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 SLIMNESS
 PERINE
 SIJBRANTS & VAN OLST 
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 EYE WISH OPTICIENS 
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Geheel in lijn met de trends van 
dit seizoen - zoals nieuwe roman-
tiek gecombineerd met primai-
re kleuren - hebben de designers 
hun fantasie losgelaten op ver-
schillende thema’s. Bulaggi kiest 
voor ‘Hidden Treasures’, ‘Deep Wa-
ter’ en ‘Exotic Sweets’. 
In het thema Hidden Treasures 
spelen neutrale tinten van zand 
tot donkergrijs en accenten van 
roze een belangrijke rol. Daar-
naast staat nieuwe romantiek 

centraal. Dit uit zich in spannen-
de combinaties van tassen met 
strakke lijnen uitgevoerd in pas-
telkleuren. Elementen als lak en 
metallic accenten refereren aan 
de glinsteringen van adembene-
mende mineralen. 
De hoofdkleuren in het thema 
Deep Water - wit, blauw, geel en 
accenten van oranje - doen den-
ken aan een prachtige dag op 
het strand. Neem een duik in 
het diepe en sta versteld van al-

le schatten die de onderwaterwe-
reld biedt. Deze aspecten verta-
len zich in een vrouwelijke collec-
tie met minimalistisch design en 
subtiele marine look en feel. 
Exotic Sweets is het derde thema. 
Sluit je ogen en waan je in de jun-
gle. Met warme kleuren, prachti-
ge silhouetten en exotische bloe-
men. In dit thema ligt de na-
druk vooral op vrouwelijk en sty-
lish met een knipoog. Denk hier-
bij aan strakke vormen, mooie af-
werkingen en abstracte bloemen. 

Onderstreep je persoonlijkheid met 
een tas. Foto: Bullagi

Het wordt een gezellige boel 
deze zomer. De nieuwe collec-
ties worden gevormd door een 
mix van athleisure en high-con-
trast graphics. De sportieve stij-

len worden vergezeld door vrou-
welijke items met zomerse accen-
ten, voor een verfrissende look. 
Van nautische thema’s, pastels en 
vlinderprints tot tropische �amin-

We zien stijlvolle collecties voor-
bij komen. Te beginnen met en-
kelbandjes. Het label Ellen Beek-
mans presenteert enkelband-
jes in goud, zilver en satijn, afge-
werkt met gekleurde �osjes, ster-
ren, muntjes, koraal of gemsto-
nes. Prachtig om je bruine enkels 
te accentueren en een perfec-
te match met touwsandalen. De 

enkelbandjes kunnen gecombi-
neerd en solo worden gedragen. 
Met touwsandalen noemen we 
meteen een andere trend. De-
ze ‘Gurkees Rope Sandal’ is een 
handgemaakte sandaal en slip-
per van een sterke maar ook zach-
te touwsoort. Volledig duurzaam 
gemaakt van zeer sterk materiaal 
en bovendien honderd procent 

De meiden beleven hun zomer 
uitbundig en de jongens laten 
hun sportieve en avontuurlijke 
kant zien.
Life is an adventure, so be prepa-
red. De zomer als een groot avon-
tuur.
Denim is voor tieners de basis en 
dat zien we terug bij het label In-
dian Blue Jeans. De zomer biedt 

voor de jongens een ‘super skin-
ny �t’ denim! Bij de meiden zien 
we dat de ‘boyfriend denim’ nu 
echt een hoogtepunt bereikt: di-
verse wassingen en verschillen-
de details zoals borduren, maken 
van lieve meiden een echte ‘rebel 
girl’! De nieuwe collecties bieden 
ultiem comfort en geen denim 
meer zonder stretch.

Met een tas zet iedere vrouw een statement

Spannende combinaties

Brede en veelzijdige collecties

Zomer zorgt 
voor vrolijkheid

Sandalen en enkelsieraden veroveren het straatbeeld

Vier de zomer op je blote voeten

Uitdagingen beleven in stoere kleren

Tieners creëren 
hun eigen pad

In een tijd waarin een out�t niet alleen een look maar een identi-
teit is, tellen ook de accessoires mee. Zo onderstreep je als vrouw 
je persoonlijkheid met een opvallende tas.

We hopen op een mooie zomer met veel zon. De nieuwe dames-
mode speelt daar op in met vrolijke collecties, waarin zonnige 
kleuren domineren. 

Wordt het een warme zomer? We moeten het even afwachten, 
maar wat we wel weten is dat sandalen en enkelsieraden popu-
lairder zijn dan ooit. Ze veroverden vorig jaar het straatbeeld en 
die trend zet door.

Boys en girls willen hun grenzen verleggen, laten zien wie ze zijn 
en wat ze kunnen. Ze beleven de wereld intens. Met alleen een 
rugzak en gezonde dosis nieuwsgierigheid gaan ze hun eigen 
weg. 

Voor de girls doen collecties 
met verschillende lichte wassin-
gen het goed, uiteraard in zowel 
blauw als grijs tinten. Damaged 
en repaired details, mooie bor-
duursels en enkele gekleurde de-
nims sieren de collectie. 
Bij de jongens zien we mooie lich-
te wassingen met damaged en 
repaired details en used denims 
in diverse tinten, zowel in blauw 
als grijs. Ook zien we de knitted 
denim terug in het straatbeeld. 
Vele subtiele details brengen de 
jeans naar een hoog niveau. Denk 
hierbij aan printed pocketings en 
contrast stitchings. Geweldig te 
combineren met een retro style 
t-shirt of een high performance 
sweat! Maak het af met een stoere 
cap en je bent klaar om op avon-
tuur te gaan! 

De wereld beleven in stoere kleren.
Foto: Indian Blue Jeans

go’s en palmprints, vichy-ruitjes 
en papayarood.

De collecties zijn breder en veel-
zijdiger dan ooit. Keyitems zijn de 
boyfriend denim met geborduur-
de bloemen, utility jasjes, ver-
nieuwde chino’s en tunieken. Het 
oogt speels en trendy. Het aardi-
ge is dat veel nieuwe collecties 
bestaan uit items die prima uit te 
wisselen en combineren zijn. Zo 
maak je je eigen out�t. Een label 
als Brax onderscheidt zich niet al-
leen met zomerse out�ts, maar 
ook de sportieve inslag valt op. 

Stijlvolle damesmode vol kleur.
Foto: Brax

recyclebaar. Het model heeft een 
nonchalante look die - afhankelijk 
van hoe je ‘m draagt - stoer of ele-
gant en vrouwelijk is. 
De touwsandaal is water resistant 
en kan probleemloos mee in zee. 
Wel zo praktisch! En zijn ze niet 
meer zo schoon? Je kunt ze op 
dertig graden wassen in de was-
machine. Hoe handig wil je het 
hebben? Het wordt een mooie 
zomer!

Genieten van touwsandalen.
Foto: Ellen Beekmans

Wegdromen in 
de zomerse zon
Vrouwen mogen deze zo-
mer heerlijk wegdromen 
in de zomerse zon. In de 
nieuwe collecties is er veel 
aandacht voor een roman-
tische en dromerige mood. 

De mode past zich daar 
kleurrijk op aan met bloe-
menprints, vrouwelijke en 
elegante ontwerpen met 
dress up statement stukken. 
We zien het allemaal voor-
bij komen. De ru�e is een 
key detail in de zomercol-
lectie van Saint Tropez. Deze 
werkt goed bij een omslag 
jurkje van een zachte zomer-
se stof en geeft een vrouwe-
lijke touch. Heerlijk om je in 
te hullen tijdens  de zomer-
se dagen. Kijken we naar de 
verschillende modellen, dan 
zien we dat sparkeling stof-
fen en een streep niet mo-
gen ontbreken. Deze zorgen 
voor speelse designs met 
een goede �t voor warmer 
weer. Naast deze romanti-
sche mood is er een tropi-
cal vibe  met jurken en wij-
de broeken  in een zacht ro-
ze palmbomen print of tops 
in citroen geel.  Hoe zomers 
wil je het hebben? De pan-
talon is populair, maar ko-
mend seizoen is er ook een 
belangrijke rol weggelegd 
voor de jurk. Bijvoorbeeld als 
verkort model met een kort 
jasje. In de zomer worden de 
jurken vloeiender en luchti-
ger met korte fancy jasjes of 
modieus gecombineerd met 
sportieve �eldjackets. Verder 
eist de rok een hoofdrol voor 
zich op! Smalle vormen la-
ten meer details zien en wor-
den op geheel nieuwe en in-
teressante wijze gecombi-
neerd met casual jasjes. 

GEZOCHT:
ALLROUND TIMMERMAN

en
MEEWERKEND UITVOERDER

Voor meer info
bel: 0297-322374 

of mail: info@hulsbosbouw.nl

Nieuwe vereniging komt op voor leefbaarheid
Vliegtuighinder Westeindergebied: Kom 
in actie tegen verdere groei Schiphol!

De groei van Schiphol heeft haar 
grenzen bereikt en is al lang niet 
meer in balans met de omgeving. 
Door intensiever gebruik van de 
Zwanenburgbaan en een aan-
gepaste vliegroute van de Kaag-
baan zijn de geluidsoverlast en 
de luchtvervuiling in Kudelstaart 
en Aalsmeer sterk toegenomen. 
En hier blijft het niet bij. Als het 
aan Schiphol ligt gaat de groei 
van het luchtverkeer onvermin-
derd door. 

Opkomen voor leefbaarheid
“Het wordt tijd om op te komen 
voor de leefbaarheid in onze om-
geving”, zegt Jeroen Verbeek, 
voorzitter van de onlangs opge-
richte vereniging Vliegtuighinder 
Westeindergebied. “Kudelstaart 
en Aalsmeer West zijn als clus-
ter niet vertegenwoordigd in de 
Omgevingsraad Schiphol en wor-
den daar niet gehoord. De vereni-
ging Vliegtuighinder Westeinder-
gebied wil de belangen dienen 
van bewoners die zich zorgen 
maken over schadelijke gevolgen 
voor gezondheid, milieu en wel-
zijn die worden veroorzaakt door 
geluidshinder en uitstoot van 
schadelijke stoff en.” De vereni-
ging zegt niet tegen Schiphol te 
zijn, maar wel tegen verdere groei 
van Schiphol. De vereniging vindt 

ook dat er een halt moet wor-
den toegeroepen aan het toene-
mende gebruik van de Zwanen-
burgbaan over de woonkernen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
En het experiment met de ge-
wijzigde vliegroute van de Kaag-
baan, dat op onjuiste wijze en op 
onjuiste gronden is gedaan, dient 
onmiddellijk te worden stopge-
zet, aldus de vereniging. “Beslis-
singen over onze leefomgeving 
kunnen enkel worden genomen 
op basis van metingen en niet 
aan de hand van abstracte bere-
keningen”, gaat Jeroen Verbeek 
verder. “Er moet meer onderzoek 
worden gedaan naar het eff ect 
op onze gezondheid van (ultra-)
fi jnstof uit vliegtuigen.” Verder 
noemt de vereniging de bewe-
ring dat Schiphol de groeimotor 
is van onze economie suggestief 
en vindt dat dit eerst door weten-
schappelijk onderzoek zou moe-
ten worden gestaafd. En het func-
tioneren van de Omgevingsraad 
Schiphol dient aan een kritisch en 
onafhankelijk onderzoek te wor-
den onderworpen.
De vereniging is ook van mening 
dat de gemeente Aalsmeer zich 
krachtiger op zou moeten stellen 
als hoeder van de belangen van 
haar inwoners. En de Rijksover-
heid mag niet enkel kijken naar 

meer economische groei in een 
regio die al uit zijn voegen barst, 
maar dient nu prioriteit te geven 
aan gezondheid en welzijn van 
burgers.

Niet inpalmen
“De vereniging Vliegtuighinder 
Westeindergebied zal zich niet la-
ten inpalmen in bestaande over-
legstructuren, maar preventief 
het beleid en de besluitvorming 
van overheden, de Luchthaven 
Schiphol en de Omgevingsraad 
Schiphol ter discussie stellen”, 
zegt Jeroen Verbeek met klem.
Word nu lid door middel van een 
eenmalige bijdrage van 5 euro en 
meld u aan via het emailadres: 
vliegtuighinder@gmail.nl onder 
vermelding van uw naam en te-
lefoonnummer. Er wordt dan zo 
spoedig mogelijk contact met 
u opgenomen per mail. Tot slot 
wil voorzitter Jeroen Verbeek er-
op wijzen dat het initiatief voor 
het oprichten van deze vereni-
ging voortkomt uit de informatie-
avond van 20 november 2017 in 
het dorpshuis in Kudelstaart. De 
mailadressen van alle aanwezi-
gen zijn niet ter beschikking ge-
steld als gevolg van de privacy 
wetgeving. Hierdoor kan de ver-
eniging belangstellenden niet 
rechtstreeks informeren. 

Uiteraard hopen de initiatiefne-
mers dat u zich alsnog massaal 
zult verenigen door u in te schrij-
ven bij de vereniging Vliegtuig-
hinder Westeindergebied.

Aalsmeer - Woont u in Kudelstaart of in het westelijk gedeelte van 
Aalsmeer? Bent u de geluidshinder en de luchtvervuiling door het 
almaar toenemende vliegverkeer ook meer dan zat? Kom dan nu 
in actie en word lid van vereniging Vliegtuighinder Westeinder-
gebied.

Nog teveel ijs in het water
Schoonmaken Westeinder 
twee weken uitgesteld!
Aalsmeer - Aangezien er nog te 
veel ijs in de sloten van het bin-
nengebied van de Westeinder-
plassen ligt, is de schoonmaak-
commissie van SPIE genoodzaakt 
om de schoonmaakactie, die aan-
staande zaterdag 10 maart ge-
pland stond, met twee weken uit 
te stellen.
De schoonmaakdag wordt nu za-
terdag 24 maart gehouden. Ook 
verzamelen de deelnemers deze 
dag op een andere plek. Het ver-
trekpunt is nu de De Brasserie bij 
Watersport vereniging Nieuwe 
Meer aan de Stommeerweg 2, bij 
de Kolenhaven.

Het verzamelen is vanaf 8.00 uur 
en tijdens een kop koffi  e en een 
lekkere koek van bakkerij Vooges 
volgt een korte instructie en gaan 
de schoonmakers het water op 
om het zwerfvuil zoveel mogelijk 
te verwijderen.
De vuilniswagen van de Meerlan-
den zal vanaf 11.00 uur op de Ko-
lenhaven klaar staan om alles in 
te nemen. Zin om de Poel weer 
mooi schoon en netjes te maken 
voor de zomer? Geef je dan op 
via info@pramenrace.nl. Kom het 
liefst op 24 maart met een praam, 
vlet of andere boot die vies mag 
worden!

Heel veel bezoekers voor 
‘coolste’ ijsbaan VZOD
Kudelstaart - De ijsbaan van 
VZOD kan een heel groot suc-
ces genoemd worden. Dagelijks 
steeg de ‘coolste baan van Ku-
delstaart’ na de opening in popu-
lariteit. De intense kou maakte de 
bezoekers niet uit. Dagelijks kwa-
men kinderen en volwassenen 
naar de Wim Kandreef om einde-
lijk weer eens te kunnen schaat-
sen. De bezoekers aan de ijsbaan 
in Kudelstaart kwamen overi-
gens niet alleen uit Kudelstaart 
en Aalsmeer. Uit diverse plaat-
sen in de ruime regio arriveer-
den schaatsliefhebbers. Begrij-
pelijk, de baan is alle dagen goed 
onderhouden en opwarmen kon 
met een heerlijke warme kop 
chocolademelk met, bij trek, 
een lekkere koek. Naast ‘rondjes’ 
schaatsen zijn ook diverse activi-
teiten georganiseerd, waaronder 

lichtjestochten en disco on ice 
met dj Daan. Ruim 1.500 mensen 
kwamen op de woensdagavond 
op het kleurige spektakel af. Ook 
de stempeltocht op donderdag 
en de tweede lichtjestocht op 
vrijdag 2 maart waren een groot 
succes. Op zaterdagmiddag is de 
baan defi nitief gesloten. 
Kudelstaart een hele koude week 
lang volop, letterlijk en landelijk, 
in de schijnwerpers. Wat was het 
geweldig en wat verdienen de ijs-
meesters en alle vrijwilligers een 
groot compliment. Jullie hebben 
echt heel veel mensen blij ge-
maakt. Dank jullie wel! Elders in 
deze krant nog even nagenieten 
met foto’s. De lente is nu in aan-
tocht, de temperatuur stijgt, en 
dat is fi jn, maar toch nog kunnen 
schaatsen was een geweldig ca-
deautje in de vakantie!

Brandweer 
biedt hulp bij 

gezonken boot
Aalsmeer - Op dinsdag 6 maart 
rond drie uur in de middag is 
een plezierjacht gezonken bij 
een jachthaven aan de Uiterweg. 
De hulp van de brandweer is ge-
vraagd om het water uit de boot 
te pompen. Het is de brandweer-
lieden gelukt om het jacht weer 
op in plaats van in het water te 
krijgen. Onbekend is hoe de boot 
kon zinken, maar mogelijk is het 
jacht lek geslagen door het ijs in 
de sloot. De schade is behoorlijk. 
De eigenaar wacht in ieder geval 
een grondige schoonmaakbeurt 
in het schip en mogelijk een re-
paratie.
Foto: VTF – Laurens Niezen
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Wereldwinkel in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Voor de mooiste en 
origineelste cadeaus moet je bij 
de Wereldwinkel zijn, de fairtrade 
cadeauwinkel van Aalsmeer. Want 
met een fairtrade cadeau geef je 
niet alleen iets moois of iets lek-
kers aan de mensen om je heen, 
maar geef je ook iets terug aan de 
makers en telers van deze artike-
len. Er is keuze uit cadeaus en lek-
kernijen uit alle delen van de we-
reld, zoals Thais aardewerk of een 
stoere shopper uit India, choco-
lade uit Ghana, heerlijke wijn uit 
Zuid-Afrika en nog veel meer. Zon-
dag 11 maart is de Wereldwinkel, 
op uitnodiging van de Missionai-
re Werkgroep, aanwezig in de RK 
Kerk Sint Jan aan de Kudelstaart-
seweg. Voor en na de Viering van 
11.00 uur kan er gesnuffeld wor-
den naar iets van uw/jouw gading.

Verkoop Israël 
producten

Aalsmeer - Zaterdag 10 maart 
is consulente Diny Wichers weer 
aanwezig in ‘t Baken in de Sport-
laan 86 voor de verkoop van pro-
ducten uit Israël. Het aanbod is 
divers, van verzorgingsproducten 
tot wijnen en van kinderpuzzels 
tot leuke accessoires. De ‘winkel’ 
is open van 13.00 tot 16.00 uur. 
Bij aankoop van 25 euro ontvang-
ten klanten een lekkere pot da-
delspread cadeau.

Joh. v/d Zwaard.
 - Oost: Oosterkerk, Oostein-

derweg 372. Zondag Dienst 
om 10u. met ds. G. Frederik-
ze uit Harderwijk. Organist: 
Th. Griekspoor.  Woensdag 14 
maart Biddag, dienst 19.30u. 
met ds. J. Haeck uit Zeist. Or-
ganist: R. Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Sven Leeu-
westein. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. M. 
Hogenbirk en 16.30u. met ds. 
T.A. Viezee uit Houten. Woens-
dag 14 maart Biddag, dienst 
19.30u. met ds. J.A.C. Weij.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering met 
M. van Zoelen. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Viering 
m.m.v. Karmelkoor en 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 
Woensdag 14 maart om 18u. 
Kruisweg (Poolse dienst). 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst. 
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. P.J. Vrijhof, biduur voor 
gewas en arbeid.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met mw. Mar-
jolein Vrees.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Wil-
lem Plaizier. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. Woensdag 14 maart 
Biddag, dienst 19.30u. met ds. 
M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Liesbet Ge-
ijlvoet m.m.v. Doopsgezind 
Kerkkoor. Collecte: Veertigda-
gentijd project. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met dhr. P.J. Verhagen. Orga-
nist: H. van Noord. Om 19u. 
Check In. Woensdag 14 maart 
Biddag, dienst 19.30u. met ds. 
B. Weegink, Katwijk. Organist: 

 Zondag 11 maart

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
J. van Dalen. Woensdag 14 
maart Biddag, dienst 19.30u. 
met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Dienst o.l.v. 

Parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dins-
dag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 
12 maart met ds. Cees Vork. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33 van-
af 20u. Op 20 maart met Peter 
Slagter over de wijsheid van 
Prediker..

High Tea en concert OK 
band in ‘t Anker
Aalsmeer - Op zondag 11 maart 
vindt er een muzikale High Tea 
plaats gecombineerd met een 
concert van de OK band en de 

Lezing ‘God’ bij 
Innert-Art

De Kwakel - In Zorgboerderij In-
nert-Art kan op donderdag 15 
maart een lezing bijgewoond 
worden door Gera Hoogendoorn-
Verhoef over ‘Redenen en bewij-
zen voor het bestaan van God’. 
De lezing is van 13.30 tot 15.00 
uur. Graag aanmelden vooraf. En-
tree vrij. Iedere belangstellende is 
welkom! Informatie en opgave bij: 
Gera Hoogendoorn, Vuurlijn 36 in 
De Kwakel, telefoon 0297-563753.

Kip in de Open 
Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 16 maart 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
in de Sportlaan 86. Op het me-
nu staat kip. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 is de deur open en de maal-
tijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en is voor 
iedereen toegankelijk. Opgeven 
kan via diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch op het nummer 
van de diaconie: 06-41700923 tot 
zondag 11 maart.

Vrijwilligerswerk 
in Afrika

Hoofddorp - Altijd al gedroomd 
om vrijwilligerswerk te doen in 
Afrika of lijkt het je gewoon leuk? 
Dan is dit een geweldige kans! 
Samen met een gezellig team 
van vrijwilligers ondersteunt de 
stichting Kumbatio kinderen in 
het Kiota weeshuis in Kenia in de 
stad Thika, en iedere hulp hier-
bij is welkom. Het wordt een er-
varing die je nooit zult vergeten. 
Bovendien staat het voor studen-
ten ook nog eens heel goed op je 
CV. Heb je interesse? Neem dan 
zo snel mogelijk contact door een 
mail te sturen naar iris@kumba-
tio.org of bel met 06-18584660. 
Laat in je reactie ook weten wan-
neer, en hoe lang je beschikbaar 
bent. Meer informatie is te vin-
den op de website www.kumba-
tio.org of breng een bezoekje aan 
de vrijwilligersbijeenkomst op 
zondag 18 maart tussen 14.00 en 
16.00 uur in ’t Kattegat in Hoofd-
dorp. Het adres: Skagerrak 328. 
Iedere belangstellende is van har-
te welkom. 

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 14 
maart van 9.30 tot 11.30 uur is 
er inloop en ontmoeting bij de 
Oost-Inn. Gezelligheid onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee. En van 9.30 tot 10.30 uur is 
er tevens de peuterinstuif voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen 
met je kindje spelen, zingen, een 
verhaaltje voorlezen, dansen en 
gymmen. Voor de ouders en ver-
zorgers staan de koffie en thee 
klaar. Deelname is gratis. Allen 
hartelijk welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Catharina-
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op de website www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Afscheid Nel van 
der Ven bij OVAK

Aalsmeer - Op woensdag 14 
maart houdt OVAK haar jaarver-
gadering in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. De aanvang is 14.00 uur. 
Tijdens de jaarvergadering neemt 
Nel van der Ven na heel veel jaren 
afscheid als bestuurslid van OVAK. 
Ook is het een traditie om na de 
pauze de middag af te sluiten met 
een gezellig rondje bingo. OVAK 
leden zijn van harte welkom. 

3 Katten van 1 familie 
vermist in het Centrum
Aalsmeer - Een noodoproep van 
Monika Rommerts ontving de re-
dactie vandaag. Ze is het zat en is 
verdrietig. De afgelopen maan-
den zijn drie van haar katten ver-
dwenen:
“Wij zijn kattenliefhebbers, maar 
wat ons verbaasd is dat ondanks 
dat de katten gechipt zijn ze ver-
dwijnen. Ons vermoeden is dat 
iemand de katten binnen haalt 
en houdt. Op dit moment zijn wij 
er al drie kwijt. Ze krijgen genoeg 
eten bij ons, dus daar ligt het niet 
aan. Zou zo graag willen dat men-
sen eens nadenken voordat ze 
een vreemde kat binnen halen, 

want daar doen ze ons veel ver-
driet mee en onze andere katten 
ook, want die missen hun maatjes 
en gaan dan in de rouwstand.”
De familie Rommerts mist op dit 
moment twee gitzwarte katers 
(geen wit plekje te vinden) en 
een schildpad poes (zie foto). Al-
lemaal geholpen en gechipt. Mo-
nika: “Mocht degene die dit leest 
zich hier in herkennen, laat de 
chip aflezen dan worden wij ge-
beld. Wij willen onze katten su-
pergraag terug.” De katten en 
poes zijn verdwenen vanaf het 
Weteringplantsoen in het Cen-
trum van Aalsmeer.

Waar is poes 
Carlijn?

