoonmaken en SPIE-member
Eerst was er het jaarlijkse ‘praatje’ 
van Joost en Wim. Erg slecht te ver-

staan, helaas. Maar, met het oor bo-
ven op het nieuws toch vernomen 
dat er nog boten worden gezocht 
voor deelname aan de schoon-
maakactie van SPIE op de West-
einderplassen aanstaande zaterdag 
9 maart. Start tussen acht en half 
negen in de ochtend bij de Water-
sportvereniging aan de Uiterweg. En 
er werd iets nieuws geïntroduceerd. 
Het is mogelijk als persoon SPIE-
member te worden. Voor slechts 
100 euro per jaar een gratis uitnodi-

Het bestuur van SPIE. Van links naar rechts: Joost, Erna, Roy, Marlon, Jan, Wim, Jochem, Rody en Arnaud. 
Foto: www.kicksfotos.nl

ging voor de feestavond, gratis be-
zoek receptie voor het nieuwe jaar, 
gratis ontbijt vooraf aan de pramen-
race, gratis ontvangst van het stich-
tingsblad ’t Spietje en gratis een t-
shirt met het thema erop. Geïnte-
resseerd? Kijk vooral op de website.

‘Later als ik groot ben’
Na deze mededelingen was het 
eerst de beurt aan het bestuur van 
de Juniorrace om het thema voor 
2017 bekend te maken. Er werd een 
filmpje vertoond met verbaasd kij-
kende kinderen, maar ook allerlei 
beroepen, voer- en vaartuigen en 
(beroemde) sporters. In beeld kwam 
twee keer ‘Believe in your dreams’. 
Vrij vertaald in het Nederlands: ‘La-
ter als ik groot ben’. Het thema van 
de Juniorrace die op zaterdag 17 ju-
ni gevaren gaat worden. De start is 
weer bij het Stokkeland. Een week 
ervoor, zaterdag 10 juni, is er een 
grootse sportmiddag voor bepaling 
van de startvolgorde en deze is in 
The Beach.

Enig idee?
De spanning steeg, nu zo het the-
ma van 32ste Pramenrace. Ook hier-
voor werd een filmpje aangezet. Dit 
verliep niet helemaal vlekkeloos. Er 
moest opnieuw opgestart worden. 
Het publiek kon wel lachen om dit 
moment van uitstel. “Ben jij goed in 
zoeken? Probeer het thema te vin-

den in het filmpje. Succes.” De tekst 
op het scherm en daarna werden al-
lerlei beelden op de bezoekers af-
gevuurd: Cowboys, dansers, bloe-
men, dieren, schepen, raceauto’s, 
stripfiguren, maar ook de waterto-
ren, het vrijheidsbeeld en de eifelto-
ren. Geen touw aan vast te knopen. 
“Enig idee?”, werd gevraagd. “Dat is 
niet erg, wij ook niet.” Gevolgd door 
het thema van 2017: ‘Zoek het uit’. 
Het bestuur van SPIE heeft beslo-
ten de fantasie van de deelnemers 
te testen… Het begrip is ruim, heel 
benieuwd wat voor een bonte stoet 
dit geeft op zaterdag 9 september. 
De aanwezigen konden in ieder ge-
val dit thema wel waarderen. Eerst 
wat ongeloof en gelach, maar daar-
na een luid applaus!

Incognito
De gemeente was overigens ook 
live aanwezig bij de bekendmaking 
van de thema’s van de Juniorrace 
en de Pramenrace. Het is misschien 
enkele bezoekers opgevallen. Ge-
woon incognito, zonder ambtsket-
ting, zat burgemeester Jeroen No-
bel in de zaal. Jawel! Na afloop ver-
telde hij onder de indruk te zijn van 
de vele bezoekers, hun enthousias-
me en grote waardering te hebben 
voor het SPIE-bestuur. De heren en 
dames weten toch ieder jaar weer 
Aalsmeer positief op z’n kop te zet-
ten! Het bleef in de The Beach na 
het officiële moment overigens nog 
lang onrustig. Tja, met Kees en Mar-
cel achter de dj-knoppen...
Door Jacqueline Kristelijn

Groot onderhoud Kaagbaan
Aalsmeer - Op Schiphol wordt 
van zaterdag 18 maart tot en met 
woensdag 24 mei groot onderhoud 
verricht aan de Kaagbaan. In deze 
periode wordt de Kaagbaan buiten 
gebruik gesteld. Dit jaar is gekozen 
voor een integrale aanpak, waarbij 
in ruim negen weken tijd verschil-
lende soorten werkzaamheden wor-
den gecombineerd. Aansluitend 
aan het groot onderhoud, wordt de 
Kaagbaan tot dinsdag 13 juni in tien 
nachten geveegd. Tijdens het ve-
gen is de baan gesloten voor vlieg-
verkeer. 

Werkzaamheden
De baan wordt bijna in zijn geheel 
van nieuwe asfaltlagen voorzien, in 
totaal 225.000 vierkante meter. De 
zijkanten van de baan worden ver-
nieuwd en de verholen goten waar 
de zwaarste categorie vliegtuigen 
overheen kunnen rijden, worden 
over een lengte van zes kilometer 
verhoogd en vernieuwd. Ook wordt 
de baan voorzien van antiskid, een 
stroeve bovenlaag. De volledige ver-
lichtingsinstallatie van 1500 lampen 
en bijbehorende apparatuur wordt 
vervangen door een energiezuinig 
systeem. Daarnaast komt er 130 ki-
lometer aan nieuwe kabels. De om-
ringende grasvelden worden her-
steld en voorzien van drainage en 
nieuw gras, hiervoor wordt 15.000 
kilogram graszaad gebruikt. Ook 
wordt de hoofdwaterafvoer met een 

diameter van 1,5 meter vervangen. 
Schiphol voert de werkzaamheden 
uit in samenwerking met Heijmans. 
Circa 700 medewerkers werken dag 
en nacht in shifts om er voor te zor-
gen dat de Kaagbaan op tijd weer 
ingezet wordt.

Vliegverkeer naar andere banen
Door buitengebruikstelling van de 
Kaagbaan wordt het vliegverkeer 
dat normaal gebruik maakt van de 
Kaagbaan in deze periode verdeeld 
over de Buitenveldertbaan, Zwa-
nenburgbaan en Aalsmeerbaan. Dit 
kan tot meer hinder leiden in de ge-
meenten die onder de aan- en uit-
vliegroutes van deze banen lig-
gen. Schiphol vraagt begrip hier-
voor. Voor meer informatie of vra-
gen kunnen omwonenden contact 
opnemen met het Bewonersaan-
spreekpunt Schiphol (BAS). Dit kan 
via 020-6015555 of raadpleeg  www.
bezoekbas.nl. Hier vindt u ook da-
ta van regulier en groot onderhoud 
van de andere banen op Schiphol.
 
Kom kijken bij het onderhoud
Op zaterdag 8 en zondag 9 april 
kunnen omwonenden ter plekke de 
werkzaamheden aan de Kaagbaan 
komen bekijken. Vanaf woensdag 
22 maart kunnen geïnteresseerden 
zich aanmelden via de site: www.
schiphol.nl/kaagbaanexperience. 
Let op: Er zijn 1000 kaarten beschik-
baar, wees er snel bij, want op is op!

Vrijdag handwerkverkoop 
van Rode Kruis bij AH
Aalsmeer - Komende vrijdag 10 
maart staan de vrijwilligers van het 
Rode Kruis in de Albert Heijn op 
het Poldermeesterplein. Van 9.00 tot 
17.00 uur kunnen allerlei handge-
maakte babycadeautjes, zoals muts-
jes en slabbetjes, gekocht worden. 
De dames van de handwerksoos 
hebben de afgelopen maanden ook 
hard gewerkt aan mooie tafelkleden. 
En natuurlijk zijn er sokken in ve-
le maten. Van de opbrengst worden 
nieuwe materialen gekocht, zodat 
de deelnemers aan de handwerk-
soos weer kunnen haken, breien en 
borduren. Niet in de gelegenheid om 

vrijdag langs te komen? De dames 
van de handwerksoos en hun pro-
ducten zijn elke maandag van 14.00 
tot 16.00 uur te vinden in Zorgcen-
trum Aelsmeer aan het Molenpad. 
Geïnteresseerd in handwerken bij 
het Rode Kruis? Iedereen is welkom 
en kan altijd even komen kijken of 
meteen meedoen. Deelname aan de 
soos is gratis en voor koffie en thee 
wordt gezorgd. Mail voor meer infor-
matie over de handwerksoos naar: 
aalsmeer.rodekruis@gmail.com.

Poëzie-café bij 
bibliotheek

Amstelveen - Maandelijks orga-
niseert de Bibliotheek Amstelland 
het Poëzie café. Tijdens deze avon-
den kan iedereen een eigen ge-
dicht voordragen of werk van ie-
mand anders. Alleen komen luiste-
ren mag natuurlijk ook. Het Poëzie 
café op donderdag 16 maart staat in 
het teken van de Boekenweek met 

het thema: Verboden Vruchten. Wel 
willen, niet mogen. Toch doen? De 
een zet alles om in daden, de ander 
in poëzie. Deel met elkaar je verbo-
den vruchten van papier, en laat je 
inspireren op deze avond vol poë-
zie, nieuwsgierigen en liefhebbers: 

dichter bij elkaar. Het poëzie ca-
fé op donderdag 16 maart is van 
19.30 tot 21.00 uur in Venstra Ca-
fé, Stadsplein Amstelveen. Toegang 
gratis, wel aanmelden via info@de-
bibliotheekamstelland.nl o.v.v. Poë-
zie café.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert zoals van-
ouds op zondag 12 maart weer een 
vogelbeurs. Deze vindt plaats in het 
gebouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje. Belangstel-
lenden zijn welkom tussen 9.30 en 
13.30 uur. Voor 50 eurocent kunt u 

naar binnen, kinderen onder de tien 
met begeleiding hebben gratis toe-
gang. Op deze altijd weer gezelli-
ge beurs zijn weer diverse soorten 
vogels te koop, waaronder een va-
riatie aan tropische, maar ook gro-
te en kleine parkieten. Ook bieden 
leden van de vereniging vogels te 

Koop een eigen eiland op 
de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Een eigen onbewoond 
eilandje bezitten in een uniek recre-
atiegebied? Dat is nu mogelijk. Op 
de Vinkeveense Plassen gaan 44 zo-
genaamde legakkers onder de ha-
mer; langwerpige smalle eilandjes, 
ontstaan door turfwinning in de vo-
rige eeuw. Op 18 april aanstaande 
is de openbare veiling, in Vinkeveen. 
Op 1 maart is de verkoopcampag-
ne gestart. “Op je eigen eiland is het 
heerlijk vertoeven. Je bootje aanleg-
gen, picknicken, genieten van het 
uitzicht, de rust, de weidsheid. Al-
leen of met vrienden. En dat op een 
steenworp afstand van Amsterdam 
en Utrecht”, aldus Anco Goldhoorn, 
wethouder van gemeente De Ronde 
Venen en bestuurder van Recreatie-
schap Vinkeveense Plassen.
Het Recreatieschap, huidige eige-
naar van deze legakkers, wil met de 
verkoop zorgen dat het unieke cul-
tuurhistorisch landschap behou-
den blijft. Legakkers, of delen ervan, 
spoelen weg. Alleen het beschoeien 
van oevers kan dit voorkomen, maar 
dat is een kostbare operatie. De 
nieuwe eigenaren krijgen de verant-
woordelijkheid voor onderhoud. On-
geveer de helft van de te verkopen 
legakkers heeft een beschoeiings-
verplichting; de nieuwe eigenaar 
moet binnen 3 jaar zorgen voor de-
gelijke beschoeiing van de oevers.

“Best emotioneel”
Legakkers zijn een karakteristiek 
onderdeel van het landschap van de 

Vinkeveense Plassen. “Het is best 
emotioneel om ze van de hand te 
doen, maar we zijn ervan overtuigd 
dat we ze voor de plassen op die 
manier juist kunnen behouden”, ver-
volgt Anco Goldhoorn. Het plassen-
gebied is onderdeel van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur. Daarom gel-
den beperkende regels in het be-
stemmingsplan. Bebouwing, zoals 
een blokhut, is niet toegestaan op 
de legakkers. De gemeente onder-
zoekt met een bestemmingsplan-
procedure of de gebruiksmogelijk-
heden in de toekomst kunnen wor-
den verruimd.

Voorlichtingsavonden
Voor geïnteresseerden zijn twee 
voorlichtingsavonden gepland in 
sociaal cultureel centrum De Boei in 
Vinkeveen op 20 en 29 maart aan-
staande. Er is een speciale websi-
te met meer informatie: http://www.
werkenaandevinkeveenseplassen.
nl/ . Daar staat ook hoe mensen zich 
kunnen registreren voor de veiling.
Het Recreatieschap is een samen-
werking van gemeente Amsterdam, 
gemeente De Ronde Venen en de 
Provincie Utrecht. Het Recreatie-
schap ziet het als haar missie om 
de toegankelijkheid van de plassen 
te vergroten, met kwalitatief hoog-
staande en meer diverse recreatie-
voorzieningen. Met als doel ervoor 
te zorgen dat bezoekers ook in de 
toekomst kunnen blijven genieten 
van dit unieke recreatiegebied.

koop aan. Ook niet leden mogen 
hun vogels te koop aanbieden op 
deze beurs. Ondervindt u proble-
men met kweken van vogels, of wilt 
u ook beginnen met deze hobby? 
Dan kunt u altijd terecht bij de le-
den van de vereniging. Op de beurs 
kunt u tevens terecht voor diverse 
soorten vogelvoer en vogelacces-
soires. Kijk voor informatie op www.
rijsenvogel.nl
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De consument wordt steeds 
kritischer als het gaat 
om veilige cosmetische 
ingrediënten (INCI’s)

De consument anno 2017 kijkt 
steeds kritischer naar de INCI’ s 
(dit is de lijst van ingrediënten die 
een cosmetisch product bevat) en 
wil daarin aantoonbaar zien dat 
een formule het liefst zo natuurlijk 
mogelijk, maar vooral veilig voor 
lijf en leden is én het liefst ook ons 
milieu niet of in elk geval zo min 
mogelijk belast! De tijd is dus echt 
voorbij is, dat je als fabrikant c.q. 
merk zomaar kunt en vooral mág 
claimen dat je merk ‘natuurlijk’ 
en veilig is. Het afbeelden van 
alleen een korenaartje of plaatje 
van botanische ingrediënten op 
een verpakking is al lang niet 
meer voldoende. Men dient het 
veilige- en milieuvriendelijke aspect 
wetenschappelijk geregistreerd en 
terdege onderbouwd te kunnen 
aantonen. De huid is het grootste 
orgaan van ons lichaam en heeft 
een krachtig absorptievermogen. 
Wat je erop aanbrengt, belandt 
dus letterlijk ín je lijf. Steeds meer 
consumenten willen daarom 
zo min mogelijk ‘chemie’ op en 
ín hun lichaam! Deze vraag en 
behoefte wordt gelukkig steeds 
meer beantwoord door diverse 
fabrikanten en merken en wordt 
bewerkstelligd door petrochemi-
sche stoffen zoals bijvoorbeeld 
SLES (Sodium Laureth Sulfaat, 
oftewel het omstreden ingrediënt 
dat zorgt voor het schuimende 
effect in veel cosmeticaproducten) 
parabenen, ftalaten, overige 
sulfaten, plastic (o.a. in de vorm van 
scrubkorreltjes) en siliconen weg te 
laten in hun formuleringen. Dit, om 
op die manier dé nieuwe, veilige 
en ‘eco-chic’-standaard te worden 
in cosmetische verzorging voor de 
milieu- en vooral gezondheidsbe-
wuste consumenten.

Holisme: lichaam en geest 
in balans
In onze huidige tijd is er tevens 
een sterk toenemende vraag van 
consumenten naar hoogwaardige 
en vooral bewezen effectieve huid-
verzorging die lichaam en geest in 

balans brengt. De consument anno 
2017 wordt ook steeds spiritueler, 
zij het met beide benen stevig op 
de grond en dus zonder “te zwe-
verig” te worden. Diverse soorten 
yoga, meditatie en een juiste 
manier van (buik)ademhalen krijgt 
een steeds groetere groep aanhan-
gers! Een holistische benadering 
is hierbij in elk aspect van de 
gezondheid terug te vinden, waarbij 
harmonie tussen het fysieke, 
mentale, emotionele én spirituele 
aspect steeds belangrijker wordt. 
Dit zorgt voor innerlijk welzijn en 
uiterlijke schoonheid.

Meer verplichtingen 
en toezicht binnen 
de professionele 
schoonheidsbranche
De komende jaren gaat er ook veel 
veranderen in de professionele 
schoonheidsbranche (schoonheids-
salons, spa’s etc…). De overheid 
gaat zich meer bemoeien met deze 
sector. Kwaliteit en cliëntveiligheid 
zijn prominente highlights in de 
professionele schoonheidsbranche. 
Vooral het zichtbaar maken van 
professionele kwaliteit speelt een 
grote rol. Er komen meer verplich-
tingen en het toezicht zal tevens 
worden verscherpt. Een goede 
zaak, omdat op deze manier een 
hoogwaardige kwaliteit van salons, 
behandelingen én producten 
kan worden gewaarborgd. Het 
spreekwoordelijke kaf wordt van 
het koren gescheiden in het belang 
van veiligheid voor de consument! 

‘Groene’ cosmetica is en blijft 
‘booming business’
‘Groen’ is en blijft een belangrijk 
issue, en het wordt ook steeds 
belangrijker. Steeds meer merken 
ontwikkelen hun cosmeticaproduc-
ten op basis van 100% biologische 
grondstoffen. Producten die je 
gebruikt en aanbrengt op je huid, 
moet je bij wijze van spreken bijna 
kunnen eten. Mineralen als key 
ingrediënt, die verwerkt zijn in 
make-up blijven populair. Ze zijn 
niet gevoelig voor bacteriën en 
daarmee wordt de toevoeging van 
conserveermiddelen overbodig! 
Een steeds groter wordende groep 
consumenten die duurzaam leven, 

pakken vaker de fi ets en ook in het 
boodschappenkarretje is de keuze 
voor ‘bio’ niet hip maar logisch. 
De schoonheidssalons die (gaan) 
werken met natuurlijke producten 
en het beleid ook afstemmen op 
‘eco-vriendelijk’ en ‘maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen’ 
(MVO), hebben een goede kans op 
een sterke toename qua klandizie.

Beauty- & Health food
Een goed gebalanceerde en 
gezonde voeding komt niet alleen 
je gezondheid ten goede, maar 
uit zich tevens in de conditie van 
je huid. Dat geldt ook voor extra 
supplementen die je inneemt. 
Vanaf een bepaalde leeftijd (ca. 
>25) nemen bepaalde natuurlijke 
substanties en bouwstenen die 
zorgen voor de stevigheid en 
elasticiteit in je huid af. Dan is 
een beetje extra hulp van buitenaf 
geen overbodige luxe, wanneer 
je langdurig wilt zorgen voor een 
jeugdige, vitale, gezonde en stevige 
huid. Voeding wordt sowieso meer 
dan ooit functioneel als een 
geïntegreerd, wellnessverhogend- 
en schoonheidsbevorderend 
onderdeel van je algehele lifestyle 
en welzijn. Voedingssupplementen 
zoals drink-of eetbaar collageen, 
vitamine C, krachtige antioxidanten 
(zoals bijvoorbeeld de cartenoïde 
Astaxanthine), hyaluronzuur in 
vloeibare drinkvorm of capsules, 
silicium, zink, selenium en 
eeuwenoude ayurvedische kruiden 
(o.a. kurkuma en gember), theeën 
(matcha en groene thee zijn en 
blijven favoriet) en sapjes (o.a. 
gefermenteerde sappen en berken-
water zijn een opvallende trend) 
zorgen ervoor, dat schoonheid 
letterlijk van binnen uit gaat stralen. 
(Medicinale) cannabisolie (CBD 
olie echter zónder de verslavende 
component THC) is opvallend sterk 
in opkomst, vanwege de legio 
gezondheidsvoordelen. Kurkuma 
wordt hét kruid van de toekomst 
als het gaat om gezondheidspre-
ventie én het bestrijden van diverse 
onstekingsprocessen en meer 
ernstige processen in het lichaam. 
Het is namelijk het meest krachtige, 
natuurlijke antibioticum dat er is, 
mits gemengd met wat zwarte 

Beauty-, Wellness- en 
Gezondheidstrends 2017

In Nederlander wordt suiker let-
terlijk met de paplepel ingegoten. 
Daardoor zijn we de smaak 
zoet erg gaan waarderen, maar 
houden we minder van zuur en 
bitter. Veelvuldige inname van 
suiker in geraffi neerde vorm kan 
de alvleesklier uitputten, doordat 
deze telkens insuline produceert in 
een poging de bloedsuikerspiegel 
onder controle te krijgen. Gelukkig 
zijn er volgens marketeers nu ook 
gezonde suikers!

Steeds vaker zie ik de term 
‘gezonde suiker’ opduiken. 
Bijvoorbeeld agave siroop, 
dadels en oerzoet. Nieuw zijn ook 
palmsuiker en kokosbloesemsuiker. 
Het klinkt heel gezond, maar ze 
blijven rijk aan glucose waardoor 
ze de alvleesklier blijven pesten. Ze 
bevatten vaak wel mineralen die 
de verweking van suiker door het 
lichaam ondersteunen.

In de natuur komen suikers nor-
maal gesproken in de vezels voor. 
Deze vezels vertragen de opname, 
waardoor de insulinepiek uitblijft. 
Agavesiroop klinkt misschien na-
tuurlijk en gezond, maar is onder-
tussen bijzonder rijk aan fructose. 
Fructose moet eerst door de lever 
worden omgezet naar glucose en 
is daarmee bij een teveel belastend 
voor dit ontgiftingsorgaan.

Er zijn vele verborgen bronnen van 
suiker, de grootste is frisdrank. 
Vloeibare suikers worden gemak-
kelijk achterover geklokt en zo 
komen er ongemerkt vele klontjes 
suiker in het lichaam terecht. Ook 
vruchtensap bevat erg veel suikers. 
Een truc die de industrie regelmatig 
toepast, is door verschillende 
soorten suiker aan producten toe 
te voegen. Suiker kent meer dan 
70 soorten schuilnamen. Denk 
hierbij aan maisstroop, dextrose, 
maltodextrine, druivensuiker en 
sucrose.