Aalsmeer - Poes Carlijn is zoek. 
Zondagnacht 4 maart is het dier 
naar buiten gegaan en niet meer 
teruggekomen. Haar eigenaar 
denkt dat Carlijn van het dakter-
ras is gevallen aan de kant van de 
Schoolstraat. Ze had zichzelf juist 
die middag het kunstje geleerd 
om over de dakrand naar het 
slaapkamerraam te lopen. Carlijn 
woont met haar baasjes in de bo-
ven-woning in de Weteringstraat, 
hoek Schoolstraat.
Carlijn is een schuwe lapjespoes, 
die ooit in het boerenland is ge-
boren en pas wat later in huis is 
gekomen. Daardoor is haar in-
stinct (vluchten en verstoppen) 
heel sterk. Ze zal zich door vreem-
den niet zo maar laten lokken. Ei-
genaar Ron Dol is de volgen-
de dag gelijk op zoek gegaan in 
de wijk, maar vooralsnog heeft 
de poes zich nog niet laten zien. 
Mocht iemand haar zien of gezien 
hebben, Ron hoort het graag via 
06-52091844 (bellen/sms) of via 
facebook. Carlijn is gechipt.

Kindernevendienstband in ’t An-
ker achter de Oosterkerk. Iede-
re belangstellende is van harte 
welkom. De middag is van 15.00 
tot circa 17.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op de website: ht-
tp:/www.oosterkerk-aalsmeer.nl. 
Adres: Oosteinderweg 273a.
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8 MAART

 Belastingspreekuur in biblio-
theek, Marktstraat,16 tot 18u.

 Sjoelen in dorpshuis De Ree-
de, Rijsenhout vanaf 19.30u.

 Paaskienen met Vogelvereni-
ging in ’t Kloosterhof, Clema-
tisstraat vanaf 20u.

  Lezing Groei & Bloei over 
Dominicaanse republiek in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u. 

 Verkiezingsdebat in The Beach 
aan Oosteinderweg 247a van-
af 20u. Op 14 maart in Pla-
ce-to-Bieb en 19 maart in ge-
meentehuis.

 Expositie aquarellen en glas-
kunst in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donder-
dag tot en met zondag van 14 
tot 17u. 

 Expositie foto’s van Tobias Ro-
the in gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openings-
uren.

 Expositie Hans Nieuwenhuij-
zen bij Fysiotherapieprakijk, 
Kudelstaartseweg. Open: Da-
gelijks 8 tot 18u.

9 MAART
 NLdoet, diverse acties in ge-

meente, onder andere op kin-
derboerderij en bij Ons Twee-
de Thuis. Zie www.nldoet.nl.

 Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis aan de 
Dreef 1 vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 24u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

 Speelavond IJsclub Aalsmeer-
Oost in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.

 Tribute to Billy Joel en Elton 
John door Daniel Roos Band 
in cultureel café Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21.30u.

 Herman Brood’s Wild Roman-
ce in The Shack, Schiphol-
dijk 253a, Oude Meer vanaf 
21.30u.

10 MAART
 NLdoet, diverse acties in ge-

meente, onder andere in zorg-
centra. Zie www.nldoet.nl.

 Snuffelmarkt in Ontmoetings-
kerk aan de Werf, Rijsenhout 
van 10 tot 15.30u.

 Presentatie over vliegtuigmo-
toren in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u.

 In gesprek met de VVD. Bank 
vanf 12u in Ophelialaan.

 Expositie Bloemrijke kunst 
in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. T/m 25 maart 
iedere zaterdag en zondag 
open 13-17u.

 Verkoop Israel producten in 
’t Baken, Sportlaan 86, 13 tot 
16u.

 ZABO zaalvoetbalcompeti-
tie ronde 10 in De Bloemhof, 
Hornweg v/a 19u.

 Eerste voorronde Popprijs 
Amstelland met 5 bands in 
N201, Zwarteweg vanaf 20u.

 Nachtruis met dj Dion in N201, 
Zwarteweg vanaf 00u.

 Finale ‘Wie is de Mol?’ live in 
café Joppe, Weteringstraat v/a 
20.30u.

 Deborah Carter zingt met 
Zandscape liedjes van The 
Beatles in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.

11 MAART
 Scholendienst door Samen-

op-Weggemeente en Graan-
korrel in De Spil, Kudelstaart 
vanaf 10u.

 Dance Classics Show met Kees 
en Marcel in De Jonge Heer-
tjes, Raadhuisplein vanaf 15u.

 Inloop voor 65+ bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 
55. Van 15 tot 16.30u. Centraal 
staat de saxofoon.

 Muzikale high tea met optre-
den OK band in ’t Anker, Oost-
einderweg van 15 tot 17u.

 Lezing over inteelt bij ras-
honden in gebouw Dieren-
bescherming, Beethovenlaan 
van 13 tot 16u.

 Drukwerk live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 
16u.

12 MAART
  Landschapsfotograaf Bas 

Meelker bij Fotogroep in Boer-
ma Instituut, Legmeerdijk 227 
vanaf 19.30u.

 Vogellezing Hans Dorrestijn in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
55 vanaf 20.15u.

 Bijeenkomst PvdA in De Mi-
kado, Catharina Amalialaan, 
19.30-21u.

 Wijkoverleg Stommeer over 
Greenpark en het Groene Lint 
in Parochiehuis, Gerberastraat 
van 20 tot 22u.

13 MAART
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Creatieve middag, paaskrans 
maken, in Wijkcentrum Voor 
Elkaer in Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u.

 Kaartavond Ons Genoegen in 
’t Hofplein, ingang Clematis-
straat vanaf 19.30u.

 Dartscompetitie in ’t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Start: 
20u. Open vanaf 19.30u.

14 MAART
 Inloop en peuterinstuif in 

Oost-Inn in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66 van 9.30 
tot 11.30u.

 Jaarvergadering OVAK met af-
scheid Nel v/d Ven in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 14u.

 Met Nivon op weg naar de 
stembus. Bijeenkomst 14 tot 
16u. in Parklaan 26a.

 Klassiek concert voor 55+ van 
Artem Trio in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

15 MAART
 Ouderenkaartsoos in Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Speelavond DES in De Ree-
de, Schouwstraat, Rijsenhout, 
19.30u. 

 Ondernemersavond ‘Onder-
nemen = Topsport’ in The 
Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 19.30u. 

  Laatste gemeenteraadsver-
gadering voor verkiezingen in 
gemeentehuis vanaf 20u.

Nieuw: Mooiste muts verkiezing!
Zondagmiddag Dance 
Classics bij De Heertjes
Aalsmeer - Het is alweer een jaar 
geleden dat de complete inboe-
del van restaurant de Jonge Heer-
tjes op het terras te vinden was. 
En het zal dan ook niemand ver-
bazen dat aanstaande zondag 11 
maart dit wederom het geval zal 
zijn. De rookruimte zal deze mid-
dag ‘out of order’ zijn, want die 
ruimte  hebben de plaatjesdraai-
ers ook nodig. Het is voor de he-
ren van de Dance Classics Show 
eigenlijk de eerste thuiswedstrijd 
van het jaar, de aftrap hebben 
ze al in januari gegeven in een 
overvol café Op de Hoek in Ku-
delstaart.

Dizko Kwizz
De Dizko Kwizz is al weer ge-
maakt en deze belooft weer een 
spektakel te gaan worden. De 
prijzenpot is behoorlijk aange-
vuld dit jaar, er hebben zich weer 
een aantal sponsors en gulle ge-
vers gemeld die graag van hun 
spullen af willen. Aangezien ie-
dereen nog steeds gek is om din-
gen te krijgen waar je niets mee 
kan is dit weer een zondagmid-
dag uitdaging om ze te winnen. 
De vragen uit de Dizko Kwizz zul-
len daarom ook komen uit niveau 
groep 8.

Aalsmeer Roest Niet
Nieuw is deze middag de ‘mooi-
ste muts verkiezing’ met een he-
le gave prijs. Maar de  winnaar 
van deze verkiezing gaat ook op 
zondagmiddag 18 maart in The 
Beach de eerste 50 startnummers 
weggeven voor Aalsmeer Roest 
Niet, dit gaat middels een bin-
go en ook dat belooft een heus 

spektakel te gaan worden van-
af 13.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.aalsmeerroest-
niet.nl. De heren van de Dance 
Classics Show willen niet stoken, 
maar het zou wel leuk zijn als er 
een vrouwelijke winnaar is. Zij 
kan die middag dan ook meteen 
gekroond worden tot Aalsmeer 
Roest Niet Pits Poes. Uiteraard 
zal zondag het hele restaurant 
weer worden omgebouwd tot 
een knus buurthuis. De lampen 
en dergelijke zullen vervangen 
worden door spiegelbollen, cas-
settebandjes, singletjes, elpees, 
kubussen en meer. De indeling 
van het restaurant zal aanstaan-
de zondag iets anders zijn, mis-
schien lukt het om een ruimte 
over te houden om te dansen en/
of om uiteraard nog meer platen 
neer te zetten, zodat de keus nog 
gekker is. En natuurlijk zijn de su-
pergrote full colour wanden bin-
nen, en deze keer ook buiten, pre-
sent.

Eindfeest in oktober
De volgende locaties komen 
eraan: Zotte Wilg aan de Uiter-
weg, N201 aan de Zwarteweg,  
Vleghaar (mini middag) in de 
Chrysantenstraat, Anna Kerk en 
ondermeer het Westeinder Pavil-
joen. En zet alvast 13 oktober in je 
agenda voor het grote eindfeest 
in The Beach. Kaarten hiervoor 
zijn te reserveren via www.dance-
classicsshow.nl
Dus: Pak de fiets, neem een muts 
mee en laat je zondagmiddag 
vanaf 15.00 uur verrassen in een 
restaurant vol met onzin aan het 
Raadhuisplein in het centrum.

Vrijdag en zaterdag in Bacchus
Piano Man Band en Deborah 
Carter met Zandscape live
Aalsmeer - Vrijdag 9 maart pre-
senteert Bacchus een Billy Joel 
en Elton John tribute door de Pi-
ano Man Band van zanger en pi-
anist Daniel Roos. Billy Joel en El-
ton John behoren tot de meest 
succesvolle soloartiesten aller tij-
den. Twee zeer verschillende mu-
zikanten maar met veel overeen-
komsten: beiden beleefden hun 
doorbraak in de jaren zeventig, 
trekken tot op de dag van van-
daag nog overal ter wereld volle 
stadions en zijn bovendien alle-
bei echte ‘piano mannen’, zichzelf 
begeleidend op de vleugel. 

Billy Joel en Elton John
Zanger en pianist Daniel Roos is 
al van jongs af aan groot liefheb-
ber van de muziek van zowel Billy 
Joel als Elton John. Er ligt dus een 
vanzelfsprekendheid in de keuze 
om aan beide artiesten een eer-
betoon te houden. Daniel’s Pia-
no Man Band speelt de grote hits 
van zowel Billy Joel als Elton John: 
van ‘Piano Man’ tot ‘My Life’, ‘Your 
Song’ tot ‘Rocket Man’ en daar-
naast ook liedjes voor de ech-
te liefhebbers. Alles muzikaal zo 
dicht mogelijk bij het origineel en 
in de originele toonsoorten. Be-
zetting: Daniel Roos (piano), Ross 
Frigge (gitaar en mondharmo-
nica), Bas Lavooy (drums), Robin 
Bremer (bas), Mario de Dreu (key-
boards) en Jorik de Heij (saxofoon 
en percussie). De tribute in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint vrijdag om 21.00 

uur, de zaal is open vanaf 20.30 
uur. Entree: Uw/jouw gift !

Songs van The Beatles
Op zaterdag 10 maart brengen 
Deborah J. Carter en Zandscape 
nieuwe versies van bekende 
songs van The Beatles in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat.
Wat is het kenmerk van goede 
jazzmuziek? Louis Armstrong zei: 
“Nooit hetzelfde nummer op de-
zelfde manier spelen.” Dat doet 
de Amerikaans zangeres Debo-
rah J. Carter met de songs van 
de Beatles. Met een natuurlijk 
gevoel voor improvisatie, varia-
tie en swing, en met een superi-
eur vloeiende frasering creëert 
de Amerikaans zangeres Debo-
rah J. Carter nieuwe versies van 
deze liedjes. In 2017 is dit te ho-
ren in de nieuwe release van het 
album ‘Daytripper’. Deborah weet 
hierin met een fascinerende nei-
ging tot vrijheid, sieraden te ma-
ken van de liedjes die bijna ieder-
een wel kent van de Beatles. Voor 
dit optreden wordt zangeres Car-
ter begeleid door de jazzgroep 
Zandscape van bassist, compo-
nist en producer Mark Zandveld 
met Gunner Graafmans (vibra-
foon), Jeen Rabs (gitaar) en Jurj-
en Bakker (drums). Het KCA jazz-
concert Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint aanstaande zater-
dag om 21.30 uur. Toegang: Uw/
jouw gift. Inlichtingen bij Pierre 
Tuning via 0297-360355 en Rein-
oud Staps via 0297-325304.

Vrijdag en zondag livemuziek 
Herman Brood’s Wild Romance 
en Drukwerk in The Shack
Oude Meer - Een bijzonder mooi 
muzikaal weekend in The Shack, 
met twee legendarische bands 
uit de Nederlandse rock/pop ge-
schiedenis! Op vrijdag 9 maart is 
het podium voor Herman Brood’s 
Wild Romance en zondagmiddag 
11 maart gaan de spots aan voor 
Drukwerk! 
Vrijdag 9 maart maakt The Shack 
deel uit van de ‘Shpritsz Cha-Cha 
Rock Tour’ van The Wild Romance. 
De naam ‘Wild Romance’ doet 
nog steeds de harten van vele 
muziekliefhebbers sneller klop-
pen. De band ging de rockge-
schiedenis in als een absolute 
live-sensatie met een record aan 
optredens. En nog steeds is de 
band van Herman Brood een ge-
oliede Rock ’n Roll machine. Na-
tuurlijk komen alle grote hits van 
Herman Brood & His Wild Roman-
ce voorbij. Gespeeld door Ed-
gar Koelemeijer (zang), Dany La-
demacher David Hollestelle (gi-
taar), Otto Cooymans (keyboard), 
Gee Carlsberg (bas) en Jan ’t 
Hoen (drums en percussie). Een 
mooie kans om deze swingende, 
authentieke rockers live te zien 
en te horen. 

‘Je loog tegen mij’
En dan zondagmiddag 11 maart: 
Drukwerk! Wát een feest was het 
in The Shack toen twee jaar ge-
leden Drukwerk op het podium 
stond! De ‘ouwe’ baas Harry Slin-
ger en de jonge honden Bram, 
George, Erik en Bas hebben wel 
weer zin in zo’n feestje! ‘Je Loog 

Tegen Mij’, ‘Marianneke’, ‘Schijn ’n 
Lichtje op mij’, ‘Wat Dom’, en het 
prachtige ‘Hee Amsterdam’. Bijna 
iedereen kan zich deze hits vast 
nog wel herinneren. Dertig jaar 
na de hit ‘Je Loog Tegen Mij’ heb-
ben vader Harry en zoon Bram 
Slinger het plan opgevat om dit 
nummer met een band nieuw le-
ven in te blazen. Een nieuw begin 
dus in 2012 waarin zij als Druk-
werk2 het repertoire van Druk-
werk spelen en sindsdien met 
veel succes toeren door Neder-
land. De band bestaat uit: Bram 
Slinger (toetsen), George Menk-
veld (drums), Erik Bes (bas), Bas 
Kors (gitaar) en Harry Slinger 
(zang).

Black Sabbath undercover
Op zaterdag 17 maart presen-
teert The Shack een Black Sab-
bath undercover, een modder-
vette tribute aan de band van Oz-
zy Osbourne. En op zondag 18 
maart verzorgt de Steven Troch 
Band uit België een optreden. De-
ze sympathieke Belg staat met 
zijn band garant voor een muzi-
kale zondagmiddag vol passie, 
speelvreugde én humor!
The Shack is op vrijdag 9 maart 
open vanaf 20.30 uur. Dany La-
demacher’s Wild Romance be-
gint om 21.30 uur, entree is 15 eu-
ro. Zondag 11 maart open vanaf 
15.00 uur, aanvang Drukwerk om 
16.00 uur. Entree 10 euro. Voor 
alle info: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

15 Bands geselecteerd voor bandcompetitie

Zaterdag 1e voorronde 
Popprijs Amstelland
N201 en P60 proberen conti-
nu zoveel mogelijk te doen om 
nieuw muzikaal talent te stimu-
leren en het lokale jonge band-
jescircuit de mogelijkheid geven 
om te groeien en bekend te wor-
den voor zo groot mogelijk pu-
bliek. Samen organiseren zij de 
Popprijs Amstelland: De jaarlijkse 
bandcompetitie waarbij steeds 
de beste lokale bands van dat 
moment voor het voetlicht ge-
zet worden. Dit jaar is alweer de 
negentiende editie. Het aantal in-
schrijvingen was fors hoger dan 
voorgaande jaren: maar liefst 28 
bands hadden zich aangemeld 
en daar zijn nu 15 bands uit gese-
lecteerd die een gooi gaan doen 
naar de hoofdprijs. Aanstaan-
de zaterdag 10 maart is de eer-
ste van de totaal drie voorrondes 

in N201. De volgende vijf bands 
gaan optreden: Minor Citizen, Mr. 
Ray Bass, The Estate, Towtruck en 
Neodym. Een vakkundige jury 
kiest bij elke voorronde de bes-
te band die naar de finale door 
mag, maar het publiek heeft ook 
een belangrijke stem, want bij el-
ke voorronde wordt telkens één 
band door het publiek gekozen 
als finalist. De band die de mees-
te stemmen krijgt van het publiek 
gaat door. De jury kiest ook één 
finalist per voorronde, dus er zul-
len zes bands in de finale staan. 
Na afloop van de bandoptredens, 
tijdens het juryberaad, treedt Clu-
eless op, één van de Bandbrou-
werij bands. N201 aan de Zwarte-
weg gaat open om 20.00 uur en 
de entree is gratis. De eerste band 
begint al vroeg dus kom op tijd! 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Cajun ‘Hayman’
van € 79,-    voor  € 69,-

Keyboard ‘Medeli’
van € 245,-    voor  € 220,-

Ook hét adres voor
fl ightcase materiaal

Klassieke gitaar
 ‘Valencia’ (4/4) € 69,-

KOOPJE:

TIP:NIEUW:

AANBIEDING:







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw 
vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, 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 ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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 Ba-
sisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Cannavacciuolo M. 19-07-1969 02-03-2018
Cannavacciuolo D. 25-11-1995 02-03-2018
Oe Y. 08-11-2009 28-02-2018
Oe R. 18-01-2007 28-02-2018
Oe S. 02-02-2012 28-02-2018
Oe T. 14-07-1972 28-02-2018
Oe N. 05-07-1974 28-02-2018
van Schaik E. 17-05-1987 01-03-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen heb-
ben voor het ontvangen van voorzieningen van de over-
heid 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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het 
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afde-
ling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier 
weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over 
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

RAADSVERGADERING DONDERDAG 15 MAART
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering 
op donderdag 15 maart 2018, in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 
Na afloop van de raadsvergadering zal de heer Hordijk, 
directeur Rekenkamer Aalsmeer, een toelichting aan de 
raadsleden geven op twee uitgevoerde onderzoeken. De 
bijeenkomst is openbaar.

  RAAD 

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 1 februari 2018
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Benoeming plaatsvervangend griffier
20.10 R-3 Suppletie aanvraag kosten risicokaart 
  voor niet gesprongen explosieven 
  (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog
 R-4 11e Wijziging Gemeenschappelijke 
  regeling Vervoerregio Amsterdam
 R-5 Vaststellen bestemmingsplannen 
  ‘6e herziening Woonarken - 
  Uiterweg 93 ws 4’ en ‘Uiterweg 401 - 
  wijziging woning en woonarken’
 R-6 Bekrachtigen geheimhouding

   BEHANDELSTUK

20.15 R-7 Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘Nieuw Oosteinde - Machineweg’
20.45 R-8 Afgifte verklaring van geen 
  bedenkingen voor de bouw van 
  7 woningen op het perceel Kudel-
  staartseweg 60 te Kudelstaart
21.00 R-9 Vaststellen bestemmingsplan GPA, 
  Hotel De Zwerm
21.30  Motie vreemd aan de orde van de dag
21.40  Vragenkwartier

   SLUITING

TE VERWIJDEREN VOERTUIGEN
- Op een parkeerplaats aan de openbare weg aan de 

Spoorlaan te Aalsmeer staat al geruime tijd een 
Renault Lagune met Pools kenteken KTT 7A78. De 
eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk 
in verbinding te stellen met het team Handhaving 
Openbare Ruimte (HOR) van de afdeling VH van de 
gemeente Aalsmeer via tel. 0297–387575.

- Op een parkeerplaats aan de openbare weg aan de 
Edisonstraat te Aalsmeer staat al geruime tijd een 
Volvo met Pools kenteken GD 4129U. De eigenaar 
wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbin-
ding te stellen met het team Handhaving Openbare 
Ruimte (HOR) van de afdeling VVH van de gemeente 
Amstelveen, tel. 0297–387575.

De gemeente Aalsmeer is voornemens op grond van ar-
tikel 5.31 van de Algemene Wet Bestuurs-recht (AWB) 
bestuursdwang toe te passen, door deze voertuigen op 
3 april 2018 van de openbare weg mee te voeren en op 
te slaan. Artikel 5.29 en 5.30 van de AWB zijn ook van 
toepassing. Dit betekent dat de gemeente Aalsmeer deze 
objecten na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen. 

Officiële Mededelingen
8 maart 2018

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 tel.nr: 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 woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en plan-
ning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon 
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.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 vervol-
gens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-
info’s van de afgelopen maanden raadplegen.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling 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 persoon-
lijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen 
de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in 
de commissievergadering kan een burger het woord voeren 
over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is 
dat niet mogelijk. In de commissievergadering krijgt een 
inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de leden toe te 
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 
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 klach-
ten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer 
binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat 
we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover 
nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar 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.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft 
aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed 
te informeren over zaken die uw directe leefomgeving 
aangaan. 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 Aals-

meer worden gepubliceerd op: www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw 
mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante in-
formatie 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 Bekendmakin-
gen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook 
nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij 
de balie Bouwen & Vergunningen op het gemeente-
huis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de in-
woners van een gemeente onder andere het woonadres 
vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wet-
telijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat 
het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt 
zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente 
constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, 
kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot 
een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat bete-
kent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de 
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zo-
wel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventu-
eel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken 
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: 
zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BALIES GEMEENTEHUIS OP WOENSDAG 
21 MAART OM 14.00 DICHT

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 
op woensdag 21 maart gaan alle balies in het 
gemeentehuis om 14.00 uur dicht en is er geen 
avondopenstelling.

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 ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de af-
deling 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

Nibte G.I. 08-12-1992 26-02-2018 
Wagemaker M. 24-05-1996 26-02-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift 
hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop 
dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift 
te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te 
sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via 
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel 
over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. 
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder 
“Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aals-
meer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om 
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

De rechthebbenden krijgen de gelegenheid deze objecten 
van de openbare weg te verwijderen en wel t/m 30 maart 
2018. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Aalsmeer via tel.: 0297–387575, stam-
nummer 90002.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 1E HERZIENING 
BESTEMMINGSPLAN STOMMEER, ZUIDERKERK

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken inge-
volge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), bekend dat in procedure wordt gebracht 
het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestem-
mingsplan Stommeer, Zuiderkerk’. (NL.IMRO.0358.07G-
OW01). Het bestemmingsplan wordt opgesteld om het 
initiatief voor de herontwikkeling van de locatie Zuider-
kerk met 55 (zorg)appartementen, op het perceel Hor-
tensialaan 53-55 planologisch mogelijk te maken. Ter 
plaatse van de beoogde ontwikkeling geldt het bestem-
mingsplan Stommeer, waarin het plangebied de bestem-
ming ‘Maatschappelijk’ heeft. Binnen deze bestemming 
is wonen (met uitzondering van de nader aangeduide be-
drijfswoning en zonder de aanduiding wonen) niet toe-
gestaan. De gewenste ontwikkeling is met het oog op die 
bepaling in strijd met het bestemmingsplan. De beoogde 
ontwikkeling wordt met voorliggend bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt en het bestemmingsplan ‘Stommeer’ 
zal ter plaatse van deze locatie komen te vervallen.

Ter informatie:
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 
ligt voor een ieder ter inzage v/a vrijdag 9 maart 2018 
t/m donderdag 19 april 2018:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van 

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

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.
nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-
structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmings-
plan.htm, via deze site is het mogelijk een zienswijze 
digitaal in te dienen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden 
via centrale balie (openingstijden balie: maandag, 
dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donder-
dag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-
12.30 uur);

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.



Creatief Technoloog Niels Tenhagen: 
De Aalsmeerse Leonardo de Vinci
Aalsmeer - Soms zijn er nieu-
we beroepen die verleden en 
heden met elkaar verbinden. 
De Aalsmeerder Niels Tenhagen 
is Creatief Technoloog. Wat dat 
is? Een bezoek aan Niels in zijn 
gloednieuwe innovatielab aan de 
Aalsmeerderweg. Hij vertelt: “Wat 
ik doe is moeilijk te beschrijven. 
Ik bouw objecten om mensen te 
verbazen of om ze wat te leren. 
Praktisch gezegd. Ik ben techno-
logisch uitvinder. Precies drie jaar 
geleden zat ik nog op de LIS. Dat 
is de Leidse Instrumentmakers 
School. Voor musea bouw ik bij-
voorbeeld  technologie met in-
teractieve systemen. Verder maak 
ik coole escaperooms en radio 
podcasts.”

Officiële Mededelingen
8 maart 2018

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.07G-OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een 
zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan 
schriftelijk bij het college van burgemeester en wethou-
ders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. De 
zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren 
worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 
een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten 
kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. 
U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder 
vermelding van het dossiernummer. In een later stadium 
kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Machineweg 203, 1432 ES (Z-2018/011393), het 

bouwen van een aanbouw en het wijzigen van de ge-
vels. 

- F.A. Wentstraat 7, 1431 KZ (Z-2018/011607), het 
legaliseren van de tussenvloer en trap in het be-
drijfspand en het wijzigen van de gevel

- Van Cleeffkade 7a, 1431 BA (Z-2018/011777), het 
plaatsen van 2 prieëlen achter het huis

- Schweitzerstraat 3, 1433 AC (Z-2018/011768), het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning

- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2018/011757), het kappen 
van twee kastanjebomen 

- Citroenvlinderstraat 56, 1432 MG (Z-2018/012110), 
het plaatsen van een vrachtwagen in de straat t.b.v. 
verhuizing

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is 
ingetrokken:
- Ophelialaan 90 A, 1431 HK (Z-2018/008833),het ver-

bouwen tot diverse appartementen c.q. ééngezinswo-
ningen en een restaurant. Verzonden: 22-02-2018

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Dorpsstraat 4, 1431 CG (Z-2017/057701), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. van exploitatie 
van een restaurant. Verzonden: 27-2-2018

- Hendrikstraat 36, 1432 JK (Z-2018/008872), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het 
vervangen van een kozijn ter plekke van de voordeur. 
Verzonden: 28-02-2018

- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW (Z-2018/007615), 
het gewijzigd uitvoeren van dakkapellen van een 
reeds verleende vergunning (Z-2017/026412). Ver-
zonden: 01-03-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commis-
sie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken 
in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieu-
wer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de 
binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Sportlaan 43 (Z-2018/010799) Westeinderloop van 

19 t/m 22 april 2018, ontvangen op 21 februari 2018
- Raadhuisplein (Z-2018/011297) Familie - Koningsdag 

Aalsmeer op 27 april 2018, ontvangen op 25 februari 
2018

- Aalsmeer Centrum (Z-2018/011996) Braderie op 12 
mei 2018, ontvangen op 28 februari 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 
is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

- Ophelialaan tussen Spoorlaan en Geraniumstraat 
(Z-2017/061639) Down Town Ophelia, verzonden 6 
maart 2018

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

TER INZAGE
t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot 

kostenverhaal Machineweg – Het Rooie Dorp 
Aalsmeer i.v.m. wijziging van het bestem-
mingsplan ‘Nieuw Oosteinde (m.b.t. de ka-
dastrale percelen gemeente Aalsmeer, sectie 
B, nummers 4672 t/m 4675, ter grootte van 
in totaal 13.938 m², gelegen aan de Machi-
neweg 49 t/m 131 te Aalsmeer) 

t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot 
kostenverhaal Locatie Vrouwentroost Zuid 
(Kudelstaartseweg 92 te Aalsmeer) i.v.m. 
wijziging van het bestemmingsplan “Uiter-
weg – Plasoevers 2005” m.b.t. de kadastrale 
percelen gemeente Aalsmeer, sectie D, num-
mers 3226, 3227 en 3228, ter grootte van 
4.129 m².

t/m 16-03-18 Besluit tot voornemen van aanwijzing tot 
gemeentelijk monument het Wachthuisje, 
gelegen aan de Uiterweg 222.

t/m 23-03-18 Concept Algemene subsidieverordening 
Aalsmeer 2018

t/m 19-04-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
bestemmingsplan Stommeer, Zuiderkerk’ 
(NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbeho-
rende stukken)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Waar plaatsen, hoeveel in totaal en wat kost het?
Onderzoek naar meer openbare 
watertappunten in gemeente
Aalsmeer - In de raadsvergade-
ring van 16 maart vorig jaar is 
de motie ‘watertappunten’ van 
Aalsmeerse Belangen en PACT 
Aalsmeer aangenomen. Het col-
lege werd in deze motie verzocht 
om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid om in de gemeen-
te meerdere, openbare watertap-
punten te realiseren. 
Watertappunten dragen bij aan 
een het verminderen van afval en 
het stimuleren van het drinken 
van (leiding)water. Dit sluit mooi 
aan bij de eerdere ‘Dopper-actie’ 
op basisscholen, het terugdrin-
gen van (zwerf )afval en ‘Aalsmeer 
JOGG-gemeente’. 
Daarnaast biedt dit een kans om 
Aalsmeer te presenteren als gast-
vrije gemeente. Er is nu onder-
zoek gedaan naar zowel mogelij-
ke locaties als mogelijke leveran-
ciers

Locaties
De raad heeft in de motie aange-
geven in ieder geval watertap-
punten te willen realiseren bij 
het Praamplein, het Surfeiland, 

de Loswal en in Aalsmeer-Oost. 
In navolg op de aangedragen lo-
caties vanuit de raad zijn aanvul-
lend in samenwerking met JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht), 
Wijkplatform Oost en de afde-
ling Wijkbeheer zijn locaties ver-
kend in de winkelcentra Opheli-
alaan, Centrum (Praamplein), Pol-
dermeesterplein en Kudelstaart. 
Ook is gekeken naar mogelij-
ke watertappunten in het Serin-
genpark (kruising Spoorlaan met 
de Ophelialaan), bij Café op de 
Hoek (kruising Herenweg en de 
Kudelstaartseweg), aan het einde 
van de Uiterweg en in het Horn-
meerpark. Het Surfeiland heeft al 
een voorziening en hoeft daar-
om niet verder te worden onder-
zocht. Alle locaties gaan nu ver-
der getoetst op of er aansluiting 
is met recreatieve routes, of het 
een zichtlocatie is en of het tap-
punt niet in conflict is met be-
staande horeca in de nabij omge-
ving. De technische haalbaarheid 
dient nog met de uiteindelijk ge-
kozen leverancier nader te wor-
den onderzocht.

PWN
PWN biedt een watertappunt aan 
voor circa 1.400 euro per jaar, bij 
een contract van tien jaar. Dit is 
een all-in prijs op basis van kost-
prijs, waarbij PWN de aanleg en 
aansluiting verzorgt en het tap-
punt inclusief bestickering le-
vert. Hieronder valt ook het jaar-
lijks onderhoud, de periodieke 
waterbemonstering (voor contro-
le op waterkwaliteit), het water-
verbruik en de 24 uurs storings-
dienst en een vast aanspreek-
punt. In de winterperiode wor-
den de tappunten weggeno-
men voor onderhoud, reiniging, 
etc. In het voorjaar worden deze 
dan weer teruggeplaatst. Aanvul-
lend neemt PWN financiële ver-
antwoordelijkheid voor eventue-
le schade.

Join the Pipe
Een ander alternatief is Join the 
Pipe (JTP). De aanleg- en aan-
schafkosten voor een tappunt 
bedragen eenmalig circa 4.500 
euro (3.500 euro voor de aan-
schaf en 1.000 euro voor de aan-

De openbare voorzieningen voor waterrecreanten op het Praamplein.
legkosten). De gemeente is daar-
na verantwoordelijk voor het on-
derhoud en de controle op wa-
terkwaliteit (bijvoorbeeld legio-
nella). 
De Gemeente Aalsmeer heeft 
geen eigen personeel om dit uit 
te voeren. Totaalbedrag voor 10 
jaar is 6.100 euro per tappunt ex-
clusief personeelskosten en con-
trole op legionella en onderhoud. 
De kosten voor schade, zoals ver-
vanging of grote reparaties, wor-
den hier niet in meegenomen. Bij 
Joint the Pipe worden winsten 
gebruikt voor financiering van 
drinkwaterprojecten in derde we-
reld landen.

Geen budget
Op basis van deze informatie stelt 
het college de fracties voor om 
te kiezen voor PWN. Voor de re-
alisatie van de tappunten zijn in 
de huidige begroting geen finan-
ciële middelen gereserveerd. Er 
zou dus naar een budget gezocht 
moeten worden. 

De mogelijke komst en het uitein-
delijke aantal watertappunten in 
de gemeente gaat niet meer be-
handeld worden door de huidige 
bestuurders (burgemeester, wet-
houders en gemeenteraad) en 
komt na de gemeenteraadsver-
kiezingen ter verdere bespreking 
op de agenda van eerst de com-
missie en daarna de raad.

woon. Het paste ook bij mij. Nee, 
ik heb geen dag spijt gehad. 
Waarom het moest? Kwaliteit kost 
tijd en ik voel mijn verantwoorde-
lijk. Ik wil regisseur zijn van a tot 
z. Over het risico heb ik niet lang 
nagedacht. Ik hou van de vrijheid 
die het mij geeft. Hoewel ik vanaf 
het begin een volle agenda had. 
Ja, ik werk wel teveel, zo ben ik.” 

Waarom was deze locatie nodig? 
“Thuis stond de huiskamer hele-
maal vol. Snoeren, kabels, klok-
ken. Mijn ouders vonden dat niet 
erg, maar ik had het zelf niet ge-
pikt. Ik had allang gezegd ‘Ga 
maar weg met je troep!’ Het was 
best nog zoeken naar een goe-
de plek. Eerst zag ik een oude kas 
maar dat is oppassen. Je hebt zo 
een stuk vallend glas in je hoofd.  
Nu zit ik in het ‘Artscentrum’. Ein-
delijk mijn eigen plek.”

Wat is je droom? 
“Nog groter,nog beter! Vakmen-
sen aansturen en een gouden 
team om mij heen. De bende van 
de beste escaperoom bouwers of 
zo. In Aalsmeer vind ik Loogman 
een voorbeeld voor goed onder-
nemerschap. Sterk en alles goed 
voor elkaar. Hij staat als persoon 
voor zijn bedrijf. Slim, doordacht 
en innovatief.”
Door Anna-Maria Giannattasio

Wat zijn escaperooms? 
“Raar maar waar. Dat zijn plekken 
die mensen kiezen om in te wor-
den opgesloten. Je moet crea-
tief samenwerken om binnen bij-
voorbeeld een uur te ontsnap-
pen. Met je familie  bijvoorbeeld. 
Geloof het of niet, maar er zijn 
meer dan 700 van dit soort ont-
snappingkamers in Nederland. 
Ik bedenk en bouw ze. De spe-
cial effects, het verhaal, de creati-
viteit. Dat is niet makkelijk, maar 
wel heel leuk. Het is vet om met 
technologie en elektra te werken. 
Zo kom ik op een originele ma-
nier tot nieuwe oplossingen. Dat 
is mijn kick. Zo ontstond mijn be-
drijf www.Escapelab.nl.”

Hoe Aalsmeers ben je? 
“Best wel. Ik ben echt van de ge-
zegde: een man een man, een 
woord een woord. Dat is volgens 
mij heel Aalsmeers. Ik ben trots 
op wat ik maak en het moet ge-
woon goed werken. Waar nu mijn 
bedrijf staat stonden vroeger 
heel veel kassen. Ik was hier altijd 
met mijn jeugdvriendinnetje Ma-
riëlle te vinden en we bouwden 
hier hutten. Zo mooi dat ik hier 
nu in het dorp mijn bedrijf kan la-
ten groeien.”

Wanneer werd je ondernemer?  
“Twee jaar terug. Dat moest ge-
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Boekenweek van 10 t/m 18 maart
Lezing Hans Dorrestijn 
over vogels
Aalsmeer - Het thema van de 
83ste Boekenweek is natuur. Griet 
Op de Beeck schreef het Boeken-
weekgeschenk ‘Gezien de fei-
ten’ en Jan Terlouw brengt met 
zijn Boekenweekessay ‘Natuurlijk’ 
een ode aan de natuur. Rondom 
de Boekenweek is er altijd veel 
te beleven in boekwinkels, mu-
sea, theaters en natuurlijk bij de 
Bibliotheek Amstelland. Ieder-
een die van verhalen houdt is van 
10 tot en met 18 maart van har-
te welkom om dit literaire hoog-
tepunt te vieren. Ook als je niet 
lid bent, hoewel de Boekenweek 
een mooie gelegenheid is om lid 
te worden. Je hebt al een abon-
nement voor minder dan 4 euro 
per maand.

Vogellezing
In het kader van de Boekenweek 
met als thema ‘natuur’ heeft KCA 
samen met de bibliotheek en het 
Boekhuis Aalsmeer Hans Dorres-
tijn uitgenodigd om te komen 
vertellen over zijn geluk als voge-
laar. In de kerk van de Doopsge-
zinde Gemeente in de Zijdstraat 
55 geeft Dorrestijn op maandag 
12 maart een vogellezing, waar-
in hij put uit de verhalen die eer-
der zijn verschenen in boekvorm. 
Een literaire en humoristische 
vertelling over zijn belevenissen 
in de natuur, vogels kijken en vo-
gelaars, die garant staan voor een 
heerlijke avondje uit. Hans Dor-
restijn heeft een omvangrijk oeu-
vre opgebouwd. Er verschenen al 
meer dan veertig boeken van zijn 
hand. Daarnaast schreef hij al-
leen en samen met anderen ve-
le theaterprogramma’s waarvoor 
hij in 2003 een Gouden Harp ont-
ving voor zijn gehele oeuvre. Ook 
met de televisieserie Baardman-
netjes over vogels en andere die-
ren, welke hij samen met Nico 
de Haan maakte, bereikte hij een 
groot publiek. Op 12 maart kun-
nen belangstellenden deze le-
zing bijwonen. Aanvang is 20.15 
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. 

Kaarten zijn online te verkrijgen 
via de website van de bibliotheek 
en te koop bij Boekhuis Aalsmeer 
in de Zijdstraat. De toegang is 12 
euro voor leden van de biblio-
theek en 15 euro voor niet-leden.

Amstelveen en Uithoorn
Ook in Amstelveen en Uithoorn 
zijn er activiteiten in de Boeken-
week:
* Zaterdag 10 maart van 14.00 tot 
15.00 uur: Onthaasten met Nes-
cio’s Natuurdagboek in de bieb 
op het Stadsplein Amstelveen. 
Toegang 5 euro voor leden en 10 
euro voor niet-leden. Nescio, de 
schrijver van onder andere de ti-
taantjes, hield van zijn stad Am-
sterdam, maar ook van de natuur. 
In zijn natuurdagboek beschreef 
hij op minutieuze wijze waar-
nemingen in de natuur rondom 
Amsterdam. Nescio kenner Liene-
ke Frerichs belicht dit haast mys-
tieke werk, wat voor de moder-
ne mens een inspiratie kan zijn 
om ook vaker stil te staan bij het 
weer, de seizoenswisselingen en 
de natuur in het algemeen.
* Schrijvers Live mey Alex Boo-
gers en Laura van der Haar met 
een optreden van zangeres Lòr-
ren op donderdag 15 maart van 
19.30 tot 22.30 uur in de biblio-
theek op het Stadsplein Amstel-
veen. Toegang 10 euro voor le-
den en 12,50 euro voor niet- le-
den. Een feestelijke avond rond-
om bestseller-auteur Alex Boo-
gers (auteur van o.a. een hemel 
vol sproeten) en debutante Laura 
van der Haar (Het wolfgetal) mu-
zikaal omlijst door een optreden 
van zangeres Lòrren.
* Heer Bommel en de natuur op 
zaterdag 17 maart van 16.00 tot 
17.00 uur in Geniet aan de Amstel 
te Uithoorn. Toegang 5 euro voor 
leden en 10 euro voor niet-leden. 
Lezing met veel sfeervol beeld-
materiaal door Toonderkenner 
Klaas Driebergen over de rol van 
het Ierse landschap in de verha-
len van Marten Toonder.

‘Forever 27’ op zondag 25 maart
Bob & Gon bieden weer 
verrassend programma
Aalsmeer - Zondag 25 maart 
staat liefhebbers van het lichte-
re genre muziek in het Theater 
van Bob & Gon weer een heer-
lijke middag te wachten. Beatri-
ce van de Poel en Erwin van Lig-
ten nemen hun gasten mee op 
een muzikaal avontuur waarin 
Amy Winehouse, Jimmy Hendrix 
en Janis Joplin de hoofdpersonen 
zijn. Deze artiesten hebben met 
elkaar gemeen dat zij wereld be-
roemd waren en niet ouder wer-
den dan 27 jaar. 
Zoals men bij Bob & Gon gewend 
is gaat het natuurlijk ten eerste 
om de muziek maar alle daar-
bij behorende verhalen maken 
de voorstelling compleet. Beatri-
ce is een meesterverteller, zij be-
schrijft en bezingt de hoogte- 
en dieptepunten van deze rasar-
tiesten waarvoor menig traantje 
werd gelaten bij hun dood.

Artiesten van naam
Bob & Gon zijn er altijd op uit om 
samen met Peter van Eick te zoe-
ken naar artiesten die een diepe 
indruk achter laten. Met het pro-
gramma Forever 27; uitgevoerd 
door Beatrice en Erwin zijn zij 
daarin weer goed geslaagd. Ge-
voelig, pittig, melodieus, en virtu-
oos spel en prachtige teksten zul-
len deze middag te horen zijn.
Voor kaarten: Wijnhandel Witte-
bol, Ophelialaan 161. De middag 
begint om 15.30 uur, de zaal gaat 
om vanaf 14.45 uur open. 
Het is alweer bijna de laatste 
voorstelling van dit seizoen in het 
theater van Bob & Gon, dus mis 
het niet! 
Nog dagen daarna zullen de klan-
ken van deze verrukkelijke mu-
ziek in het hoofd blijven nazin-
gen. 
Janna van Zon

Cultuur gereduceerd tot kul?
Aalsmeer - Op woensdag 14 
maart is er een debatavond over 
het kunst en cultuurbeleid in 
jeugdcentrum Place2Bieb (voor-
malige bibliotheek) aan de Graaf 
Willemlaan 1 in Kudelstaart. 
Om de kiezers toch enige reden 
tot nadenken te geven – vóór de 
verkiezingen – heeft Pierre Tu-
ning een paar vragen aan de lijst-
trekkers: Er bestaan in Aalsmeer 
de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer èn het Cultuurpunt. 
Beide hebben dezelfde taak: co-
ordinatie en het geven van ge-
vraagd en ongevraagd advies op 
het gebied van cultuur en kunst-
beleid. Dus werpen zich deze vra-
gen op: Wanneer is de afgelopen 
jaren aan (een van) beide instan-
ties om advies gevraagd? Wan-
neer heeft (een van) beide instan-
ties advies gegeven? Wat is er de 
afgelopen jaren gecoördineerd?
“Dat zijn pijnlijke vragen. Ik maak 
me sterk dat er nooit enig ad-
vies is gevraagd, noch is gege-
ven! Mocht dat ooit wel zijn ge-
beurd, heeft niemand daar ken-
nis van kunnen nemen” en Pier-
re Tuning gaat verder: “En als het 
over coördinatie gaat, is het hele-
maal huilen-met-de-pet-op. Op 
het gebied van beeldende kunst 
is er het Oude Raadhuis – waar-
van het budget is gehalveerd en 

Crowdfunding actie Kunstkast organisatie

Doneer voor een nieuwe 
kunstkast in Ophelialaan
Aalsmeer - De Kunstkast organi-
satie start een crowdfunding ac-
tie. Met de opbrengst kan Ma-
riëlle Wegman twee kasten bij 
de Ophelialaan beschilderen. In-
middels zijn er al 30 kunstkasten 
in Aalsmeer gemaakt. Wie kent 
de beschilderde elektriciteitskas-
ten niet? Kunstenaars, vrijwilli-
gers, bedrijven en de gemeente 
werken samen met bewoners om 
hun buurt mooi te maken. 
 
Sponsoring en steun
De gemeente Aalsmeer hielp bij 
het opstarten van het project. 
Maar na drie jaar moet de Kunst-
kast zelfstandig kunnen draaien. 
Epifanes sponsort de Kunstkast 
door verf ter beschikking te stel-
len. De bijdrage van 250 euro van 
het Meerlanden Fonds eind vorig 
jaar kwam op het juiste moment. 
Nu is het moment dat de bewo-
ners kunnen gaan bijdragen. Hoe 
leuk vindt u het dat er elektrici-
teitskastjes worden beschilderd 
in Aalsmeer? Wilt u dat ze hier-
mee doorgaan? Dan kunt u nu de 
kunstenaars en vrijwilligers steu-
nen. Op www.kunstkast.org staat 
een ‘doneer nu’-knop. 

“Heel benieuwd” 
Lex Berghuis: “We kunnen voor 

100 euro een kunstkast maken. 
Dat gaat geheel naar de kunste-
naar, die moet er dan ook de on-
kosten van betalen. Maar omdat 
crowdfunden vanaf 250 euro kan 
via ‘voorjebuurt’ hebben we ons 
doel op 300 euro gezet. Dan ma-
ken we er meteen drie als het lukt 
om dat op te halen. Mochten we 
meer geld ontvangen dan gaan 
we meteen door met meer kas-
ten. We zijn heel benieuwd wat 
mensen bereid zijn om bij te dra-
gen!”
 
Mariëlle Wegman
De donaties bepalen mede wel-
ke kasten beschilderd gaan wor-
den. De eerste klus staat al vast. 
De twee kasten op de foto staan 
op de hoek van de Begoniastraat 
en de Ophelialaan. Het is goed te 
zien dat deze wel wat verf kun-
nen gebruiken! De nutsbedrij-
ven onderhouden de kasten niet. 
Maar Mariëlle Wegman wil ze wel 
graag mooi maken. Juwelier Pe-
ter Kunst en restaurant Oh! zijn 
de dichtstbijzijnde buren en ze 
zijn beide enthousiast. De ande-
re omwonenden krijgen een be-
richt in de brievenbus. Zodat ze 
hun ideeën kunnen delen, reage-
ren en vooral: een bijdrage doen 
via de website.  

Geen politiek vuurwerk 
bij culturele instuif!
Aalsmeer - De spanning was te 
snijden in het Oude Raadhuis af-
gelopen zondag 4 maart bij de 
culturele instuif van KCA. Werd 
de handschoen opgepakt door 
de politiek of liet ze verstek gaan? 
Helaas hebben de kandidaat-
raadsleden de kans laten liggen 
om zich op andere wijze dan in 
een politiek debat te manifeste-
ren. Blijkbaar staat cultuur toch 
niet zo hoog op de agenda en 
voelde de politiek zich niet ge-
roepen om het culturele hart te 
laten spreken.

Teleurgesteld
In de komende weken moet blij-
ken of op andere wijze de cul-
tuur en het cultuurbeleid van de 
verschillende politieke partijen 
nog wel aan de orde komt. Ge-
zien de programma’s vreest het 
bestuur van KCA het ergste. Na 
de teleurstelling verwerkt te heb-
ben werd het toch nog een geani-
meerd geheel in het Oude Raad-
huis. Met op de achtergrond het 
decor van de schitterende expo-
sitie ‘Transparant’ betrad Gerard 
Zelen als eerste het podium. Ge-
triggerd door de politieke uitda-
ging hield hij in zijn gedicht ‘Stem 
Recht’ een vurig pleidooi om je 
stem niet verloren te laten gaan 
tijdens de aanstaande verkiezin-
gen. Dit recht bestaat sinds 1917 
en dat liet Zelen ook zien aan de 
hand van het affiche uit die tijd. 
Inmiddels hebben de raadsleden 
van hem dit gedicht ontvangen.
Janna van Zon hield vervolgens 

een boeiende lezing over de ex-
positie van Charlotte Salomon. 
Het Joods Historisch Museum 
houdt een expositie ter gelegen-
heid van de honderdste geboor-
tedag van deze bijzondere kun-
stenares. Mooi is dan te zien dat 
er een wisselwerking is met het 
publiek waarbij verteld wordt 
over de film ‘Charlotte’, die Frans 
Weisz in 1981 heeft gemaakt over 
het leven van Charlotte Salomon.

Vredelievende anarchist
Een derde performer is ook een 
trouw bezoeker van de instuif, 
Piet Munsterman. Deze inwo-
ner van Burgerveen weet op in-
nemende wijze het publiek voor 
zich in te nemen met mooie ge-
dichten en fraaie verhalen. Dit-
maal vertelde hij dat hij in we-
zen een anarchist is. Maar dan 
één van het vredelievende soort. 
Hij zal niet met bommen gooien, 
maar is zich zeer bewust van een 
eigen geweten en daarmee ook 
in staat eigen keuzes te maken, 
onafhankelijk van de politiek.
En daarmee was de cirkel weer 
rond, terug bij de politiek. Het 
slotgedicht was er één van Toon 
Hermans, die eenieder verraste 
met zijn kijk op politiek. En zoals 
dat altijd is, je had er bij moeten 
zijn.
De volgende culturele instuif is 
op zondag 8 april, weer om half 
vier in de middag in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. KCA 
hoopt dan op wat meer muzika-
le bijdragen.

Op 7 juli op de Westeinderplassen
Nog plaats voor 1 of 2 acts 
bij Plaspop Aalsmeer
Aalsmeer - Inmiddels heeft zich 
al een aantal groepen aange-
meld  voor zaterdag 7 juli om op 
te mogen treden tijdens het unie-
ke watertheaterfestival: Plaspop 
Aalsmeer. De Dippers hebben nu 
nog plaats voor een of twee op-
tredens.

Uniek optreden
Bent u bijvoorbeeld beginnend 
muzikant en wilt u zich meten 
met andere artiesten uit de om-
geving? Dan bieden de Dippers 
u die kans om op te treden voor 
een uniek publiek op een uniek 
podium tijdens Plaspop Aalsmeer 
op de Westeinderplassen. 
Heeft u een act van circa 25 mi-
nuten waarbij uw buurvrouw of 
buurman door een brandende 
hoepel springt, dan mag u ook 
meedoen. Hoe gekker hoe mooi-
er! U bent lid van een mandoli-

neorkest? Komen! Opgeven kan 
door een mailtje te sturen naar 
plaspop@live.nl. De Dippers ne-
men dan contact met u op. Ver-
volgens wordt een afspraak ge-
maakt om de act te komen bekij-
ken.