Ook zoetstoffen zonder calorieën 
zijn geen oplossing. Voorbeelden 
hiervan zijn aspartaam en sucra-
lose. Deze stoffen leveren geen 
energie, maar wel een zoete smaak. 
Het lichaam denkt dat er suiker 
aankomt en reageert hierop door 
alvast wat insuline aan te maken. 
Als de suiker uitblijft, dan volgt er 
een daling van de bloedsuikerspie-
gel. Dit heeft een onbedwingbare 
trek als gevolg. Het gevaar is dat er 
een snackaanval optreedt, waarbij 
er gekozen wordt voor suikerrijke 
versnaperingen. Daarbij tonen 
de laatste onderzoeken aan dat 
zoetstoffen schadelijk kunnen 
zijn voor de darmbacteriën. Weer 
een reden om weg te blijven bij 
deze kunstmatige producten en te 
kiezen voor puur natuur. 

Veel Nederlanders ongemerkt 
verslaafd aan suiker

Ons lichaam heeft wel wat suiker 
nodig, maar dan in de natuurlijke 
vorm. De ‘gezonde’ ongeraffi neerde 
suikers zijn wel gezonder dan witte 
kristalsuiker. Toch zou ik niet willen 
spreken van gezonde suikers, want 
toegevoegde suiker nemen we 
voor de smaak en niet voor onze 
gezondheid. Ik kan namelijk wel 
betere voedingsmiddelen verzinnen 
voor de gezondheid…

Met gezonde groet,
Juglen Zwaan
www.aHealthylife.nl

peper en een beetje olijfolie voor 
een goede opneembaarheid door 
het lichaam! ‘Beautyfood’ maar ook 
preventief én probleemoplossend 
“Healthfood” zet dus steeds verder 
door. Door de inname van de juiste 
nutriënten kun je er van binnen uit 
(mede) voor zorgen dat je looks 
stralend, jeugdig en gaaf voor de 
dag komen én dat je gezond blijft 
of dit weer opnieuw wordt!

R.E.L.A.X en Balans
Ontspanning op zijn tijd en 
balans tussen werk en privé zijn 
dé antwoorden als het gaat om 
een aangename lifestyle en een 
algeheel gevoel van wellness 
voor de steeds drukker wordende 
mens. Wellness blijft dus een 
belangrijke groeimarkt. We willen 
we onszelf goed voelen en zorgen 
voor de nodige spreekwoordelijke 
rust, regelmaat en reinheid als 
herontdekte kernwaarden. 

Van City Spa naar Country Spa
Het genereren van wellness 
gebeurt in één van de vele 
kuuroorden die steeds omvang-
rijker worden, tussen de drukke 
werkzaamheden door in een 
Day- of City SPA. De ‘Country Spa’s 
(oftewel de Beauty & Wellness 
praktijken in de kleine dorpjes of 
op het platteland vanwege de rust 
en ruimte) zijn echter ook sterk 
in opkomst en draaien overuren! 
Mensen zoeken ook steeds vaker 
thuis naar een gevoel van wellness, 
relaxatie en rust na de hectiek van 
alledag. Cocoonen in de oase van 
je eigen huis of badkamer was nog 
nooit zo populair als in 2016/2017. 
Het aanbod aan luxe, vaak op mon-

diale rituelen- gebaseerde kuurpro-
ducten voor thuisgebruik, neemt 
steeds verder toe. Het assortiment 
van dit soort relatief betaalbare 
‘wellness- producten’ bij de drogist 
in het schap groeit stevig door. Je 
lichaam ontzuren (zorgen voor een 
juiste zuur-base balans) en jezelf 
op de meest bijzondere wijzen 
met een consequente regelmaat 
laten masseren (door middel van 
o.a. bamboe, schelpen, magneten, 
bindweefselmassage, edelstenen, 
veren, cups, rebalancing etc…) is 
o.a. het nieuwe detoxen en zorgt 
mede voor een vitaal en fl exibel 
lichaam, een mooie en stevige huid 
en een ontspannen geest.

Natural Beauty, Less is More!
Een perfect gave teint zonder 
oneffenheden en met een egale en 
mooie matte fi nish, staat al jaren 
hoog, zo niet bovenaan op het 
verlanglijstje van menig vrouw! De 
‘fl awless skin’ is en blijft favoriet 
als het gaat om schoonheid. Less 
is more en de zogeheten ‘no make-
up-look’ is dé make-up-trend van 
nu. Hiermee wordt bedoeld dat je 
een perfect gave teint creëert met 
behulp van lichtgewicht make-
upproducten die echter de illusie 
creëren alsof je helemaal geen 
make-up draagt. Je verdoezelt 
op een subtiele manier eventuele 
imperfecties en benadrukt je sterke 
kanten, door een juiste balans 
tussen camoufl eren, corrigeren, 
egaliseren én accentueren. Mooi 
verzorgde wenkbrauwen en wim-
pers, een subtiele blush, highlights 
op die plekken op je gezicht waar 
normaliter het licht van nature valt 
en een beetje kleurloze glans of 

‘nude’ tint op je lippen maken deze 
natuurlijke look compleet. Kortom, 
je creëert een verbeterde versie 
van jezelf, maar behoudt een zo 
natuurlijk mogelijke uitstraling en 
dito teint! © Mirna van Donselaar, 
www.cosmetitextpr.nl (0418-672500 
of 06-25036365)

Beauty,- Wellness- en 
Gezondheid Trendwatcher 
Mirna van Donselaar
Mirna van Donselaar (44) 
studeerde psychologie, public 
relations, communicatie en 
marketing. Samen met 
echtgenoot André is ze sinds 
2003 oprichter en eigenaar 
van PR-bureau Cosmetitext 
PR, speciaal voor de beauty-, 
wellness- en gezondheidsbran-
ches en is ze mede-eigenaar 
van Beauty-, Gezondheid- & 
Wellness Praktijk AM Beauty & 
Body Balance in Brakel (Gld). 
Tevens werkt ze al diverse jaren 
als trendwatcher én trendcolu-
minst op het gebied van beauty, 
wellness, psychologie, esoterie 
en gezondheid in opdracht van 
en voor diverse media.
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Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het 
spuugzat. Denise van der 
Zee besloot een behandeling 
te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: 
shiatsu massagetherapie. 
Nu voelt ze zich niet alleen 
fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en 
menstruatieklachten.

Als een ander het haar zou vertel-
len, zou ze het niet kunnen geloven. 
Maar Denise van der Zee (45) heeft 
het zelf ervaren en nu zweert ze 
bij shiatsutherapie. “Ik las er voor 
het eerst over in een artikel in de 
krant”, vertelt ze. “Ik vond het een 
interessant stuk en heb het uitge-
knipt. Wat me vooral aansprak, was 
dat het een zachte behandeling is. 
Een soort massage, maar zonder 
gekraak of getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap 
in Aalsmeer was meteen een schot 
in de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen 
de plekken waar ik pijn had. Een 
aangename warmte is dat, die net 
wat dieper gaat dan die van een 
kruik.” 
Tot haar verrassing was Denise al 
na twee behandelingen van ver-
moeidheid af. Nog verbazingwek-
kender: de therapie hielp na enkele 

maanden ook tegen kwaaltjes 
waar ze niet voor kwam. “Ik heb af 
en toe erge hooikoorts. Dat zag ik 
als iets waar ik nu eenmaal mee 
moest leven. Zo ook mijn heftige 
menstruatieklachten. Petra zei, 
toen het toevallig ter sprake kwam: 
‘Daar kan ik iets aan doen’. Hoe ze 
het gedaan heeft weet ik niet, maar 
ik heb nu van allebei veel minder 
last. Het is nu draaglijk.”
Shiatsu is een oosterse behan-
delwijze. Een klacht - zoals pijn of 
vermoeidheid - betekent in deze 
leer, dat er een blokkade zit in de 
energiebanen (‘meridianen’) in het 
lichaam. Die blokkade (zeg maar: 
de oorzaak) zit niet altijd op de plek 
waar iemand de klacht ervaart. 
Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat 
kan ontstaan door een klap op 
je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, 
zodat de klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens 
de behandeling. Al snap ik er 
soms niet veel van, het is voor mij 
bewezen dat het werkt. Vanwege 
mijn menstruatieproblemen was ik 
twee weken per maand niet mezelf. 
De huisarts zei doodleuk dat er 
niets aan te doen was. Wel dus. De 
kwaliteit van mijn leven is er een 
stuk op vooruitgegaan.”

Shiatsu massagetherapie wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar 
mits je een aanvullend pakket hebt. 
Meer weten of een afspraak 
maken? 
Kijk op sanbaopraktijk.nl.

Kwaliteit van leven 
vooruitgegaan 
dankzij shiatsu

Gentlemen’s Place: 
Sparen voor vliegticket

Nieuwe collectie bad, lingerie en nachtmode

Van der Schilden

Healthyjeltje’s wraps 
met avocado en tonijn

De Gentlemen’s Place winkels in 
Amsterdam en Aalsmeer liggen 
bomvol met nieuwe collectie van 
onder andere de merken Vanguard, 
Cavallaro en Ted Baker. En let op! 
Bij elke besteding van 100 euro 
in de winkels van Gentlemen’s 
Place (Zuidas en Zijdstraat) 
ontvangen klanten een stempel 
op de geurende (!) spaarkaart. 

Bij een volle spaarkaart van 500 
euro ontvang je gratis een retour 
vliegticket naar keuze:

1. Barcelona
2. London
3. Berlijn
4. Kopenhagen
5. Nice
6. Venetië

De nieuwe collectie bad, lingerie en 
nachtmode zijn binnen en daarmee 
is het in de winkel een vrolijk ge-
heel. Poedertinten, zomerse kleuren 
afgewisseld met blauw wit en rood 
voor de maritieme look is wat we 
zien dit voorjaar. Extra aandacht 
is er zomers natuurlijk voor de 
badmode en er zijn een aantal 
nieuwe merken aan de collectie 
toegevoegd. Waaronder Luli Fama, 
een geweldig hip merk met triangel 
bikini’s en mooie tunieken en jurk-
jes in Ibiza stijl en Watercult een 
jongere lijn van Maryan Melhorn. 
De badcollectie van Prima Donna 
Swim is uitgebreid. De bikini’s 
zitten prachtig en geven veel steun 
t/m een G cup en de broekjes zijn 
los te combineren waardoor je 
altijd de perfecte pasvorm hebt. 
Om sportief het voorjaar in te gaan 

heeft Anita een nieuwe sportbeha 
met een voorgevormde cup in het 
hoogste sportlevel en is Esprit 
sportkleding aan onze collectie 
toegevoegd. Deze kleding is niet 
alleen om te sporten maar ook 
leuk in je vrije tijd of op de boot te 
dragen. Van Esprit hebben we al 
jaren de zeer betaalbare lingerie en 
bad- en nachtmode in de collectie 
en nu dus ook sportkleding. Het 
assortiment van Calvin Klein 
groeit nog steeds. Comfortabele 
loungewear en fitnestops en nu 
ook herenshorts. Benieuwd naar 
de collectie? Op donderdag 6 
april laten onze modellen de 
collectie zien tijdens de lingerie 
en badmodeshow, om 19.30 bij 
ons in de winkel. Reseveren kan in 
de winkel of via de mail info@
schilden-lingerie.nl.

Veel cliënten die bij ons op 
spreekuur komen hebben 
gezondheidsklachten 
zoals migraine, slecht 
slapen, weinig conditie, 
huidproblemen, ontstekingen, 
darmproblemen, depressies, 
niet af kunnen vallen, etc, 
etc. Deze klachten komen 
vaak voort uit een verstoorde 
hormoonhuishouding.

Bij het ouder worden zullen je 
hormoonspiegels langzaam gaan 
dalen, maar ook bij een verkeerd 
voedingspatroon, diverse lijnpo-
gingen, teveel stressfactoren en 
bij verkeerd bewegen kan er een 
disbalans in je hormoonhuishou-
ding ontstaan, dit zorgt voor vage 
en minder vage klachten. Belangrijk 
is dan om ervoor te zorgen dat je 
hormonen weer in balans komen. 
Dat gaat je zeker helpen om fitter 
te worden en ook afvallen gaat 
makkelijker.

Wat kan je eraan doen om 
je hormoonhuishouding in 
balans te brengen?
Er zijn een aantal factoren waar je 
een directe invloed op hebt en die 
kunnen zorgen voor de aanmaak 
van de goede hormonen. 

- Verminderen van je stress
- Voldoende rust, goed slapen
- Verbeteren van je voeding
- De juiste manier van sporten/

ontspanning
Bernadette Blauwhoff voedings-
deskundige/trainer hormoonfactor 
van Deli Line geeft samen met 
Marianne Buskermolen en Karin 
Verreussel, (beide psychosomatisch 
Cesar therapeut bij Therapeutisch 
Centrum Aalsmeer) een 5-delige 
avondcursus. Als deelnemer aan 
dit programma krijgt u eerst een 
persoonlijke vragenlijst en 
gezondheidscheck zodat we 
kunnen bekijken welke hormonen 
uit balans zijn. U krijgt richtlijnen 
mee hoe u hiermee het aan de slag 
kunt. Er volgen daarna 3 workshops 
op het gebied van voeding, psyche 
en beweging. We eindigen met een 
persoonlijke evaluatie en adviezen 
voor een nieuwe leefstijl! Belangrijk 
is dat deze bij u past en u deze vol 
kan houden. 
 
Heeft u interesse in ons programma 
en wilt u meer weten over de 
inhoud of prijs, bel dan Bernadette 
Blauwhoff 06-10095999 of kijk op 
www.deli-line.nl/actueel. 
Veelal vergoeden zorgverzeke-
raars mee.

Lichamelijke klachten en vermoeidheid:

Zijn het je hormonen?

Kwalitatief horen vraagt 
om een hooroplossing 
van Oorwerk audiciens

Nieuwe voorjaars-
collectie bij Van Veen 
Mode Leimuiden

Een van onze belangrijkste 
zintuigen, onze oren, vraagt 
om het beste geluid. 
Ons motto : beleef uw 
geluidbelevenissen en 
spraakverstaan zo optimaal 
mogelijk!

Gehoorverlies ontstaat in de 
meeste situaties geleidelijk en 
waarschijnlijk heeft u het zelf niet 
eens in de gaten. Zodra u vermoedt 
dat u alledaagse geluiden niet meer 
mee krijgt, wordt het tijd om uw 
gehoor te laten testen.

Herontdek het horen!
Er is geen reden om te wachten, 
moderne hooroplossingen zijn 
praktisch onzichtbaar te dragen. 
Het zijn kleine technische 
hoogstandjes waarmee u 
kwalitatief veel beter kunt horen en 
verstaan.

Appels en peren 
Er zijn veel verschillende 
hoortoestellen op de markt, zo 
ook veel aanbieders. Wanneer we 
hoortoestellen gaan vergelijken, 
moet er op gelet worden dat er 
geen appels en peren worden 
vergeleken. Door tussenkomst van 
zorgverzekeraars is er de laatste 

jaren een verschil ontstaan tussen 
zorg toestellen en high end vrije 
markt hoortoestellen.
Kwaliteit van horen is daarin het 
belangrijkste.
Op zorg toestellen is een 
vergoeding mogelijk, deze heeft 
te maken met uw zorgverzekeraar. 
Oorwerk heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars, zo ook met Zorg 
en Zekerheid.

Bent u nieuwsgierig naar onze 
winkels en deskundige STAR 
gecertificeerde audiciens, kom 
dan naar onze informatiedag 
op donderdag 16 maart. In de 
winkels in Uithoorn, Amstelveen 
en Aalsmeer staan we klaar om u 
antwoord te geven op uw vragen 
betreffende hoorzorg.

Twijfelt u aan uw gehoor? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak 
met één van onze gecertificeerde 
audiciens voor een hoortest en een 
professioneel hooradvies

Oorwerk Audiciens 
Uithoorn Tel. 0297-520100 
Amstelveen Tel. 020-3458999
Aalsmeer Tel. 0297-320478 

www.oorwerk.nl

“We zijn wellicht geen 
trendsetter maar volgen wél 
de mode!”

Van Veen Mode is sinds 1902 een 
begrip in Leimuiden en omstreken. 
“Mijn opa begon als kleermaker 
en barbier, daarna nam mijn vader 
de zaak over en ging ik op mijn 
veertiende ook als kleermaker bij 
mij vader werken.” Eigenaar Jaap 
van Veen is aan het woord. Samen 
met zijn vrouw Dieneke runnen zij 
de zaak. Eerst aan de overkant in 
de Dorpsstraat, maar vanaf 2001 
op nummer 40. Wat de grootste 
vooruitging is van die verhuizing 
is de ruimte. “We zijn vier keer zo 
groot geworden.” “En verjongd!” 
Vult mevrouw van Veen aan. “Maar 
we zijn daarbij zéker de ouderen 
niet vergeten. U kunt bij ons terecht 
vanaf de leeftijd van een jaar 
of veertig. Het best kun je onze 
modezaak omschrijven als klassiek 
maar toch sportief. We zijn wellicht 
geen trendsetter, maar volgen 
zeker wel de mode.” Aan de knusse 
koffietafel vindt het gesprek plaats 
en de sfeer in de winkel is relaxt 
te noemen. In de pasruimte staan 
een paar dames de nieuwste mode 
te passen. Dieneke loopt even weg 
om te assisteren bij een van de drie 
paskamers. Jaap van Veen vertelt 
ondertussen dat zij kostuums (ook 
op maat) en colberts verkopen, 
maar tevens herenbroeken van 
M.E.N.S., overhemden van Le dub 
en pull-overs, vesten en polo’s van 
Baileys. “Klanten kunnen bij ons 
terecht voor casual kleding. Fijne 
spijkerbroeken met stretchkwaliteit 
bijvoorbeeld. Wij vermaken gratis, 

bestellen artikelen en verlenen veel 
service. Dat is en blijft de kracht 
van Van Veen Mode.”

Open dagen  
Dieneke van Veen komt terug en 
informeert over de damesmerken 
in de zaak: “Mooie damespantalons 
van Gerke, blouses van het 
merk Erfo en van Le Comte en 
Rabe verkopen we shirts, polo’s 
en tweedelige sets. Momenteel 
zijn de voorjaarskleuren aqua 
en koraal in de mode, maar 
verschillende kleuren blauw en 
zandkleur blijven altijd in trek.” Ook 
voor nachtkleding en ondermode 
kan men bij het modehuis terecht. 
Het echtpaar Van Veen doet op 
maandagen samen de inkoop en 
werkt al vijfendertig jaar samen. 
“Met veel plezier!” voegen ze 
daaraan toe. “Het contact met onze 
klanten is altijd ontzettend leuk.” 
Momenteel zijn ze druk met de 
inkoop van de nieuwe wintercol-
lectie, terwijl de voorjaarsmode net 
in de winkel hangt. Op 16, 17 en 
18 maart kan deze frisse collectie 
worden aanschouwd onder het 
genot van een kopje koffie met wat 
lekkers erbij. “Wij nemen echt de 
tijd voor onze klanten en luisteren 
goed naar ieders verlangen.” De 
openingstijden van Van Veen Mode 
aan de Dorpsstraat 40 te Leimuiden 
zijn van dinsdag tot en met vrijdag 
vanaf half negen tot half een en 
van half twee tot zes uur, met op 
vrijdag koopavond tot negen uur en 
op zaterdag van half negen tot vijf. 
Telefoonnummer 0172-508164.

Door Miranda Gommans  

Deze wraps met avocado en 
tonijn zijn een lekker gerechtje 
als lunch of als bijgerecht als 
je bijvoorbeeld groentesoep 
eet zoals wij nu. Zo heb je 
een volwaardige maaltijd met 
de goede koolhydraten (wel 
volkorenwraps gebruiken!), 
eiwitten en goede vetten.

Ik heb eerst de avond van tevoren 
een mooie tomaten groentesoep 
gemaakt met een doosje zoete 
tomaten, tomatenpuree, 2 courget-
tes, 1 stengel bleekselder, ui, 
knoflook en verse gember. Uitje en 
knoflook even fruiten in de olijfolie 
en daarna gewoon alles in een pan 
doen, water en biologisch bouil-
lonblokje (zonder smaakversterker!) 
erbij, even laten koken, op smaak 
brengen met peper en kurkuma en 
klaar! 

Voor de wraps heb je het volgende 
nodig voor 3 grote wraps:

- volkoren wraps
- blikje tonijn, beetje mayo, 
 beetje ketchup, wat kurkuma 
 en zwarte peper
- 1 ons fricandeau
- 1 grote rijpe avocado
- 1 grote bosui
- beetje goede olijfolie

Meng de tonijn met een lepel may-
onaise en een lepel ketchup en een 
beetje peper, zout en kurkuma tot 
je een smeuïge tonijnsalade hebt. 
Snij de bosui in dunne ringetjes en 
de avocado in plakjes. Besmeer 3 
wraps eerst met de tonijnsalade, 
leg er vervolgens 3 plakjes frican-
deau op, plakjes avocado, bosui 
en druppel er wat olijfolie over. 
Oprollen en in stukken snijden en 
opeten bij de soep. Soms maak ik 
per persoon 1 wrap en verwarm 
deze eventjes in een grillpan, dat is 
ook heel erg smakelijk!
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OVAK houdt 
jaarvergadering

Aalsmeer - JOp woensdagmiddag 
15 maart houdt OVAK haar jaarlijk-
se algemene ledenvergadering in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
aanvang is om 14.00 uur. Het is in-
middels een traditie dat de mid-
dag wordt afgesloten met een rond-
je bingo. Leden van OVAK zijn van 
harte uitgenodigd. 

“Project goede invulling van doelstelling stichting”

‘Dikke’ subsidie-cheque SLS 
voor project Oude Veiling
Aalsmeer - Alleen maar vrolijke ge-
zichten dinsdagmiddag 7 maart in 
De Oude Veiling. Bestuurslid Ad Rut-
ten van de Stichting Leefomgeving 
Schiphol kwam de subsidiecheque 
uitreiken aan de gemeente voor het 
project ‘huiskamer van Aalsmeer’. 
“Het project De Oude Veiling is een 
goede invulling van de doelstelling 
van onze stichting. Wij zijn van me-
ning dat het project een grote toege-
voegde waarde geeft aan de socia-
le cohesie van Aalsmeer. Als het pro-
ject gereed is, kan een breed gedeel-
te van de inwoners, jong en oud, ge-
bruik maken van deze voorziening.” 
Rutten roemde de maatschappelij-
ke plus vanwege het multifunctio-
nele gebruik en de duurzaamheid op 

korte en lange termijn. Lang heeft de 
SLS niet na hoeven denken om voor 
dit project een cheque uit te schrij-
ven, zo liet hij weten. De cheque vul-
de hij ter plaatse in. De stift werd ter 
hand genomen en de cijfers 762.000 
euro kwamen in beeld. Een prachtige 
bijdrage voor de verbouwing die to-
taal circa 1,2 miljoen euro gaat kos-
ten.