Vier of vijf podia
Plaspop Aalsmeer is een avond 
met watertheater op de Westein-
derplassen. Op vier of vijf podia 
doen de artiesten 3 x 25 minuten 
eenzelfde optreden. Na de eer-
ste 25 minuten verplaatst het pu-
bliek zich per boot naar het vol-
gende podium. De optredens zijn 
om 20.00, 21.00 en om 22.00 uur. 
Het afsluitende optreden van 
een hoofdact vindt vanaf 23.00 
uur plaats op het Koddespoel-
tje waar al het publiek zich verza-
melt. Daarna is het nog lang ge-
zellig op het water.

Saxofoon centraal tijdens 
inloopmiddag voor 65+ers
Regio - Inloopmiddag ‘De Saxo-
foon’ op zondag voor 65+-ers.
Op zondagmiddag 11 maart is er 
in de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer weer ‘inloop’. Het thema 
deze middag is de saxofoon. Kees 
van Oudenallen is te gast. Hij zal 
vertellen over de saxofoon, de 
geschiedenis van het instrument 
en zijn persoonlijke passie voor 
het instrument. Hij zal er niet al-
leen over vertellen, maar laat de 
aanwezigen ook genieten van de 
klanken van de saxofoon. 
De inloop is voor alle senioren 

vanaf 65 jaar in Aalsmeer en om-
geving, die de zondagmiddag zo 
lang vinden duren. De midda-
gen hebben een open karakter. 
Veel mensen hebben inmiddels 
de weg naar de inloop gevonden, 
die start om 15.00 uur en duurt 
tot 16.30 uur. Er wordt begon-
nen met een kopje thee of koffie, 
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 be-
zocht door zo’n 20 à 25 men-
sen. Iedereen vanaf 65 jaar is van 
harte welkom. De middag vindt 
plaats in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Er wordt een vrijwil-
lige bijdrage van 2 euro per per-
soon gevraagd. Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen wor-
den met Ellen van Houten, ou-
derenpastor, via 06-14144344 of 
via www.dgaalsmeer.nl. Het kerk-
gebouw is tijdens de inloop te-
lefonisch bereikbaar via 0297-
326527.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

van de overgebleven vrijwilli-
gers is geëist om met een ‘busi-
ness plan’ te komen – de Kunst-
route, exposities in het Gemeen-
tehuis waarvoor een ‘conservator’ 
is benoemd, exposities in galerie 
Sous-Terre, incidentele exposities 
in De Oude Veiling en in de Stu-
dio’s Aalsmeer. Deze versnippe-
ring is tot stand gekomen met de 
zegen en de steun van wethou-
der Van der Hoeven, die breed la-
chend openingen verrichtte. In-
middels is ook de Werkschuit zijn 
werkplaats kwijt. Tot nu toe is het 
gemeentebeleid: zoek het maar 
uit. Bij muziek en podiumkunsten 
gaat het beter, omdat in cultureel 
café Bacchus werkgroepen vrij-
willigers bezig zijn met een mini-
maal budget kunstuitingen van 
hoge kwaliteit te leveren. Maar 
de klassieke concerten in de oud-
katholieke kerk lijken een aflo-
pende zaak, omdat de steun van 
de inmiddels overleden pastoor 
Spaans is weggevallen – en om-
dat het geld ontbreekt om, net 
als weleer, topmusici aan te trek-
ken.”
Nu staat ‘de politiek’ voor de keu-
ze: wie gaat coördineren en advi-
seren? KCA of het Cultuurpunt? 
En: wordt er naar een plek voor 
de Werkschuit gezocht? En: gaat 
er meer geld naar muziek en po-
diumkunsten – wat broodnodig 
is? 
“Laten we het daar eens over heb-
ben. Of is cultuur gereduceerd tot 
kul?”, besluit Pierre Tuning.
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Stabilisatie aantal klanten 
bij Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Na de piek van 2015 
tot halverwege 2016 er een da-
ling geconstateerd bij de Voed-
selbank Aalsmeer van het aan-
tal klanten. In 2017 heeft dit ge-
leid tot stabilisatie. Vrijwel het he-
le jaar waren er ongeveer 30 huis-
houdens klant bij de Voedsel-
bank. Dat betekent niet dat dit 
eind 2017 dezelfde mensen wa-
ren als in begin 2017. Klanten val-
len af omdat ze het zelf weer kun-
nen redden en anderen weten de 
weg naar de Voedselbank te vin-
den.

Cijfers
Het feit dat de na daling van het 
aantal klanten dit aantal stabiel 

gebleven is, heeft gevolgen voor 
alle onderdelen van de Voedsel-
bank: minder Intakegesprekken, 
minder pakketten uitgegeven en 
minder kratten opgehaald. Wat 
aantallen in 2017 met daarbij de 
cijfers van 2016 tussen aanha-
lingstekens: 89 (139) (her)intake 
gesprekken; 1450 (1992) pakket-
ten uitgedeeld en 2405 (3318) 
kratten ingezameld.
In dit laatste aantal zijn ook de 
meer dan 1000 kratten meegeno-
men die wekelijks op donderdag 
bij de supermarkten zijn opge-
haald. Het zijn nog altijd indruk-
wekkende aantallen waar on-
geveer 50 vrijwilligers hun inzet 
voor leveren!

Collecteweek Reumafonds
Aalsmeer - In de week van 19 
tot en met 24 maart is de jaarlijk-
se collecteweek van het Reuma-
fonds. Ook dit jaar zetten 50.000 
vrijwilligers zich met hart en ziel 
in om door heel Nederland geld 
op te halen voor onderzoek naar 
reuma. 

Ook met pin
Met uw donaties helpt u onder-
zoeken te financieren die de oor-
zaak van reuma kunnen achter-
halen en verbeteringen in de be-
handelingen kunnen realiseren. 
U helpt hiermee het dagelijks le-
ven van 2 miljoen Nederlanders 
met reuma te verbeteren. Dit 
jaar komt een aantal vrijwilligers 
langs de deuren met een nieuwe 
collectebus waar ook bij gepind 
kan worden. Deze collectebus 2.0 
is samen met 25 andere fondsen 
ontwikkeld en wordt het komend 
jaar getest in 50 gemeentes in 
Nederland.

Gewrichten en spieren  
Reuma is een verzamelnaam voor 

ruim 100 aandoeningen aan ge-
wrichten, spieren en pezen. Wist 
u dat 1 op 9 Nederlanders kam-
pen met een vorm van reuma, zo-
als artrose, reumatoïde artritis of 
jeugdreuma? Dagelijks krijgen 
700 mensen de diagnose reu-
ma. Daarmee is reuma de meest 
voorkomende chronische ziek-
te in Nederland. Hoewel de ken-
merken van reuma vaak onzicht-
baar zijn, is de impact van de 
ziekte groot. Tweederde (69%) 
van reumapatiënten wordt da-
gelijks beperkt in zijn dagelijkse 
activiteiten door pijn, vermoeid-
heid of verminderde mobiliteit. 
Nog meer wetenschappelijk on-
derzoek is nodig in de zoektocht 
naar betere behandelmethoden. 
Daar kunt u via de collecte aan 
bijdragen. Verder geeft het Reu-
mafonds ook voorlichting, onder-
steunt patiëntenactiviteiten en 
komt op voor de belangen van 
mensen met reuma in de politiek 
en zorg. Samen voor een beter le-
ven met reuma. Kijk voor meer in-
formatie op: www.reumafonds.nl

Statiegeldactie bij COOP Dekker
Donatie van 459,40 voor 
Zorgzaam Rijsenhout
Rijsenhout - Op vrijdag 2 maart 
mocht de Stichting Zorgzaam Rij-
senhout een bedrag innen van 
459,40 euro van de statiegeldac-
tie bij de plaatselijke COOP Dek-
ker. De klanten van de COOP in 
Rijsenhout konden het statiegeld 
van de lege flessen doneren voor 
de Stichting Zorgzaam Rijsen-

hout. De actie liep van 1 oktober 
tot en met 31 december 2017.
Het gedoneerde statiegeld is ver-
volgens verdubbeld door het 
hoofdkantoor van de COOP.
Het bestuur van de Stichting is 
heel blij met de actie en met de 
gift en wil alle gevers hartelijk be-
danken voor hun bijdrage.

Met IVN door Meanderpark
Amstelveen - Zondag 11 maart 
nemen de gidsen van het IVN-
Amstelveen belangstellenden 
mee door het Meanderpark. Dit 
Meanderpark doet wat het doet: 
het meandert tussen de flatge-
bouwen en de A9 in het centrum 
van Amstelveen en is een prach-
tig voorbeeld van een huwelijk 
tussen stads- en natuurontwik-
keling.
De groep gaat kijken hoe goed 
heemgroen en stenen kunnen 
samengaan. De eerste voor-
jaarsbloeiers hebben hun kop-
jes dan al boven de grond gesto-
ken. Tijd voor natuur, voedsel en 
voor discussie. Zeker met de ver-
breding van de A 9 in het voor-

uitzicht. Komt dat zien! Dit is mis-
schien wel de laatste keer om het 
park in zijn oude glorie te bewon-
deren! De IVN-gidsen verzame-
len om 10.00 uur op het brugge-
tje voor de fietstunnel , die vanaf 
het Stadshart het zuiden van Am-
stelveen ontsluit. De auto parke-
ren kan kosteloos aan de andere 
kant van het voormalige KPMG-
gebouw (ten zuiden van de A 9). 
De wandeling duurt circa 1,5 uur. 
Er worden geen lange afstanden 
afgelegd.
De excursie is kosteloos en vooraf 
opgeven is niet nodig. Toch nog 
meer weten? Bel of sms naar 06 
25083910 of kijk op www.ivn.nl/
afdeling/amstelveen. 

In ziekenhuis Amstelland
Voorlichtingsavond over 
‘Vitaal ouder worden’
Amstelveen - Op donderdag 
15 maart is er een voorlichtings-
avond over ‘Vitaal ouder worden’ 
in ziekenhuis Amstelland. Er is 
aandacht voor aandoeningen die 
op oudere leeftijd kunnen ont-
staan en wat je er aan kan doen 
om het te voorkomen of er mak-
kelijker mee om te gaan. Er wor-
den vanaf 20.00 uur lezingen ge-
houden door dr. M.C. Trappen-
burg en dr. Els Licht. Beiden inter-
nist ouderengeneeskunde in Zie-
kenhuis Amstelland en VUmc.

Wetenschappelijk onderzoek
Voorafgaand aan de lezingen 
kunt u meedoen aan een we-
tenschappelijk onderzoek uitge-
voerd door onderzoekers van de 
Vrije Universiteit. Van 17.30 tot 

19.30 doen zij metingen met als 
doel te kijken hoe uw lichaam 
functioneert naarmate u ouder 
wordt. U kunt daarbij denken aan 
het meten van uw loopsnelheid, 
het invullen van een vragenlijst 
en een BIA-meting. 
U kunt zich hiervoor aanmel-
den via de website of via voor-
lichting@zha.nl. Ook na de lezing 
kunnen nog metingen worden 
gedaan en is er uitgebreid de mo-
gelijkheid tot het stellen van vra-
gen. 
Locatie: Ontmoetingsruimte Zie-
kenhuis Amstelland. Inloop van 
19.30 tot 20.00 uur. Wanneer u 
mee wilt doen aan het weten-
schappelijk onderzoek start de 
avond om 17.30 uur. Aanvang le-
zingen: 20.00 uur.

Concert in Urbanuskerk
ACOV trakteert op de 
Johannes Passion
Aalsmeer - Op vrijdag 16 maart 
(aanvang 20.00 uur) voert 
Aalsmeers Christelijke Oratorium 
Vereniging de Johannes Passion 
van Johann Sebastian Bach uit. 
Voor de eerste keer in de prach-
tig gerestaureerde Urbanuskerk 
aan de Noorddammerlaan 126 in 
Bovenkerk.
De Johannes Passion, die vaak 
wordt vergeleken met de Matthe-
us Passion, is gebaseerd op het 
Johannesevangelie dat Bach vrij-
wel letterlijk volgt. In dit oratori-
um worden het lijden en sterven 
van Jezus verteld. Deze Passion 
is wat meer verhalend. Heeft de 
Mattheüs twee orkesten en ko-
ren nodig, bij de Johannes Pas-
sion volstaat een klein orkest en 
een koor.
De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door The New Symp-
honics en Sander van den Hou-

ten (orgel). The New Sympho-
nics is opgericht in 1990 en be-
staat uit musici met een klassie-
ke opleiding en een brede er-
varing. Sander van den Houten 
speelde al vaker tijdens concer-
ten van ACOV. Hij is onder ande-
re organist van de Evangelisch 
Lutherse Kerk in Den Haag en be-
speelt dus het beroemde Bätz-
orgel uit 1762. Solisten zijn: Elise 
van Es (sopraan), Adélaïde Rouy-
er (alt), Christiaan Peters (bas), 
Benjamin Sattlecker (bas) en Lud-
wig van Gijsegem (tenor). Het ge-
heel staat onder leiding van diri-
gent Danny Nooteboom. Kaar-
ten à 28,50 euro zijn verkrijgbaar 
bij de leden, bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Kraan Mode aan 
de Aalsmeerderweg, in de kerk 
en via de website van het koor: 
www.acov.nl. Voor informatie: 
Annet de Jong, tel. 06-20644802.

Prachtige macrofoto’s 
bij Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week werd de 
derde ronde van de interne com-
petitie van Fotogroep Aalsmeer 
gehouden. Het thema van deze 
competitieronde was ‘Macro’.  Ve-
le clubleden hadden zich aardig 
verdiept in deze vorm van foto-
grafie, waarbij de kleinste details 
zichtbaar worden. De clubleden 
mochten zelf een onderwerp te 
kiezen.

Kleur en Zwart-wit
Op de competitieavond werden 
de ingeleverde foto’s genum-
merd en anoniem op tafels ten-
toongesteld. Alle aanwezige le-
den gaven vervolgens punten 
aan elke foto, verdeeld in de ca-
tegorieën Kleur en Zwart-wit. Na 
enig rekenwerk werd de uitslag 
aan het einde van de avond be-
kend gemaakt. Winnaar in de ru-
briek Kleur is John Kochen met 
zijn foto van een spin. De tweede 
plaats is voor Marlien Smit, die in-
gezoomd had op een doosje luci-
fers. Jan Kohl eindigde op plaats 
drie met een in beeld gebracht 
pootje van en rivierkreeft. Dezelf-
de Jan Kohl ging er met de winst 
vandoor bij de Zwart-wit foto’s. 
Zijn haarscherpe afbeelding van 
een blad met haar nerven kreeg 
veel lof van zijn clubgenoten. Ook 
in deze rubriek eindigde Marlien 
Smit op de tweede plaats, dit keer 
met een close-up van een uitge-
sleten huissleutel. De kever van 
Anton van Overveld werd der-

de. De winnende foto’s zijn te zien 
op www.fotogroepaalsmeer.nl

Lezing Bas Meelker
Maandag 12 maart staat de club-
avond van Fotogroep Aalsmeer 
in het teken van de lezing van 
de bekende landschapsfotograaf 
Bas Meelker. Deze lezing, die om 
19.30 uur aanvangt in het Boerma 
Instituut aan de Legmeerdijk, is 
ook toegankelijk voor andere be-
langstellenden. De toegang be-
draagt 10 euro. Stuur een e-mail 
naar info@fotogroepaalsmeer.nl 
om zeker te zijn van een plekje!

Spin in web, foto van winnaar John 
Kochen in categorie kleur.

Blad met nerven, foto van winnaar Jan Kohl in categorie zwart-wit.

‘Echt Esther’ over sociale media
Interviews, spelletjes en 
muziek op de radio
Aalsmeer - Esther Sparnaaij be-
handelt vanavond, donderdag 8 
maart, in ‘Echt Esther’ de priva-
cy van sociale media in haar talk-
show. Ze heeft diverse gasten uit-
genodigd met verschillende ex-
pertises op het gebied van zowel 
privacy als sociale media.  Te gast 
Judith Webber, moeder en coach 
op gebied van talenten ontdek-
ken en benutten en meer. Caro-
lina Brusse, de jongste gast en 
wil gaan studeren aan conserva-
torium. Marjolein Hermans, is in-
formatie veiligheid adviseur bij 
de overheid. Marcel van der Vel-
de is haar man en werkt ook voor 
de overheid, maar dan probeert 
hij de overheidssystemen te tes-
ten op lekken. Ook Gea en Eva Ve-
nema schuiven aan, beheerders 
van Facebookpagina ‘Je bent Ku-
delstaarter als’. Tenslotte Rene de 
Groot, zes jaar voor LinkedIn ge-
werkt en nu actief als content 
strateeg voor de business to busi-
ness markt. Vragen? Mail naar es-
ther@radioaalsmeer.nl.

Kunst & cultuur in ‘That’s Life’ 
Jenny Piet en Wilbert Streng zijn 
er donderdag weer met hun 
maandelijkse kunst en cultuur 
lifestyle magazine, ondersteund 
door radiotechnicus Frans van 
der Wee. Ze beginnen met Lidy 
en Anne Leegstra van galerie Het 
Oude Dorp in Amstelveen. Daar-
na aandacht voor NL Doet: ko-
mend weekend op verschillende 
locaties in de gemeente. Verder 
kunstenaar, schrijver en muzikant 
Jack Muller, aan het woord over 
zijn gebruiksvoorwerpen die hij 
maakt van muziekinstrumenten 
en meer. Tenslotte het ACOV koor 
te gast, Wilbert Streng zelf en 
voorzitter Annet de Jong vertel-
len over het concert op 16 maart 
in de Urbanus kerk in Bovenkerk 

waar zijn Bach’s Johannes Passion 
gaat uitvoeren.

Alp d’Huzes bij ‘Let’s Go’
Vrijdag is een hele bijzondere 
gast in de studio bij Kim en Lau-
rens van Let’s Go. Tim is 10 jaar en 
hij gaat al voor de tweede keer 
fietsen bij het goededoeleneve-
nement Alp d’Huzes. Hij doet dit 
voor zijn opa Cor. Hoe Tim zich 
voorbereidt op deze actief en hoe 
je hem kan steunen komt hij zelf 
vertellen. Verder is natuurlijk ook 
The Voice Kids bezig. Heb jij het 
talent in huis om dit op de radio 
te laten horen? Geef je dan nu op 
voor de Voice van Let’s Go! Stuur 
een mail met je naam, leeftijd en 
wat je zou willen zingen naar lets-
go@radioaalsmeer.nl. 

Politiek in ‘Mark en Eric Show’
Om 19.00 uur op vrijdagavond 
start het weekend met De Mark 
en Eric Show. In de studio weer 
goede gasten zoals de jonge ta-
lenten van de lokale politieke 
partijen. Wat drijft hen en waar-
om willen zij de gemeenteraad 
in? Ook veel sport, want er staan 
een aantal competities op ont-
knoping. Korfbal, handbal, voet-
bal alles is aanwezig in de Mark 
en Eric Show. Samen met side-
kicks Jaimy en Kees zal het weer 
een feest worden om naar te luis-
teren.

World Tour Beachvolleybal
Deze vrijdag gaan de program-
makers van ‘Vrijdagavondca-
fé’ er weer een bomvol program-
ma van maken. In de studio ont-
vangt presentator Ron Leegwa-
ter onder andere Ingrid Gue-
zen voor haar maandelijkse reis-
rubriek. Deze keer neemt Ingrid 
de luisteraars mee naar het zon-
nige Turkije. Daarnaast een in-

terview met Ruud Vismans over 
het World Tour Beachvolleybal 
dat van donderdag 15 tot en met 
zondag 18 maart wordt gespeeld 
in The Beach. Verder natuurlijk 
ook deze week het radiospelle-
tje Soundmemory, de Soulshow-
classic, de Twitterhit, het Top 40 
Hitarchief en Ron’s gezellige mee-
zinger. Luister mee van 21.00 tot 
23.00 uur.

Verduurzaming van sierteelt
Op de eerste maandag van 
maart kwam de 202e gast in 
‘Door de Mangel’ naar de stu-
dio van Radio Aalsmeer. An-
dré de Jeu is een salesman met 
een lekkere babbel en met ver-
stand van heerlijke wijnen. Hij 
is geboren in Alphen aan den 
Rijn, maar sinds 2003 woonach-

tig in Aalsmeer. Naast zijn pas-
sie voor wijn, is De jeu ook een 
hardloper. Ook De Jeu is opzoek 
gegaan naar een volgende ke-
ten aan de lange ketting die in-
middels gesmeed is. Dico Drost 
is degene die aanstaande maan-
dag achter de microfoon kruipt. 
Hij heeft een belangrijke missie: 
bijdragen aan de mondiale ver-
duurzaming van de Nederlandse 
sierteeltsector. Dico heeft ruim 
26 jaar ervaring in de internati-
onale sierteelt handel. Komende 
maandag 12 maart vanaf 19.00 
uur meer in ‘Door de Mangel’. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op twitter en facebook.

Vogelbeurs bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout -  Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 11 maart weer een vogel-
beurs. Deze vindt plaats in het 
gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje in Rij-
senhout. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Voor 50 eurocent kunnen bezoe-
kers naar binnen, kinderen onder 
de tien jaar met begeleiding heb-
ben gratis entree.
Op deze altijd gezellige beurs zijn 

weer diverse soorten vogels te 
koop, waaronder een variatie aan 
tropische, maar ook grote en klei-
ne parkieten. Ook bieden leden 
van de vereniging vogels te koop 
aan. Ook niet leden mogen hun 
vogels te koop aanbieden op de-
ze beurs.
Ondervindt u problemen met 
kweken van vogels of wilt u ook 
beginnen met deze hobby? Dan 
kunt u altijd informatie inwinnen 
bij de leden van de vereniging. 
Op de beurs kunnen bezoekers 
tevens terecht voor diverse soor-
ten vogelvoer en vogelaccessoi-
res. Kijk voor verdere informatie 
op www.rijsenvogel.nl
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Bouwproject ‘Heerlijkheid Calslagen’
Wonen in het groen en 
aan de Westeinder
Aalsmeer - ‘Heerlijkheid Calsla-
gen’ heet het nieuwste bouwpro-
ject van Van Berkel Aannemers 
uit Leimuiden. In dit plan staat 
het wonen in het landschap cen-
traal. Allereerst is er de rust en de 
beschutting van het groen van 
de Herenweg, die een onderdeel 
vormt van het landelijke fi ets-
routenetwerk. Daarnaast, in een 
prachtig contrast hiermee, de 
weidse uitzichten over het water 
van de Westeinderplassen. De lig-
ging van Nieuw Calslagen direct 
aan de Westeinder, maar ook aan 
de rand van het Groene hart en 
op steenworp afstand van diver-
se grote steden maakt het project 
uniek. De familie Kuipers is één 
van de toekomstige bewoners:

Waarom heeft u juist voor deze 
plek gekozen om te gaan wonen?
“We hebben een prachtig en vrij 
zicht op de Poel, ik heb altijd wat 
met water gehad. Mijn vrouw 
en ik hebben elkaar zelfs ont-
moet op het water. Daarnaast 
zit je vanaf hier binnen 1,5 uur 
in het centrum van Amsterdam 
met de sloep of binnen dezelfde 
tijd in het centrum van Leiden. 
Hoe mooi wil je het hebben; zeer 
dichtbij de steden en toch lan-
delijk wonen. Ook de uitvalswe-
gen zijn nabij. Schiphol ligt op 20 
minuten afstand en het centrum 
van Amsterdam of Amstelveen 
ligt tevens om de hoek.”
Wat kunt u vertellen over de facili-
teiten in de nabije omgeving? 
“In Kudelstaart hebben we op 
fi ets- en loopafstand diverse ba-
sisscholen en sportverenigin-
gen als tennis, voetbal, korfbal, 
schaatsen en onder andere hand-
bal. De middelbare school vind 
je in het nabij gelegen Aalsmeer, 
Uithoorn of Hoofddorp, allemaal 
op fi etsafstand. En het centrum 
met diverse winkels is hiervan-
daan op loopafstand.”
De bouw van uw woning; bent u 
hier nauw bij betrokken geweest? 
“Jazeker! Het project Heerlijk-
heid Calslagen is al jaren gele-
den in de kinderschoenen ge-
zet. Hierbij was ik al nauw betrok-
ken. De bouwstijl geeft dusdanig 
veel mogelijkheden, onder ande-
re qua ruimte en inrichting en de 
stijl van de woningen past perfect 

in de omgeving. Veel glas, veel 
licht en hoogte. De dubbele wo-
ning maakt het ook heel speels. 
Mensen die hier geweest zijn om 
te kijken waren direct onder de 
indruk van de ruimte en het licht.” 
De keuze mogelijkheden; wat is er 
allemaal mogelijk als je je woning 
hier gaat bouwen?
“De grootte van de twee volu-
mes kun je (deels) bepalen, hoe 
je de woningen gesitueerd wilt 
hebben. Wij hebben bijvoor-
beeld vooral gekeken naar het 
zicht richting het open water en 
de zonkant, maar dat kan een ie-
der dus zelf bedenken. Net als de 
kleuren van de stenen, dakpan-
nen, gevelbekleding en andere 
materialen. Tevens was het voor 
ons belangrijk om na te denken 
over de toekomst. We hebben be-
wust gekozen om er een levens-
bestendige woning van te ma-
ken, we hoeven hier niet meer 
weg!” 
Hoe was de samenwerking met van 
Berkel Aannemers? 
“Die was geweldig! We kregen ad-
vies op maat, er werd fl ink mee-
gedacht, en ik vond het zelf ook 
erg leuk om er nauw bij betrok-
ken te zijn. We hebben samen ons 
huis gebouwd.”
Tot slot wat zou u verder nog wil-
len vertellen aan toekomstige be-
woners over het project en de om-
geving?
“Ik zou alle geïnteresseerden wil-
len adviseren om hiernaartoe 
toe te komen om te kijken en 
te ‘voelen’ welke kavel of plek u 
het meeste past. Voor ieder wat 
wils in dit prachtige project aan 
de Herenweg, de verkeersluwe 
Westeinderroute. Het is echt wo-
nen aan het open water!”

Verkoopmanifestatie
Geïnteresseerd? Belangstellen-
den zijn meer dan welkom tij-
dens de verkoopmanifestatie op 
zaterdag 17 maart van 11.00 tot 
14.00 uur in het Westeinderpavil-
joen op het recreatie-eiland aan 
de Kudelstaartseweg. Kijk voor 
meer informatie op www.wonen-
aandewesteinderplassen.nl of op 
www.vanberkelaannemers.nl. Te-
lefonisch is Van Berkel Aanne-
mers bereikbaar via 0172-508382 
en 06-15057248.

Realisatie nieuwe productiefaciliteit
Bosman Van Zaal naar 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Bosman Van Zaal ver-
huist naar Green Park Aalsmeer. 
Onlangs is de koopovereenkomst 
tussen Green Park Aalsmeer en 
Bosman Van Zaal gesloten voor 
2,7 hectare aan de Braziliëlaan. 
Bosman Van Zaal heeft ook on-
langs een turnkey-overeenkomst 
gesloten met Heembouw voor de 
realisatie van de moderne pro-
ductiefaciliteit met kantoor. Vori-
ge week is de omgevingsvergun-
ning verleend door de gemeen-
te Aalsmeer. De totale oppervlak-
te omvat 16.266 vierkante meter, 
bestaande uit circa 2.500 vierkan-
te meter kantoor en zo’n 13.500 
vierkante meter bedrijfsruimte. 
Habeon Architecten maakte het 
ontwerp. Als systeemleverancier 
voor cropscience bedrijven, in-
ternationale multinationals, on-
derzoeksinstellingen, vermeer-
deraars en professionele kwekers 

helpt Bosman Van Zaal de ambi-
tie en visie van haar opdracht-
gevers te realiseren. Al bijna een 
eeuw lang worden innovatieve 
oplossingen geboden aan de ver-
nieuwers in de tuinbouw, om zo 
gezamenlijk de wereld op slim-
me, effi  ciënte en waardevolle wij-
ze te voeden en mooier te maken.
Dankzij de combinatie van ont-
werp en realisatie voor alle tuin-
bouwdisciplines binnen één be-
drijf, maakt Bosman Van Zaal een 
gezonde groei door. De nieuwe 
locatie is daarop voorbereid en 
biedt plaats aan sterk geautoma-
tiseerd productieproces.
 Het nieuwe pand zal plaats bie-
den aan meer dan 200 medewer-
kers, die nu nog op twee aparte 
locaties gehuisvest zijn. Heem-
bouw start begin april 2018 met 
de bouw. De oplevering vindt be-
gin december 2018 plaats.

Wethouder op bezoek 
bij Burgers Carosserie
Aalsmeer - Wethouder Ad Ver-
burg van Economische Zaken 
heeft het echt Aalsmeerse fami-
liebedrijf Burgers Carrosserie B.V. 
aan de Lakenblekerstraat be-
zocht. Het bedrijf begon in 1925 
met het leveren van boerenkar-
ren en andere landbouwvoer-
tuigen aan de Fort bocht in Ku-
delstaart. Sindsdien is Burgers 
Carrosserie uitgegroeid tot de 
specialist in gesloten carrosse-
rieën voor voertuigen en opleg-
gers op maat met eigen service-
afdelingen, met ruim 100 mede-
werkers en vier bedrijfslocaties in 
Aalsmeer, een in Zwaagdijk, een 
in Maasbracht en twaalf vestigin-
gen in het buitenland. Ondertus-
sen is Ton Burgers de derde ge-
neratie van de familie die aan 
het roer staat binnen een bedrijf 
waar service, kwaliteit en het ont-
zorgen van de klant voorop staan.

Innovatief bedrijf
Wethouder Verburg: “Echt een 
kwalitatief hoogstaand en inno-
vatief bedrijf. Door de ontwikke-
ling van een Double Deck-opleg-
ger is het laadvolume met 60% 
toegenomen. Dit zorgt voor min-

der CO2-uitstoot, lage kilometer-
prijzen en hierdoor is een fl exibe-
le indeling mogelijk. Ook condi-
tionering met warmte of koeling 
is mogelijk. Burgers heeft klan-
ten onder andere Jumbo, Action 
en Sligro, maar ook veel sierteelt 
gerelateerde bedrijven. Ze maken 
ongeveer 600 voertuigen en op-
leggers per jaar. ” 

Ton Burgers: “Kwaliteit en inno-
vatie is ons onderscheidend ver-
mogen. We luisteren goed wat de 
klant wil en proberen hun 100% 
te ontzorgen. Ook qua uitbeste-
den willen we het zo veel mo-
gelijk Aalsmeers houden. Het 
Aalsmeerse bedrijf Stieva maakt 
een deel van het chassis, Van 
Riemsdijk beplakt de vrachtwa-
gens en ABO levert de banden, 
accu’s en lijnt de opleggers uit. 
Het bedrijf is in handen van de 
Chinese aandeelhouders CIMC. 
Burgers BV is ook een leerwerk-
centrum. Leerlingen vanaf 14 jaar 
kunnen al terecht bij ons bedrijf. 
Een aantal leerlingen is inmiddels 
doorgegroeid tot voormannen 
en zij zijn hier al op hun zestien-
de begonnen.” 

Ondernemen en duurzaamheid
CDA-delegatie te gast 
bij GreenBalanz
Aalsmeer - In Aalsmeer en Ku-
delstaart lopen veel bedrijven 
voorop als het gaat om duurzaam-
heid. Dirk van Willegen, nummer 
twee op de CDA-kieslijst, is al lan-
ger onder de indruk van de resul-
taten die bedrijven boeken als het 
gaat om duurzaamheid. “Wat het 
CDA betreft moet de overheid be-
drijven veel meer in staat stellen 
om te verduurzamen. Minder over-
bodige regelgeving en meer mee-
denken met ondernemers is daar-
bij enorm belangrijk. Daar moeten 
we naar op zoek.’’ Dit concludeerde 
de CDA-delegatie van de afdeling 
Aalsmeer en Kudelstaart na afl oop 
van het bedrijfsbezoek aan kweke-
rij GreenBalanz in Kudelstaart.

Bruikbare informatie
Orchideeënkwekerij GreenBalanz 

werd door de CDA-fractieleden, 
kandidaten en lijsttrekker Rob-
bert-Jan van Duijn bezocht. “In 
de afgelopen periode hebben we 
minimaal één keer per maand be-
drijven en organisaties bezocht. 
Dat levert bruikbare informa-
tie op, waarmee we ons werk zo 
goed mogelijk kunnen doen”, al-
dus Eppo Buskermolen, nummer 
vijf op de kieslijst van het CDA. 
Greenport Aalsmeer, waar-
in naast Aalsmeer ook Haarlem-
mermeer, Amstelveen, Uithoorn, 
Nieuwkoop en Kaag en Braas-
sem vertegenwoordigd zijn, is 
een van de economische moto-
ren van Nederland. Direct en in-
direct werken bij de in de green-
port actieve bedrijven en organi-
saties zo’n 50.000 mensen. “Ne-
derland heeft een uitstekende 

uitgangspositie, maar de interna-
tionale concurrentie is groot. Ook 
als lokale overheid moeten we 
de faciliteiten zo optimaal moge-
lijk weten te krijgen. Denk aan in-
frastructuur, maar ook aan ves-
tigingsbeleid en regeldruk’’, al-
dus de CDA-delegatie tijdens het 
werkbezoek.

Baanbrekend
Tijdens de rondleiding op het be-
drijf kreeg de CDA-delegatie veel 
te horen over de duurzame in-
steek van de ondernemers. Zo 
heeft GreenBalanz in 2014 de eer-
ste volledig biologische Phalae-
nopsis orchideeën op de markt 
gebracht. Baanbrekend voor de 
Nederlandse sierteeltsector en 
spraakmakend voor de interna-
tionale sierteelt- én biologische 
markt. 

‘Gasloze kas’
Ook bijzonder is het concept 
van ‘de gasloze kas’. “De discus-
sie over gasloos bouwen is op dit 
moment enorm actueel. Politie-

ke partijen raken er niet over uit-
gepraat, maar veel ondernemers 
voegen gewoon de daad bij het 
woord en zijn vaak al vele jaren 
gasloos. Simpel gezegd slaat men 
bij GreenBalanz de overtollige zo-
merwarmte die moedernatuur 
biedt, op. In de winter wordt de-
ze warmtebuff er gebruikt om de 
kas te verwarmen. Hierdoor is in 
de winter veel minder gas nodig 
om de juiste temperatuur te creë-
ren. Het gasverbruik van de kwe-
kerij is hierdoor met 1.1 miljoen 
kuub gereduceerd. 
Dit komt overeen met het ver-
bruik van ruim 700 huishoudens 
per jaar! “De manier waarop be-
drijven als GreenBalanz omgaan 
met warmte biedt niet alleen 
kansen voor de sierteeltsector 
zelf, maar ook voor de gebouw-
de omgeving. Met de opgewek-
te warmte kunnen hele woonwij-
ken verwarmt worden en kunnen 
we veel sneller naar goedkopere 
en slimmere alternatieven voor 
aardgas”, aldus Dirk van Willegen 
tot slot.

“Vanmiddag meteen stukje toeren”
Ineke Vos blij met auto 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Tijdens de prijsuitrei-
king van de Bloemenzegelwin-
keliers op 1 februari kon ze het 
nauwelijks geloven, maar afgelo-
pen vrijdag 2 maart was Ineke Vos 
toch echt de trotse eigenaar ge-
worden van een spiksplinternieu-
we zwart glimmende Kia Pican-
to. Bij autodealer Van der Wal & 
Vaneman aan de Witteweg werd 
door Dirk van der Wal uitgebreid 
instructies gegeven, waarna de 
sleutels werden overhandigd 
aan de Aalsmeerse winnares met 
daarbij een mooie bos bloemen. 
“Het was een gezamenlijk project 
tussen de garage en de Bloemen-
zegelwinkeliervereniging”, vertelt 
Map de Jong, secretaresse van de 
vereniging. De gelukkige winna-
res werd natuurlijk ook even om 
een reactie gevraagd. 
Ineke: “Ik was echt overdonderd 
toen ik het hoorde in de Beach 
die avond. Dat ging mij toch niet 
gebeuren. Dat overkomt alleen 
anderen. Toch is het zo. Ik heb 

slechts één keer boekjes ingele-
verd, want had iets gekocht bij 
Hartelust, dus dat tikte lekker aan. 
Het is nog steeds een beetje on-
gelofelijk, maar het zal straks wel 
tot me doordringen als ik wegrijd. 
We gaan vanmiddag meteen een 
stukje toeren. Helemaal zin in. Ik 
ben er erg blij mee.” 
Map sluit aan: “Gefeliciteerd, ge-
niet ervan en blijf vooral bloe-
menzegels sparen. Sparen is win-
nen! Je ziet het. Er zijn naast de 
jaarlijkse trekking meer trekkin-
gen, dus plakken loont. Ik hoop 
ook dat meer (nieuwe) winke-
liers zich bij ons aanmelden. Dat 
kan via www.bloemenzegel.nl. 
Goed voor de klantenbinding in 
het dorp.” 
Kijk voor overige prijzen, foto’s 
van onder andere de feestelijke 
prijsuitreiking en meer informa-
tie op de website of de Facebook-
pagina van de Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers.
Door Miranda Gommans 

Snuffelmarkt 
deze zaterdag

Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 10 maart wordt een snuff el-
markt gehouden in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf. De gezel-
lige snuff elmarkt met veel leuke 
spullen, plantjes, boeken en nog 
veel meer is open van 10.00 tot 

15.30 uur. Belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd om op 
die dag hun slag te komen slaan. 
Ook kunnen bezoekers deelne-
men aan één van de drie work-
shops, namelijk: Bloemschikken, 
taarten decoreren en/of mozaïe-
ken. Deelname kost 10 euro per 
persoon per workshop. De op-
brengst van de snuff elmarkt en 
de workshops is voor de Ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 14 maart, een 
heerlijk 3-gangen diner 
met o.a. een waldorf salade, 
kip�let Hawaï, groentemix, 
basmati rijst, tropische kool 
salade en een sinaasappel-
pudding voor maar € 12,-

Vrijdag 16 maart kunt u 
genieten van een 3-gangen 
diner bestaande uit: een 
Italiaanse spinaziesoep 
met olijven, spaghetti met    
pastasaus, met o.a balletjes 
gehakt, tomaat en kastanje 
champignons, parmezaanse 
kaas, tomatensalade met 
mozzarella en basilicum en 
cassata ijs voor maar € 12,-. 
Voor reserveringen tel. 0297-
82097.

Crea middag in Voor Elkaer
Op dinsdag 13 maart gaan 
we tijdens de creatieve 
middag een Paaskrans met 
eieren en veren maken. van 
14.30-16.30 uur. Graag van 
tevoren opgeven bij een van 
de gastvrouwen-heer.

Klassiek concert in 
Zorgcentrum Aelsmeer
op woensdag 14 maart is er 
om 15.00 uur een klassiek 
concert van ‘‘Stichting Mu-
ziek in Huis’’ in Zorgcentrum 
Aelsmeer. 
‘‘Artem Trio‘‘ Maria Lopez 
Belarte - piano
Sara Balasch Lozano - viool
Violeta Gonzalez Tomas - 
cello. Met werken van o.a. 
Mendelssohn, Piazzolla en 
Sjostakovitsj.
U bent van harte welkom.
Bij Stichting Muziek in 
Huis gaat het niet om wat 
mensen niet meer kun-
nen, maar om wat ze nog 
wél kunnen: genieten van 
klassieke muziek, genieten 
van mooie momenten! Met 
muziek spreken we het 
gezonde deel van al onze 
luisteraars aan. Want mensen 
zijn nooit te oud of te ziek 
om geroerd te worden door 
muziek. Daarom brengen wij          
concerten naar de mensen 
toe, die dit anders niet kun-
nen meemaken. 

Activiteiten overzicht
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Vishandel Smit & Bond: “Aalsmeer 
is echt een ‘ons kent ons’ dorp”

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een vol-
le kaart is twee euro waard, wel-
ke je inlevert bij de deelnemende 

winkeliers. Vervolgens zijn er en-
kele acties en een loterij per jaar 
waarbij prachtige prijzen te win-
nen zijn met als hoofdprijs een 
auto, dus plakken loont! 
Dit jaar bestaat de Vereniging van 

Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers vierenzestig jaar, vandaar 
dat de Meerbode alle deelnemers 
in het zonnetje zetten in deze ru-
briek. 

Tweewekelijks wordt hen een 
vijftal vragen voorgelegd. Vorige 
keer was het de beurt aan Red-
mond Roof van Martinez Choco-
latier. Deze week beantwoordt 
Werner Smit van Vishandel Smit 
& Bond in de Zijdstraat de vragen. 
Hij runt de zaak samen met com-
pagnon Gerard Bond.  

Wat voor winkel heb je?
“Nou, wij hebben een vishandel, 
komen uit Volendam en zitten 
hier al vijf en half jaar. Wat goed 
loopt zijn, naast de gangbare pro-
ducten, de kant-en-klaarmaaltij-
den en ovenschotels.” 

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Vanaf het begin. We kwamen 
hier nieuw en wisten nog niks. 
Dus zijn meteen ingestapt.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Een echt ‘ons-kent-ons’ dorp. 
Net als Volendam. We kennen die 
mentaliteit wel. Mond tot mond 
reclame werkt hier hetzelfde als 
bij ons. De Zijdstraat kan beter, 
maar wij zitten hier op een goe-
de hoek.” 

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf?
“Absoluut geen last van. Mensen 
willen graag verse vis zien. We 
hebben er zelfs baat bij, want je 
kunt visschotels bij ons ook onli-
ne bestellen: www.vishandelsmi-
tenbond.nl.”

Hoe zie je de toekomst van je 
winkel?
“Wij draaien wel, maar er moet 
aan de straat wel wat gebeuren. 
Dat kan zeker beter. Ik weet dat 
ze er volop mee bezig zijn, dus 
we hebben hoop, maar het moet 
in ieder geval niet slechter wor-
den, anders weet ik het niet.”
 

Door Miranda Gommans

Loraine Ploemen: “Zaai 
maakt mij wegwijs”
Aalsmeer - De afgelopen zes 
maanden heeft de gemeente het 
startende ondernemers moge-
lijk gemaakt een coach traject te 
volgen bestaande uit een master-
classes, intervisie avonden, indi-
viduele en plenaire coach sessies. 
Loraine Ploemen is één van ne-
gentien Zaailingen die kon deel-
nemen aan het project dat mede 
mogelijk werd gemaakt door On-
dernemend Aalsmeer en Rabo-
bank Regio Schiphol.

“Mooi proces”
Een echte Beta is Loraine Ploe-
men. Ze studeerde bestuurlijke 
informatica op de Universiteit Til-
burg, werkte jaren als projectma-
nager in de IT. Ietwat kort door de 
bocht zou je kunnen denken: Die 
Loraine is de nuchterheid zelve, 
pas als iets feitelijk bewezen kan 
worden dan klopt het. Maar het 
leven van de mens loopt niet al-
tijd volgens de rechte paden, wie 
goed om zich heen kijkt kan we-
gen ontdekken die je zo een an-
dere kijk op de wereld kunnen 
geven dat je graag een stukje ver-
der loopt om nog meer verwon-
derd te raken. Zo verging het Lo-
raine. Zeven jaar geleden kwam 
zij op het pad van de energeti-
sche genezing terecht en dat le-
verde haar veel persoonlijke groei 
en zelfkennis op. “Een totaal an-
dere kijk hoe je ook met het le-
ven kunt omgaan. Het was zo een 
mooi proces om mee te maken, 
dat wilde ik verder gaan uitdra-
gen.” Loraine verhuisde naar Au-
stralië waar zij zeven jaar woon-
de. Tijdens deze periode stopte 
zij met haar werk als IT’er en be-
sloot een twee jarige opleiding 
esoterische genezing volgens de 
methode Alice Baily te volgen. 
Deed in Engeland op het Arthur 
Findley College een cursus trance 
healing en inmiddels wonend in 
Aalsmeer - waar zij haar eigen 
praktijk heeft - studeert zij nog 
steeds. Je raakt tenslotte nooit 
uitgeleerd op deze materie. 

Herstellen van de balans
Mensen tegen komen die geeste-
lijk zo vast zitten waardoor zij fy-
siek verkrampen. Loraine ziet het 
om haar heen. Zij zou graag de-
ze mensen willen helpen en kan 
dat met haar geneeswijze ook. 
“Op basis van de fysieke klacht 
heb ik een idee waar de blokka-
de in het energiesysteem zich 
bevindt. De behandeling is er 
opgericht dat de energie weer 
kan stromen waardoor de fysie-
ke klacht oplost. Ik ben altijd op 

zoek naar het herstellen van het 
energie systeem van de mens 
waardoor er weer een balans ont-
staat. Het is heel fijn om mensen 
op deze mensvriendelijke wijze 
te kunnen helpen. Ik creëer ruim-
te waardoor een zelfinzicht ont-
staat en de mogelijkheid om je-
zelf te leren en te kunnen gene-
zen. Ook het niet zichtbare maakt 
een belangrijk deel van de we-
reld uit. Ik ervaar dit dagelijks. Ik 
krijg in mijn praktijk voornamelijk 
mensen die open staan voor deze 
wijze van genezing. Hoewel…je 
hoeft er niet in te geloven, maar 
het helpt natuurlijk wel mee. De 
samenleving staat echter geluk-
kig steeds meer open voor ande-
re vormen van genezing.”

Onbekende wereld
“Ik kom uit een Beta-wereld en 
was best huiverig om over mijn 
ervaring te vertellen, maar de re-
acties zijn positief. Toen ik ander-
half jaar geleden met mijn eigen 
praktijk begon waren de prak-
tische zaken geen probleem, 
maar marketing en social media 
was voor mij wel een aanleiding 
om mij bij Zaai aan te melden. Ik 
las een advertentie in de Nieu-
we Meerbode, vroeg mij af of ik 
wel een kans maakte omdat ik op 
een nog zo onbekend terrein be-
zig ben, maar ook bij Zaai ervaar 
ik veel interesse. Ik ontmoet hier 
gelijkgezinde mensen. De groot-
ste eye-opener was voor mij de 
masterclass Sales. Maar ook de 
masterclass Social Media heeft 
mij veel opgeleverd. De intervisie 
bijeenkomsten zijn voor mij goud 
waard. Ik bied genoeg meerwaar-
de wat betreft de healing, maar 
bedrijfsvoering is een heel an-
der verhaal en bij die onzekerhe-
den helpt Zaai mij enorm.” Neem 
voor meer informatie over Zaai 
contact op met Kirsten Verhoef 
via 0297-366182 of stuur een mail 
naar: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Gratis Meer Compost op 
landelijke Compostdag
Rijsenhout - Zaterdag 17 maart 
is de Landelijke Compostdag. In-
woners van Aalsmeer en bewo-
ners van viertien gemeenten in 
de regio kunnen dan weer gra-
tis Meer Compost ophalen bij de 
milieustraat aan de Aarberger-
weg in Rijsenhout. Met deze ac-
tie bedanken Meerlanden en de 
gemeenten inwoners voor hun 
inspanningen om groenafval uit 
keuken en tuin (GFT) te scheiden. 
Meerlanden laat op deze manier 
iedereen kennis maken met één 
van de producten afkomstig uit 
de Groene Energiefabriek: Meer 
Compost. Voor het ontvangen 
van gratis zakken Meer Compost 
tijdens de Landelijke Compost-
dag kan om een legitimatie wor-
den gevraagd. De zakken wor-
den uitgedeeld zolang de voor-
raad strekt. Naast het ophalen 
van compost kan het publiek op 
de Compostdag ook zelf zien hoe 
GFT in de Groene Energiefabriek 
in Rijsenhout 100% wordt gere-
cycled tot zes nuttige producten. 
Inclusief een nieuw product dat 
vanaf dit jaar wordt toegepast in 
gifvrije onkruidbestrijding. 

Rondleiding in Energiefabriek
Rondleiders laten geïnteresseer-
den in een half uur het hele pro-

ces van groenafval tot groene 
producten zien. De rondleidin-
gen vinden doorlopend plaats 
van 9.00 tot 14.00 uur bij Meer-
landen aan de Aarbergerweg 
41 in Rijsenhout en zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 7 jaar. De 
toegang is gratis. 
Bezoekers kunnen parkeren op 
het terrein aan de Aarberger-
weg. Geïnteresseerden kun-
nen zich uiterlijk tot en met 
maandag 12 maart opgeven 
via de website van Meerlanden:  
www.meerlanden.nl. 

Voor (toekomstige) hondeneigenaren
Lezing DogsTale ‘Inteelt en 
outcross bij rashanden’
Aalsmeer - Op zondagmiddag 
11 maart verzorgt DogsTale een 
interessante lezing voor liefheb-
bers van rashonden. Er is tegen-
woordig veel te doen over ge-
zondheid en gezondheidsproble-
men als gevolg van inteelt bij ras-
honden. In deze zeer toegankelij-
ke lezing legt Marjoleine Roosen-
daal uit wat inteelt nu precies is, 
waarom het gebruikt wordt in de 
fokkerij van rashonden (en ande-
re huis- en landbouwdieren ove-
rigens), wat de gevolgen zijn, 
waar het fout gaat, wat gedaan 
kan worden om inteelt terug te 
dringen, enz. Vervolgens gaat ze 
in op een mogelijke oplossing als 
het probleem enorme vormen 
heeft aangenomen: de outcross. 
Al met al een middag boordevol 

informatie. 
Marjoleine Roosendaal is we-
tenschappelijk publicist die zich 
heeft toegelegd op publicaties 
en lezingen over kynologie (ras-
hondenkennis). Zij is naast ex-
terieurkeurmeester op honden-
shows ook een zeer ervaren fok-
ker van rashonden. Ook is ze zeer 
nauw betrokken is bij diverse out-
crossprogramma’s in Nederland.
De lezing wordt gehouden in het 
Gebouw van de Dierenbescher-
ming aan de Beethovenlaan 122 
van 13.00 tot 16.00 uur. Deelna-
me kost 20 euro, inclusief koffie 
of thee. Aanmelden is verplicht 
en dit kan via brenda@dogstale.
nl of via 06-13570810.