Lusten en lasten
De cheque werd in ontvangst ge-
nomen door wethouder Robbert-
Jan van Duijn van Schipholzaken. Hij 
toonde zich verheugd, bedankte har-
telijk, maar zei wel kritisch te blijven 
ten opzichte van Schiphol. Aalsmeer 
ervaart van de luchthaven zowel lus-

ten als lasten met hinder van de 
Aalsmeerbaan, Kaagbaan en Zwa-
nenburgbaan. “Met het project De 
Oude Veiling kunnen wij iets doen 
aan de leefbaarheid, aan de sociale 
samenhang in Aalsmeer.”

Kloppend hart
Daarna was het woord aan wethou-
der Gertjan van der Hoeven, die met 
name inging op het verloop van de 
aankoop van het gebouw tot wat tot 
nu toe bereikt is met de diverse part-
ners, die hij één voor één persoonlijk 
bedankte. “Ik ben blij en trots op dit 
concept, op dit wat het kloppend hart 
gaat worden in Aalsmeer, voor jong 
en oud.” Partners van de gemeen-
te in deze zijn Ons Tweede Thuis, Bi-

bliotheek Amstelland, Cultuurpunt 
Aalsmeer, AM Match en ESA. En na-
tuurlijk in de toekomst met alle ande-
re instellingen en inwoners, die een 
bijdrage willen leveren. In de huis-
kamer zullen de thema’s meedoen, 
ontplooien, ontmoeten en inspireren 
centraal staan.

Verbouwing
Er moet overigens nog wel veel ge-
beuren voordat cliënten van Ons 
Tweede Thuis bezoekers voorzien 
van een hapje en een drankje, de 
doorgang met de bibliotheek is ge-
maakt en het een bruisende the-
magebouw is. Onder andere bouw-
kundige aanpassingen aan het voor-
malige grand café en de realisatie 
van een lift waardoor alle verdiepin-
gen ook bereikbaar zijn voor minder-
validen. De planning neemt nog zo’n 
half jaar in beslag, daarna volgt een 
grootste verbouwing. Het is de be-
doeling dat het pand op commerci-
ele wijze verpacht gaat worden. Een 
belangrijk criterium bij de gunning 
is dat de beoogde ondernemer een 
hart voor de doelgroep moet hebben. 
Het is immers de bedoeling dat cliën-
ten van Ons Tweede Thuis in de ho-
reca gaan werken. ESA wordt verant-
woordelijk voor de exploitatie, beheer 
en onderhoud van het pand en regelt 
ook de verhuur van de zalen. Gebrui-
kers en inwoners van Aalsmeer gaan 
gezamenlijk de inhoudelijke ‘agenda’ 
van De Oude Veiling bepalen. “Vol-
gend jaar zomer hoop ik met u het 
glas te kunnen heffen op de huis-
kamer van Aalsmeer”, aldus de wet-
houder tot slot. Met een informeel 
samenzijn werd deze bijzondere en 
‘gulle’ middag beëindigd.

Meer subsidie
Naast de subsidie voor De Oude Vei-
ling zijn er mogelijkheden voor nieu-
we projecten. Begin februari heb-
ben inwoners en ondernemers hier-
voor ideeën aangedragen tijdens 
een brainstormavond. In de komen-
de maanden werkt de gemeente de 
projectideeën uit en zullen deze aan 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
voorgelegd worden. Via de tweede 
trans gaat de SLS opnieuw gemeen-
ten ‘trakteren’.

Gerda Appelboom (rechts) ontvangt cheque uit handen van Nelleke van Driel

Valentijnsactie Aalsmeer Centrum
Gerda Appelboom winnaar 
romantisch weekend Parijs
Aalsmeer - Weer een geslaagde 
winactie van Meer Aalsmeer Win-
keldorp. In de maand februari ont-
ving iedere klant bij een aankoop in 
de winkels van het Centrum een lot. 
De actie leverde bijna 1.800 inlever-
de loten op waaruit Wilfred Koek-
koek van Shoeby Aalsmeer eind fe-
bruari de winnaar heeft getrokken. 
De gelukkige winnares van de-
ze Valentijnsactie is Gerda Appel-
boom. Zaterdag 4 maart ontving zij 
een cheque voor het weekend Pa-
rijs uit handen van Nelleke van Driel 

van Lingerie Van der Schilden. Ger-
da is een trotse inwoonster van het 
dorp en winkelt er dan ook graag! 
Zij had meerdere bonnen van zich-
zelf en haar vriend ingeleverd. Zij is 
erg blij met de prijs en gaat binnen-
kort naar D Reizen in de Zijdstraat 
om een romantische weekend Pa-
rijs voor twee personen te boeken. 
Namens de ondernemers in Meer 
Aalsmeer Winkeldorp heel veel ple-
zier toegewenst. Voor meer informa-
tie over acties en de winkels in het 
Centrum: www.meeraalsmeer.nl.

Vrouwendag grote impuls 
voor de bloemenexport

Aalsmeer - Internationale Vrou-
wendag gisteren, woensdag 8 
maart, is dit jaar een grotere im-
puls voor de export van bloemen en 
planten vanuit Nederland. Vooral in 
Oost-Europese bestemmingen is de 
viering een belangrijk geefmoment 
voor bloemen. Met het brede assor-
timent, de sterke logistiek en toe-
gespitste service is de Nederland-
se bloemen- en plantengroothan-
del goed in staat om aan de groei-
ende vraag te voldoen, zo stelt de 
VGB vast. Groothandelaren consta-
teren dat de handelsstemming in de 
aanloop naar Internationale Vrou-
wendag goed is, al kan het defini-
tieve oordeel over de resultaten pas 
na 8 maart worden vastgesteld. Na 
de exportplus van 12% in januari dit 
jaar blijkt uit de eerste gegevens van 
Floridata, dat de bloemen- en plan-
tenexport registreert, een gematig-
der voortzetting in februari. 
”We zien in de landen waar het 
economisch minder goed gaat wel 
een trend naar goedkopere bloe-
men”, stelt directeur Marius Dek-
ker van DGI vast. Marco Vermeu-
len, directeur van OZ Export, beves-
tigt dit. ”Maar Vrouwendag blijft in 
met name de Oost-Europese landen 
een dag waar bloemen vanzelfspre-
kend zijn. Verder zien we dat afne-
mers naar alternatieve bronnen zoe-
ken, uit andere landen dan Neder-
land of lokale productie. Dat geeft 
de internationale bloemenhandel 
extra dynamiek.” Kees van Rijn van 
Bart Kwiaty Polska, de in Polen ge-
vestigde dochter van Van Duyven-
voorde Flowers & Plants: ”Vrouwen-
dag is het beste van wat er uit de 
communistische periode is overge-
bleven in Oost-Europa.” Sinds de 
toetreding van Polen tot de EU in 

2004 verviervoudigde de bloemen- 
en plantenexport vanuit Nederland 
bijna tot 188 miljoen. Naar Tsjechië 
bijvoorbeeld was er in dezelfde peri-
ode meer dan een verdubbeling tot 
88 miljoen exportwaarde, zo blijkt 
uit de gegevens van Floridata. 

Structureel grotere vraag
Naast de extra impuls door bloe-
mendagen als Internationale Vrou-
wendag constateren Nederland-
se groothandelaren in bloemen en 
planten dat de productie achterblijft 
bij de structureel grotere vraag. Dat 
leidt tot een hogere inkoopwaar-
de en in enkele segmenten tot een 
voorkeur voor een lager geprijsd as-
sortiment. ”Door de breedte van ons 
aanbod is er voor ieder budget een 
volwaardig aanbod”, stellen Dekker 
en Vermeulen. 
Na Vrouwendag op 8 maart is de 
Engelse Moederdag, dit jaar op 26 
maart, de volgende extra belangrij-
ke bloemendag voor de Nederland-
se bloemen- en plantensector. Vorig 
jaar vielen beide dagen in dezelfde 
week. De spreiding is dit jaar beter 
meldt de VGB.

Zaterdag en zondag
NLDoet: Genoeg klusjes 
op de kinderboerderij  
Aalsmeer - Ook dit jaar neemt 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
weer deel aan NLDoet. Een aan-
tal vrijwilligers van CDA Aalsmeer 
en Kudelstaart, Ons Tweede Thuis, 
Gamma Aalsmeer en Lions Club 
Aalsmeer heeft zich reeds aange-
meld om op zaterdag 10 en zondag 
11 maart bij kinderboerderij Boeren-
vreugd te komen helpen. Ook heb-
ben zich enkele individuele enthou-
siastelingen gemeld om te helpen.
Er zijn weer genoeg klusjes en klus-
sen te doen. De carport wordt dicht-
gezet aan de zijde van het voet-
pad. Het zand in de zand-water-

speelplaats moet gezeefd worden 
en aangevuld met vers zand. Voor 
het tentoonstellen van enkele oude 
werktuigen willen we graag grind-
perkjes maken. Het hekwerk tussen 
de gele en blauwe weide moet af-
gemaakt worden en er is nog wat 
overig straatwerk te doen. Er is ook 
tijd om aan het nieuwe konijnenver-
blijf te werken. Natuurlijk worden de 
gastklussers goed verzorgd. Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer werkt 
al vanaf het begin mee met NLDoet. 
De begeleiding van de werkzaam-
heden is in handen van ervaren ei-
gen vrijwilligers.

Aansluiten bij actie kan/mag
Landelijke opschoondag: 
Natuur ook in Aalsmeer!
Aalsmeer - Op zaterdag 25 maart 
worden er in Aalsmeer meerde-
re zwerfafvalacties georganiseerd 
door Supporters Van Schoon: Yvet-
te Koehler van Garby Aalsmeer zal 
met vrijwilligers de buurt rond Win-
kelcentrum Ophelialaan opschonen. 
Om 10.00 uur verzamelen in Restau-
rant Oh!, die hiervoor speciaal eer-
der open gaat en voor koffie en thee 
zorgt. Henriette Noya maakt Oost 
Koninklijk schoon in de Julianalaan. 
De acties zijn te vinden op www.
supportervanschoon.nl/actiesinde-
buurt. Op de site meer informatie 
vinden en de mogelijkheid om aan 
te sluiten bij een actie. Wethouder 
Jop Kluis zal groot en klein een be-
moedigend woordje toespreken om 
09.30 uur bij de supermarkt aan het 
Poldermeesterplein, daar staat te-
vens koffie of fris klaar. Het Bewo-
nerscommissie Aalsmeer Oost gaat 
het crossveld bij de Maximastraat 
onder handen nemen en de Stich-
ting Jozefschool haalt deze dag de 
bezem door Aalsmeer. BSO Oost-

kroost komt ook in actie, maar dan 
op maandag 27 maart met wel 40 
kinderen! Een interview van Hen-
riette Noya met buurkinderen Geli-
la en Samuel Yilma is terug te luiste-
ren op www.radioaalsmeer.nl in het 
programma Weekend Magazine van 
5 maart om 16.00 uur.

Stemmen voor 
Rabo ledenactie

Aalsmeer - Met dit bericht wil het 
Oranje Comité, dat jaarlijks de kin-
dermiddag organiseert op het Raad-
huisplein, een laatste oproep doen 
om te stemmen bij de Rabo bloei-
ende ledenactie. Iedereen die bij 
de Rabobank bankiert, mag drie-
maal een stem uitbrengen op een 
stichting of vereniging die bij de ac-
tie zijn aangesloten, dit kan uiterlijk 
tot en met 12 maart, dat is dus ko-

Bedrijfsleven omarmt evenement
Veel te winnen tijdens 
DownTown Ophelia
Aalsmeer - Tijdens DownTown Op-
helia. het evenement met een bood-
schap, dat op zaterdag 18 maart in 
de Ophelialaan wordt gehouden is 
van alles te doen. Maar ook te win-
nen, want om 11.30 uur en 13.30 
uur draait er een Rad van Fortuin 
met leuke prijsjes. Lootjes zijn in de 
straat voor slechts 1 euro te koop. 
Maar wil je echt kans maken op 
mooie prijzen, dan moet je een lot 
kopen voor de grote loterij die om 
15.45 uur gehouden wordt op het 
podium. Loten hiervoor zijn te koop 
voor 2,50 euro per stuk. Je kunt naar 
huis gaan met een mooie 40 inch 
full HD Led televisie, een fiets, een 
kar vol met Jumbo-boodschappen, 
lunch- en dinerbonnen, gezichts-
behandeling, cadeaubonnen en nog 
veel meer.

Ondersteuning bedrijfsleven
Naast de vele donaties die Stich-
ting DownTown Ophelia mag ont-
vangen, zijn veel bedrijven bereid 
om cadeaus te geven voor het Rad 
en de loterij. Hiervan gaat de tota-
le opbrengst ook naar de sponsor-
pot, waarmee naast de eigen acti-
viteiten van de stichting ook Stich-
ting DownSyndroom wordt gehol-
pen. Corrie Loos en Betty van der 
Vaart zijn beiden op pad gegaan 
voor giften en daar wordt goed ge-
hoor aan gegeven. “Prachtig hoe 
ondernemers zich betrokken voelen 
bij dit goede doel”, zegt de enthou-
siaste Corrie. 
Van verschillende partijen krijgt de 
organisatie medewerking en wor-
den er gratis diensten, spullen en 
kleding voor de modeshow aange-
boden. Het podium is volledig ge-
sponsord door Richard van den 
Broek Events en Danny Terp, DJ 

Wally, De Regenboog en Het Mee-
zingteam treden geheel belangeloos 
op. Aan dit rijtje is nu ook niemand 
minder dan Opera Familia toege-
voegd, want dit muzikale gezin ver-
zorgt de opening om 10.00 uur met 
ontroerende en swingende num-
mers. Wethouder Ad Verburg houdt 
daarna een praatje en er wordt een 
prachtig kunstwerk als aandenken 
vanuit Winkeliersvereniging Opheli-
alaan onthuld van kunstschilder Mi-
chael Glanz met medewerking van 
Anna Roos. 

Verschillende activiteiten 
Ook onder andere brandweer Am-
sterdam Amstelland, het Oranjeco-
mité Aalsmeer, kinderboerderij Boe-
renvreugd, Muziekstudio Maartje, 
House of Beats, schminkers van 
Solidoe, het bestuur van Onderne-
mend Aalsmeer, het Show en Jacht-
hoornkorps Kudelstaart, de Porse-
leinkast, Jafrem Verhuur, Sportser-
vice Haarlemmermeer, Fun Fotostu-
dio, Theaterworld, Nicky’s Beads, de 
Vrijwilligerscentrale, Tinekes Beauty 
Salon, Radio Aalsmeer, Gentlemen’s 
Place, Taxi Doelen Verkuyl en vele 
vrijwilligers komen naar de Opheli-
alaan op 18 maart voor leuke acti-
viteiten en ondersteuning. De orga-
nisatie is alle sponsors, vrijwilligers 
meer dan dankbaar dat ze samen 
met hen en de winkeliers een mooi 
evenement kunnen organiseren. 
Met de 50 kramen op de brade-
rie, de modeshow en alle activitei-
ten belooft het een gezellige dag te 
worden. De organisatie hoopt dat 
er veel publiek naar de Ophelia-
laan komt, zodat het speciale perso-
neel dat in de winkels, bij de kap-
pers en in de horeca werkt veel te 
doen heeft. 

mend weekend. De Bank heeft een 
bedrag van 60.000 euro gereser-
veerd dat door de leden verdeeld 
mag worden over ruim 100 stichting 
en verenigingen. Even naar de site, 
lid worden en stemmen, he kost ver-
der niets. Uiteraard hoopt het Oran-
je Comité op veel stemmen, maar 
wie weet staat er wel een andere 
stichting of vereniging bij die je een 
warm hart toedraagt. Maak in ie-
der geval gebruik van de mogelijk-
heid, de verenigingen en stichtin-
gen kunnen en (financieel) steuntje 
in de rug altijd gebruiken. Stemmen 
kan tot uiterlijk de twaalfde maart! 

Presentatie ‘Thuisnetwerk’ 
bij Hobby Computer Club
Amstelveen - Een aantal jaren ge-
leden was het simpel: je pc was met 
een kabel aan het kastje van de pro-
vider verbonden en je had een in-
ternetaansluiting. Met de groei van 
het aantal laptops kwam de behoef-
te aan een draadloos netwerk. Wi-
fi maakte zijn entree in vele huizen. 
Inmiddels zijn er tablets en smartp-
hones bijgekomen; veel printers zijn 
tegenwoordig ook draadloos en mo-
derne televisies worden aangeslo-
ten op het netwerk. En dan is nog 
niet over Internet of Things gespro-
ken. Deze presentatie ‘Thuisnet-
werk’ van de Hobby Computer Club 

over dit onderwerp verduidelijkt de 
vele mogelijkheden en legt uit wat 
de diverse kastjes en aansluitmo-
gelijkheden zijn. Er wordt gekeken 
naar het delen van bestanden over 
meer dan één computer. Ook nieu-
were toepassingen van het netwerk, 
zoals Domotica, beveiliging en NAS 
(centrale opslag en back-up) ko-
men ter sprake. 
Deze presentatie is gratis bij te wo-
nen op dinsdag 21 maart van 14.00 
tot 16.00 uur in ontmoetingscen-
trum De Meent aan Orion 3 te Am-
stelveen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.
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Boot gestolen
Aalsmeer - Tussen zondag 26 en 
maandag 27 februari is uit een 
loods aan de Legmeerdijk een boot 
op een trailer gestolen. De zwarte 
motorboot is van het merk Corsi-
va 590 Tender en is voorzien van 
een ingebouwde buitenboordmo-
tor van Mercery F25. De open boot 
heeft een zwart dekzeil. Iemand 
iets gezien van de diefstal, de boot 
zien varen of ergens op land opge-
merkt? De politie en de eigenaar 
horen het graag via 0900-8844.

Cadeautje voor de politie
Aalsmeer - Een leuk verhaal van 
de politie op facebook. Afgelo-
pen vrijdag 3 maart troffen agenten 
geen bezoekers al wachtend voor 
het bureau aan de Dreef aan, maar 
een glinsterend pakketje. Verrast, 
nieuwsgierig en natuurlijk enigszins 
op hun hoede liepen de agenten 
naar het pakket wat gelukkig een 
cadeautje bleek te zijn. 
Er was een speciale boodschap op 
het bijgevoegde kaartje gezet: ‘Ik 
ben niet verloren of kwijt. Ik lig hier 
speciaal voor jou. Om een glimlach 
op je gezicht te toveren. Dus neem 
mij mee en geniet er van’. Uiteraard 

werd op onderzoek uitgegaan van 
wie dit cadeautje nu precies was. 
Er bleek gehoor gegeven te zijn aan 
een oproep op facebook ‘voorjou-
vanmij’. 
Hier werd gevraagd een klein ge-
baar, waar dan ook, achter te laten 
en een glimlach te toveren bij dege-
ne die het pakketje vindt. 
Het cadeau werd zeker door de 
agenten gewaardeerd. Met een bre-
de lach heeft een der agenten het 
pakketje mee naar binnen genomen 
en een mooi plekje gegeven in het 
bureau. “Geluk zit in kleine dingen”, 
besluiten de agenten.

Man steekt hond met mes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
maart begin van de middag is een 
hond zwaar mishandeld op het 
fiets- en voetpad gelegen langs de 
Molenvliet. Ter plaatse geldt een ge-
doogbeleid voor het los laten lopen 
van honden. Vanaf het Seringen-
park kwam een man aanlopen met 
zijn fiets aan de hand met een bruin 
hondje. De man begon te schreeu-
wen en te tieren dat de hond vast 
moest. Dichtbij gekomen trok deze 
man een mes en stak op de hond 
in. Op zijn rug was een grote gapen-
de wond zichtbaar. De man keer-
de na zijn daad om en sprak drei-
gend dat hij bij de eerst volgende 
keer hetzelfde zou doen bij de ei-
genaar van de hond. Hierna fiets-
te deze man weg richting Seringen-
park. De dierenarts van dierenart-

senpraktijk Aalsmeer deelde mede 
dat hij gedurende zijn praktijk zoiets 
nog nooit heeft meegemaakt. De 
politie Aalsmeer en Uithoorn heeft 
deze zaak perfect opgepakt. Naar 
verluidt is de dader dezelfde middag 
aangehouden. 

Schuttingen en 
schuren beklad

Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 2 op vrijdag 3 maart heb-
ben onbekenden schuttingen aan 
de achterzijde van een aantal wo-
ningen in de Karekietstraat be-
klad met blauwe verf. Ook zijn op 
enkele stenen schuurtjes de let-
ters ‘S.K.’ geschilderd. Een bewo-
ner heeft iemand zien wegschie-
ten, maar een signalement is niet 
bekend. Mogelijk zijn er bewo-
ners die wel iets van deze vanda-
listische daad hebben gezien. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Poging beroving op kermis
Aalsmeer - Op woensdag 1 maart 
even voor half vijf in de middag 
heeft een 17-jarige inwoner van 
Aalsmeer gepoogd een 15-jari-
ge jongen uit Amstelveen te bero-
ven op de kermis. De twee kenden 
elkaar van school. De Aalsmeerder 
vroeg de jongen even mee te lopen 
naar een rustige plek. Hier bedreig-
de hij de 15-jarige en dwong hem 
zijn telefoon en geld af te geven. De 
15-jarige wist weg te komen en is 
gelijk aangifte gaan doen bij de po-
litie. Door de twee wijkagenten is 
direct een onderzoek ingesteld. Bij 
toeval kwamen zij een medewer-
ker van de betreffende school tegen 

en via hem zijn zij achter de iden-
titeit van de 17-jarige gekomen. De 
jongeman is vrijdag 3 maart aange-
houden voor verhoor. Op zaterdag 4 
maart om zes uur in de middag is hij 
weer heen gezonden. 