Foto: DogsTale

Veel bezoekers open dag en lesjesmiddag

Volgende week aanmelden 
bij Westplas Mavo

Plezier en angst delen 
met contactclown Toet
Aalsmeer - Contactclown Toet 
is er voor mensen met demen-
tie en met een verstandelijke be-
perking. Door liefdevol, vrolijk en 
intensief contact wil Toet deze 
mensen laten voelen dat ze mo-
gen zijn zoals ze nu zijn. Ze heeft 
respect voor hun unieke persoon-
lijkheid en hun innerlijk gevoels-

leven en verhaal. Contact maken 
gaat op gevoel, niets is in scene 
gezet, dat vind contactclown Toet 
mooi. Waarin verschilt Toet van 
de klassieke clown? De klassieke 
clown legt de nadruk op humor, 
terwijl de contactclown daaren-
tegen de nadruk legt op contact. 
Toet werkt vanuit de stilte, voert 

Aalsmeer - Donderdag 15 febru-
ari heeft Wellantcollege Westplas 
Mavo haar deuren open gezet 
voor toekomstige leerlingen. Zo’n 
25% meer bezoekers dan voor-
gaande jaren hebben van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om 
de school te bekijken. Diverse ac-
tiviteiten werden voor de enthou-
siaste kinderen georganiseerd, 
zoals het maken van je eigen la-
valamp, een Kahoot quiz of het 
volgen van een heuse wiskunde-
les. Ook de informatieve kant is 
aan bod gekomen. Middels infor-
matieborden en laagdrempelige 
gesprekken werden verschillen-
de vragen van ouders en leerlin-
gen beantwoord.
Na de open dag konden leerlin-
gen van groep 8 meedoen aan de 

jaarlijkse lesjesmiddag. Ook hier-
bij was de opkomst groot. Het 
doel was om de school te leren 
kennen en om het verschil tus-
sen businessklas en projectklas 
te ontdekken. Natuurlijk werd er 
ook een lesje gegeven met be-
hulp van de iPad, omdat ook vol-
gend schooljaar alle leerlingen in 
de onderbouw met een iPad aan 
de slag gaan.
Aanmelden voor volgend jaar 
kan in de week van 12 tot en met 
16 maart. Op woensdag 14 maart 
zit tussen 14.00 en 17.00 uur een 
inschrijfteam klaar om ouder(s) 
met aanstaande leerlingen te 
ontvangen in de Westplas Mavo 
aan de 1e J.C. Mensinglaan. Meer 
informatie is te zien op www.wel-
lant.nl en op social media.

geen acts op en schminkt zich mi-
nimaal. De rode neus en de ‘rare’ 
kledingcombinatie van Toet zor-
gen ervoor dat de dingen niet 
kloppen. 

Dit kan een veilig gevoel geven 
voor de bewoners, omdat er niets 
juist moet zijn. Toet gaat op zoek 
naar manieren om contact te ma-
ken met bewoners, die moeilijk 
bereikbaar zijn.
Ze gaat uit van datgenen wat 
mensen geven. Ze is verwon-
derd. Nieuwsgierig ontdekt Toet 
de belevingswereld van de an-
der en toont oprechte interesse. 
Dit maakt afstemming op elkaar 
mogelijk. Een lach is mooi mee-
genomen, maar Toet staat even-
goed open voor emoties als ver-
driet, boosheid en angst.

Zorgcentra
Toet komt al geruime tijd maan-
delijks op bezoek bij de Rozen-
holm en Zorgcentrum Aelsmeer.
Heel fijn dat Toet de gelegenheid 
krijgt om te laten zien dat een 
contactclown een moment van 
plezier en contact kan geven.
Een voorbeeld: Toet komt de wo-
ning in en laat de mensen even 
wennen. Er zit een dame in de rol-
stoel en ze is moe en is in slaap 

gevallen. Toet gaat naast haar zit-
ten en volgt haar ademhaling met 
geluid en blaast zachtjes in haar 
gezicht. Mevrouw wordt wakker 
en kijkt Toet aan met een vrien-
delijke glimlach. Ze kijkt naar de 
rode neus. Toet herhaalt de gelui-
den van de ademhaling en rekt 
zich uit, is ook een beetje moe. 
Terwijl Toet gaat staan kijkt de da-
me naar de vrolijke kleding van 
Toet en ze zegt: Mooi! Toet begint 
te zingen: Ohhh wat ben je mooi. 
Mevrouw zit zichtbaar te genie-
ten en is maar aan het voelen aan 
de jurk van Toet. Er is contact en 
plezier! Carla Buntsma is contact-
clown Toet en voor meer informa-
tie verwijst zij naar haar website: 
www.contactclowntoet.nl. Ook 
kan een mail gestuurd worden: 
info@contactclowntoet.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Presentatie in Crash 
over vliegtuigmotoren
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 10 maart wordt in het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 een presentatie gegeven 
over vliegtuigmotoren die in de 
luchtvaart zijn gebruikt.
De presentatie begint om 13.00 
uur met een korte introduc-
tie over diverse soorten moto-
ren door Hans Walrecht. Daar-
na laat de heer Henk Verhoef aan 
de hand van enkele motoren, die 
uit Mecano zijn opgebouwd, zien 
hoe het allemaal werkt. Hij neemt 
onder andere een stermotor mee 
en een deel van een schuiven-
motor die hij momenteel aan het 
bouwen is.

Bommenwerpers 
Het Crash museum bezit veel on-
derdelen van neergestorte bom-
menwerpers en jagers en heeft 
een aantal motoren die onbe-
doeld zijn opengewerkt door de 

inslag op land of zee, waaronder 
enkele Bristol Hercules schuiven-
motoren van de Engelse Short 
Stirling bommenwerper. Deskun-
digen van Crash zijn deze dag 
aanwezig om alle vragen te be-
antwoorden. Voor bezoekers van 
het museum is de presentatie 
gratis.
Entree voor het museum kost 
€ 3,50 voor volwassenen, €1,50 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor kinderen tot 6 jaar is de toe-
gang gratis. Het museum, dat ge-
vestigd is in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug, is iedere za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur 
geopend. Voor meer informatie 
over de collectie en het werk van 
de Crash Luchtoorlog –en Ver-
zetsmuseum ’40-‘45 kan geke-
ken worden op de website www.
crash40-45.nl, of op de facebook-
pagina van het museum.

Wandelen langs kunstwerken (11)
‘Eurydice’ op het Stokkeland
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en ver-
rassende plekken geplaatst zijn. 
Maak de komende weken kennis 
met de verhalen achter elk kunst-
werk. Wat is de historische of ac-
tuele waarde, de achterliggende, 
diepere betekenis van de kunste-
naar: heeft het kunstwerk een be-
paalde symboliek?

Dorpswandeling
Op weg alweer naar het elfde 
kunstwerk tijdens de wandeling. 
Het is nog steeds een dorpswan-
deling. Van de Dorpsstraat, de Ka-
naalstraat, het Weteringplant-
soen en Raadhuisplein nu op het 
Stokkeland. Verder het groene 
park in het Centrum ontdekken. 
Na op het Stokkeland ‘ontvangen’ 
te zijn door de hemelsblauwe zuil 
gaat de tocht verder het ‘bos’ in. 
Bij het insectenhuis kon het twee-
de kunstwerk ‘Leeg middelpunt’ 
bewonderd worden. Nu de brug 
over en gelijk weer een beeld dat 
de wandelaars welkom heet:

Eurydice (brons, 2001)
Tine van de Weyer 1951 

Tine van de Weyer maakt beelden 
waarin begrippen als beschut-
ting, omhullen en onthullen een 
rol spelen. Haar werk is soms figu-
ratief, soms abstract, maar nooit 
gericht op een schoonheidside-
aal.

Tors op vier benen
Het beeld ‘Eurydice’ is een tors op 
vier benen, waardoor een opmer-
kelijke vervreemding ontstaat. De 
huid is opgebouwd uit mozaïek- 
achtige stukjes klei en heeft een 
weerbarstige, oude uitstraling. 
De titel van het beeld is ontleend 
aan één van de droevigste verha-
len uit de Griekse mythologie: Or-
pheus en Eurydice. 
Een mythe waarin de betoveren-
de muziek en poëzie een hoofd-
rol spelen is natuurlijk een zeer 
inspirerend gegeven voor com-
ponisten, dichters en beeldend 
kunstenaars.

Zeggingskracht
Geïnspireerd door de magische 
muziek werd het beeld Eurydice 
tot leven gewekt. Het is geen il-
lustratie van de mythe maar een 
werk met een eigen beeldende 
zeggingskracht.

Een avondje ‘bandhoppen’
Aalsmeer - In de cafés Op de 
Hoek in Kudelstaart en Joppe in 
het Centrum kon afgelopen za-
terdag 3 maart genoten worden 
van livemuziek. In Op de Hoek 
verzorgde Little Boogie Boy Hein 
Meijer een optreden. Een thuis-
wedstrijd voor de in Kudelstaart 
geboren zanger en gitarist. De 
happy blues van het drietal kon-
den de vele bezoekers wel waar-
deren. Regelmatig gingen de 
handen op elkaar. Ook de band 
Skaking Patsy in Joppe trok veel 
bekijks. ‘Volle bak’ voor deze co-
verband die trakteerde op beken-
de top40 hits. Het publiek zong 
regelmatig gezellig mee en be-
loonde het viertal met applaus. 
Voor één van de bandleden van 
Shaking Patsy was het optreden 
in Joppe overigens ook een thuis-
wedstrijd. De wieg van gitarist 
Onno stond in Aalsmeer. Het was 
weer een heerlijk avondje ‘band-
hoppen’. 

Finale ‘Wie is de Mol?’ live
Al weken vragen vele Molloten 
het zich af, Wie is de Mol? Is het 
Olcay, Ruben of toch Jan? Aan-
staande zaterdag 10 maart wordt 
de finale van deze erg populai-
re televisieserie live uitgezonden 
vanuit het Vondelpark in Amster-
dam. 
Maar voor diegene die niet naar 
Amsterdam willen, maar het wel 
leuk vinden om in groot gezel-
schap deze finale te kijken, heeft 
Joppe-eigenaar Jan van Schup-
pen, zelf een fanatiek ‘Wie is de 
Mol’ liefhebber, besloten om het 
programma live op alle schermen 
in café Joppe uit te zenden. 
De finale van ‘Wie is de Mol?’ be-
gint om 20.30 uur en duurt tot 
ongeveer 22.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom in het café in 
de Weteringstraat in het Cen-
trum! 
Zou het dan toch Jan Versteegh 
zijn of... 

Geen kettingbeding over luchthaven 
voor nieuwe inwoners in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weken 
stonden in de media verschillen-
de berichten over kettingbedin-
gen. Nieuwe bewoners in de di-
recte omgeving van Schiphol 
zouden een kettingbeding moe-
ten tekenen, waarin zij verkla-
ren dat zij zich bewust zijn van de 
aanwezigheid van de luchthaven. 
Het kettingbeding zou ook bete-
kenen dat nieuwe inwoners niet 
meer mogen klagen over geluids-
overlast en dat zij een boete van 
een € 100.000 kunnen krijgen als 
zij bij de verkoop van hun woning 

de nieuwe eigenaar niet informe-
ren. “Dit beeld klopt niet”, aldus 
de gemeente. 

Actief informeren 
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn: “Per 1 januari 2018 zijn de 
regels voor woningbouw binnen 
de zogenaamde 20 Ke-contour 
veranderd. In bestaand stedelijk 
gebied mogen gemeenten zelf 
beslissen of zij woningen willen 
bouwen. Daarbij gelden geen be-
perkingen binnen de 20 Ke-con-
tour. Dichterbij Schiphol geldt 

een maximum van 25 woningen 
per bouwplan. Daarbij hebben 
Rijk en gemeenten afgesproken 
dat gemeenten (nieuwe) inwo-
ners in deze gebieden actief zul-
len informeren over de geluids-
belasting door Schiphol. Hoe ge-
meenten invulling geven aan de-
ze informatieplicht, mogen zij zelf 
bepalen. Zij kunnen gebruik ma-
ken van een kettingbeding, maar 
dat is niet verplicht. De provincie 
heeft gemeenten een brief ge-
stuurd met een voorbeeld van 
een kettingbeding en een boete-

clausule. Deze brief is een eigen 
leven gaan leiden in de media.”

Verantwoordelijkheid 
De gemeente Aalsmeer heeft er-
voor gekozen nieuwe inwoners 
geen kettingbeding te laten teke-
nen wanneer zij een woning in ge-
luidsbelast gebied kopen. Volgens 
wethouder Schiphol, Robbert-Jan 
van Duijn, is het goed informeren 
van nieuwe inwoners vooral een 
taak van de gemeente. “Onze rol 
is (toekomstige) inwoners in een 
zo vroeg mogelijk stadium helder 
en actief informeren over de ge-
luidsbelasting van Schiphol. Wij 
zijn als gemeente verantwoorde-
lijk voor nieuwbouwplannen. Dat 
betekent dat het ook onze ver-
antwoordelijkheid is deze men-
sen deugdelijk te informeren. Met 
projectontwikkelaars maken wij 
er duidelijke afspraken over. Men-
sen moeten weten waar zij komen 
te wonen en een goede afwe-
ging kunnen maken. Daarbij be-
sef ik dat hoe goed geïnformeerd 
mensen vooraf ook zijn, het lastig 
blijft in te schatten hoe je geluids-
hinder in de praktijk gaat ervaren. 
En we weten niet hoe de luchtha-
ven zich in de toekomst gaat ont-
wikkelen.

Recht op klagen
Afspraken over deugdelijke in-
formatievoorziening zijn overi-
gens niet nieuw, maar een herbe-
vestiging van afspraken die al ge-
maakt zijn in het Aldersakkoord. 
Dat nieuwe inwoners geïnfor-
meerd moeten zijn, betekent ove-
rigens niet dat zij niet meer mo-
gen klagen over geluidsoverlast. 
Iedere inwoner heeft het recht tot 
klagen. Het Bewoners-aanspreek-
punt Schiphol (BAS) blijft het loket 
voor klachten over geluidshinder.

Wonderlijke zondag in LEG
Aalsmeerderbrug - Op zondag 
11 maart is er om 19.30 uur een 
‘Wonderlijke zondag’ in de Levend 
Evangelie Gemeente. Het is een 
avond waar voor zieken wordt ge-
beden. Hoofdsprekers zijn Mar-
tin Koornstra en Wim Hoddenba-
gh van de organisatie Royal Mis-
sion, die door het hele land Won-
derlijke Zondagen organiseert. Ie-
dereen is van harte welkom. Tij-
dens de avond staat gebed voor 
zieken centraal en het geloof dat 
God ook in deze tijd mensen ge-
neest. In oktober werd er voor het 

eerst een Wonderlijke Zondag in 
de Levend Evangelie Gemeente 
gehouden. Het was een bijzon-
dere avond waar diverse mensen 
vertelden van een wonder in hun 
leven: een man die al twaalf jaar 
pijn had in zijn heup, een vrouw 
met evenwichtsstoornis en weer 
een ander met pijn in de knie. De 
Wonderlijke Zondag wordt ge-
houden in de Levend Evangelie 
Gemeente aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug en begint om 
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 
uur. De toegang is gratis. 

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
Kom in actie voor NLdoet
Aalsmeer - NL Doet is hét mo-
ment om kennis te maken met 
vrijwilligerswerk bij diverse orga-
nisaties in de gemeente Aalsmeer. 
Aanstaande vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart wordt u ontvangen 
door de vrijwilligerscoördinato-
ren van de organisaties met kof-
fie en thee om daarna met elkaar 
de klus te gaan klaren. De ma-
terialen om aan de slag te kun-
nen zijn op de locaties aanwezig. 
Mocht u een hele dag willen klus-
sen dan is het goed om na aan-
melding via www.nldoet.nl con-
tact op te nemen met de coördi-
nator om te horen hoe het zit met 
de lunch. Soms verzorgt de orga-
nisatie dit ook, maar soms ver-
wacht men dat u zelf een lunch-
pakketje meeneemt. Na aanmel-
ding zal de coördinator u mailen 
met de ontvangsttijd en hoe de 
dag verder zal verlopen.
Ga samen met uw familie, be-
drijf, vrienden of juist alleen mee-
doen aan een klus! Bij de volgen-
de klussen in Aalsmeer kunt u te-
recht:
*  Kinderboerderij Boeren-

vreugd gaat op vrijdag en za-
terdag de buiten en binnen 

boel schilderen. 
*  Verpleeghuis Rozenholm 

geeft op vrijdag een bewo-
nersverwendag.

*  De Historische Tuin heeft op 
zaterdag de voorjaarsopknap-
beurt.

*  Bij Scouting Tiflo gaat men za-
terdag het gebouw en de stei-
ger opknappen.

*  Ons Tweede Thuis heeft op 
vrijdag en zaterdag op diver-
se locaties activiteiten, zoals 
klussen in- en om het huis, 
pannenkoeken bakken en 
schoonmaakklussen.

*  Zorgcentrum Kloosterhof 
heeft tuinklussen.

*  Stichting Landschap Noord-
Holland gaat met een praam 
een eiland langs om struiken 
te verwijderen.

*  En natuurlijk is er ook de tra-
ditionele Westeinder schoon-
maakklus, georganiseerd door 
SPIE op zaterdagochtend.

Uitgebreide informatie over alle 
klussen is te zien op www.nldoet.
nl. Via de website kunnen belang-
stellenden zich ook aanmelden 
voor een van deze klussen!

Speelavond DES
Rijsenhout -De volgende speel-
avond van buurtvereniging DES 
is op donderdag 15 maart vanaf 
19.30 uur in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Het kaarten 
op 15 februari is gewonnen door 
de heer B. Rinkel met 5722 pun-
ten. Op twee de heer T. de Hosson 
met 5451 punten en op drie me-
vrouw C. Zethof met 5404 pun-
ten. Bij het domineren was me-
vrouw J. Koolhas met 9 schrap-
pen de beste na loting, want ook 
mevrouw C. de Jong had negen 
schrappen. 

Julia wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 21 
maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 28 februari is ge-
wonnen door Julia van der Laar-
se met 5677 punten. Op twee 
Els Vergeer met 5271 punten, op 
drie Paul van Aalst met 5032 pun-
ten en op de vierde plaats is Toon 
Kunst geëindigd met 4818 pun-
ten. Op woensdag 14 maart is er 
geen soos. 
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Nieuwe website Absoluut Aalsmeer 
met tien krachtige kernpunten
Aalsmeer – Precies drie weken 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart heeft de nieuwe 
lokale partij Absoluut Aalsmeer 
(lijst 5) haar nieuwe website ge-
lanceerd. De partij met als lijst-
trekker de bekende, voormali-
ge AB-politicus Dick Kuin presen-
teert een kort, maar bondig ver-
kiezingsprogramma. Absoluut 
Aalsmeer (AA) heeft tien kern-

punten. Geen ellenlang verhaal, 
zoals ze zelf zegt, maar krachtige 
kernpunten waar de nieuwe loka-
le partij zich hard voor zal gaan 
maken in de gemeente.
Belangrijke thema’s voor Abso-
luut Aalsmeer zijn de identiteit 
van Aalsmeer (‘Aalsmeer is nog 
steeds een zelfstandige gemeen-
te en dat willen we zo houden’), 
een politiek die zichtbaar is en die 

verbinding legt met de inwoners, 
een politiek die sociaal en op-
recht is, een politiek die huisves-
ting voor jongeren en ouderen re-
gelt en een politiek die leefbaar-
heid boven de economie stelt. AA 
wil wat dit laatste betreft bijvoor-
beeld dat de gemeente een ste-
vig geluid richting de luchthaven 
laat horen en kritisch en snel rea-
geert op kwesties rond Schiphol.

Herplant plicht
Verder wil Absoluut Aalsmeer 
een zogenaamde herplant plicht. 
Voor iedere boom die door de ge-
meente wordt geveld, moet er 
minimaal 1 boom ter bevorde-
ring van de leefbaarheid worden 
teruggeplaatst. Ook vraagt AA 
meer zorg en aandacht voor de 
openbare ruimte. “De openbare 
ruimte verloedert zienderogen. 
Alles moet worden ingezet om 
deze teloorgang te stoppen, ook 
als hiervoor de lokale lasten moe-
ten worden aangepast”, aldus de 
fractie op haar website.

Bevorderen van de integratie van 
arbeidsmigranten vindt AA ook 
belangrijk. “Integratie is niet al-
leen: Wat doen zij voor ons, maar 
ook: Wat kunnen wij doen voor 
hen”, stelt de partij op haar web-
site. 

Communicatie
Hoge prioriteit bij Absoluut 
Aalsmeer krijgen tevens constan-
te en gerichte communicatie van-
uit de gemeente voor inwoners, 
maatwerk in zorg, sport en cul-
tuur en het bevorderen van maat-
schappelijk en duurzaam onder-
nemen. Absoluut Aalsmeer is: 
1. Dick Kuin, 2. René Martijn, 3. 
Greta Holtrop, 4. Chantal van 
Hilst-Dekker, 5. Peter Smolders, 6. 
Christa Vogelaar, 7. Martijn Schok, 
8. Rob Simoons, 9. Leen Mulder, 
10. Ingrid Bakker-Kuin, 11. Car-
la Huson en 12. Rob Ruijter. Kijk 
voor meer informatie op www.
absoluutaalsmeer.nl en/of volg 
de nieuwe lokale partij op face-
book.

Gemeenteraad voor laatste maal bijeen
Aalsmeer - De laatste raadsver-
gadering voor de verkiezingen 
vindt volgende week donderdag 
15 maart plaats. Tijdens de laatste 
commissie zijn diverse onderwer-
pen besproken en besloten werd 
om een drietal hiervan opnieuw 
te bespreken in de raad voordat 
tot besluitvorming overgegaan 
wordt. De raad begint om 20.00 
uur, staat onder voorzitterschap 
van burgemeester Jeroen Nobel 
en is in de raadzaal van het ge-

meentehuis. Na de opening vol-
gen een viertal hamerstukken. 

Niet gesprongen explosieven
Een daarvan is de risicokaart voor 
niet gesprongen explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog. De ge-
meente is wettelijk verplicht om 
de risico’s van ongecontroleer-
de ontploffing van niet gespron-
gen explosieven zoveel mogelijk 
te beperken. In 2017 is een histo-
risch vooronderzoek verricht naar 

dam en het vaststellen van de be-
stemmingsplannen woonarken 
Uiterweg 93 en 401. 

Bouw woningen en hotel
Behandelstukken zijn het be-
stemmingsplan Nieuw Oost-
einde – Machineweg (nieuw-
bouw 63 woningen aan de Ma-
chineweg ter vervanging van de 
sloop van 44 huurwoningen in 
het Rooie Dorp), bouw van ze-
ven woningen op het perceel aan 
de Kudelstaartseweg 60 (voor-
malige Pannebar) en vaststellen 
van het bestemmingsplan voor 
de bouw van Hotel De Zwerm 
met maximaal 500 kamers, con-
gres- en vergaderruimten en cir-
ca 2.200 parkeerplaatsen langs 
de N201 in Green Park Aalsmeer. 
De planning is dat de vergade-
ring vanaf half tien afgesloten 
wordt met het vragenkwartier. 
Belangstellenden zijn welkom 
om plaats te nemen op de publie-
ke tribune. De raad thuis volgen 
kan via livestream op de website  
www.aalsmeer.nl. 

Zaterdag ‘op de bank’ in Ophelialaan
In gesprek met de VVD
Aalsmeer - Het afgelopen jaar 
heeft VVD Aalsmeer en Ku-
delstaart op verschillende plek-
ken in de gemeente haar bank 
neergezet om met inwoners en 
ondernemers in gesprek te gaan. 
Komende zaterdag 10 maart no-
digt de top 10 van de Aalsmeer-
se VVD belangstellenden graag 
opnieuw uit op de bank! Het VVD 
bankstel staat vanaf 12.00 uur in 
de Ophelialaan. Inwoners kunnen 
plaatsnemen op de bank en ge-
sprekken voeren over onderwer-
pen die hen bezighouden. Ieder-
een is van harte welkom! 
Vanavond, donderdag 8 maart, 
zal lijsttrekker Robert van Rijn 
van VVD Aalsmeer en Kudelstaart 
in debat gaan met de lijsttrek-
kers van de overige partijen in 
Aalsmeer. Het debat is in The 
Beach aan de Oosteinderweg 
247a en begint om 20.00 uur. Ge-
sproken wordt in ieder geval over 

de onderwerpen wonen, econo-
mie en participatie. De fracties 
nodigen inwoners uit om in gro-
ten getale aanwezig te zijn en het 
debat te volgen. Na afloop kun-
nen de aanwezigen in gesprek 
gaan met de fracties, waaronder 
ook de top 10 van VVD Aalsmeer.

PvdA: Zeker zijn van een 
betaalbare woning
Aalsmeer - Het thema van deze 
week voor de PvdA is zeker zijn 
van een betaalbare woning. In 
een drukke bijeenkomst gingen 
lokale Kudelstaarters in op de re-
denen waarom het fijn wonen 
is in Kudelstaart. Na de schoon-
maakactie in het centrum is een 
geanimeerde huiskamerbijeen-
komst met inwoners van Ku-
delstaart gehouden. Naast te-
vredenheid over de ruime dorp-
se wijken aan de rand van het 
groen en de Westeinderplassen 
en de nieuwe café werd ook een 
groot aantal wensen besproken. 
Van het verbeteren van het open-
baar vervoer, een tweede super-
markt in Kudelstaart tot een laad-
paal voor elektrische fietsen bij 
de Loswal. Extra aandacht werd 
gevraagd voor de toegenomen 
geluidsoverlast in Kudelstaart. 
Ergernis over geluidshinder ge-
combineerd met het idee dat 
Aalsmeer dit deel van de ge-
meente lijkt te vergeten. In alle 
wijken staan de hoeveelheid be-
schikbare levensloopbestendi-
ge woningen onder druk. Van-
uit de aanwezige bewoners werd 
de zorg voor geschikte woningen 
geuit. Wonen is een eerste levens-
behoefte. Wonen is meer dan een 
dak boven je hoofd, het is een ba-
sis van de verbonden samenle-
ving. Dit betekent dat er voldoen-
de betaalbare huizen voor al-
le soorten huishoudens beschik-
baar moeten zijn. Iedereen dient 
goed te kunnen wonen voor een 
eerlijk deel van het besteedbaar 
inkomen. Wonen is verbonden 
met zeggenschap over de eigen 
woning en woonomgeving. Zeg-
genschap gaat daarom ook over 
de invloed die huurders en ge-

meenten hebben op het beleid 
van de woningcorporatie. Om 
de toegankelijkheid waar te kun-
nen maken zullen er méér hui-
zen moeten worden gebouwd op 
plaatsen waar mensen graag wo-
nen en toegespitst op goedkope-
re bouw. Bouwen in bestaand ge-
bied, inclusief de transformatie 
van leegstaande werkomgevin-
gen, zoals sierteelt, heeft hierbij 
voorrang. 
Om de betaalbaarheid te kun-
nen garanderen zullen de woon-
lasten omlaag moeten. Voor zeg-
genschap is het belangrijk dat 
bewoners de ruimte krijgen van 
corporaties, gemeenten, project-
ontwikkelaars, investeerders en 
bouwbedrijven om vooral ook 
zelf inhoud aan hun woonwen-
sen te geven. Wonen gaat ook 
over kwaliteit van de woningen: 
passend aan de woonwens, duur-
zaam, veiligheid en met een goe-
de relatie met zorg.