Verder prima verlopen
Overigens is de kermis verder prima 
verlopen en mochten vooral woens-
dagmiddag, zaterdag en zondag ve-
le bezoekers verwelkomt worden. Er 
hebben zich geen verdere ongere-
geldheden voorgedaan. Gezien alle 
vrolijke gezichten is genoten van dit 
jaarlijkse festijn. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Fietsen gestolen en gevonden...
Aalsmeer - In de nacht van 22 op 
23 februari was vanaf de Da Costa-
laan in Amstelveen een Cortina 

transportfiets gestolen. De fiets is 
donderdag 2 maart aangetroffen bij 
de stalling aan de Vlinderweg en in-

Sieraden weg na 
insluiping huis

Aalsmeer - Op zaterdag 4 maart 
heef tussen drie en zes uur in de 
middag een insluiping plaatsge-
vonden in een woning in het ap-
partementencomplex aan Kas. De 
bewoonster heeft geluiden ge-
hoord, maar dacht dat deze af-
komstig waren van de buren. Toen 
zijn rond ging kijken, ontdekte zij 
dat een groot aantal sieraden wa-
ren verdwenen. Om half zes in de 
middag kreeg de politie een mel-
ding van een inwoner die bij Kas 
twee verdachte vrouwen had 
zien lopen. De vrouwen kwamen 
schichtig het gebouw uitlopen en 
verdwenen richting het Drie Ko-
lommenplein. Mogelijk betreft het 
de vrouwen die de insluiping ge-
pleegd hebben. De vrouwen heb-
ben beide lang donker haar, droe-
gen een zwarte jas en een spijker-
broek. Het gaat om een jonge en 
een wat oudere vrouw. De politie 
is direct na de melding een buurt-
onderzoek gestart, maar de vrou-
wen zijn niet meer aangetroffen. 
Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Contant geld uit 
bedrijf gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 1 op donderdag 2 
maart is ingebroken in een plan-
tenbedrijf aan de Legmeerdijk. 
Via de kassen aan de achterzijde 
hebben de dieven zich toegang 
verschaft tot het pand en zijn ze 
naar de kantoren gelopen. Om 
binnen te komen zijn diverse deu-
ren geforceerd. Kasten en lades 
zijn open gemaakt. Ontvreemd 
is een hoeveelheid geld uit ver-
schillende geldkistjes. De inbraak 
heeft tussen zes uur in de avond 
en de volgende ochtend zes uur 
plaatsgevonden.

3 Winkeldieven 
betrapt

Aalsmeer - Op vrijdag 3 maart 
om tien over half een in de mid-
dag is een winkeldief op heter-
daad betrapt in een super op het 
Praamplein. Door een medewer-
ker werd gezien dat de 71-jari-
ge inwoner vier goederen in zijn 
tas stopte. De spullen werden bij 
de kassa niet uit de tas gehaald. 
Het ging om vlekkenspray, sani-
tairglans en onder andere vege-
tarische balletjes. De man is aan-
gehouden en meegenomen door 
agenten voor verhoor. Later op 
de avond is hij heen gezonden. 
De man heeft een boete gekre-
gen en een winkelverbod van een 
jaar. Op zaterdag 4 maart dacht 
een 42-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats ongezien 
twee deodorant sprays uit een 
winkel op het Poldermeesterplein 
mee te kunnen nemen. De man is 
aangehouden door de politie en 
na verhoor in de avond heen ge-
zonden. Er is proces-verbaal op-
gemaakt. Op maandag 6 maart 
om vier uur in de middag werd 
agenten gevraagd opnieuw naar 
het Poldermeesterplein te komen 
voor de aanhouding van een win-
keldief. Een 33-jarige vrachtwa-
genchauffeur had wel brood af-
gerekend, maar niet zijn beleg, 
een stuk kaas. De man heeft een 
bedrag dat staat voor diefstal in 
een winkel moeten afrekenen. 

DCB Tankstation 
vandaag open

Aalsmeer - DCB Energy maakt be-
kend dat het nieuwe Tank Easy & 
Truck Easy station aan de Brazil-
liëlaan 9a vandaag, donderdag 9 
maart, officieel zal worden geopend. 
Het tankstation is ontwikkeld met 
de filosofie ‘snel, makkelijk en voor-
delig tanken’ in gedachten. Om die 
reden is het station onbemand. Om 
13.00 uur wordt het tankstation op 

Veel aanmeldingen, nog boten nodig

Schoonmaakactie SPIE en 
NLDoet deze zaterdag
Aalsmeer - Wat gaat de tijd toch 
snel, het is zaterdag 11 maart al weer 
zover dat SPIE en NLDoet samen de 
rommel in de waterkanten en op de 
Westeinderplassen gaan oppakken. 
Ieder jaar weer zien de deelnemers 
het wel schoner worden, maar on-
danks dat is het toch altijd weer een 
hele berg wat er ingezameld wordt. 
SPIE heeft weer veel aanmeldingen, 
ook burgemeester Nobel en wethou-
der Jop Kluis zijn van de partij, maar 
het aantal boten mag nog wel wat 

meer worden. Nog niet alle kaarten 
voor de verschillende gebieden kun-
nen worden uitgedeeld. Een laat-
ste oproep van SPIE: Kom aanstaan-
de zaterdag om acht uur in de och-
tend naar de Watersport Vereniging 
Aalsmeer aan de Uiterweg 155. Voor 
een lekkere bak koffie of thee met 
een overheerlijk Westplasje van Voo-
ges. Daarna wordt, om uiterlijk 08.30 
uur, uitgevaren en gaan alle deelne-
mers ‘op jacht’ naar afval. Hopelijk 
wordt de actie ook dit jaar succesvol. 

Zaterdag klusactie NLdoet
Samen Een wil schoolplein 
omtoveren in buurtspeelplek
Aalsmeer - Saai hè? Dit is het 
schoolplein van Samen Een. De ba-
sisschool in het Centrum is zelf ook 
niet echt blij met de inrichting. De 
leerkrachten, leerlingen en ouder-
raad hebben daarom het plan op-
gevat om het schoolplein levendi-
ger te maken. Ze willen allerlei spel-
letjes op het plein schilderen, zoals 
mens erger je niet, hink stap sprong, 
twister en een loopcircuit, en enke-
le natuurlijke bankjes om te relaxen. 
Samen Een heeft daarom besloten 
mee te doen aan de landelijke ac-
tie van het Oranje Fonds, NLdoet. 
“Wij willen van het schoolplein een 
vrolijker speelplein maken, voor de 
schoolkinderen en voor kinderen 
die in de buurt wonen. Buiten spe-
len op ons plein wordt aantrekkelij-
ker met meer sport- en spelmoge-
lijkheden. Ook willen we met ouders 

en omwonenden samenwerken 
waardoor het schoolplein een edu-
catief en sportief onderdeel wordt 
van de hele buurt”, aldus de basis-
school in haar oproep aan met na-
me buurtbewoners. Voor het eerst 
doet Samen Een aan de actie NL-
doet. Dit plan past perfect in de 
doelstelling van deze actie voor so-
ciale initiatieven om mensen dichter 
bij elkaar te brengen. NLdoet vindt 
volgende week vrijdag 10 en zater-
dag 11 maart plaats. Samen Een 
hoopt op zaterdag 11 maart met ve-
le omwonenden het schoolplein om 
te kunnen toveren in een speelpa-
radijs voor de hele buurt. Help een 
dag(deel) mee, vele handen maken 
tot slot licht werk. Opgeven kan via 
de website van NLdoet, het opvrolij-
ken van het schoolplein van Samen 
Een is klus 27569.

Auto op z’n kop in ‘t gras
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk, 
net voor de kruising met de Burge-
meester Kasteleinweg, heeft zondag 
5 maart rond half zes in de middag 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den. Een 25-jarige automobilist uit 
Mijdrecht kwam vanaf de richting 
Kudelstaart en wilde rechtsaf slaan 
richting zijn woonplaats. Hij dacht 
dat de auto voor hem, bestuurd door 
een 22-jarige vriend, nog even gas 
zou geven om het stoplicht te halen, 

maar deze persoon remde juist. Om 
een botsing te voorkomen stuur-
de de man naar rechts en viel van 
het talud af. De auto belandde op 
z’n kop in het grasland. De bestuur-
der is met snijwonden in het gezicht 
en rugletsel per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. Zijn auto is to-
tal loss verklaard. De 25-jarige man 
had geen alcohol gedronken. 
Foto: KaWijKo Media,
Vivian Tusveld

Stichting Dag van je Leven
Hulp gevraagd bij vervullen 
ontroerende wensen
Aalsmeer - Naast het organiseren 
van de jaarlijkse botendag en feest 
in de feesttent, laat Stichting Dag 
van je Leven al jaren wensen uitko-
men van mensen met een verstan-
delijke beperking. Tijdens de kerst-
dagen heeft het bestuur bij ver-
schillende locaties van Ons Tweede 
Thuis kerstbomen geplaatst waar-
in papieren kerstballen gehangen 
konden worden met daarop een 
mooie wens. Maar liefst 250 wensen 
werden ingeleverd door de voorzie-
ningen in de regio Aalsmeer. 

Bijzondere wensen
Er zaten zeer ontroerende en mooie 
wensen bij. Sommige wensen zijn 
voor de meesten van ons eenvoudig 
uit te voeren of te bekostigen, maar 
vaak niet voor mensen met een be-
perking. Koffie drinken met een ge-
bakje erbij of een dagje met de 
hondjes uit. Leren pannenkoeken 
bakken en een bezoek aan de die-
rentuin en rijden in een trein. Of een 
verjaardagstaart met mijn foto en 

meerijden in een vrachtwagen. Een 
greep uit de wensen is te vinden 
op de website www.dagvanjeleven.
org. Misschien denkt u: Wanneer 
een cliënt iets wil dan kunnen ze 
dat toch bij Ons Tweede Thuis vra-
gen? Maar in de gezondheidszorg 
is behoorlijk bezuinigd en daardoor 
zijn veel dingen niet meer moge-
lijk. Stichting Dag van je Leven wil 
proberen om zoveel mogelijk wen-
sen in vervulling te laten gaan. Maar 
heeft daarbij financiële of creatieve 
hulp nodig. U kunt helpen door via 
de Bloeiende Ledenactie van de Ra-
bobank een stem uit te brengen. Dit 
kan nog tot 12 maart. Ook kan mee 
gedaan worden aan de actie van de 
Club van 100. Persoonlijk een kleine 
bijdrage leveren, mag natuurlijk ook, 
want ook daarmee kan de stichting 
mooie dingen doen. Ondersteunen 
kan tot slot ook door middel van uw 
eigen mogelijkheden en creativi-
teit om wensen in vervulling te laten 
gaan. Stuur hiervoor een mail naar: 
info@dagvanjeleven.org.

Inloopavond op maandag 20 maart
Herontwikkeling VVA terrein 
tot groen recreatiegebied
Aalsmeer - Het voormalig VVA-
terrein aan de Dreef wordt heront-
wikkeld tot een groen recreatiege-
bied voor jong en oud. Het plange-
bied wordt begrensd door de Bur-
gemeester Kasteleinweg, de Zwar-
teweg en de Dreef. Op maandag 20 
maart wordt het zogenaamde vlek-
kenplan gepresenteerd. In dit vlek-
kenplan hebben wensen en idee-
en van participanten een plek ge-
kregen. Belangstellenden worden 
uitgenodigd voor een inloop/in-
formatiebijeenkomst waar ieder-
een zijn of haar mening kan ge-
ven over het vlekkenplan. De bij-
eenkomst op maandag 20 maart is 
van 19.30 tot 21.00 uur in de kanti-

ne van FC Aalsmeer aan de Beetho-
venlaan 120 in de Hornmeer. De bij-
eenkomst begint om half acht met 
een korte inleiding door wethouder 
Gertjan van der Hoeven en een pre-
sentatie over het vlekkenplan door 
de klankbordgroep
Na de presentatie is er voldoende 
gelegenheid om de plannen nauw-
keuriger te bekijken, vragen te stel-
len aan medewerkers en om een 
mening te geven op het reactiefor-
mulier. Belangstellenden kunnen 
zich tijdens de bijeenkomst ook op-
geven voor een klankbordgroep. In 
de klankbordgroepen worden de 
plannen voor onderdelen van het 
terrein verder ontwikkeld.

feestelijke wijze geopend door wet-
houders Ad Verburg uit Aalsmeer 
en Polak uit Uithoorn. Vanuit DCB 
Energy zullen de directie en sales-
manager Hans de Hek aanwezig 
zijn. De openingsplechtigheid vormt 
de kick-off van een tweedaags ope-
ningsfestival. Twee dagen lang staat 
op locatie een DCB Tankteam klaar 
dat zorgt voor uitleg en hulp bij tan-
ken, ontvangt iedere bezoeker bij 
een tankbeurt een attentie en twee 
dagen lang kan men er smullen van 
de lekkerste gehaktbal van Neder-
land. 

middels weer retour bij de rechtma-
tige eigenaar. In dit geval is aangif-
te doen van diefstal beloond. De 
politie raadt aan altijd een vermis-
sing op te geven, soms ‘duiken’ fiet-
sen weer op. Wie mist bijvoorbeeld 
de zwarte heren- of jongensfiets 
op bijgaande foto? De transport-
fiets heeft een bruin zadel en bruine 
handgrepen en is voorzien van een 
grote bel. Bewoners van het Maarse 
& Kroonhof hebben zich ontfermd 

over de fiets en hopen met deze op-
roep de eigenaar terug te vinden. 
Bellen kan naar Anne-Marie Mun-
nik: 06- 52420223. 
Op vrijdag 3 maart is tussen tien 
voor acht in de ochtend en kwart 
voor twee in de middag helaas ook 
een fiets gestolen uit de Dorps-
straat. Gemist wordt een Gezelle 
herenfiets, type Orange en voorzien 
van een registratienummer dat ein-
digt op 323. 
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Spelregels en voorwaarden vastgelegd in Structuurvisie

Transformatieproces van 
Uiterlijk komt op gang
Aalsmeer - Het transformatiepro-
ces van Uiterweg lijkt goed op gang 
te komen. De van oudsher in het 
gebied aanwezige kwekerijgron-
den komen vrij, omdat veel onder-
nemers geen toekomstperspec-
tief meer zien. Dat vraagt om ingrij-
pen, anders zal het landschap in de 
loop van de tijd verrommelen. Ook 
zal er ingegrepen moeten worden 
om de unieke eilandenstructuur in 
de Westeinderplassen te behouden. 
Maar er zijn ook kansen. Aalsmeer 
heeft de ambitie om watersport en 
recreatie als economische pijler ver-
der te ontwikkelen. Het gebied rond 
de Westeinderplassen moet de spil 
vormen van het toeristisch recreatief 
profiel. Daarvoor is een kwaliteitsim-
puls nodig, zodat recreatie en toe-
risme als belangrijke pijlers van de 
economie beter kunnen worden be-
nut. De spelregels en randvoorwaar-

den voor dit transformatieproces 
zijn neergelegd in de structuurvisie 
Uiterweg, die is vastgesteld op 23 
april 2015. Deze structuurvisie is in 
een vergaande vorm van participa-
tie tot stand gebracht en mag reke-
nen op brede instemming vanuit de 
vertegenwoordigingen van de be-
langhouders in het gebied. Het gaat 
daarbij in eerste instantie om repre-
sentanten van de kwekers, jachtha-
vens en bewoners, zoals verenigd in 
de Stichting Transformatie Uiterweg 
Westeinderplassen (STUW), maar 
ook om stichting De Bovenlanden 
en individuele ondernemers.

Het gebied komt in beweging
De laatste tijd wordt er op de Uiter-
weg veel gesproken over particulie-
re initiatieven die ontstaan zijn en 
die mogelijk passen binnen het ka-
der van de structuurvisie. Wij be-

grijpen dat dit vragen oproept. De 
meeste plannen die in het gebied 
de ronde doen, bevinden zich ech-
ter nog in de fase van vooroverleg 
en zijn nog volop in ontwikkeling. 
Zolang de gemeente nog in overleg 
en onderhandeling is met grondei-
genaren en initiatiefnemers, kunnen 
daar uiteraard nog geen mededelin-
gen over worden gedaan. Pas wan-
neer het gemeentebestuur een for-
mele aanvraag heeft ontvangen en 
daarover een standpunt heeft in-
genomen, zal zij daar openlijk over 
communiceren. 

Recreatiewoningen
Vooralsnog heeft de gemeente al-
leen een formele aanvraag ontvan-
gen van Royal Terra Nova, waarbij 
het van oudsher aanwezige glastuin-
bouwbedrijf zal plaatsmaken voor 
maximaal 15 recreatiewoningen in 

Gemeente niet doof of blind als het om 
Schiphol gaat...
Geachte mevrouw van den Broek: 
Uw ingezonden brief in de Nieu-
we Meerbode vraagt om een re-
actie. Als oud wethouder en nu als 
raadslid van Pact kan ik u zeggen 
dat Aalsmeer heel veel tijd stopt in 
Schiphol. Wij zijn niet doof of blind 
(ik wordt ook zomers wakker ‘s 
nachts van overvliegende vliegtui-
gen als mijn slaapkamerraam open 
staat). Ook zijn wij niet omgekocht; 
Aalsmeer heeft geen corrupt be-
stuur en is geen bananenrepubliek. 
Wel zijn wij denk ik de afgelopen ja-
ren te meegaand geweest. Wat Pact 
betreft gaan wij nu alle middelen 
inzetten om groei van Schiphol te 
voorkomen. De wethouder heeft in-
middels een speciale werkgroep op 
verzoek vanuit de raad opgezet en is 
bezig om ook een adviesgroep van-

uit de samenleving samen te stel-
len; u kunt zich daarvoor bij hem 
aanmelden. Natuurlijk kunt u ook 
lid worden van een van de plaat-
selijke politieke landelijke partijen 
waar ook veel gesproken wordt over 
Schiphol. Zelf ben ik bij D66 met de 
2e kamer fractie regelmatig in over-
leg en ben daarnaast lid geworden 
van stichting behoud Woongenot 
Aalsmeer die ook actie voert tegen 
groei van Schiphol.
Mocht u meer willen weten of met 
mij van gedachten willen wisselen 
dan kunt mij als uw gekozen verte-
genwoordiger in ons gemeentebe-
stuur altijd bellen op telefoonnum-
mer 06-35517777. Ik sta ook in de 
gemeentegids.
Rik Rolleman
rik.rolleman@icloud.com

Plaats 54 op verkiezingslijst van de VVD

Robert van Rijn wil naar 
politiek Den Haag
Aalsmeer - Robert van Rijn, bijna 
40 jaar en inwoner van Aalsmeer, 
heeft zich kandidaat gesteld voor 
de VVD voor de aanstaande Tweede 
Kamerverkiezing. Hij staat op plaats 
54 en de kans is daarom klein dat hij 
ook daadwerkelijk in Den Haag zijn 
stem mag gaan laten horen. Ech-
ter dit betekent niet dat zijn ambi-
tie om landelijk actief iets terug te 
willen doen voor de maatschappij 
afgenomen is. Sterker nog, als de 
hoogst geplaatste VVD kandidaat 
in de Amstelland regio blijft Robert 
actief. Tot 15 maart heeft hij een 

heel programma van werkbezoe-
ken, ontmoetingen en bijeenkomst 
met inwoners van de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen 
en Ouder-Amstel. “Ik wil mij graag 
hard maken voor iedereen die in 
deze regio woont of werkt. Natuur-
lijk het liefste doordat iedereen op 
de VVD en mij stemt.” Hij vindt zich-
zelf echt een regio kandidaat. Ge-
boren in Amstelveen, later inwoner 
van Uithoorn en nu woonachtig in 
Aalsmeer. 
De politiek heeft Robert altijd ge-
boeid. Sinds 2010 zit hij in de plaat-

selijke politiek en is hij fractievoor-
zitter van de VVD Aalsmeer. In het 
dagelijkse leven is hij directeur bij 
het ROC Horizon, een grote mid-
delbare beroepsopleiding in Noord-
Holland. Na zijn studie rechten is 
hij het onderwijs ingedaan, al vijf-
tien jaar inmiddels heeft hij dage-
lijks te maken met jongeren van al-
lerlei pluimage. Het zal niemand 
verbazen dat hij zich in Den Haag 
hoopt te mogen inzetten op het ge-
bied van onderwijs. “Beroepsoplei-
dingen doen wij in Nederland goed. 
Waar ik wel verbeterpunten zie is in 

Wethouders Verburg en Kluis: “Omdenken is wennen”

Fracties willen meer tijd voor 
vaststelling nieuw afvalplan 
Aalsmeer - Met ‘omgekeerd afval 
inzamelen’ wil de gemeente kansen 
pakken voor een duurzame ontwik-
keling. 
Een nieuw afvalplan is hiervoor ge-
realiseerd en streven hierbij is een 
afvalscheiding van 75 procent van 
het huishoudelijk afval en de hoe-
veelheid restafval terugbrengen 
naar maximaal 100 kilo per inwo-
ner in 2020. Makkelijker gezegd, 
dan gedaan, zo lijkt. Maar de wet-
houders Ad Verburg en Jop Kluis 
zijn ervan overtuigd dat het nieuwe 
afvalplan zorg gaat dragen aan een 
betere afvalscheiding. Beiden be-
grijpen best dat dit ‘omdenken’ tijd 
nodig heeft en willen ruim een half 
jaar uittrekken voor goede voorlich-
ting en het creëren van draagvlak. 
Bovendien gaat 100 dagen lang met 
100 gezinnen als proef geprobeerd 
worden 100 procent afval te schei-
den. Anders inzamelen is niet alleen 
beter voor het milieu, maar uiteinde-
lijk ook voor iedere portemonnee. In 
de landelijke wetgeving wordt afval 
gezien als een grondstof voor nieu-
we producten, hergebruik dus, rest-
afval aandragen gaat in de komen-
de jaren flink stijgen in de kosten 
van verwerking. 

Twee varianten
Het nieuwe inzamelsysteem is er zo 
op gericht dat inwoners gestimu-

leerd worden afval goed geschei-
den aan te bieden. Twee varianten 
zijn uitgewerkt, beiden hebben als 
uitgangspunt het verhogen van de 
dienstverlening op de waardevol-
le grondstoffen PMD en GFT en het 
verlagen van de service op restafval. 
In variant één behouden alle huis-
houdens ‘gewoon’ drie afvalcontai-
ners. Deze zijn voor papier (geen 
verandering), voor PMD (plastic en 
metalen verpakkingen en dranken-
kartons) en GFT (groenten, fruit en 
tuinafval). In de GFT-bak mogen 
overigens ook etensresten gedepo-
neerd worden. Dit is niet bij ieder 
huishouden bekend, zo hebben de 
wethouders ervaren. Wat overblijft 
is restafval en hiervoor gaan onder-
grondse verzamelcontainers in de 
wijken neergezet worden, waarvoor 
per inworp 1,55 euro in rekening 
wordt gebracht. Huishoudens langs 
de lintbebouwing krijgen wel vier 
containers. De hoogbouw gaat een 
bak inleveren, de PMD inzameling 
gebeurt met verzamelcontainers.

Zelfde basistarief
In variant twee komt er wel bij al-
le huishoudens in de laagbouw 
een vierde container voor het rest-
afval bij. Het college kiest voor va-
riant één, omdat deze leidt tot een 
scheidingspercentage van 78 pro-
cent, een goede dienstverlening en 

een eerlijkere verdeling van de kos-
ten. Er wordt een basistarief voor ie-
der huishouden ingevoerd. In vari-
ant twee zal het scheidingspercen-
tage lager liggen (73 procent) en 
blijft de onevenwichtige tariefstruc-
tuur. Hoogbouwbewoners betalen 
met het huidige inzamelsysteem 
een tarief van 196 euro en dit wordt 
gecompenseerd door de hogere ta-
rieven (320 euro) die wordt betaald 
door de meerderheid van de inwo-
ners. In variant één wordt het basis-
tarief circa 240 euro voor alle huis-
houdens. 
Verbanden en luiers
De wethouders Verburg en Kluis zijn 
thuis al helemaal aan het omdenken. 
“Je houdt echt bijna geen restafval 
over”, zegt Ad Verburg. Jop Kluis be-
aamt dit. “Het is ook eigenlijk best 
leuk om te doen, zeker als je weet 
dat het beter voor het milieu is.” Ge-
filosofeerd wordt over wat restaf-
val nu precies is. Resten van thee-
lichtjes, watten en wattenstokjes? 
Een uitdaging vormen nog de ver-
werking van incontinentieverbanden 
en luiers. Het is nog restafval. Dus 
zullen vele ouderen en jonge gezin-
nen heel wat meer kosten hebben. 
“We denken aan een aantal klikken 
gratis”, zegt Kluis. Ieder huishouden 
krijgt namelijk een pasje met een 
chip om de ondergrondse verzamel-
container te openen. 

Behoorlijke investering
Voor de aanschaf van nieuwe con-
tainers, waarvan de kleur van het 
deksel de soort bak aan zal geven, 
en ondergrondse verzamelcontai-
ners met diftarsysteem is een kre-
diet nodig van 1.8 miljoen euro. Bo-
vendien zal er een toename zijn van 
kosten voor de afvalinzameling van 
82.000 euro per jaar. In de gezamen-
lijke vergadering van de commissies 
is afgelopen donderdag 2 maart het 
nieuwe afvalplan voor het eerst be-
sproken. Met open armen is ‘om-
denken’ niet ontvangen. De VVD 
vond het een behoorlijke investe-
ring, zeker omdat er een kans is dat 
Aalsmeer ingehaald wordt door de 
techniek van alles scheiden bij het 
eindstation. PACT gaf aan voor het 
scheiden van afval te zijn, hoe meer, 
hoe beter zelfs. Echter de vrees is er 
voor illegale stort in bosjes, de tex-
tielcontainer of de bak van de bu-
ren. Ook AB gaf aan de investering 
wel heel hoog te vinden en wees 
eveneens op de opkomende tech-
niek. Het CDA was honderd pro-
cent voor en stemde direct voor va-
riant één. De andere fracties (VVD, 
AB en PACT) gaven aan het onder-
werp nogmaals in de eigen vergade-
ring te willen bespreken. Ook willen 
de fracties meer de wensen van in-
woners peilen. Wat willen zij? Het af-
valplan wordt volgende maand op-
nieuw besproken in de commissie-
vergadering. De wethouders Ver-
burg en Kluis zijn overigens niet 
verbaasd dat de gemeenteraad om 
meer tijd heeft gevraagd. “Voor ons 
is het inmiddels helemaal duidelijk. 
Wij zijn er al zoveel maanden mee 
bezig. Omdenken is wennen.”

Door Jacqueline Kristelijn

een groene setting. Het ontwerpbe-
stemmingsplan dat daarvoor is op-
gesteld, heeft tot en met 23 febru-
ari 2017 voor zienswijzen ter inza-
ge gelegen. Ook voor andere plan-
nen, die op instemming van de ge-
meente kunnen rekenen, zal in het 
kader van de ruimtelijke procedure 
altijd de mogelijkheid bestaan om 
daarover een inspraakreactie en/of 
zienswijze naar voren te brengen.

Nieuwe initiatieven
De structuurvisie is een leidraad 
voor de beoordeling van ruimtelijke 
initiatieven en geeft sturing aan het 
bouwplanoverleg tussen gemeen-
te en initiatiefnemers. De structuur-
visie geeft vervolgens de basis om 
voor passende initiatieven af te wij-
ken van het geldende bestemmings-
plan. Kortom: de structuurvisie heeft 
zowel een interne werking als exter-
ne werking. De visie heeft een zelf-
bindende werking voor de gemeen-
te en verleidt andere partijen om sa-
men vorm te geven aan de ruimte-
lijke transformatie. Het daagt ande-
re partijen nadrukkelijk uit om met 
initiatieven te komen en tot realisa-
tie te brengen. De structuurvisie legt 
niet aan de voorkant alles vast, maar 
biedt - binnen kaders - ruimte voor 
dynamiek en maatwerk.

de aansluiting van het basisonder-
wijs naar het beroepsonderwijs en 
de aansluiting van onderwijs op het 
bedrijfsleven.” 

Jongeren en veiligheid
Ook (kwetsbare) jongeren heb-
ben de volle aandacht van Robert. 
Op het gebied van de werkloosheid 
zegt hij dat er nog veel werk te ver-
richten is en veiligheid vindt hij be-
langrijk. “Ik wil mij sterk maken voor 
een veilig, goed opgeleid en zorg-
zaam Nederland. Ik wil bijdragen 
aan meer politie op straat, meer 
respect vragen voor onze hulpverle-
ners en zorgen voor wetgeving die 
raddraaiers wat harder straft.” Wat 
misschien niet iedereen weet is dat 
Robert zoon is van een Nederland-
se vader en een Poolse moeder. Hij 
is daarom ook goed bekend met de 
problematiek rondom arbeidsmi-
granten. Robert spreekt heel goed 
de Poolse taal en heeft middels een 
filmpje op facebook alle Poolse Ne-
derlanders opgeroepen om vooral 
ook te gaan stemmen. 
De sprong mogen maken van plaat-
selijke politiek naar de Tweede Ka-
mer lijkt hem fantastisch. “Mijn 
doelstelling is minimaal acht jaar. Ik 
zie Kamerlid zijn als een ambt, een 
eer, geen tussenstap naar een ho-
gere functie. Met acht jaar kan je 
meer stabiliteit creëren in het land, 
kan je iets betekenen.” 
Robert is ook realistisch. Hij weet 
dat Den Haag met plaats 54 mis-
schien nog iets te hoog gegrepen is. 
“De kans dat ik in Aalsmeer blijf is 
groter.” Het scenario als hij toch ge-
kozen wordt. “Dan moet ik mij don-
derdag melden in Den Haag, meld 
mij af als directeur en moet mijn 
fractie op zoek naar een opvolger.” 
Robert hoopt tot 15 maar nog veel 
reacties van regiobewoners te krij-
gen. Voor wie hem niet tegen komt 
op straat of bij een bijeenkomst, een 
bericht sturen kan naar robert@
vvdaalsmeer.nl of naar zijn facebook 
pagina Robert van Rijn VVD. 
Door Jacqueline Kristelijn

Wodan Eik en struiken Baanweg toch 
weg voor nieuwbouw Polderzoom
Afgelopen week ontving bewoner 
Johan Jonker bericht van de ge-
meente over de bomen langs het 
Baanvak: “Zoals u weet is in op-
dracht van de gemeente onderzocht 
of de bomen verplant kunnen wor-
den. Het onderzoek is inmiddels af-
gerond en het rapport is beschik-
baar. Geconcludeerd wordt dat het 
verplanten relatief lastig zal zijn en 
enkele (onoverkomelijke) obstakels 
kent. De kans op een succesvol-
le verplanting is laag. Geadviseerd 
wordt om grote, goed voorbereide 
en geschikte nieuwe bomen te ko-
pen. De kosten daarvan zijn lager 
en de bomen van de kwekerij zul-
len geen uitval geven. De conclusie 
uit het rapport om de bomen niet te 
verplaatsen, neemt het college over. 
Bedoeling is dan wel om in de na-
bijheid van de groenstrook nieuwe 
bomen terug te planten en daar-
bij te kiezen voor grotere exempla-
ren dan gebruikelijk. In het naast-
gelegen projectgebied Polderzoom 
is hiervoor de ruimte beschikbaar.”
Zijn antwoord op de volgens hem 
Wodaneik soap: “Het doek gaat nu 
echt vallen. Ook voor de vervangers 

van de oude Wodan Eik in het Baan-
vak. Na een onderzoek van enkele 
specialisten is men tot de conclusie 
gekomen dat het niet zinvol lijkt de 
eiken aan het Baanvak te verplan-
ten. Het rooien en vermalen van de 
Eiken zal hun lot zijn. Hiermee komt 
de gemeente de belofte na om van 
de grond rondom de oude N201 zo-
veel mogelijk geld te maken. En ver-
breekt het de belofte om de ou-
de Wodan Eik te vervangen. Tevens 
zullen daarbij ook bijna alle strui-
ken die met een boomplantdag zijn 
gepoot gerooid worden. Aanvan-
kelijk zou er tussen Baanvak en de 
Spoorlaan op die grond een water-
villa worden gebouwd. Later kwa-
men er plannen dat het wel wat gro-
ter mocht en werd het een flat met 
twee torens. Dan moest er wel in-
gebroken worden in een ander be-
stemmingsplan. Dat van Westein-
derhagen. Rest ons de vurige wens 
dat er weer voldoende groen terug 
geplant wordt. Hopelijk mag dat ook 
wat kosten. 

Johan Jonker
johan.jonker@zonnet.nl

Veel meer starts en landingen door 
sluiting Kaagbaan (70 dagen lang)
Zolang de Kaagbaan is gesloten 
(70 dagen lang) komen er bijna 400 
starts en landingen per dag over uw 
hoofd, in plaats van ruim 200. Waar-
om vertelt Schiphol u dat niet? Mis-
schien dat u het nog weet: in het Al-
dersakkoord - een akkoord waar 
Aalsmeer sowieso alleen maar bij 
heeft verloren – is ook nog afge-
sproken om de informatievoorzie-
ning aan de omgeving te verbete-
ren. Een gebeurtenis als het ‘groot 
onderhoud’ aan de Kaagbaan is dan 
toch een mooie gelegenheid om 
de daad bij het woord te voegen? 
De gevolgen van de sluiting van 
de Kaagbaan gedurende tien we-
ken voor Aalsmeer en Uithoorn zijn 
daarvoor ernstig genoeg, zou je zeg-
gen. Niet dus. In de Gebruiksprog-
nose 2017, de officiële jaarplanning 
van Schiphol voor het Gebruiksjaar 
2017 – dat loopt van november tot 
november – bestond Schiphol het 
om te volstaan met de melding dat 
‘de Kaagbaan vanwege groot on-
derhoud gedurende meerdere we-
ken niet beschikbaar zal zijn.’ Voor 
meer informatie zouden de lezers te 
zijner tijd (!) terecht kunnen, jawel, 
op de website van BAS.
Over ruim een week echter gaat de 
Kaagbaan dicht en tot op heden is 
nergens op de website van BAS te 
vinden wat dat voor u als omwo-
nenden van de Aalsmeerbaan en 
de zuidelijke Zwanenburgbaan con-
creet betekent in decibellen extra 

geluidbelasting. En de aantallen ex-
tra starts en landingen overdag en ’s 
nachts (per jaar): die moet je weten 
te vinden op pagina 50 van een pre-
sentatie van Schiphol…
Dus hebben wij met de beschikba-
re informatie voor u een rekensom-
metjes gemaakt. De details vindt u 
op aalsmeerbaan.nl, onder Activi-
teiten. Het komt erop neer dat de 
Aalsmeerbaan in tien weken ruim 
12.000 starts en landingen extra 
krijgt en de zuidelijke Zwanenburg-
baan in dezelfde periode ruim 6.000 
starts.
Dat zijn exorbitante aantallen, die in 
die periode niets van het woongenot 
overlaten; laten we maar gewoon 
zeggen waar het op staat . U kunt er 
van op aan dat wij – helaas achter-
af - een procedure gaan voeren om 
voor die tijdelijke derving van het 
woongenot een compensatie te krij-
gen van de staatssecretaris. Ik hoef 
u niet te vertellen bij welke vereni-
ging u zich vrijblijvend en kosteloos 
per e-mail kunt aanmelden als sup-
porter voor deze procedure.
Voor de komende periode advise-
ren wij u allereerst om heel zorgvul-
dig om te gaan met uw stem voor 
de Tweede Kamer (zie het Stemad-
vies op aalsmeerbaan.nl), en daarna 
zeventig dagen lang met BAS te de-
len wat de sluiting van de Kaagbaan 
overdag en ’s nachts met u doet. 
Jan Boomhouwer, secretaris Be-
houd Woongenot Aalsmeerbaan

ingezonden

ingezonden

ingezonden



Kudelstaart - Het nieuwe tiener- 
en jongerencentrum in de voormali-
ge bibliotheek aan de Graaf Willem-
laan is afgelopen zaterdag 4 maart 
officieel geopend. Nadat de gebrui-
kers en de jongeren- en jeugdwer-
kers enkele maanden flink de han-
den uit de mouwen hebben gesto-
ken, is het gebouw omgetoverd tot 
een gezellig centrum waar allerlei 
activiteiten gehouden kunnen en 
gaan worden. Zaterdagmiddag wer-
den jongeren, tieners, omwonenden 
en belangstellenden uitgenodigd 
een kijkje te komen nemen. Ook de 
mensen van Vita en Humanitas wa-
ren aanwezig om het Financieel Ca-
fé te promoten, dat hier eens in de 
maand zitting gaat nemen.
Er waren diverse workshops, de 
jongeren trakteerden op hapjes en 
drankjes en natuurlijk was er een 
officieel moment. De naam van het 
nieuwe centrum werd bekend ge-
maakt. Onder luid tromgeroffel door 
de kinderen uit de buurt onthulde 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
de officiële opening. Nadat hij het 
lint had doorgeknipt, schoof er een 
ballonenhaag omhoog en werd de 
nieuwe naam zichtbaar: Place2Bieb.
Place2Bieb is bedacht door Dami-
an, één van de jongeren die hier-
voor een mooie prijs kreeg, een Ice 
Watch. Ook de tieners en jongeren 
werden verrast. Uit handen van de 
wethouder kregen zij een cheque 
voor het aanschaffen van een Game 
Console (een systeem om video’s te 
spelen) en buitenattributen.

Actief 
Nadat de wethouder nog enke-
le mensen in het zonnetje had ge-
zet konden alle aanwezigen actief 
aan de slag. Cultuurpunt Aalsmeer 

en Sportservice Aalsmeer verzorg-
den workshops, zoals bijvoorbeeld 
dansen of taekwondo. Veel jonge-
ren volgden de les van DJ Akira of 
zetten zich in voor de beautycorner.  
En ook de allerkleinsten vermaakten 
zich goed op het springkussen. 
Jong en oud genoten van de posi-
tieve sfeer onder het genot van een 
hapje en wat lekkers.

Geslaagde opening
De Binding en DOCK en alle tie-
ners- en jongeren, bedanken alle 
belangstellenden voor hun bezoek. 
Zij kijken terug op een geslaagde 
opening van het nieuwe tiener- en 
jongerencentrum. Place2Bieb biedt 
plaats aan tieners en jongeren van 
10 tot en met 23 jaar. De tieners van 
10 tot en met 15 jaar zijn welkom bij 
de inlopen georganiseerd door de 
Binding. Voor meer informatie over 
deze inlopen zie www.debinding.nl. 
De jongeren vanaf 15 jaar kunnen 
terecht bij de inlopen van  DOCK. 
Kijk voor meer informatie over deze 
inlopen op www.dock.nl. 

krantk i n d e r -   e n   j e u g d

Schaken
Luuk loopt verder uit bij 
jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - In de 19e ronde van de 
jeugdcompetitie was er weer veel 
strijd bij AAS. De meest spectacu-
laire uitslag was wel die van een ge-
concentreerd spelende Sam die Wil-
lem een harde nederlaag toebracht. 
Vriend Luuk maakte goed gebruik 
van deze vriendendienst door de 
opmars van Rune te stuiten en zijn 
voorsprong op Willem op 2,5 punt te 
brengen.
De sensatie had nog groter kunnen 
zijn als Tim iets beter had opgelet te-
gen de nummer drie, Jasper. In een 
op en neergaande strijd wist Tim te 
promoveren naar dame en het he-
le bord leeg te maken. Met alleen 
een koning zag het er somber uit 
voor Jasper en systematisch werd 
hij naar de hoek gedreven. Tim zette 
zijn eigen koning nog één veld beter 
en zag tot zijn ontzetting dat zijn te-
genstander niet meer kon zetten en 
ook niet schaak stond, pat dus! Een 
half punt verspeeld en grote hilari-

teit bij het publiek dat rond het bord 
stond. Ruben en Robert deelden het 
punt op vreedzame wijze. Stijn won 
van Kevin en Ryan was vrij.
Door Ben de Leur

Tim in actie bij de jeugdcompetitie-
avond schaken bij AAS.

Basketbalcompetitie jeugd
U14 strijdend ten onder
Aalsmeer - Enigszins onderbezet 
begon het team U14 van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer aan de wed-
strijd tegen de Windmills uit Zaan-
dam. Met slechts één wisselspeler 
tegen een team met vier wisselspe-
lers is op voorhand lastig. Tegen het 
einde van de eerste periode kon de 
tegenstander bijna een vers team in 
positie brengen. Eindstand eerste 
periode: 16-8. Het team uit Zaan-
dam werd gecoacht door een uiterst 
enthousiaste coach met een stem 
als een scheepshoorn. Aan de an-
dere kant van het IJ konden ze ‘m 
horen, op de tribune hielden de toe-
schouwers er een fluittoon in het 
gehoor aan over. Het sorteerde wel 
effect, de mannen uit Zaandam lie-
pen met gemak uit. Tel daarbij op 
dat ze twee spelers hadden van uit-
zonderlijke lengte en het leek een 

gelopen race. Eindstand tweede pe-
riode: 34-16 Ook in de derde perio-
de zat het voor Aalsmeer niet mee. 
Veel, heel veel kansen, maar om on-
duidelijke redenen gingen de bal-
len er niet voldoende in. Het ge-
luk kon kennelijk niet worden af-
gedwongen. Maar het moet gezegd 
de roeptoeter coach bleef met verve 
zijn team aanmoedigen en dat wierp 
toch z’n vruchten af. Eindstand der-
de periode: 44-28. Ook in de vier-
de periode kon Aalsmeer het tij niet 
keren. De mannen van het Zaanse 
team waren te fris en met twee uit-
schieters qua lengte een maatje te 
groot. Toch was er geen moment dat 
het team uit Aalsmeer de vechtlust 
verloor. Ze geloofden dan wellicht 
niet in de overwinning, maar ze wa-
ren vastbesloten hun huid duur te 
verkopen. Eindstand: 64-42. 

Met twee treffers had Iris een groot aandeel in het behaalde gelijkspel. 
Foto: Ruud Meijer

Voetbal
Meiden FCA laat wakker?
Aalsmeer - Zaten zaterdag de ge-
le reserve shirts niet lekker, of wa-
ren de meiden van MO17-2 van FC 
Aalsmeer nog niet wakker? De eer-
ste helft speelden ze slordig en on-
gemotiveerd voetbal. Tegenstan-
der De Meer MO17-1 wist hier wel 
raad mee. Binnen vijf minuten keek 
Aalsmeer tegen een achterstand 
aan: 0-1. Na een half uur spelen 
produceerde De Meer een zondag-
schot, de bal vloog over Aalsmeer 
keeper Sam in de kruising: 0-2. Dit 
was ook de ruststand. 
Na een peptalk in de rust gingen 
de Aalsmeer meiden voortvarend 
van start. Nu was het Aalsmeer dat 
na vijf minuten scoorde. Iris schoot 
met een fraai laag schot de stand 

naar 1-2. Met snelle counters bleef 
De Meer gevaarlijk. Na 20 minuten 
kon de Aalsmeer defensie De Meer 
niet van scoren af houden: 1-3. De 
Aalsmeer meiden bleven echter 
knokken en dit resulteerde na 30 
minuten in een prachtig doelpunt 
van Tanja: 2-3. 
Een spannende eindfase brak aan. 
Twee minuten voor tijd veerde al-
le Aalsmeer supporters op. Uit een 
prachtige Aalsmeer aanval knalde 
Iris de bal hoog over De Meer kee-
per in de touwen: 3-3. Kort na de 3-3 
floot de scheidsrechter voor het ein-
de. Jammer dat de Aalsmeer mei-
den pas in de tweede helft gemoti-
veerd begonnen te voetballen, wel-
licht hadden ze dan wel gewonnen...

Kiwi ballen voor Jozefschool
Aalsmeer - Stickers sparen die 
op de kiwi’s zitten heeft weer een 
prachtig resultaat opgeleverd van 
ruim 20 groene ballen. Vooral de 
kleuters, maar ook de andere leer-
lingen van de Jozefschool kunnen 
weer naar hartenlust spelen, stuite-

ren gooien, rollen en nog veel meer 
balspelen doen dankzij de actie 
‘Fruit, een lekkere buit’.
Fruit eten is allang geen ‘moetje’ 
meer op de Jozefschool, maar da-
gelijks plezier voor iedereen, met 
uiteindelijk ook een speels resultaat.

Week van gezond verstand 
en Globaland op Westplas
Aalsmeer - De tweede klas van de 
Westplas mavo in Aalsmeer doet 
deze week mee aan ‘De Week van 
Gezond Verstand’ en het ‘Globaland’ 
project, een spannend simulatiespel 
over de maatschappij en de wereld.
Maandag, dinsdag en woensdag 
staan in het teken van het ‘Gezonde 
verstand’. De leerlingen volgen al-
lerlei workshops die te maken heb-
ben met het nemen van verstandige 
keuzes als het gaat om: verkeersvei-
ligheid, drank, drugs, discriminatie, 
voeding, social-media enz. Daarna 
volgt op donderdag en vrijdag Glo-
baland. Het project staat in het te-
ken van de virtuele wereld die Glo-
baland heet. De situatie in de lan-
den in Globaland is problematisch. 
Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, 
er zijn geen goede wegen en het 
milieu is vervuild. De leerlingen vor-
men in groepjes de nieuwe leiders 
van deze landen. In vier spelrondes 
is het hun taak om de situatie in hun 
land te verbeteren. 
Alle opdrachten gaan over mondia-

le problemen zoals oneerlijke han-
del, vrouwendiscriminatie, vluchte-
lingenproblematiek, honger en ar-
moede in de wereld. Tijdens de spe-
lopdrachten worden leerlingen aan 
het denken gezet over deze proble-
men en wat wij hier in Nederland 
mee te maken hebben en vormen ze 
hier een eigen mening over. Boven-
dien krijgen de leerlingen tips over 
hoe ze zich in kunnen zetten tegen 
deze mondiale problemen. 
Het Globaland project is onder-
deel van Stichting Cross Your Bor-
ders. Deze stichting is in 2004 opge-
zet door een groep jongeren die zich 
betrokken voelt bij mondiaal on-
recht. Sindsdien is het initiatief sterk 
gegroeid en nemen jaarlijks onge-
veer 250 scholen deel aan diens on-
derwijsprojecten. Naast Globaland 
organiseert Stichting Cross Your 
Borders diverse andere onderwijs-
projecten met betrekking tot mon-
diale problematiek en ondernemer-
schap. Kijk voor meer informatie op 
www.crossyourborders.nl.