Kudelstaart en Oosteinde
Was u niet op de bijeenkomst? 
Dan kunt u aanstaande zater-
dag 10 maart in gesprek met de 
PvdA-kandidaten. Zij zijn ‘s mid-
dags te vinden in het centrum 
van Kudelstaart. Volgende week 
richt de PvdA zich op Nieuw Oos-
teinde. Het thema is dan Leefba-
re Buurten. Maandagmiddag 12 
maart wordt weer gestart met 
een schoonmaakactie en daarna 
‘s avonds de bijeenkomst in De 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66 van 19.30 tot 21.00 uur. 
En zaterdag 17 maart kunt u ze 
tegenkomen in het winkelcen-
trum in Oost. Kijk voor tijdstip-
pen en locaties op de website 
aalsmeer.pvda.nl

Kennis maken met politieke partijen
Gemeente organiseert 3 
verkiezingsdebatten
Aalsmeer - Op woensdag 21 
maart zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Weet u al op wel-
ke partij u wilt stemmen? De ge-
meente organiseert de komende 
weken drie verkiezingsdebatten, 
zodat u nader kennis kunt maken 
met politieke partijen en kunt ho-
ren waar ze voor staan. Het eerste 
verkiezingsdebat vindt plaats op 
donderdag 8 maart om 20.00 uur 
in The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De avond is 
vrij toegankelijk.

Wonen en Economie
Peter Maarsen, een ervaren ver-
slaggever van RTV Noord-Hol-
land, is gespreksleider van de ver-
kiezingsdebatten. Hij zal de lijst-
trekkers de nodige (kritische) vra-

gen en stellingen voorleggen, 
maar u krijgt ook gelegenheid 
om zelf vragen aan de lijsttrek-
kers te stellen. De hoofdthema’s 
op de avond in The Beach zijn 
Wonen, Economie en Participatie. 
Na afloop biedt de gemeente u 
een drankje aan en kunt u met de 
politici van gedachten wisselen.

Ook op 14 en 19 maart 
Bent u op 8 maart verhinderd? 
Dan kunt u nog naar de debat-
avonden op woensdag 14 maart 
in Kudelstaart (Place2Bieb) en 
op maandag 19 maart in het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Beide 
avonden beginnen om 20.00 uur. 
Nog vragen? Neem dan contact 
op met de griffie via het email-
adres: griffie@aalsmeer.nl of tele-
fonisch via 0297-387584. Burgemeester: Raadsleden hebben voorbeeldrol

HAC aangesproken op 
niet-integer gedrag
Aalsmeer - De nummer twee 
op de kandidatenlijst van Het 
Aalsmeers Collectief (HAC) heeft 
op 28 februari aan burgemeester 
Jeroen Nobel bekend gemaakt 
dat zij afstand neemt van HAC en 
geen activiteiten meer voor de 
partij zal verrichten. Eén van de 
redenen is dat zij onder verkeer-
de voorwendselen op de kieslijst 
van HAC terecht is gekomen. De 
kieslijst is zo vlak voor de verkie-
zingen niet meer aan te passen.
Burgemeester Nobel heeft raads-
lid Bram Heijstek van HAC aange-
sproken op niet integer hande-
len als lid van de raad. De burge-

meester heeft Heijstek al meerde-
re keren gewezen op niet-integer 
gedrag. Raadsleden hebben een 
voorbeeldrol in de samenleving. 
In de gedragscode voor raadsle-
den staat dat zij respectvol met 
inwoners om dienen te gaan.
De burgemeester constateert dat 
het gedrag van Bram Heijstek je-
gens de nummer twee op de kan-
didatenlijst in strijd is geweest 
met de gedragscode. In het kader 
van transparantie over de integri-
teit van raadsleden heeft de bur-
gemeester deze verklaring opge-
steld.
Foto: Archieffoto oktober 2015.

Verkiezingsspecial met ProDemos
Op weg naar de stembus 
met Nivon Aalsmeer
Aalsmeer - Iedereen heeft te ma-
ken met politiek. Maar terwijl veel 
burgers in Nederland kritisch 
en betrokken zijn, blijven er ook 
groepen burgers die geen ver-
trouwen hebben in de overheid 
of in hun eigen vermogen om in-
vloed uit te oefenen. De verkie-
zingsspecial ‘Jouw stem telt’, ont-
wikkelt door ProDemos, richt zich 
op politieke participatie door bur-
gers. Zij vindt het belangrijk dat 
alle mensen die de lokale politiek 
misschien niet op de voet volgen, 
maar er wel iets meer over willen 
weten, op een toegankelijke ma-
nier te informeren. 
ProDemos komt op uitnodiging 
van de Nivon naar Aalsmeer. Be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd voor deze informa-
tiebijeenkomst over de gemeen-
teraadsverkiezingen op woens-
dag 14 maart van 14.00 tot 16.00 

uur in de Parklaan 26a. ProDemos 
presenteert een leuk en laag-
drempelig programma over de 
rol van de gemeenteraad en het 
kiezen van een politieke partij.
Ook is een aantal Aalsmeerse 
(kandidaat) gemeenteraadsleden 
uitgenodigd waarmee in gesprek 
gegaan wordt. De entree be-
draagt 3 euro per persoon en dit 
bedrag is inclusief koffie of thee. 
Iedere belangstellende is woens-
dag 14 maart van harte welkom.

Huis voor democratie
ProDemos is het ‘Huis voor de-
mocratie en rechtsstaat’. ProDe-
mos legt uit wat de spelregels zijn 
van de democratie en de rechts-
staat en laat zien wat je zelf kunt 
doen om invloed uit te oefenen in 
de gemeente, het waterschap, de 
provincie, het land en Europa. Zie 
ook www.prodemos.nl

de aanwezigheid van niet ge-
sprongen explosieven in de ge-
hele gemeente. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat op diverse loca-
ties in Aalsmeer een aantoonbaar 
verhoogd risico bestaat op ach-
tergebleven explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog. Deze loca-
ties zijn gespecificeerd en gerap-
porteerd op een NGE-risicokaart 
voor het gehele grondgebied. De 
risicokaart biedt een overzicht 
van verdachte gebieden, waar 
overigens geen sprake is van een 
verhoogd risico zo lang de grond 
niet geroerd wordt. De totale kos-
ten voor realisatie van de NGE-ri-
sicokaart bedragen 24.687 euro. 
Aalsmeer krijgt een rijksbijdra-
ge uit het Gemeentefonds van 
17.281 euro. De overige kosten 
(7.406 euro) blijven ten laste voor 
de gemeente Aalsmeer. 
Ook hamerstukken zijn de elf-
de wijziging Gemeenschappelij-
ke regeling Vervoerregio Amster-





Visie van 
GroenLinks
De beste manier om de wereld en het milieu 
te respecteren en te helpen is om ons 
bewust te zijn van de grootsheid ervan, te 
zien wat het ons geeft zonder er iets voor 
terug te vragen.

De planeet biedt ons meer dan voldoende 
middelen voor iedereen om te kunnen 
leven, in vrede en zonder het te ver-
nietigen. Het geeft ons water, lucht, 
voedsel, natuurlijke medicijnen, het is 
een zelfvoorzienende planeet. Wat die 
zelfvoorzienendheid soms een beetje 
onder druk zet, zijn de behoefte aan geld 
en de ambitie van sommige mensen.
We lijken niet allemaal tevreden met al 
het moois dat de aarde biedt, zoals eten, 
drinken en ademhalen, als we niet ook 
de olie, het gas en de steenkool en ook 
andere materialen kunnen gebruiken 
voor onze wegwerpconsumptie. De ex-
treme exploitatie van deze hulpbronnen 
bedreigt de mensheid in zijn voortbe-
staan, voor de huidige en toekomstige 
generaties. 

Zoals Gandhi zei: “the world supplies 
enough for our need but not for our 
greed” (de wereld levert genoeg voor 
onze behoefte maar niet voor onze 
hebzucht).

Wat betekent dat voor de Aalsmeerse 
politiek? Dat Aalsmeer bestuurd wordt 
vanuit principes, meer dan vanuit con-
crete maatregelen. Deze principes dienen 
als (moreel) kompas voor het handelen 
van de raadsleden als volksvertegenwoor-
digers.

Deze principes zijn:
• Duurzaamheid, rekening houden met 

toekomstige generaties
• Circulaire Economie, hergebruik i.p.v. 

afval
• Omgevingsbewust, rekening houden 

met alle andere mensen op de wereld
• Vooruitstrevend, toekomstgericht

Meer lezen over de invulling van deze 
principes: aalsmeer.groenlinks.nl
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Ronald Fransen

www.aalsmeer.groenlinks.nl

Zeker 
Aalsmeer
Zeker zijn van eerlijk delen, zeker zijn van 
vast werk, zeker zijn van goed wonen, 
een gezond leven, toegang tot scholing, 
emancipatie. Dat zijn de rode draden van 
de sociaaldemocratie. 

De PvdA staat voor een gemeenschap 
waarin iedereen, ongeacht afkomst, 
zeker van zichzelf kan zijn, goed werk en 
een goed inkomen heeft, het beste on-
derwijs krijgt en zich kan ontwikkelen. 
Daarin gaan we zorgvuldig met elkaar 
om. Kinderen kunnen er veilig opgroeien 
en volwassenen kunnen vooruitkomen. 

Meer dan ooit is er in die gemeenschap 
ruimte voor een grote verscheidenheid 
aan meningen, leefwijzen en culturen. 
De PvdA wil een gemeenschap die soepel 
genoeg is om veranderingen op te van-
gen en die zich ontwikkelt en vooruit 
gaat. Daarom is investeren in wat ons 
verbindt noodzakelijk. De PvdA Aalsmeer 
wil zich daar sterk voor maken de 
komende jaren.
 
Wij willen politiek bedrijven vanuit de 
menselijke maat op basis van vertrou-
wen, het accepteren van elkaar, solidari-

teit en rechtvaardigheid. Waarin ieder-
een mee kan doen.
 
Het gaat PvdA Aalsmeer om goede 
betaalbare woningen en veilige sterke 
wijken en buurten, om vrijheid voor 
iedereen, zonder discriminatie. Om 
gelijke kansen voor kinderen, om goede 
zorg en een fi jne oude dag voor oude-
ren. Wij willen een duurzame economie 
waarin duurzame energie en een gezonde 
leefomgeving centraal staan.  
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Hart voor 
Aalsmeer
Meer dan 50% van onze inwoners heeft een 
liberaal hart. De afgelopen jaren hebben 
we in de oppositie veel bereikt voor onze 
inwoners. Denk aan de mogelijkheid om 
te winkelen op zondag en aan de lagere 
gemeentelijke lasten. Om nog meer te 
bereiken de komende 4 jaar willen wij 
direct aan het stuur zitten.

Een greep uit wat we als VVD willen 
bereiken:
 
1. Een luisterende gemeente
• Meer luisteren naar inwoners door het 

gemeentebestuur
• Een moderne en digitale gemeente qua 

dienstverlening
• In co-creatie met inwoners bouwplan-

nen ontwikkelen

2. Ruimte voor (lokaal) 
ondernemerschap en evenementen

• We zijn trots op onze evenementen 
Meer ruimte voor “lokale” evenemen-
ten

• Een compacter winkelgebied in 
Aalsmeer-Dorp met minder leegstand

• Een 2e supermarkt in Kudelstaart

3. Zo laag mogelijke lasten
• Verlaging OZB

4. Een gelukkig 
leven in Aalsmeer

• Meer woningbouw 
in het betaalbare 
segment. Zowel 
voor jongeren als 
ouderen en voor 
gezinnen met een 
modaal inkomen

• Goede en betaalbare zorg
• Terughoudend met migrantenhuisves-

ting. Goede huisvesting maar behoed-
zaam toestaan en niet grootschalig

• Voor Schiphol geldt “genoeg is ge-
noeg”. De overlast voor onze inwoners 
is nu te groot. 

• Meewerken aan een duurzamer 
Aalsmeer bijvoorbeeld door waar 
mogelijk gasloos te bouwen en afval-
scheiding te stimuleren

• Vanuit iedere wijk bereikbare honden-
uitlaatplaatsen

• Aandacht voor de waterhuishouding en 
het groen in de wijken

Wij willen het hart weer terug in de 
gemeentepolitiek. Heb je hart voor 
Aalsmeer en Kudelstaart? Stem dan 
21 maart VVD!

Lijst 2 VVD

Robert van Rijn

www.aalsmeer.pvda.nl

www.aalsmeer.vvd.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018

www.aalsmeer.nl/verkiezingen

Jouw stem 
heeft toekomst 
#kiesjeraad
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stem-
men voor de verkiezing van de gemeente-
raad. U bepaalt als kiezer wie de komende 
vier jaar de gemeente besturen. Laat uw 
stem niet verloren gaan!  

Weet u al op welke partij u 
gaat stemmen?
Op deze pagina kunt u lezen welke 
partijen meedoen in Aalsmeer en wat 
zij belangrijk vinden. Om u te helpen 
bij uw keuze heeft de gemeente 
een stemhulp laten maken. Ga naar 
aalsmeer.mijnstem.nl en kijk welke 
partij het beste bij uw ideeën past. 

Verkiezingsdebatten
De gemeente organiseert verkiezings-
debatten op:
• 8 maart in The Beach in Oost, 

met onder meer als thema’s: wonen, 
economie en participatie

• 14 maart in Place2BieB in 
Kudelstaart, hoofdthema’s: sociaal 
domein, leefomgeving, sport, kunst 
en cultuur

• 19 maart in het gemeentehuis, 
hoofdthema’s: centrumvisie, lokale 
lasten, bestuur en dienstverlening 

De debatten beginnen om 20.00 uur.

Uitslagenavond 21 maart
Wilt u weten hoe de partijen het heb-
ben gedaan? Op 21 maart bent u vanaf 
21.15 uur van harte welkom om met 
politieke partijen in de raadskelder van 
het gemeentehuis de uitslagen van de 
verkiezingen te volgen.  

Kansen 
voor 
iedereen  
D66 groeit sterk, ook in Aalsmeer. 
Na 16 jaar PACT doet D66 ook in Aalsmeer 
weer zelfstandig mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Ons Verkiezingsprogramma 2018 -2022 
‘Kansen voor iedereen’ is geschreven met 
vertrouwen en optimisme. Samen krijgen 
we het voor elkaar! Drie thema’s vormen 
de rode draad door ons verkiezingspro-
gramma: duurzaamheid, preventie en 
burgerparticipatie. Bij alles wat we doen 
hebben we oog voor natuur en milieu. 
Duurzaam denken en handelen zijn voor 
ons de voorwaarde om ervoor te zorgen 
dat deze gemeente ook voor komende 
generaties nog een fi jne leefomgeving is. 

Wij geloven dat het beter is problemen 
bij de bron aan te pakken, in plaats van 
te wachten totdat ze erger worden of 
ingrijpen eigenlijk al te laat is. Of het nu 
gaat om het voorkomen van achterstan-
den bij kinderen, het vroegtijdig opspo-
ren van hulpvragen bij ouderen, pas-
sende zorg bieden zonder wachtlijsten, 
schulden niet uit de hand laten lopen, 
wegen veilig inrichten of werkzoeken-

den snel weer naar passend werk bege-
leiden: D66 investeert in preventie op 
alle fronten en creëert daarmee kansen 
voor iedereen. Dat doen we samen met 
inwoners, organisaties en bedrijven. Hun 
meningen en wensen nemen wij serieus 
en hen geven we het vertrouwen. Want 
alleen samen krijgen we het voor elkaar.

D66 heeft tien concrete speerpunten, 
gericht op goed onderwijs, goed klimaat, 
goed wonen, goede zorg en goed werk. 
Die speerpunten en ons Verkiezingspro-
gramma vindt u op https://aalsmeer.
d66.nl. 

Stem D66, samen krijgen wij het voor 
elkaar in Aalsmeer en Kudelstaart! 

Stem
21 maart

D66

Goed onderwijs 
Goed klimaat
Goed wonen

Lijst 4 D66

Wilma Alink-Scheltema

www.aalsmeer.d66.nl

Altijd Dichtbij!
Afgelopen periode zijn mede dankzij 
het CDA de lokale lasten met 115 euro 
per huishouden gedaald. We hebben 
geïnvesteerd in sport, onderwijs, openbaar 
groen en betaalbare woningen. Hier wil 
het CDA de komende vier jaar verder aan 
bouwen. Ook komende periode zijn wij 
weer #AltijdDichtbij!

Onze speerpunten voor de komende 
vier jaar:
• Een tweede supermarkt in Kudelstaart.
• Voldoende betaalbare woningen voor 

jongeren en senioren.
• Een versnelde aanpak van het veiliger 

en beter inrichten van drukke en 
gevaarlijke wegen als de Stommeerweg 
en de Oosteinderweg.

• Een stop op verdere overlast van 
Schiphol.

• Een evementenfonds waar 
organisatoren van evenementen een 
beroep op kunnen doen zodat zij 
niet zelf volledig voor alle kosten die 
gemaakt worden in het kader van 
regelgeving op hoeven te draaien.

• Een nieuwe basisschool en meer groen 
in de wijk Nieuw-Oosteinde 2.

• Invoering van het ‘Right to challenge’. 
Hiermee krijgen inwoners het recht 
om bij de gemeente een alternatief 
voorstel in te dienen voor een bepaalde 

dienst, voorziening of plan van de 
gemeente.

• Een duurzaamheidsfonds waar lokale 
verenigingen een beroep op kunnen 
doen.

• Betere busverbindingen van en 
naar Kudelstaart: hogere frequentie 
in de spitsuren, nachtbussen naar 
Kudelstaart in het weekend en 
een busverbinding Kudelstaart – 
Leimuiden.

• Invoering van de ‘Aalsmeer500’. 
Een online burgerpanel waar tenminste 
500 Aalsmeerders over allerlei 
onderwerpen hun mening kunnen 
geven.

• Het weren van grote vrachtwagens uit 
de centra van onze kernen.

• Verbreding van de N231 van 
Kudelstaart tot de N201.

Aalsmeer is nog 
steeds Aalsmeer!
Aalsmeer heeft een eigen identiteit en is 
nog steeds een zelfstandige gemeente, 
dat willen we zo houden!

Meer aandacht voor de menselijke 
maat: Daar waar mogelijk willen we meer 
aandacht voor de menselijke maat.

Stevig geluid richting Luchthaven 
Schiphol: Kritisch en snel reageren op 
kwesties rond Schiphol. Compensatiemo-
gelijkheden voor de inwoners niet laten 
verdringen door fi nanciering collectieve 
(gemeentelijke) projecten.

Het groen terug in de gemeente:
Herplantplicht! Voor iedere boom die 
door de gemeente wordt geveld, moet 
minimaal 1 boom, ter bevordering van 
de leefbaarheid, worden teruggeplaatst.

Meer zorg en aandacht voor de open-
bare ruimte: De openbare ruimte ver-
loedert zienderogen. Alles moet worden 
ingezet om deze teloorgang te stoppen, 
ook als hiervoor de lokale lasten moeten 
worden aangepast.

Bevorderen integratie arbeidsmigran-
ten: Integratie is niet alleen: ‘Wat doen 
zij voor ons’, maar ook: ‘Wat kunnen wij 
doen voor hen’.

Constante en ge-
richte communicatie: 
Tijdige en goed lees- 
en vindbare informatie 
vanuit de gemeente, 
voor alle inwoners, over 
gemeentelijke plannen 
en ontwikkelingen en daarbij rekening 
houdend met de inwoners die niet via 
internet communiceren. Tijdens de zomer-
vakantie geen offi ciële aankondigingen in 
verband met bezwaarprocedures.

Maatwerk in zorg, sport en cultuur:
Aanbod moet rekening houden met situa-
ties van ouderen, jongeren, mindervalide 
en mensen met een kleine beurs. Betere 
afstemming en samenwerking tussen 
aanbieders.

Bevorderen van maatschappelijk en 
duurzaam ondernemen: Ondernemen 
waarbij milieu en duurzaamheid prioriteit 
hebben.

Huisvesting: Het stimuleren van pas-
sende huisvesting voor inwoners van de 
gemeente Aalsmeer, met name voor de 
ouderen en jongeren. 

Lijst 1 CDA

Lijst 5 Absoluut Aalsmeer

Robbert-Jan van Duijn

Dick Kuin

Twitter: @a_aalsmeer

www.cda.nl/noord-holland/aalsmeer
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Wapen en drugs 
in woning

Aalsmeer - Naar aanleiding 
van een onderzoek en verza-
melde informatie is de politie 
op maandag 19 februari om 
zes uur in de ochtend een wo-
ning ingegaan in Kudelstaart. 
In het huis zouden vuurwa-
pens en verdovende middelen 
liggen. In de woning werden 
inderdaad een wapen en drugs 
aangetroffen. Er zijn zes pil-
len, twaalf zakjes hasj en der-
tien zakjes wiet in beslag ge-
nomen. Het wapen bleek een 
imitatie te zijn, echter zeer ge-
lijkend aan de wapens van de 
politie. Ook het nepwapen is 
meegenomen en zal vernietigd 
worden. Gehoord is een 18-ja-
rige vrouw uit Kudelstaart en 
een onderzoek loopt naar een 
19-jarige man uit Amsterdam, 
die de eigenaar van de goede-
ren zou zijn. 

Boetes geïnd bij 
inwoners

Aalsmeer - Op vrijdag 2 maart 
hebben agenten bezoeken ge-
bracht aan inwoners die nog 
hoge boetes open hadden 
staan. Een 23-jarige man uit Ku-
delstaart was een bedrag ver-
schuldigd van 870 euro. Om-
dat hij de bekeuringen niet kon 
betalen, is zijn voertuig buiten 
gebruik gesteld. Een 29-jarige 
vrouw uit Aalsmeer moest nog 
liefst 1.994 euro aan boetes be-
talen. Ook zij kon haar schuld 
niet betalen, haar brommer is 
buiten gebruik gesteld. Na be-
taling worden de voertuigen 
teruggeven aan de eigenaren.

Auto in beslag 
genomen

Aalsmeer - Op vrijdag 2 maart 
rond vijf uur in de middag is in 
de Lakenblekerstraat een ge-
signaleerde auto aangetroffen. 
De wagen met Pools kenteken 
werd gezocht als bewijs van 
een strafzaak. De auto is in be-
slag genomen voor nader on-
derzoek.

Onwel door 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op zaterdag 3 maart 
even over half drie in de nacht 
werden de hulpdiensten gealar-
meerd voor een onwel geworden 
persoon in de Berkenlaan. Ter 
plaatse bleek dat een 15-jarige 
dame uit Amstelveen teveel alco-
hol had gedronken en hierdoor 
niet meer aanspreekbaar was. Na 
hulp van medewerkers van de 
ambulancedienst kwam ze weer 
bij. Na onderzoek mocht de dame 
met haar ouders mee naar huis.

Extra controles 
bij hangplekken
Aalsmeer - Naar aanleiding 
van vele klachten van inwoners 
gaat de politie de komende we-
ken extra controles houden bij 
de jongeren hangplekken bij 
De Bloemhof aan de Hornweg, 
in de Japanlaan (nabij Bakkers-
land) en rond The Beach aan de 
Oosteinderweg. Bij de Japan-
laan troffen agenten afgelopen 
maandag 5 maart rond half vijf 
in de middag twee minderja-
rige jongens op een bromfiets 
aan. De 15-jarige bestuurder en 
zijn 8-jarige passagier zijn ver-
manend toegesproken door de 
agenten. De brommer is in be-
slag genomen en meegenomen 
naar het bureau. De klachten 
rond de hangplekken betreffen-
de vooral overlast door scheu-
rende auto’s en bromfietsen. 

Bootmotoren 
gestolen

Aalsmeer - Tussen woensdag 
28 februari en vrijdag 2 maart 
zijn vanaf de Oude Spoordijk 
twee buitenboordmotoren ge-
stolen. De eigenaren vermoe-
den dat de dieven via het ijs 
naar de boten zijn gelopen. De 
motoren waren met kettingen 
aan de boten vastgemaakt. 
Ontvreemd zijn een Honda 
kortstaart, type BF8 en grijs 
van kleur en een Yamaha lang-
staart, type F8C uit 2008. Er zijn 
geen serienummers bekend.

Sirene niet 
afgegaan!

Aalsmeer - Door een techni-
sche storing zijn afgelopen 
maandag 5 maart de sirenes in 
veel plaatsen in de regio Am-
sterdam Amstelland niet afge-
gaan. Ook in Aalsmeer bleef 
het stil op de maandelijkse 
testdag. Er is direct een onder-
zoek ingesteld naar de oorzaak 
van de storing. Deze bleek sa-
men te hangen met de te lang-
zaam werkende digitale klok-
ken. Er wordt de komende we-
ken hard gewerkt aan herstel. 
Mocht er overigens een nood-
situatie zijn in Aalsmeer of in 
de omgeving, dan kunnen de 
alarmdiensten NL Alert inzet-
ten. Meer informatie hierover 
is te lezen op www.crisis.nl/nl-
alert. 