Veel animo voor nestkastjes 
timmeren op Boerenvreugd
Aalsmeer - Zondag 5 maart kon-
den er op kinderboerderij Boe-
renvreugd nestkastjes getimmerd 
worden. In februari, tijdens de Vo-
geldag, was er ook al de mogelijk-
heid om een nestkastje te timmeren. 
Door sneeuwval was het bezoekers-
aantal toen lager dan verwacht. Er 
waren nog bouwpakketjes over en 
zo konden er deze zondag opnieuw 
nestkastjes worden getimmerd. Af-
gelopen zondag was het weer beter 
en velen wisten de weg naar Boe-
renvreugd in de Hornmeer te vin-
den. Timmermannen Cees en Cees 
waren aanwezig voor timmerhulp en 
het nodige advies. Nu maar hopen 
dat de nestkastjes goedgekeurd 
worden door de koolmeesjes en dat 

de kinderen kunnen genieten van 
deze leuke vogeltjes.

Zondag voorstelling in Poppentheater

Zwerftocht Odysseus met 
deegrollers en vergiet
Amstelveen - Met de Noord-Hol-
landse Theatertrofee, de Alkmaar-
se Cultuurprijs en een Zilveren Kre-
kel op zak komt jeugdtheatergroep 
Unieke Zaken naar het Amstelveens 
Poppentheater om voor iedereen 
vanaf 6 tot 106 jaar de voorstelling 
‘Odysseus’ te spelen. Het verhaal 
over de held Odysseus speelt zich 
af in een Griekse Taverna. Het pu-
bliek is te gast, maar er is iets mis 
gegaan met de reservering. Om de 
tijd te overbruggen trakteren Pe-
tros en Maria Boltakis het publiek 
op een heerlijke amuse: de grootse 
en meeslepende avonturen van de 
Griekse oerheld Odysseus. Het ver-

haal over zijn zwerftocht terug naar 
zijn geliefde wordt met alles wat in 
de keuken aanwezig is tot leven ge-
bracht: deegrollers worden zwaar-
den, een vergiet een helm, een tafel-
kleed een mooie jurk, een fritespan 
wordt een boot en ovenwanten ver-
anderen in zeemonsters. Odysseus 
is een wervelende combinatie van 
spel, poppen en objecten, overgo-
ten met een humoristische en mu-
zikale saus. Te zien in het Amstel-
veens Poppentheater op zondag 12 
maart om 14.30 uur. Reserveren kan 
via 020-6450439; info@amstelveen-
spoppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl.

Wethouder Gertjan Verhoeven opende het vernieuwde Place2Bieb afgelopen 
zaterdag. Damian werd extra in het zonnetje gezet. Hij heeft de naam voor het 
tiener- en jongerencentrum in Kudelstaart verzonnen. Foto: Ria Scheewe

Diverse workshops waren er tijdens het open huis. Foto: www.kicksfotos.nl.

Place2Bieb naam van nieuw 
tiener- en jongerencentrum
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Honkballen en softballen
Thamen teams gaan bijna 
weer buiten trainen 
De Kwakel - De komende week 
trainen de diverse teams van honk- 
en softbalvereniging Thamen nog 
één keer in de verschillende gym-
zalen in Uithoorn. Een beetje afhan-
kelijk van het weer hopen de teams 
vanaf maandag 13 maart weer het 
gras en gravel te mogen opzoeken 
van het eigen complex. Komend 
seizoen komt Thamen met acht-
tien teams uit in de competitie, de-
ze teams gaan vanaf tweede week 
april weer competitie spelen. Tot die 
tijd spelen zij nog diverse oefen-
wedstrijden en toernooien ter voor-
bereiding van het seizoen. Zater-
dag 25 maart organiseert Thamen 
een groot honkbal pupillen toernooi 
(leeftijdscategorie van 9 tot en met 
12 jaar) waarbij er vijftien deelne-
mende teams uit de regio op bezoek 
komen. Zondag 2 april is het de 
beurt aan de honkbal aspiranten (13 
tot en met 15 jaar) waarbij tien deel-
nemende teams zijn te bewonderen 
op het complex aan de Vuurlijn in 
De Kwakel. Vanaf 5 jaar kunnen kin-
deren bij Thamen komen beeballen 
(een voorloper op honk- en softbal). 
Daarna maken ze de overstap naar 
honk- of softbal. Voor volwassenen 
met weinig tot geen ervaring is er 

altijd de mogelijkheid om te komen 
spelen in het zeer recreatieve slow-
pitch team. Ook in alle jeugd en se-
nioren teams is nog voldoende plek 
voor enthousiaste nieuwe leden.
Dit jaar biedt Thamen ook weer soft-
bal pupillen aan voor meiden van 10 
tot en met 12 jaar. Ben jij snel, kan 
je goed gooien, maar wil je ook hard 
slaan? Dan is dit je kans!
Een ieder mag altijd geheel vrijblij-
vend één maand gratis meetrainen. 
Interesse? Stuur dan een e-mail 
naar: nieuweleden@thamen.info en 
er wordt snel contact opgenomen.

Vrijdag weer darten in Dorpshuis
Tibor Hogervorst trotse 
koploper bij Poel’s Eye
Poelgilderdam - Door het car-
navalsgedruis was er geen darts-
spektakel in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Dit gaf uw correspondent 
de gelegenheid het seizoen van de 
Poel’s Eye tot nu toe te evalueren. 
Tweederde van het seizoen (tien van 
de vijftien speelavonden) was on-
dertussen gespeeld. Drie darters in 
het bijzonder vielen het meest op. Ti-
bor Hogervorst had nog niet eerder 
de finale van het Hoogste Niveau 
gehaald, maar dit seizoen lukte dat 
maar liefst vier keer. Ook had Tibor 
twee keer de Hoogste Uitgooi van 
de avond, waaronder van de laatste 
speelavond. Dit alles leverde zoveel 
bonuspunten op dat hij momenteel 
zelfs fier aan kop gaat in de stand. 
Remco Maarse verloor vóór dit sei-
zoen ook vele finales van het Hoog-
ste Niveau (dertien keer tegenover 
één maal winst), maar wist deze 
trend dit seizoen te doorbreken met 
twee overwinningen (tegen Tibor). 
Remco had ook twee keer de Hoog-
ste Uitgooi van de avond en beland-
de zodoende op de tweede plaats. 
Erik Jan Geelkerken won in zes sei-
zoenen tijd vier speelavonden, maar 
nooit meer dan één per seizoen. Dit 
seizoen won Erik Jan al twee speel-
avonden en belandde hierdoor op 
gelijke hoogte (tweede) met Rem-
co. Ook de jeugdige darters Moreno 
Blom en Lars Plaisier vielen op. Mo-
reno Blom bereikte drie keer de hal-
ve finale en had twee keer de Hoog-
ste Uitgooi, waardoor hij momen-
teel keurig op de vierde plaats ge-
noteerd staat. Lars kwam dit seizoen 
slechts twee keer, maar won uiterst 
knap beide avonden. Regerend 
kampioen William Hunitetu was de 
afgelopen drie seizoenen nadruk-
kelijk aanwezig, hij werd achtereen-
volgens twee keer tweede en één 
keer eerste, en won ondertussen elf 
speelavonden. Momenteel staat hij 
‘slechts’ vijfde, maar iedereen vreest 
het moment dat hij het weer op zijn 
heupen krijgt. De overige Top Tien 
(huldigings-) plaatsen worden bezet 
door Bak (6de), Nick Dekker (7de), 
Tjitte (8ste), Danny Zorn (9de), Gil-
bert en Huib (gedeelde 10de). Op 

telkens één punt achterstand vol-
gen nog Ronald (12de) en Martin 
(13de). De strijd om het kampioen-
schap, het podium en de Top Tien 
beloofd dus nog zeer spannend te 
worden. 
Er kwamen echter meer dan de ge-
noemde dertien darters richting Ku-
delstaart, om precies te zijn nog 85 
darters. De in totaal 98 darters kwa-
men niet allemaal voor de stand, 
maar om een gezellige avond te 
hebben, of om op een enkele avond 
succes te boeken op één van de vier 
niveaus. Elke avond waren vier toer-
nooien, waar vele darters een finale 
wonnen, zoals Danny Zorn, Marco, 
Wouter, Nick, Bak, Gilbert, Rene van 
Veen, Kilian, Jeroen, Roy de Jong, 
Brent, Martin, Tim van de Poel, Ro-
nald, Moreno, Christopher, Job, Piet, 
Robert, Oscar, Jarek en Roy van 
Lith. Misschien komt uw naam ook 
in rijtje terecht. Op de website www.
poelseye.nl zijn alle finales en aller-
lei andere informatie over de dart-
club Poel’s Eye terug te vinden. 
De volgende speelavond is mor-
gen, vrijdag 10 maart, in het Dorps-
huis met hopelijk veel nieuwe dart 
liefhebbers. Jong, oud, man en of 
vrouw, iedereen is welkom. Vier 
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye 
heeft een zogenaamd open deuren 
beleid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Leden Michiel de Ruyter 
ontdoen Amstel van afval
Uithoorn - Op 4 maart heeft Mi-
chiel de Ruyter met alle clubleden 
de Amstel van al het vuil ontdaan. 
Zowel op het water met de kano’s 
en de wherries, als op de oevers. Er 
zijn weer heel wat zakken vol zwerf-
vuil opgehaald, zelfs een visserstent 
en de helft van een vuilniscontainer 
behoorden tot de vondsten. 

Kanopolo
Tegelijkertijd startte ook de open 
kanopolo training voor aanstormend 
talent voor Jong Oranje (heren tot 
en met 21 jaar). Het doel van deze 
training is om te kijken wie de ko-
mende jaren Jong Oranje kan ver-
sterken. De hele dag deden de 24 
grootste kanopolo-talenten van Ne-

Riet winnaar 
bij OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 22 maart 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. In verband 
met de jaarvergadering is er volgen-
de week woensdag 15 maart geen 
soos. Het kaarten op 1 maart is ge-
wonnen door Riet Meijer met 5504 
punten. Op twee Riet Hoekman met 
5391 punten, op drie Piet Voorn met 
5378 punten en op vier is Gerrit van 
der Geest geëindigd met 5176 pun-
ten.

Bets en Wim op 
1 Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe 
kaarters zijn altijd welkom. Vooral is 
de club op zoek naar enkele joke-
raars. Een keer op proef komen kij-
ken of meespelen, is uiteraard mo-
gelijk. Op donderdag 2 maart is het 
jokeren gewonnen door Bets Teu-
nen met 130 punten, op twee Ge-
rard de Wit met 186 punten en op 
de derde plaats is Henny de Wit ge-
eindigd met 242 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Wim Bus-
kermolen Pzn de beste met 5098 
punten, gevolgd door Coby van der 
Linden met 4883 en Loes Versteeg 
met 4844 punten. De kaartmiddag 
werd afgesloten met een overheer-
lijk stamppotten buffet. Zeker voor 
herhaling vatbaar, aldus de kaarters. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, telefoon: 0297–340776.

Speelavond bij 
IJsclub Oost

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 10 
maart houdt IJsclub Aalsmeer-Oost 
weer de jaarlijkse speelavond voor 
haar leden in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. De aanvang 
is 20.00 uur en net als voorgaande 
jaren kan er weer worden gekozen 
tussen klaverjassen, hartenjagen en 
sjoelen. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen en ter afsluiting volgt de ge-
bruikelijke verloting.

Speelavond DES
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Door 
Eendracht Sterk (DES) is op don-
derdag 16 maart vanaf 20.00 uur 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Het klaverjassen op 
16 februari is gewonnen door me-
vrouw N. Lagenburg met 5411 pun-
ten, op twee de heer C. Nagtegaal 
met 5133 punten en op drie de heer 
R. van de Schoor met 4961 punten. 
Bij het domineren was mevrouw C. 
de Jong de beste met 9 schrappen, 
op de voet gevolgd door mevrouw 
T. Buis met, na loting, 10 schrappen.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 10 
maart is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het koppelkaarten op 3 
maart is gewonnen door: Plony de 
Langen en Ans Doeswijk met 5068 
punten.Op twee Martin van Stijn en 
Wil Jak met 5061 punten en op drie 
Bert van de Jagt en Corry Durieux 
met 5060 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Guda en Bert 
Kleunhaar met 3397 punten.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen houdt op dinsdag 14 maart de 
volgende kaartavond in de nieuwe 
locatie, het Hofplein, aan de Clema-
tisstraat, ingang Kloosterhof. Aan-
vang 19.30 uur. Zaal is open vanaf 
19.00 uur voor inschrijving, koffie en 
thee. Deelname kost 3,50 euro per 
persoon. De laatste speelavond was 
het gezellig druk met weer enkele 
nieuwe gezichten en de punten wer-
den als volgt verdeeld: klaverjassen: 
1. Tom Verlaan met 5567 punten, 
2. Mevrouw E. Jongkind met 5516 
punten en 3. Riet Hoekman met 
5189 punten. De poedelprijs was 
voor Thea Reuling met 3491 pun-
ten. Bij het rummicuppen was Jan-
ny Flameling met 24 punten de win-
naar en Alie Hoving met 243 pun-
ten was goed voor de poedelprijs. 
De volgende avond zullen de punten 
ook weer mee tellen voor het overall 
klassement, zowel voor het klaver-
jassen als het rummicuppen. Velen 
weten inmiddels de weg naar Ons 
Genoegen te vinden, maar er is altijd 
nog plaats voor enthousiaste nieuwe 
mede spelers. Neem gerust uw bu-
ren, vrienden of bekenden mee. Ie-
dereen is van harte welkom. 

derland hun uiterste best om een 
plekje in Jong Oranje te veroveren. 
Dit jaar is clubgenoot Tim Schra-
ma voor het eerst coach van deze 
groep.

Nieuwe roeiboot
Om 11.00 uur was het tijd om een 
prachtige spiksplinternieuwe roei-
boot te dopen, gebouwd door Roei-
werf Wiersma, een aanwinst voor 
de vloot. Afgelopen juni vond een 
ernstig ongeval plaats op de Am-
stel. De boot ‘Agatha’ kwam in aan-
varing met een fietsvakantieschip, 
waarbij de boot van Michiel de 
Ruyter in twee stukken is gevaren, 
gelukkig waren er geen gewon-
den. Na inspectie van de wrakstuk-
ken en overleg met de verzekering 
was de algemene opinie dat dit een 
duidelijk geval van total loss be-
trof. Het bestuur van de vereniging 
heeft toen opdracht gegeven voor 
de bouw van een nieuwe boot. Met 
een levertijd van 9 maanden moes-
ten de leden even geduld hebben, 
maar nu is zij er dan. De doop is ver-
richt door de drie leden van Michiel 
de Ruyter die afgelopen juni in het 
gezonken schip zaten. Een kannetje 
Amstelwater werd over de boeg van 
het schip gegoten en daarna werd 
de naam onthuld: Agatha! Meer in-
formatie op: www.mdr.nu

Kidsrun en 5 of 10 kilometer
Zondag Westeinderloop
Aalsmeer - Op zondag 12 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. De hoofdafstand is een 
loop over 10 kilometer. Ook wordt er 
een 5 kilometer loop uitgezet en is 
er een 1 kilometer kidsrun. De start 
en finish van alle afstanden is op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan 43. 
De start voor de 10 en 5 kilometer 
is om 11.00 uur, de kidsrun begint 
om 10.30 uur. 
Na afloop ontvangt iedere deelne-
mer van de 10 en 5 kilometer tegen 
inlevering van het startnummer een 
leuke attentie. Kinderen die mee-
doen aan de 1 kilometer ontvangen 
een medaille. Verder zijn er bekers 
te verdienen voor de nummers 1, 2 

en 3 in diverse categorieën. 
Online inschrijven kan nog tot en 
met vrijdag 10 maart via de website 
www.avaalsmeer.nl. Hierop ook al-
le informatie over de loop. Ook op 
de dag zelf kan men zich inschrij-
ven tot 20 minuten voor aanvang 
van de loop. Tijdens het evenement 
zal JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) water workshops geven, fruit 
verzorgen voor de jeugd en water 
ter beschikking stellen met diver-
se kruiden. Bijna 1 op de 8 kinde-
ren in de leeftijdscategorie 5 tot 11 
jaar is te zwaar. Het percentage met 
overgewicht stijgt met de leeftijd. 
De JOGG-aanpak maakt de gezon-
de keus normaal in Aalsmeer, zowel 
voor kinderen als hun ouders. 

Inschrijven vanaf nu mogelijk
Voorronde Open NK poker 
Aalsmeer -Vrijdag 31 maart om 
half 8 ’s avonds is The Beach de lo-
catie van een voorronde van het 
Open Nederlands Kampioenschap 
Poker. Verspreid over heel Neder-
land worden er 125 voorrondes ge-
speeld met als doel het halen van de 
landelijke finale. Het Open Neder-
lands Kampioenschap Poker maakt 
het mogelijk voor alle pokerliefheb-
bers om mee te doen aan een laag-
drempelig toernooi. 
De speellocatie wordt omgetoverd 
tot een ware pokerroom en de deel-
nemers gaan spelen om de bes-
te pokerspeler van de gemeente te 
worden. De winnaar van de voor-
ronde mag dan een jaar lang de ti-
tel ‘Amateur Poker Kampioen van 
de gemeente Aalsmeer’ dragen en 
krijgt bovendien een mooie beker. 
Daarnaast kwalificeert diegene zich 
voor de landelijke finale. De bes-
te 10% van alle deelnemers maken 
ook nog kans om zich via de halve 
finales hiervoor te kwalificeren. 

Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen, kan zich 
via de website www.onkpoker.nl in-
schrijven. Het kost iedere deelne-
mer slechts twaalf euro vijftig aan 
inschrijfgeld om mee te doen. 
“Door mee te doen krijgen zij niet 
alleen de kans om een gooi te doen 
naar de titel, maar ook de kans om 
een leuk, laagdrempelig toernooi te 
spelen”, zegt Mathijs Jonkers, orga-
nisator van het ONK Poker. De voor-
ronde in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a begint om 19.30 

uur. Voor informatie en inschrijving: 
www.onkpoker.nl of info@onkpo-
ker.nl.

De winnaar van vorig jaar, Bart Half 
uit Leimuiden.

Atletiek
Unieke ervaring voor AVA 
jeugdleden bij NK Cross
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren de Nederlankse Crossskam-
pioenschappen in het Amsterdamse 
bos. Officieel mag je hier als atleet 
pas meedoen als je B-junior bent. 
Speciaal voor de jongere jeugd werd 
op hetzelfde parcours een boscross 
gehouden. Zo konden ze alvast er-
varing opdoen voor later. 
Het parcours was rond de heuvel 
en mede daardoor erg zwaar. De 
tegenstanders kwamen uit het he-
le land en de competitie was dus 
ook pittig. Desalniettemin hebben 
een aantal jeugdatleten van AVA 
Aalsmeer flink hun best gedaan en 
goede prestaties neergezet. 
Zo werden Justin en Colin Alewijn-
se respectievelijk 18e en 20e van 
de meer dan 100 deelnemers bij de 
pupillen. Bij de meisjes junioren-D 
werd Roanna Geleijn knap 14e en fi-
nishte Gwen Alewijnse als 33e. Van 
AVA deden bij de meisjes junioren-
C Lotte Zethof en Sietske de Bruin 

mee. In al het geweld werden zij 27e 
en 35e. Al met al een mooie, maar 
loodzware, ervaring die ze voor 
geen goud hadden willen missen.

Uitstekende prestatie Roanna Geleijn 
tijdens Boscross. 
Foto: Erik Witpeerd

Feestelijk middag op 27 mei
WV Westend 100 jaar
Aalsmeer - Het is 100 jaar geleden 
dat Watersportvereniging Westend 
werd opgericht. Het resultaat is een, 
weliswaar kleine, maar hechte ver-
eniging met een uniek monumen-
taal clubhuis in het water van jacht-
haven Dragt. Voor de toekomst ziet 
Westend het clubhuis als een plaats 
waar alle watersporters, belangstel-
lenden en ligplaatshouders van de 
haven elkaar kunnen ontmoeten.
Om het jubileum extra luister bij te 
zetten wordt een feestelijke middag 
georganiseerd op zaterdag 27 mei. 
Leden en geïnteresseerden worden 
uitgenodigd om het 100-jarig jubile-

um te komen vieren vanaf 16.00 uur 
in clubhuis Westend aan de Stom-
meerweg 72d (ingang jachthaven 
Dragt). 
De bestuurders van de KNWV, ge-
meente Aalsmeer en de Provincie 
Noord-Holland zullen aanwezig zijn 
en het woord voeren.
Het bestuur van WV Westend be-
staat uit Kees de Boo, Ann Dob-
belman, Ed Breur, Raymond Dwin-
ger en Joost Meijer en raadt alle 
belangstellenden uit 27 mei alvast 
in de agenda te noteren. Kijk voor 
meer informatie op www. wvwes-
tend.nl.

Deelname verenigingen en stichtingen

Nog 3 gebieden voor Oranje 
Fonds Collecte in Aalsmeer

Aalsmeer - Voor alle verenigingen en stichtingen van gemeente 
Aalsmeer liggen er mooie kansen om de kas wat extra te spekken. Er zijn 
in Aalsmeer nog 3 collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds 
Collecte die van 6 tot 10 juni plaatsvindt. Inschrijven kan tot 1 april via 
www.oranjefonds.nl/collecte. Verenigingen en stichtingen die een col-
lectegebied willen reserveren moeten er snel bij zijn, want per gebied 
kan maar één organisatie collecteren. Deelnemende organisaties mo-
gen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstel-
ling. En dat kan al snel een aardig bedrag zijn. 
 
Belangrijk
De andere helft van de opbrengst gaat naar sociale projecten in de pro-
vincie waar gecollecteerd is. De collecteweek levert de deelnemen-
de verenigingen en stichtingen niet alleen geld, maar ook extra aan-
dacht op. Het geeft ze de mogelijkheid te laten zien hoe belangrijk zij zijn 
voor velen. Denk aan het dorpshuis waar iedereen altijd terecht kan, de 
sportclub waar men elkaar iedere week treft en het zorgcentrum waar 
mensen met een beperking een dagbesteding vinden.
 
Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor 
rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebus-
sen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hier-
door wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatie-
ven. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek. Alle stichtingen en ver-
enigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een ei-
gen bankrekening hebben en de opbrengst besteden in Nederland kun-
nen deelnemen aan de Oranje Fonds Collecte. In 2016 is in 1.099 collec-
tegebieden gecollecteerd met een totaalopbrengst van 585.412,55 eu-
ro. Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Cari-
bische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen 
euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ont-
moeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzet-
ten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn 
sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
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Amazone blij met deze kansen
Sanne de Jong in eerste 
commerciële ruiterteam
Aalsmeer - Wie veel op de 
Aalsmeerderweg komt, heeft haar 
vast wel eens te paard voorbij zien 
komen. Sanne de Jong is een ge-
dreven amazone met al een fraaie 
staat van dienst in de paardensport. 
De Aalsmeerse is recent opgeno-
men in het Bavaria 0.0 eventingte-
am. Dit is de eerste Nederlandse 

commercieel ploeg ooit in de hippi-
sche sport. Drijvende krachten ach-
ter het unieke initiatief zijn drievou-
dig Olympisch ruiter Tim Lips en 
zijn vader Martin, voormalig bonds-
coach van de Nederlandse even-
tingruiters. Het Bavaria 0.0 even-
tingteam biedt talentvolle even-
tingruiters een topsport platform 

De winnaars van de wedstrijd om de Lenie van de Meer bokaal. Geheel links 
Mike van der Laarse. Foto: www.kicksfotos.nl

Bijzondere zwemwedstrijd
Colin en Jeanine winnaars 
Lenie van de Meer bokaal
Aalsmeer - Zondag 5 maart is in 
De Waterlelie het jaarlijkse zwem-
toernooi om de Lenie van de Meer 
bokaal gehouden. In deze wedstrijd, 
die georganiseerd wordt door Stich-
ting Meer Armslag in samenwer-
king met zwemvereniging Oceanus, 
gaan valide zwemmers en zwem-
mers met een beperking de spor-
tieve strijd met elkaar aan. Er wordt 
hiervoor een speciaal rekensysteem 
toegepast. Van de Stichting Meer 
Armslag namen zes zwemmers 
deel, van Oceanus een groter aan-
tal en diverse zwemverenigingen 
uit de regio hadden zich ingeschre-
ven. In totaal 120 deelnemers. Lenie 
van de Meer was de initiatiefneem-
ster voor het oprichten van de Stich-
ting Meer Armslag. De stichting zet 
zich in voor financiële ondersteu-
ning van zwemmers met een beper-
king. Het was een drukte van jewel-
ste in het zwembad aan de Dreef. 
Naast de vele zwemmers ook zo’n 
200 personen, die zich enthousiast 

publiek toonde. Er hing een vrolijke 
stemming met uiteraard een vleug-
je spanning. De zwemmers hebben 
hun uiterste best gedaan, er zijn di-
verse persoonlijke records neerge-
zet. Maar de bokaal gaat naar de 
twee snelste zwemmers. Dit zijn dit 
jaar Colin Degenaars (zwemmer 
met beperking) en Jeanine Kocken.
De bekers zijn uitgereikt door Mike 
(Multi) van der Laarse, die het werk 
van zijn moeder voortzet. Om spor-
ters met een beperking nog meer 
hun droom te kunnen laten verwe-
zenlijken heeft hij een klein jaar ge-
leden de Mike Multi Foundation op-
gericht. 
De Foundation ondersteunt onder 
andere tennisser Ruben Spaarga-
ren en sinds kort ook triatleet Jetze 
Plat, die zondag ook aanwezig was 
tijdens dit zwemfestijn. Hij mocht de 
opening verrichten. Beide minder-
valide sporters weten topprestaties 
neer te zetten en trainen voor deel-
name aan de Paralympics.

FIQAS handbal heren 2 in actie. Foto: www.kicksfotos.nl

Weer een druk sportweekend
Wisselende successen voor 
voetballers en handballers
Aalsmeer - Het was weer een druk 
weekend op de voetbalvelden en 
in de sporthallen. Aalsmeer is een 
sportieve gemeente en dus wordt 
door menigeen op zaterdag en zon-
dag de dagelijkse kleding verruild 
voor een sporttenue. Er zijn op za-
terdag 4 en zondag 5 maart wisse-
lende resultaten geboekt.

Echte nagelbijter
Zaterdag stonden diverse handbal-
wedstrijden op het programma. De 
Heren 2 van FIQAS Aalsmeer speel-
de thuis in de Bloemhof zaterdag te-
gen Bevo. Het was een spannende 
‘pot’ die Aalsmeer uiteindelijk wist 
te winnen met 28-21. 
Dames 1 moest uit tegen Bentelo. 
Deze wedstrijd was een echte na-
gelbijter. De twee ploegen waren 
aan elkaar gewaagd. Even sterk on-
geveer, maar de Aalsmeerse mei-
den wisten tot de laatste minuut 
het hoofd koel te houden. Resul-
taat: Gewonnen met 24-23. Min-
der gelukkig was Heren 1 uit tegen 
OCI Lions. De rust gingen de ploe-
gen in met 13-19 voor de thuisclub. 
Aalsmeer kon het verlies in de twee-

de helft niet ombuigen. Er werd he-
laas verloren met 37-26.

Gelijk, verlies en winst
Uiteraard was het ook weer druk op 
de voetbalvelden. De drie hoogste 
ploegen van FC Aalsmeer en RK-
DES gingen eveneens de strijd weer 
aan. FCA zaterdag wachtte een uit-
wedstrijd tegen en in Nieuwegein. 
Lange tijd wisten de Aalsmeerse 
voetballers de 1-0 winst op het sco-
rebord te houden, maar in de laat-
ste minuten wist Nieuwegein toch 
nog het Aalsmeerse doel te vinden. 
Eindstand: 1-1. FCA zondag had het 
Kwakelse KDO op bezoek. De ver-
wachtingen waren hoog. Twee ploe-
gen die momenteel goed op weg 
zijn om hoog in het rijtje te eindi-
gen. Het was uiteindelijk De Kwa-
kel die aan het langste eind trok 
en twee doelpunten mee naar huis 
mocht nemen (0-2). Verlies dus voor 
Aalsmeer, maar niet voor de voet-
ballers van RKDES. De Kudelstaar-
ters hadden SVH thuis aan de Wim 
Kandreef als tegenstander. Er is 
flink gejuicht. RKDES was duidelijk 
een maatje groter: 4-0 winst!

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 11 maart:
F.C.AALSMEER 
Geinoord N’gein 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Castricum 2 - F.C.A. 2  12.00 u
Roda’23 5 - F.C.A. 3 14.30 u
F.C.A. 4 – Hoofddorp 3 14.30 u
R.A.P. 10 - F.C.A. 5 12.00 u
Zandvoort 3 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 7 - W.V-H.E.D.W. 22 14.30 u
Zeeburgia 6 - F.C.A. 8 16.30 u
 R.C.Z. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.00 u
Vrouwen
H.E.D.W. V3 - F.C.A. V1 12.00 u
Ouderkerk V3 - F.C.A. V2 14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Velsenoord V1 - RKDES V1 12.00 u
S.C.W.
Zandvoort 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Sp.Martinus 2 - S.C.W. 2 15.00 u

S.C.W. 3 – A.D.O. ’20 2 14.30 u
S.C.W. 4 – Hoofddorp 2 12.00 u
Badhoevedorp 2 - S.C.W. 5 14.30 u
S.C.W 45+1 – Z’burg 45+1 14.30 u
Martinus35+1-S.C.W.35 +1 13.30 u 

Zondag 12 maart:
F.C. AALSMEER.
F.C.A. 1 – A.S.C. 1 14.00 u
F.C.A. 2 – Zwanenburg 3 11.30 u
F.C.A. 3 – D.S.K. 3 14.00 u
F.C.A. 4 – F.C. A’dam 3 11.30 u
F.C.A. 5 – R.K.D.E.S. 5 14.00 u
F.C.A. 6 – D.C.G. 7 11.30 u
R.K.D.E.S.
Spaarnwoude 2 - RKDES 2 11.00 u
Overbos 2 - R.K.D.E.S. 3 14.30 u
D.I.O. 3 - R.K.D.E.S. 4 12.15 u
F.C.A. 5 - R.K.D.E.S. 5 14.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbalwedstrijd tegen SVH
Makkelijke overwinning 
thuis voor RKDES
Kudelstaart - RKDES heeft afgelo-
pen weekend een makkelijke over-
winning behaald op middenmotor 
SVH. In Kudelstaart werd SVH met 
4-0 teruggestuurd naar Den Haag, 
Indy van Koert scherpte zijn totaal 
nog eens aan met 3 goals. Uit was al 
door RKDES van SVH met 5-1 ge-
wonnen, maar daar werd bijna de 
hele wedstrijd tegen 10 man gevoet-
bald, dus waakzaamheid was gebo-
den. Zowel achterin als voorin kon-
den de Kudelstaarters in hun sterk-
ste opstelling starten. De echte keu-
zes moesten gemaakt worden voor 
de middenveld posities, ditmaal was 
het Novel Elhadji die de voorkeur 
kreeg boven Lars Winters. De Afas/
Nieuwendijk brigade begon goed 
aan de wedstrijd en zette SVH ste-
vig onder druk, al binnen 20 minu-
ten kon de zesde corner genoteerd 
worden met daaruit diverse kansen. 
Schoten van Rick Verkuijl, Indy van 
Koert en Maarten van Putten kon-
den het net nog niet vinden, maar 
eigenlijk was de vraag hoelang gaat 
het nog duren voor de bevrijdende 
goal zal vallen. Eerst wist de goed-
keepende keeper van SVH nog ver-
schillende inzetten tegen te houden, 
waaronder een inzet van Indy van 
Koert die hij uit de boven hoek tik-
te. Ook een kopbal van Robin van 
de Steeg werd van de lijn gehaald. 
Na 23 minuten was het dan toch 
raak. Het was Roy Endhoven die op-
stoomde, het middenveld over ren-
de en op rechts de altijd opkomen-
de Daan Duizendstra bediende. Zijn 
harde voorzet werd fraai binnen ge-
kopt door Maarten van Putten: 1-0. 
Diverse kansen kreeg RKDES nog, 
maar het leer wilde maar niet voor 
de tweede keer binnen ploffen.
De tweede helft dan maar, Lennart 
Kok bleef in de kleedkamer achter. 
Hij werd vervangen door Lars Win-
ters. Krap 10 minuten in de tweede 
helft was het dan toch raak. De naar 
de buitenkant gelopen Rick Ver-
kuijl wist een mooie strakke voor-

zet te geven en het was wie anders 
dan Indy van Koert die op de goe-
de plaats stond: 2-0. Rick Verkuijl 
mocht na een goed uur zijn har-
de werken belonen met een warme 
douche. Voor hem Rutger Spaar-
garen op rechts, zodat Maarten 
van Putten in het centrum kwam te 
staan. Ook Ivo Lentjes mocht zich 
gaan insoppen, Rick Burgers was 
zijn vervanger. Het maakte allemaal 
niet zoveel uit. SVH werd moeier en 
moeier (geen goed Nederlands, wel 
goed Kudelstaarts) en kon het alle-
maal niet meer zo bijbenen, vooral 
de flanken waren ongrijpbaar ge-
worden. De scheidsrechter zag even 
een glaszuivere pingel voor RKDES 
over het hoofd toen Indy van Koert 
onderuit gegleden werd binnen de 
zestien meter, maar de verder goed 
leidende scheidsrechter de heer 
Jhamai zag er niets in. Het werd 
echter toch 3-0. Rutger Spaargaren 
liet zijn tegenstander staan alsof hij 
er niet stond en gaf een loepzuive-
re voorzet af op wie anders Indy van 
Koert, die scoorde: 3-0. Nog geen 
minuut later lag de bal al weer in het 
netje: 4-0. Ditmaal werd Indy van 
Koert aangespeeld op links en ter-
wijl menigeen dacht die schuift hij in 
de verre hoek, deed hij dit dus niet. 
Hij schoof de bal in de korte hoek. 
Het was koud winderig en nat, dus 
floot de scheidsrechters exact op de 
90 minuut af, iedereen vond het wel 
welletjes.
Een dik verdiende en makkelijke 
overwinning voor RKDES. Koplo-
per ASW liet weer 2 punten liggen 
en virtueel is nu DIOS koploper met 
3 verliespunten minder als de plaat-
selijke FC.
Komend weekend had RKDES te-
gen Floreant gemoeten, maar de-
ze ploeg heeft zich terug getrokken 
uit de competitie. RKDES is vrij en 
speelt pas over 2 weken thuis tegen 
rode lantaarndrager Gol Sport waar 
uit met 1-7 van werd gewonnen.
Eppo Verrassend debuut in Kroatië

Meteen prijzen en punten 
voor renner Nils Eekhoff
Rijsenhout - Geen ‘kat uit de boom 
kijkerij’, niks eerst acclimatiseren. 
Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsen-
hout maakte vorige week direct 
werk van zijn overstap van de ju-
niorencategorie naar het semi-pro-
fessionele peloton. Hij reed met de 
opleidingsploeg van Team Sunweb 
twee wedsrijden in Kroatië, fietste 
zich meteen in de prijzen en pakte 
zelfs de eerste punten voor de we-
reldranglijst van beroepsrenners.
Vorige week woensdag debuteer-
de Eekhoff in zijn nieuwe wedstrijd-
klasse in de Trofee Umag. Na een 
val op twaalf kilometer voor de fi-
nish kon hij nog net op tijd terug-
keren in een eerste peloton van 33 
renners en sprintte naar een 19de 
plek. Afgelopen zaterdag eindig-
de het 19-jarige talent opnieuw bij 
de besten: achtste in de Trofee Po-
rec na een eindsprint heuvelop van 
een gehalveerd peloton. Beide ra-
ces, gewonnen door Slovaakse ren-
ners, gingen over circa 160 kilome-
ter. Er kwamen steeds een kleine 
tweehonderd renners aan de start. 
Behalve Eekhoff reden ook de an-
dere renners van opleidingsteam 
Sunweb een goede wedstrijd. Marc 
Goos, vorig jaar nog onder contract 
bij Worldtourteam Lotto-Jumbo, 
werd in Porec dertiende, Jarno Mo-
bach 23ste. Bovendien was de Duit-
ser Florian Stork lange tijd animator 
in een kopgroepje, dat pas een kilo-
meter voor de finish werd terugge-
pakt. “We hebben de hele dag goed 
samengewerkt en mijn ploeggeno-

ten hebben me in de sprint prima 
geholpen”, prees Eekhoff zijn team-
genoten na afloop van zijn opvallen-
de entree in het semi-professionele 
wielerpeloton.
De openingswedstrijden in Kroatië 
waren voor Eekhoff een onderdeel 
van een derde trainingsstage. Eer-
der dit jaar had hij al twee keer zijn 
conditie kunnen aanscherpen in het 
Spaanse Calpe. Daar was hij onder 
de indruk gekomen van de professi-
onaliteit waarmee hij en zijn team-
genoten begeleid worden. Het ont-
breekt ze aan niets. Eekhoff: “Eigen-
lijk verwacht men van ons alleen dat 
we uren maken op de fiets. Voor 
de zaken er omheen wordt perfect 
gezorgd door het personeel.” Voor 
Nils Eekhoff wacht na de bemoedi-
gende seizoenstart dit jaar een se-
rie wedstrijden op fullprof-niveau, 
in de continentale semiprof-klasse 
en mogelijk in enkele Nederlandse 
topwedstrijden, zoals klassiekers en 
Olympia’s Tour.

Bronzen medaille voor Nederlands team. Tweede van links Daniël Giacon.

Schermen
Brons voor Daniël Giacon 
op EJK met cadettenteam
Aalsmeer - Het Nederlandse ca-
dettenteam (U17), met Aalsmeerder 
Daniël Giacon als aanvoerder, heeft 
een historische bronzen medaille 
gehaald op het wapen floret op de 
Europese Jeugdkampioenschappen 
in Plovdiv, Bulgarije. 
Daniël Giacon behaalde eerder op 
het individuele toernooi van het EJK 
al een vijfde plek. Het was voor de 
derde maal op rij dat hij de top 8 van 
Europa wist te bereiken. Een bijzon-
dere prestatie, maar de felbegeerde 
medaille bleef opnieuw uit. Terug-
keren naar Aalsmeer zonder plak 
was voor hem geen optie, dus zette 
hij zijn beste schermen in voor het 
equipe. Het team begon met een 
vrijstelling en daarna winst op Ser-
vië (45-35). Het sterke Denemarken 
was de tegenstander in de kwartfi-
nale en werd met 45-41 verslagen, 
mede dankzij de winnende punten 
van Daniël die de ontmoeting over-
tuigend kon afsluiten. Frankrijk was 
in de halve finale vervolgens met 
24-45 duidelijk te sterk, maar het 

Nederlandse team toonde uitste-
kende veerkracht en wist zich op de 
laden voor de partij tegen Polen om 
het brons.
Ook hier was er weer een glans-
rol voor Daniël, die een achter-
stand aan het begin omdraaide 
door 7-4 te winnen. De voorsprong 
hield geen stand, maar weer stond 
de schermer klaar voor een inhaal-
race en won met 6-1. Een minimale 
voorsprong werd vastgehouden tot 
de laatste partij, waarin de overwin-
ning overduidelijk werd binnenge-
haald door een 7-1 winstpartij van 
Daniël. Met de stand 45-18 was het 
brons een feit.
Daniël komt deze week ook nog met 
de Junioren (U20) in actie, zowel in-
dividueel als met het team en zal 
Nederland ook op de Wereld Jeugd 
Kampioenschappen begin april ver-
tegenwoordigen. Om zich te kun-
nen blijven ontwikkelen is Daniël op 
zoek naar sponsors. Alle informatie 
over Daniël en sponsoring staat op 
zijn website www.danielgiacon.nl.

op weg naar de wereldtop en Tok-
yo 2020. De samenwerking fungeert 
voor deze ruiters als springplank om 
aansluiting te vinden bij de senioren 
en de eventingsport te bedrijven op 
topsport niveau. 

Optimale begeleiding 
De oprichting van het Bavaria 0.0 
Eventing Team omvat een oplei-
dings- en begeleidingsprogramma 
alsook rijtechnische ondersteuning. 
De commerciële samenwerking is 
een aanvulling op het huidige top-
sport beleid en de activiteiten van 
paardensportbond KNHS. 
Voor een optimale begeleiding zal 
het team nauw samenwerken met 
diverse specialisten op het gebied 
van fit to compete voor zowel paard 
als ruiter, talentondersteuning door 
oud topsporters, veterinaire onder-
steuning, sport marketing en com-
municatie, analyseren en registre-
ren van individuele prestatiefacto-
ren. Tim Lips: “De financiële steun 
die Bavaria het Bavaria 0.0 Eventing 

Team heeft toegezegd voor de ko-
mende jaren geeft ons enorm veel 
energie en vertrouwen. Het bieden 
van een gedegen platform en het 
creëren van kansen voor talentvol-
le eventingruiters is cruciaal en pre-
cies wat de Nederlandse eventings-
port nodig heeft om aansluiting te 
vinden met de wereldtop.” 
Pieter Swinkels van Bavaria: “De 
passie en eigen visie van Tim en 
Martin Lips zijn bewonderings-
waardig te noemen. Doordat we vo-
rig jaar al een sponsorship zijn aan-
gegaan met Tim Lips hebben wij 
de eventingsport beter leren ken-
nen. Ik ben enorm trots dat we van-
daag een bijzondere samenwerking 
kunnen aankondigen waarbij ambi-
tie en gedrevenheid overal in door-
klinkt.”

Superblij
Sanne de Jong vertelt: “Ik ben su-
per blij met deze kansen. Wij heb-
ben een hele dure sport die je niet 
zonder sponsors kunt bedrijven, ie-

dere hulp is meer dan welkom. Tim 
en Martin Lips hebben heel veel 
kennis die mij verder kan helpen, 
dat is echt super. Samen met de in-
breng van alle andere specialisten 
rond het team, kan mij dat echt een 
stap verder brengen. Ik ben Bavaria 
enorm dankbaar dat zij onze sport 
zo willen steunen.” Andere ruiters in 
het team zijn: Olympisch amazone 
Elaine Pen, Larissa Hartkamp, Joy-
ce van de Kuilen en Jordy Wilken.

ZABO ronde 9 in 
Proosdijhal

Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdagavond 
11 maart voortgezet met de negen-
de speelronde. Speelronde 9 vindt 
plaats in de Proosdijhal aan de Edi-
sonstraat. Het programma begint 
om 19.00 uur met de wedstrijd At-
las Lions tegen Sportcafé de Midi’s. 
Om 19.45 uur is de aftrap bij Met & 
Co tegen LEMO. Om 20.30 uur start 
Amsec Piller tegen Koning Nieu-
wendijk en om 21.15 uur speelt Po-
lonia Aalsmeer tegen IBH Aalsmeer. 
Publiek heeft gratis toegang.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
8-24, Polonia Aalsmeer 8-19, Ko-
ning Nieuwendijk 8-12, Met & Co 
8-10, Atlas Lions 7-9, Amsec Piller 
8-7, LEMO 8-6, IBH Aalsmeer 7-4. 

Erik winnaar bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis. De aanvang 
is 20.00 uur. Op 1 maart is Erik v.d. 
Beitel eerste geworden met 5490 
punten, Ben Bon werd tweede met 
5282 punten en Piet van Klaveren 
derde met 5090 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Ubel v.d. 
Blom met 3703 punten.



Zaterdagvoetbal, eerste klasse
FC Aalsmeer met punt uit 
Nieuwegein
Aalsmeer - Aan het eerste van de 
twee achtereenvolgende bezoeken 
aan Nieuwegein heeft FC Aalsmeer 
een punt overgehouden. Op het 
fraai uitgeruste complex haalde de 
eersteklasser voor 150 toeschou-
wers met 1-1 de finish. FC Aalsmeer 
stijgt door het punt een plekje op de 
ranglijst.
De eerste helft kenmerkte zich door 
veel balverlies van beide partijen. 
De thuisploeg had veel moeite om 
het spel te maken en de gasten wa-
ren niet krachtig en slinks genoeg 
om daar succesvol op te reageren. 
Zodoende speelde de wedstrijd zich 
vooral af op het middenveld.
FC Aalsmeer kwam nog een keer 
goed weg doordat Mark Ruessink 
verkeerd terug speelde en Nick bij-
na verraste. Daarna had Calvin Kos-
ter 8 minuten voor rust de ideale 
mogelijkheid om de voorsprong op 
het bord te schieten. Hij schoot ech-
ter recht op JSV-doelman Florie op.
Na rust kwamen de bezoekers per-
fect uit de startblokken. Een vrije 
trap van Arnaud van Leeuwen viel 
precies op de kruin van Burak Sitil. 
Doelman Florie was te laat en de bal 
plofte het doel in: 0-1.
Daarna miste het team van trainers-
duo van Garderen/Oudenallen de 
efficiency om het duel te beslissen. 
Met name Epi Kraemer had daar tot 
tweemaal toe de mogelijkheid voor. 
De clubtopscorer mikte beide keren 
in de handen van doelman Florie.

Kort daarna kreeg de thuisclub toch 
wel door dat het misschien wel vijf 
voor twaalf was. Met een enorme 
dosis energie en werklust gingen de 
Nieuwegeiners op jacht naar de ge-
lijkmaker. Niet echte uitgespeelde 
kansen maar een strafschop moest 
de geplaagde formatie in het zadel 
helpen. Dat was inmiddels al tien 
minuten voor tijd. Wesley Vaes be-
nutte de pingel en de stand was 
weer gelijk: 1-1.
Daarna kon het duel nog alle kan-
ten op, maar Calvin Koster had het 
duel toch echt moeten beslissen in 
Aalsmeers voordeel. Oog in oog met 
doelman Florie schoot de spits he-
laas voor de bezoekers en tot op-
luchting van heel Nieuwegein over 
het doel.
Met een enorme werklust haalden 
de bezoekers uiteindelijk een ge-
lijkspel en blijft de eersteklasser in 
2017 in competitieverband nog on-
geslagen. Dat is ook wat waard. Ze-
ker voor het gevoel binnen de groep.
Volgende week opnieuw de trip 
naar Nieuwegein. Door de verras-
sende zeges van Zwaluwen’30 (bij 
Zuidvogels) en Geinoord (bij de Me-
rino’s) zijn beide ploegen ingelopen 
op FC Aalsmeer. Het verschil met de 
tegenstander van komende zater-
dag is maar 3 punten.
Het duel in Nieuwegein krijgt dan 
ook meer dan terecht het predikaat 
‘zespuntenwedstrijd’.
Arno Maarse

Biljart Vereniging Aalsmeer
Team Hans Spaargaren 
blijft maar winnen
Aalsmeer - In de uitwedstrijd te-
gen Jacobswoude flikte team van 
Hans Spaargaren het weer om de 
winst en 33 punten te pakken. Hans 
Spaargaren had 25 beurten no-
dig om Ge van Lammeren met ver-
lies op te zadelen. Bij Paul v/d Aar 
liep het moeizaam, het was sprok-
kelen tegen Tom Koeleman. Hij had 
37 beurten nodig. Paul won dan nog 
wel, maar voor beide spelers (teveel) 
beurten. Teun Verkaik moest genoe-
gen nemen met een tekort van 3 ca-
ramboles tegen Leo van Deuren. 
Eindstand: Jacobswoude 25 en BV 
Aalsmeer 33 punten. Ook Jan Plas-
meijer’s team was in Jacobswou-
de. Daar was Jan Plasmeijer de eni-
ge die wist te winnen van Piet Wit-
teman. Wim Berghoef moest in 26 
beurten de winst laten aan Aad van 
Holstein die een serie van 24 liet no-
teren, waardoor Wim kansloos ach-
ter bleef. Joop Houtman pakte wel 9 
punten, maar moest verliezend toe-
zien hoe Wim Maassen in 39 beur-
ten zijn winst pakte. Eindstand: Ja-
cobswoude 32 en Aalsmeer 27 pun-
ten. Het 3 bandenteam heeft de stij-
gende lijn voortgezet door BV De 
Plas een flinke nederlaag te bezor-
gen. Theo Volkerts deed dat tegen 
Gerrit Kalshoven door zijn 19 ca-
ramboles in 38 beurten te laten no-
teren. Henk Floor had als tegen-
stander Dick Hoogendoorn en hij 
had 35 beurten nodig om Dick met 
een tekort van 6 caramboles te ver-
slaan. Ton van der Laarse en tegen-
stander Sim Swirs hadden de mees-
te beurten nodig om tot een goed 
resultaat te komen, dat uitviel in het 
voordeel van Sim Swirs. Eindstand: 
Aalsmeer 31 en De Plas 24 punten. 
Spannend was het tussen het team 
Aalsmeer van Henk v/d Sluis en ‘t 
Scheepje. Joost Dekker wist 12 pun-
ten in huis te houden tegen Pascal 
Boers. Jan Ganzevles sleepte re-
mise uit de strijd tegen Martin Ja-
cobs. Henk van der Sluis kwam in 
28 beurten niet tot winst tegen Kees 

van de Poel. Eindstand: Aalsmeer 
31 en ‘t Scheepje 32 punten. Bij 
de Aalsmeer C1 waren het Rob ten 
Brink en Wim Besselse die beiden 
hun partij wisten te winnen van Rob 
van Muyden en Dirk van Harten in 
18 en 16 beurten. Wim liet een se-
rie van 68 en Rob een serie van 30 
noteren. Teun van Leeuwen had het 
moeilijk tegen Willem van de Pouw-
kraan, die Teun in 12 beurten een 
nederlaag toebracht. Eindstand: 
Aalsmeer 26 en RBV 29 punten.

Dagcompetitie
Een voltreffer was de score van 
Team Batenburg in de uitwedstrijd 
tegen BV De Sport. Het was Henk 
Bos die Gerben de Jong in 20 beur-
ten wist te verslaan met een moy-
enne van 4.25. Invaller Joost Dekker 
liet ook de winst op zijn naam schrij-
ven tegen Arie Brunt. Dorus van de 
Voort had geen moeite met Dirk 
Scherpenzeel. Ook Henk van der 
Sluis had geen problemen met zijn 
tegenstander Alain Weij. Eindstand: 
De Sport 26 en Aalsmeer 48 pun-
ten. Bij het Team van Wil Piet was 
Piet de Ridder de enige die 12 pun-
ten wist binnen te halen tegen Cees 
Bakker. Flip Eskes maakte remi-
se tegen Leo Schoutenen, beide 11 
punten. Wijnand Knol kon de partij 
tegen Jan Struive niet in winst om-
zetten en kwam een paar carambo-
les te kort. Wil Piet kon tegen Nico 
Bouwmeester geen vuist maken en 
moest het verlies accepteren. Eind-
stand: RAV 44 en Aalsmeer 38 pun-
ten. Bij het team van Arnold Heu-
zen was het Wim Nederstigt die niet 
aan zijn aantal caramboles kon ko-
men tegen Jan van Soest. Ook Fred 
Pol lukte het niet tegen Aad Zwa-
nenburg. Arnold Heuzen en Wim 
Berghoef waren de twee spelers die 
beiden 12 punten lieten noteren te-
gen Hans Egberts en Peter van As-
ten in respectievelijk 27 en 31 beur-
ten. Eindstand: Harago A 42 en 
Aalsmeer B 37 punten.

Atletiek, NK Cross in het Bos
Mooie resultaten voor AVA 
op modderig parcours
Aalsmeer - Dag één van het NK 
Cross in het Amsterdamse Bos op 
zaterdag 4 maart zag verschillende 
deelnemers van AV Aalsmeer aan 
de start. Op deze dag liepen de al-
lerjongste junioren en de oudste 
masters. Op het heuvelachtige en 
zeer natte parcours liepen de jon-
gens C-junioren 2700 meter. In deze 
categorie finishte Milan Biesheuvel 
als 38ste in een tijd van 10.53 minu-
ten. Janpieter Baars, uitkomend bij 
de masters 55+, wist beslag te leg-
gen op een fraaie 7e plaats in een 
tijd van 28.10 minuten (afstand: 
7200 meter). Tot slot verscheen Eva 
van Ee bij de studentenrace aan de 
start. Eva eindigde als 5e op de 7200 
meter in een tijd van 36.45 minuten.
Na de wedstrijden van zaterdag en 
de regenval van zaterdagnacht zag 
het er zondag niet goed uit voor het 
parcours in het Amsterdamse Bos. 
Bij aankomst in het bos bleek het 
parcours alleen maar zompiger te 
zijn geworden. Op zondagochtend 
5 maart mochten de meisjes B-ju-
nioren als eerste starten. Voor AV 
Aalsmeer verschenen Inger van Dok 
en Lotte Jansen aan de start. Dit NK 
was het debuut voor Lotte. Beide ju-
nioren liepen een uitstekende wed-
strijd, wat resulteerde in een 18e 
plaats voor Inger en een 33ste plek 
voor Lotte. Bij de jongens B-junioren 
verscheen Gregory ’t Hoen als eni-
ge B-junior voor AV Aalsmeer aan 
de start. In een loodzware wedstrijd 

eindigde hij als 51ste. Bij de oud-
ste junioren verschenen maar liefst 
drie junioren van AV Aalsmeer aan 
de start. Drie weken na zijn sterke 
NK 10 kilometer liep A-junior Corné 
Timmer wederom een sterke wed-
strijd. Crossen is misschien niet zijn 
specialiteit, maar met een 11e plek 
mag hij tevreden terugblikken. Davy 
Heijsteeg en Thijmen Alderen hiel-
den elkaar gedurende de 7200 me-
ter lange race goed in evenwicht. 
Ook voor Thijmen was het zijn de-
buut op dit NK. Davy kwam helaas 
onfortuinlijk ten val, maar wist toch 
als 30ste te finishen, op de voet ge-
volgd door Thijmen op de 31ste 
plaats.

Debuut voor A-junior Thijmen Alde-
ren. Foto: Erik Witpeerd

Fitz Fighting Gym
Uitverkochte masterclasses 
voor Rico Verhoeven
Aalsmeer - Afgelopen zondag or-
ganiseerde Fitz van Lierop van Fitz 
Fighting Gym twee masterclasses 
met wereldkampioen Rico Verhoe-
ven in zijn gym in Aalsmeer. De in-
schrijving voor deze twee master-
classes was nog maar net openge-
steld of beide classes waren uitver-
kocht. Alles werd in de gym gereed 
gemaakt voor de twee masterclas-
ses. Er stond 45 minuten voor iede-
re masterclass gepland en iedereen 
was uiteraard op tijd aanwezig. Tij-
dens de eerste masterclass bleek 
meteen dat Rico Verhoeven deze 
masterclasses vooral doet, omdat 
hij het leuk vindt om met zijn sport 
bezig te zijn. In rap tempo werden 
de deelnemers bijgespijkerd op de 
techniek van de diverse stoten en 
combinaties. Tijdens de oefeningen 
was er aandacht voor iedere deel-
nemer en het bleek al snel dat hij 
niet gekomen was om even snel 
twee masterclasses te doen. Ster-
ker, de masterclasses liepen al snel 

uit naar 60 minuten, omdat Rico zijn 
voorbereidde les wel helemaal wil-
de afmaken.
Na iedere masterclass nam hij uit-
gebreid de tijd om vragen van de 
deelnemers te beantwoorden. Eén 
van zijn belangrijkste boodschap-
pen aan de deelnemers was, dat je 
best een wedstrijd kunt verliezen 
omdat een tegenstander beter is of 
omdat je zelf een fout hebt gemaakt. 
Maar je kan nooit een wedstrijd ver-
liezen omdat je conditie niet op or-
de is. Voor conditietraining heb je 
niemand nodig, dat kun je helemaal 
zelf regelen en dat mag dus nooit de 
reden zijn dat je een wedstrijd ver-
liest. Uit alles bleek dat Rico Ver-
hoeven een echte kampioen is, zo-
wel binnen- als buiten de ring. De 
deelnemers van Fitz Fighting Gym 
gingen zeer tevreden naar huis, na-
dat ze allemaal (meer dan 150) op 
de foto waren gegaan met Rico en 
eventueel nog een poster lieten sig-
neren.

Podium voor trampolinetop
Meer dan 300 deelnemers 
aan Aalsmeer Flower Cup
Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart 
vormt sporthal De Bloemhof het 
podium voor één van de grootste 
trampolinetoernooien ter wereld: de 
Aalsmeer Flower Cup. Diverse juni-
orenkampioenen en World Cup-fi-
nalisten geven acte de présence en 
daarmee belooft het weer een span-
nende strijd te worden om de titels.
Aan de 22ste editie van de Aalsmeer 
Flower Cup zullen dit jaar opnieuw 
meer dan driehonderd trampoline-
springers deelnemen uit onder an-
dere Canada, de Verenigde Staten, 
Argentinië en vele Europese lan-
den. Daarmee is de Aalsmeer Flo-
wer Cup één van de grootste tram-
polinewedstrijden in zijn soort. En-
kele juniorenkampioenen uit de vo-
rige editie zullen dit jaar in de senio-
renklasse proberen hun titel te ver-
dedigen. Nederlands Kampioenen 
Jimmy Demmers (heren) en Pascal
Wiebering (dames) zijn aanwezig op 
het toernooi. Ook de Nederlandse 
Olympisch Test Event-deelnemer Bo 
Bet, die vorige editie nog het zilver 
greep, zal weer een gooi doen naar 

de medailles op 18 maart. Naast alle 
toppers verschijnen er ook veel jon-
ge talenten op het toernooi, die zich 
voor het eerst kunnen meten met de 
mondiale top.

Nieuwe puntentelling
In het jaar na de Olympische Spe-
len gaat er altijd een nieuwe pun-
tentelling in. Deze cyclus zal er voor 
het eerst een aparte score zijn voor 
de verplaatsing op de trampoline, 
wat een heel nieuwe dimensie aan 
het trampolinespringen geeft. De 
Aalsmeer Flower Cup is voor veel 
springers het eerste toernooi waar-
op zij te maken krijgen met deze 
nieuwe puntentelling. Dit maakt de 
Flower Cup een belangrijk meet-
moment voor veel topsporters. De 
kwalificaties worden op 18 maart 
gehouden van 9.30 tot 18.00 uur. 
De finales volgen ’s avonds van-
af 19.30 uur. Toegangskaarten kos-
ten 7,50 euro per persoon, kinderen 
onder de 15 en 65+plussers betalen 
slechts 5 euro. Meer informatie op: 
www.flowercup.nl

Voetbal
KDO wint van ‘gehandicapt’ 
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Een gehandicapt FC 
Aalsmeer moest het zondag opne-
men tegen de succesvolle ploeg uit 
De Kwakel, namelijk KDO. Een team 
wat bovenaan staat en dat wil blij-
ven ook. Gelijk na de aftrap was het 
team van trainer Raymond de Jong 
dat de aanval zocht. Via de rech-
terkant probeerde men, voorname-
lijk door Rick Kruit, de verdediging 
van de thuisclub te ontrafelen. FC 
Aalsmeer was ernstig gehandicapt 
door het ontbreken van liefst zes ba-
sis spelers, onder andere Dani Cal-
mez Nick Sluis, Damian Veldman, 
Jeroen Ezink, Barry Springintveld en 
Elias El Hadji. Ga er maar aanstaan. 
Als de FC Aalsmeer plannen had om 
de drie punten in eigen huis te hou-
den, werden die ontrafeld in de zes-
tiende minuut. Het was Nick Smits 
die voor de 0-1 zorgde. Jim Klein 
die de bal in de FC Aalsmeer ver-
dediging deponeerde, na een vrije 
trap, Smit knalde vervolgens hard 
raak, en passeerde doelman Jere-
maih Veldman: 0-1. Donkere wol-
ken zowel boven het veld als in het 
veld beheersten nu het geheel. FC 
Aalsmeer miste de stootkracht om 
hier een antwoord op te geven. 
De genadeklap kwam in de acht en 
dertigste minuut. Een aanval via de 
rechterkant, de meest gevaarlijke 

deze middag, was er de oorzaak van 
dat de bal in het zestienmetergebied 
werd gebracht. Richard de Vries 
probeerde er van alles aan om con-
trole over de bal te krijgen. Maar hij 
schoot de bal tegen zijn hand. Straf-
schop besliste scheidsrechter F van 
Polanen, een geval van, je kan hem 
geven of de andere kant opkijken! 
Het was Rick Kruit die de strafschop 
verzilverde: 0-2. Voor de rust waren 
het Panet Machnikowski en Lennart 
Eberharter die het spel een ande-
re wending wisten te geven, maar 
de onmacht vierde de boven toon. 
Vooral een spits werd deze zondag 
node gemist. Men wilde wel, maar 
dat beetje meer ontbrak. De tweede 
helft had KDO het wel gezien. Een 
prachtig moment was wel de gran-
dioze redding van doelman Jesper 
Oudshoorn, die de bal uit een vrije 
trap van Mark Schut uit de krui-
zing tikte. Een wedstrijd waarin de 
FC Aalsmeer het wel heeft gepro-
beerd, maar tekort kwam in creati-
viteit. De kaarten werden eerlijk ver-
deeld: twee gele voor KDO en twee 
gele voor FC Aalsmeer.
Komende zondag 12 maart speelt 
FC Aalsmeer weer thuis, dit keer is 
ASC de tegenstander. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

Nacompetitie handbal
Flitsende start FIQAS 2
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer 2 spelen in de na-
competitie om een goede uitgangs-
positie voor volgend seizoen. En ze 
willen dit goede seizoen natuurlijk 
nog een mooi slot geven. Voorals-
nog lukte dat afgelopen zaterdag 
prima. FIQAS 2 speelde thuis tegen 
het tweede team van Targos/Bevo. 
Een jong team, met de ervaren Ron 
Klemann in de gelederen, dus be-
slist geen tegenstander om te on-
derschatten. 
Dat deden de mannen dan ook niet. 
Ze gingen van hun eigen kracht uit, 
hadden een flitsende start, kwamen 
meteen op voorsprong en stonden 
die nooit meer af. Mark Kooij stond 
vanaf minuut 1 sterk te keepen en 
Bernie Vermeer was één van de uit-
blinkers Niels de Jong zorgde met-
een voor 2-0. Bevo sputterde nog 
wat tegen (3-2), maar daarna werd 
via opnieuw Niels, Bernie en top-
scorer Michael Kamsteeg, een gaat-
je geslagen: 8-3. FIQAS 2 speel-
de een actieve, offensieve dekking 
en daar wist de tegenstander geen 
raad mee. Ze kwam terug tot een 
marge van drie (9-6 en even later 
11-8), daarna gaf FIQAS voor rust 
nog even gas. Een mooie actie van 
Niels en doelpunten van Bas Troost, 
Ruud Neeft en weer Michael be-
paalde de ruststand op 15-9. 
Eigenlijk was de wedstrijd toen al 
gespeeld, want ook in de twee-
de helft kon Bevo geen potten bre-
ken, terwijl de Aalsmeerse reser-
ves rustig door gingen met scoren. 
Niels en Michael waren samen nog 
goed voor zeven doelpunten en Lars 
Kooij werd een paar keer mooi vrij 
gespeeld aan de cirkel: via 18-11, 
21-12 en 27-18 werd het uiteinde-
lijk 28-21, omdat de concentratie op 
het laatst begrijpelijkerwijs iets min-
der werd en een vliegertje helaas 
net naast ging. Evengoed een fraaie 
overwinning en een goed begin in 
de nacompetitie. Komende zaterdag 

11 maart spelen de mannen van FI-
QAS 2 uit bij Alphadeuren in Hou-
ten, een ploeg die in de eerste ron-
de gelijkspeelde tegen OCI/Lions 2. 
De wedstrijd in The Dome in Houten 
begint om 19.45 uur. 

Heren 1 en Dames 1 thuis 
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
1 begonnen hún nacompetitie met 
verlies bij het sterke OCI/Lions in 
Limburg. Zij mogen aanstaande za-
terdag 11 maart voor eigen publiek 
laten zien dat ze toch wel degelijk 
meestrijden om een plaats in de 
kruisfinales. Tegenstander is Quin-
tus en de wedstrijd in de Bloemhof 
begint om 19.15 uur. Er is zaterdag 
11 maart zelfs een dubbelprogram-
ma handbal in de sporthal aan de 
Hornweg want ook de dames spe-
len een thuiswedstrijd. De dames 
spelen om 20.45 uur in de Eerste Di-
visie wedstrijd tegen United Breda. 
Publiek is bij beide wedstrijden ui-
teraard hartelijk welkom. 

Dinsdag: bekerwedstrijd
In de kwartfinale van het NHV be-
kertoernooi spelen de mannen van 
FIQAS Aalsmeer op dinsdag 14 
maart tegen E&O uit Emmen. De 
Aalsmeerders spelen thuis in de 
Bloemhof en het bekerduel begint 
om 20.00 uur. De andere kwartfi-
nales zijn: JMS/Hurry Up – Targos/
Bevo, OCI/Lions – Kras/Volendam 
en Alphadeuren/Houten – Koorn./
Quintus. De winnaars plaatsen zich 
voor de halve finales die gespeeld 
worden in april. Toegang: volwasse-
nen 7,50 euro, jeugd en 65+ 2,50 eu-
ro. 

Programma 
handbal

Zaterdag 11 maart:
18.45 u: FIQAS heren 3 – EHC 
 (Eerste Divisie)
19.15 u: FIQAS heren 1 – Quintus 
 (Eredivisie nacompetitie)
20.45 u: FIQAS dames 1 – Breda 
 (Eerste Divisie)
Zondag 12 maart:
11.00 u: FIQAS dames 4 – Achilles
12.15 u: FIQAS dames 2 – Nieuwe-
gein
13.30 u: FIQAS heren 4 – Hercules
14.45 u: FIQAS dames 3 - US

Winst voor Peter 
bij het darten

Aalsmeer - In buurthuis ’t Middel-
punt was het dinsdag weer heel ge-
zellig, maar er werd ook serieus en 
sportief darts gespeeld. Peter Bak-
ker liet zien in goede vorm te zijn. 
Hij gooide 91 uit met 2 pijlen en wist 
hierdoor de eerste plaats te beha-
len. Kees de Lange bleef zijn rit-
me goed houden en werd daar-
door tweede. Ben van Dam begon 
te juichen, waarbij een ieder dacht 
dat hij 180 gegooid had. Dit bleek 
toneel te zijn, want het was 120, de 
derde pijl viel er uit, maar toch de 
derde plaats voor Ben. Hans Dolk is 

vierde geworden, en Henk van der 
Stroom vijfde in de 5 teams/poules. 
Er is iedere dinsdagavond darten. 
Iedereen die darts wil leren spelen 
en 16 jaar of ouder is, wordt welkom 
geheten. De zaal is vanaf half acht 
open, deelname kost 2,50 euro per 
keer en de competitie start om acht 
uur in ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 10 
maart is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen 
is van harte welkom in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 
koppelkaarten op 3 maart is gewon-
nen door: Plony de Langen en Ans 
Doeswijk met 5068 punten.Op twee 
Martin van Stijn en Wil Jak met 5061 
punten en op drie Bert van de Jagt en 
Corry Durieux met 5060 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel Guda 
en Bert Kleunhaar met 3397 punten.
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