Paardentrailer 
klem in viaduct

Aalsmeer - Op donderdag 1 
maart om kwart over drie in 
de middag is een paardentrai-
ler klem komen te zitten onder 
het viaduct aan de Hornweg. De 
44-jarige bestuurster van de au-
to met trailer was vanuit Haar-
lem naar Aalsmeer gekomen en 
was op weg naar de Witteweg. 
Ze wist niet of de trailer onder 
het viaduct zou passen, maar 
heeft de gok toch gewaagd. De 
trailer kwam vast te zitten. Met 
behulp van enkele bewoners 
heeft zij de banden van de trai-
ler leeg laten lopen. Toch was 
er nog een berger nodig om de 
trailer achteruit los te trekken. 
De trailer, waarin overigens geen 
paard zat, is licht beschadigd ge-
raakt. Net als het viaduct, maar 
deze heeft al diverse ‘aantastin-
gen’ door aanrijdingen.

Veel bekeuringen 
snelheidsduivels

Aalsmeer - Op vrijdagmid-
dag 2 maart heeft de poli-
tie Aalsmeer en Uithoorn in 
samenwerking met het ver-
keershavingsteam diverse con-
troles gehouden in beide ge-
meenten. Het handhavings-
team heeft zich hoofdzake-
lijk bezig gehouden met snel-
heidscontroles. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van de radar. 
Het basisteam richtte zich op 
allerlei overtredingen in het 
verkeer, waaronder rijden door 
rood licht. Er is een record-
aantal van 500 aan bekeurin-
gen uitgeschreven. De mees-
ten hiervan, 469 in totaal, zijn 
gegeven aan bestuurders voor 
het overtreden van de maxi-
mumsnelheid.

Alcoholcontrole
In de nacht van zondag 4 op 
maandag 5 maart is opnieuw 
op diverse plekken binnen 
Aalsmeer en Uithoorn gecon-
troleerd op snelheid en rood 
licht en diverse automobilisten 
hebben moeten deelnemen 
aan een alcoholtest. Er is een 
rijbewijs ingevorderd vanwe-
ge rijden onder invloed van al-
cohol, er zijn drie proces-verba-
len opgemaakt voor het nege-
ren van het rode verkeerslicht 
en drie bestuurders zijn op de 
bon geslingerd vanwege het 
overtredingen van de maxi-
mumsnelheid met in een enkel 
geval meer dan 30 kilometer!

Paard weer op het droge 
na ijskoud avontuur
Aalsmeer - Zou ie gedacht heb-
ben dat het ijs sterk genoeg was, 
is ie uitgegleden? In ieder geval 
zijn donderdag 1 maart de brand-
weer en de politie groots uitge-
rukt voor een alarmering over 
een paard te water aan de Mr. Jac. 
Takkade. Rond het middaguur is 
het dier op het ijs gevallen, door 
de laag heen gezakt en in het 
koude water beland.
De brandweer heeft het paard 

gelukkig vrij snel uit het water 
weten te redden. Met de takel-
kraan, mankracht en een duiker is 
het dier na een half uurtje op het 
droge getrokken. Het paard is ge-
lijk afgedroogd en voorzien van 
een warm kleedje. Voor zover het 
er nu naar zag, maakte het dier 
het goed. Een dierenarts was ter 
plaatse gekomen om het paard te 
onderzoeken.
Foto: Davey Baas Photography

Brandweer in actie voor 
schade aan dakkapel
Aalsmeer - De brandweer van 
Aalsmeer is donderdag 1 maart 
om vijf uur in de middag gealar-
meerd voor een stormschade. In 
het Rameaulaantje was de dak-
bedekking van een dakkapel los 
gewaaid. De hoogwerker van de 

brandweer Hoofddorp moest er 
aan te pas komen om de dakbe-
dekking terug op zijn plaats te 
leggen. Een koud klusje op deze 
ijzige en winderige dag voor de 
vrijwilligers. Het is goed gegaan. 
Er zijn geen gewonden gevallen 

Maandag in het Parochiehuis
Wijkoverleg Stommeer 
over Green Park en meer
Aalsmeer - Op maandag 12 
maart is er een wijkoverleg van 
Stommeer in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Het wijk-
overleg start om 20.00 en duurt 
tot 22.00 uur. De zaal is open van-
af 19.45 uur.
Het wijkoverleg brengt buurtbe-
woners bij elkaar en samen wordt 
gesproken over zaken die de be-
woners belangrijk vinden in hun 
wijk. Heeft u ook wat te vertel-
len? Wilt u meer weten over de 
wijk waar u in woont? U bent van 
harte welkom: er is een informe-
le sfeer en u kunt gewoon deel-
nemen. Toegang is uiteraard gra-
tis. Neem uw buurman of buur-
vrouw mee.
Tijdens dit eerste wijkoverleg in 
2018 is er aandacht voor Green 
Park Aalsmeer. Als gastspreker(s) 
mogen deze avond mensen 
van Green Park Aalsmeer ver-
welkomd worden en zij gaan de 
aanwezigen informeren over de 
ontwikkelingen. Daarbij speci-
ale aandacht voor dat deel van 

Green Park in verbinding met de 
wijk Stommeer. Onder andere ko-
men de plannen voor een nieuw 
park aan bod. Goed te vermelden 
dat Green Park deelneemt aan 
het bewonersinitiatief ‘Het Groe-
ne Lint Aalsmeer’. Een initiatief in 
samenwerking met de gemeente 
Aalsmeer en de Stichting Leefom-
geving Schiphol (SLS).
Verder is er tijdens het overleg 
ook aandacht voor de gebruike-
lijke onderwerpen, zoals de (on)
veiligheid in de wijk, informatie 
van de gemeente, de Politie, Ei-
gen Haard, de werkgroep Serin-
genpark, ontwikkelingen vlieg-
veld Schiphol en nieuwbouwpro-
jecten in de Stommeer. Na afloop 
is er gelegenheid wat na te praten 
onder het genot van een drankje. 
Meer informatie is te vinden op 
www.wijkoverlegaalsmmeer.nl
Het bestuur stelt het op prijs uw 
komst te vernemen door een be-
richt te zenden bij voorkeur naar 
wrstommeer@gmail.com of per 
telefoon: 020-34 22 24.

Nekklachten na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 5 maart 
heeft rond kwart over elf in de 
ochtend een ongeval plaats ge-
vonden op de Aalsmeerder-
weg, kruising met de Midden-
weg. Een 20-jarige bestuurster uit 
Mijdrecht verklaarde geschrok-
ken te zijn van een claxon van 
een aankomende auto, verloor 
hierdoor de macht over het stuur 
en belandde met haar auto te-
gen een lantaarnpaal. De vrouw 
klaagde over nekklachten en is 
per ambulance vervoerd naar het 
ziekenhuis. Na onderzoek mocht 

Werkzaamheden in avond/nacht
Onderhoud aan aquaduct 
en tunnel N201
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert van 8 tot en met 11 
maart onderhoud uit aan het Am-
stelaquaduct tussen de gemeenten 
Uithoorn en De Ronde Venen en aan 
de Waterwolftunnel tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlemmer-
meer. Het verkeer op de N201 wordt 
ter plaatse omgeleid en moet reke-
ning houden met enige vertraging.

Amstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van het 
aquaduct over de Amsteldijk in 
Uithoorn afgesloten van donder-
dagavond 8 maart van 20.00 uur 
tot vrijdagochtend 9 maart 05.00 
uur. Het verkeer tussen de Mid-
denweg Bovenkerkerpolder in 
Uithoorn en de aansluiting met 
de N196 in De Ronde Venen wordt 
met gele borden omgeleid via de 
Amsterdamseweg en de N196.

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afge-
sloten van vrijdagavond 9 maart 
van 19.00 uur tot zaterdagoch-
tend 10 maart 06.00 uur. Als de 
werkzaamheden uitlopen wordt 
zaterdagavond 10 maart van 
19.00 uur tot zondagochtend 
11 maart 6.00 uur als reserven-
acht gebruikt. Het verkeer op de 
N201 wordt omgeleid tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer.

Voor de veiligheid en doorstro-
ming van de Waterwolftunnel 
moet de tunnel regelmatig wor-
den onderhouden. Meestal ge-
beurt dit terwijl de tunnel open 
blijft voor verkeer, maar een paar 
keer per jaar wordt de tunnel af-
gesloten voor de veiligheid.

D66 wil goed openbaar 
vervoer voor iedereen
Aalsmeer - D66 staat voor goed 
wonen en goed werken en daar 
hoort een goede bereikbaarheid 
bij. Het openbaar vervoer draagt 
daar voor een belangrijk deel aan 
bij, op een schone manier. D66 wil 
het meest innovatieve openbaar 
vervoer voor iedereen. Het buslij-
nennet binnen Aalsmeer en Ku-
delstaart moet en kan beter. Op 
korte termijn wil D66 snelle toe-
gang tot hoogwaardig openbaar 
vervoer voor iedereen en directe 
verbindingen met Schiphol en Am-
stelveen. Nodig zijn goede over-
stapmogelijkheden van fiets en au-
to op OV. En D66 wil samen met 
ouderen en bewoners langs de lint-
wegen experimenteren met mo-
derne vormen van vervoer op af-
roep. 

Beter lijnennet
“Met goed openbaar vervoer kun-
nen we woongebieden beter ver-
binden met winkel-, werk- en 
schoolgebieden, binnen Aalsmeer 
en Kudelstaart, maar ook met de 
regio”, aldus de fractie. D66 heeft 
nogal wat wensen. De sneltram 
zou vanuit Uithoorn moeten wor-
den doorgetrokken naar Aalsmeer 
en Schiphol. De nachtbus en de 
spitsbus moeten terug naar Ku-
delstaart. Veel jongeren en scholie-
ren zijn de dupe van deze onaccep-
tabele bezuinigingen. Het wordt de 
hoogste tijd dat er een directe bus-
verbinding komt naar het stadhuis 
en het ziekenhuis in Amstelveen. In 
Oost is de Machineweg de enige 
dwarsverbinding tussen Legmeer-
dijk, Hornweg, Aalsmeerderweg, 

en Oosteinderweg en de ontslui-
ting naar de N201. Ook hier geen 
bus!

Overstappunten 
D66 snapt heel goed dat de bus 
niet dicht bij elke straat kan komen. 
Daarom zijn goede en veilige par-
keervoorzieningen voor fiets en 
auto nodig bij belangrijke OV-hal-
tes voor overstappers op het open-
baar vervoer. Over de N196 rijdt het 
R-net direct naar Haarlem en Schip-
hol. Bij de haltes moeten zo snel 
mogelijk parkeerplaatsen en veili-
ge overdekte fietsenstallingen ko-
men. Een ander knelpunt is bushal-
te Nieuw Oosteinde langs de Leg-
meerdijk, volgens de provincie al 
negen jaar een ‘tijdelijke’ halte, on-
veilig voor overstekers en zonder 
fatsoenlijke fietsenstalling. En dat 
voor een woonwijk van dit formaat!

Experimenten
Niet voor iedereen is het regulie-
re openbaar vervoer een optie. 
Denk bijvoorbeeld aan ouderen die 
naar de dokter moeten, die willen 
gaan winkelen of familie en vrien-
den willen bezoeken. Of de inwo-
ners die aan de lange lintwegen 
wonen. Samen met hen wil D66 
experimenten met moderne vor-
men van kleinschalig vervoer op 
afroep, bijvoorbeeld een combina-
tie van Uber, autodelen en OV. Zo 
krijgen Aalsmeer en Kudelstaart 
het meest innovatieve openbaar 
vervoer, voor iedereen. Meer in-
formatie over de visie van D66 op 
mobiliteit is te vinden op https://
aalsmeer.d66.nl.

zij weer na huis. De passagier 
in de auto, een 55-jarige vrouw 
uit Mijdrecht, bleef ongedeerd. 
Naast de politie en de ambulan-
cedienst is ook de brandweer ter 
plaatse gegaan. De brandweer-
lieden hoefden niet in actie te 
komen inzake bevrijden van de 
slachtoffers. Zij waren zelf al uit 
de auto geklommen. Geholpen is 
bij de berging van het zwaar be-
schadigde voertuig. De exacte 
oorzaak van de aanrijding wordt 
nader onderzocht.
Foto: VTF – Vivian Tusveld

en de dakkapel is weer gerepa-
reerd.

Gesprongen waterleiding
Het was een gevarieerd weekend 
voor de vrijwilligers van het korps 
Aalsmeer, want vrijdag 2 maart 
rond half zeven in de avond werd 
de hulp van de brandweer ge-
vraagd bij een gesprongen wa-
terleiding in de Parklaan. In het 
portiek van het appartementen-

complex was de watermeter in 
de meterkast gesprongen. De 
brandweer trof het portiek en de 
opslagboxen vol water aan. Ook 
op de straat lag water. De brand-
weer heeft de waterleiding afge-
sloten en het waterbedrijf PWN in 
kennis gesteld. Medewerkers zijn 
gekomen om de leiding te repa-
reren. 
Foto en bron: 
Brandweer Aalsmeer
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Geheel in lijn met de trends van 
dit seizoen - zoals nieuwe roman-
tiek gecombineerd met primai-
re kleuren - hebben de designers 
hun fantasie losgelaten op ver-
schillende thema’s. Bulaggi kiest 
voor ‘Hidden Treasures’, ‘Deep Wa-
ter’ en ‘Exotic Sweets’. 
In het thema Hidden Treasures 
spelen neutrale tinten van zand 
tot donkergrijs en accenten van 
roze een belangrijke rol. Daar-
naast staat nieuwe romantiek 

centraal. Dit uit zich in spannen-
de combinaties van tassen met 
strakke lijnen uitgevoerd in pas-
telkleuren. Elementen als lak en 
metallic accenten refereren aan 
de glinsteringen van adembene-
mende mineralen. 
De hoofdkleuren in het thema 
Deep Water - wit, blauw, geel en 
accenten van oranje - doen den-
ken aan een prachtige dag op 
het strand. Neem een duik in 
het diepe en sta versteld van al-

le schatten die de onderwaterwe-
reld biedt. Deze aspecten verta-
len zich in een vrouwelijke collec-
tie met minimalistisch design en 
subtiele marine look en feel. 
Exotic Sweets is het derde thema. 
Sluit je ogen en waan je in de jun-
gle. Met warme kleuren, prachti-
ge silhouetten en exotische bloe-
men. In dit thema ligt de na-
druk vooral op vrouwelijk en sty-
lish met een knipoog. Denk hier-
bij aan strakke vormen, mooie af-
werkingen en abstracte bloemen. 

Onderstreep je persoonlijkheid met 
een tas. Foto: Bullagi

Het wordt een gezellige boel 
deze zomer. De nieuwe collec-
ties worden gevormd door een 
mix van athleisure en high-con-
trast graphics. De sportieve stij-
len worden vergezeld door vrou-
welijke items met zomerse accen-
ten, voor een verfrissende look. 

Van nautische thema’s, pastels en 
vlinderprints tot tropische �amin-
go’s en palmprints, vichy-ruitjes 
en papayarood.
De collecties zijn breder en veel-
zijdiger dan ooit. Keyitems zijn de 
boyfriend denim met geborduur-
de bloemen, utility jasjes, ver-

We zien stijlvolle collecties voor-
bij komen. Te beginnen met en-
kelbandjes. Het label Ellen Beek-
mans presenteert enkelband-
jes in goud, zilver en satijn, afge-
werkt met gekleurde �osjes, ster-
ren, muntjes, koraal of gemsto-
nes. Prachtig om je bruine enkels 
te accentueren en een perfec-
te match met touwsandalen. De 
enkelbandjes kunnen gecombi-

neerd en solo worden gedragen. 
Met touwsandalen noemen we 
meteen een andere trend. De-
ze ‘Gurkees Rope Sandal’ is een 
handgemaakte sandaal en slip-
per van een sterke maar ook zach-
te touwsoort. Volledig duurzaam 
gemaakt van zeer sterk materiaal 
en bovendien honderd procent 
recyclebaar. Het model heeft een 
nonchalante look die - afhankelijk 

De meiden beleven hun zomer 
uitbundig en de jongens laten 
hun sportieve en avontuurlijke 
kant zien.
Life is an adventure, so be prepa-
red. De zomer als een groot avon-
tuur.
Denim is voor tieners de basis en 
dat zien we terug bij het label In-
dian Blue Jeans. De zomer biedt 
voor de jongens een ‘super skin-
ny �t’ denim! Bij de meiden zien 

we dat de ‘boyfriend denim’ nu 
echt een hoogtepunt bereikt: di-
verse wassingen en verschillen-
de details zoals borduren, maken 
van lieve meiden een echte ‘rebel 
girl’! De nieuwe collecties bieden 
ultiem comfort en geen denim 
meer zonder stretch.
Voor de girls doen collecties 
met verschillende lichte wassin-
gen het goed, uiteraard in zowel 
blauw als grijs tinten. Damaged 

Met een tas zet iedere vrouw een statement

Spannende combinaties

Brede en veelzijdige collecties

Zomer zorgt voor vrolijkheid

Sandalen en enkelsieraden veroveren 
het straatbeeld

Vier de zomer op je blote 
voeten

Uitdagingen beleven in stoere kleren
Tieners creëren hun eigen pad

In een tijd waarin een out�t niet alleen een look maar een identi-
teit is, tellen ook de accessoires mee. Zo onderstreep je als vrouw 
je persoonlijkheid met een opvallende tas.

We hopen op een mooie zomer met veel zon. De nieuwe dames-
mode speelt daar op in met vrolijke collecties, waarin zonnige 
kleuren domineren. 

Wordt het een warme zomer? We moeten het even afwachten, 
maar wat we wel weten is dat sandalen en enkelsieraden popu-
lairder zijn dan ooit. Ze veroverden vorig jaar het straatbeeld en 
die trend zet door.

Boys en girls willen hun grenzen verleggen, laten zien wie ze zijn 
en wat ze kunnen. Ze beleven de wereld intens. Met alleen een 
rugzak en gezonde dosis nieuwsgierigheid gaan ze hun eigen 
weg. 

en repaired details, mooie bor-
duursels en enkele gekleurde de-
nims sieren de collectie. 
Bij de jongens zien we mooie lich-
te wassingen met damaged en 
repaired details en used denims 
in diverse tinten, zowel in blauw 
als grijs. Ook zien we de knitted 
denim terug in het straatbeeld. 
Vele subtiele details brengen de 
jeans naar een hoog niveau. Denk 
hierbij aan printed pocketings en 
contrast stitchings. Geweldig te 
combineren met een retro style 
t-shirt of een high performance 
sweat! Maak het af met een stoere 
cap en je bent klaar om op avon-
tuur te gaan! 

De wereld beleven in stoere kleren.
Foto: Indian Blue Jeans

nieuwde chino’s en tunieken. Het 
oogt speels en trendy. Het aardi-
ge is dat veel nieuwe collecties 
bestaan uit items die prima uit te 
wisselen en combineren zijn. Zo 
maak je je eigen out�t. Een label 
als Brax onderscheidt zich niet al-
leen met zomerse out�ts, maar 
ook de sportieve inslag valt op. 

Stijlvolle damesmode vol kleur.
Foto: Brax

van hoe je ‘m draagt - stoer of ele-
gant en vrouwelijk is. 
De touwsandaal is water resistant 
en kan probleemloos mee in zee. 
Wel zo praktisch! En zijn ze niet 
meer zo schoon? Je kunt ze op 
dertig graden wassen in de was-
machine. Hoe handig wil je het 
hebben? Het wordt een mooie 
zomer!

Genieten van touwsandalen.
Foto: Ellen Beekmans

Wegdromen in 
de zomerse zon

Vrouwen mogen deze zomer 
heerlijk wegdromen in de zo-
merse zon. In de nieuwe col-
lecties is er veel aandacht voor 
een romantische en dromerige 
mood. 

De mode past zich daar kleurrijk 
op aan met bloemenprints, vrou-
welijke en elegante ontwerpen 
met dress up statement stukken. 
We zien het allemaal voorbij ko-
men. De ru�e is een key detail in 
de zomercollectie van Saint Tro-
pez. Deze werkt goed bij een om-
slag jurkje van een zachte zomer-
se stof en geeft een vrouwelijke 
touch. Heerlijk om je in te hullen 
tijdens de zomerse dagen. Kijken 
we naar de verschillende model-
len, dan zien we dat sparkeling 
sto�en en een streep niet mo-
gen ontbreken. Deze zorgen voor 
speelse designs met een goede 
�t voor warmer weer. Naast deze 
romantische mood is er een tropi-
cal vibe met jurken en wijde broe-
ken in een zacht roze palmbomen 
print of tops in citroen geel. Hoe 
zomers wil je het hebben? De 
pantalon is populair, maar ko-
mend seizoen is er ook een be-
langrijke rol weggelegd voor de 
jurk. Bijvoorbeeld als verkort mo-
del met een kort jasje. In de zo-
mer worden de jurken vloeien-
der en luchtiger met korte fancy 
jasjes of modieus gecombineerd 
met sportieve �eldjackets. Verder 
eist de rok een hoofdrol voor zich 
op! Smalle vormen laten meer 
details zien en worden op geheel 
nieuwe en interessante wijze ge-
combineerd met casual jasjes. 

Door het volgen van de cursus 
zijn de cursisten na afronding 
ervan zelf instaat om bij de 
meeste acute klachten direct 
een homeopathisch genees-
middel in te zetten. Door het 
gebruik van deze geneesmid-
delen is het vaak niet meer no-
dig om pijnstillers, medicijnen 
of antibiotica te gebruiken. Bij 
acute klachten zal een goed 
gekozen homeopathisch ge-
neesmiddel snel werken, soms 
al na 10 minuten. 
Tijdens de cursus wordt o.a. 
aandacht besteed aan de be-
handeling van kneuzingen, 
verbranding, beten, hoesten, 

verwonding, oorontsteking, 
blaasontsteking, spugen, diar-
ree, reisziekte, griep en koorts. 
De cursus bestaat uit drie 
woensdagavonden te weten, 
21 + 28 maart en 11 april, van 
20.00 tot 22.00 uur en wordt 
gegeven in de  praktijk van “Ca-
tinka, met  het oog op gezond-
heid”, Wilgenlaan 14 Aalsmeer. 
De kosten zijn 60,00 euro voor 
de drie cursusavonden, krui-
denthee tijdens de avonden 
en een syllabus van de cursus. 
Graag van te voren inschrij-
ven via 0297-363848 of info@
catinka.nl i.vm. beperkt aantal 
plaatsen.

Cursus: 

“Homeopathie bij 
acute klachten”
Aalsmeer - Tijdens deze cursus leren de deelnemers te wer-
ken met 37 homeopathische geneesmiddelen. Deze genees-
middelen zitten samen in een handig doosje met de naam 
“Huis- en reisapotheek”, welke na de cursus kan worden aan-
geschaft. 

mac07
Klik hier

https://www.meerbode.nl/news_am/news_am_wk10_voorjaarsbijlage_2018.pdf
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Wat een topweek was dit!
Schaatsplezier op coolste 
ijsbaan van Kudelstaart
Kudelstaart - In de nacht van 24 
op 25 februari werd er door de ijs-
mannen van STG VZOD gestart 
met het aanleggen van de ijs-
baan op de skeelerbaan van Ku-
delstaart. Met als mooi resultaat 
dat zondagochtend al de eer-
ste rondjes konden worden ge-
schaatst. Bij deze ijzige kou moet 
je je ook kunnen opwarmen daar-
om werd er een overkapping in 
elkaar gezet en warmhoudpan-
nen opgezocht. Alle winkels in 
Kudelstaart en omstreken wer-
den leeggekocht voor chocomel 
en roze koeken. 

En wat een feest, het bleef vrie-
zen en dat in de voorjaarsvakan-
tie! Vele kinderen en volwassenen 
wisten hun weg al gauw naar de 
coolste baan te vinden. Maar ook 
RTV N-H en Radio 2 waren aanwe-
zig. De leuke activiteiten die geor-
ganiseerd werden zorgden voor 
veel extra ijspret! Woensdag 28 
februari vond er in de avond een 
lichtjestocht en disco plaats voor 
de kinderen. Wat een succes! Bin-
nen een half uur waren alle licht-
jes uitverkocht en was de schaats-
baan gevuld met kinderen en vol-
wassenen met prachtige lichtjes 
in allerlei kleuren. Ondanks de 
ijzige wind werd er door de on-
geveer 1.500 (!) bezoekers volop 
genoten van het ijs, de muziek 
van DJ Eric en DJ Roy en de ge-
zelligheid op en rond de ijsbaan. 
Op donderdagochtend 1 maart 
stond de Elfstedentocht op het 
programma. De kinderen kregen 
allemaal een prachtige stempel-
kaart met het logo van de cool-
ste baan van Kudelstaart waarna 
ze rondjes mochten schaatsen. U 
raadt het al, na elk rondje kreeg 
je een stempel en bij 11 stempels 
een echte medaille. 

Lukte het niet om er donderdag 
te zijn, dan had je vrijdag nog een 
kans. Ook toen was er in de och-
tend weer een Elfstedentocht. En 
’s avonds was er weer een lichtjes-
tocht en disco met deze keer mu-
ziek van DJ Daan. Zaterdagoch-
tend 3 maart was gereserveerd 
voor de schaatstrainingsgroep 
van STG VZOD die deze keer de 
schaatstraining hield op de cool-
ste baan van Kudelstaart in plaats 
van, zoals elke zaterdagmiddag 
gedurende het schaatsseizoen, 
op de overdekte ijsbaan in Haar-
lem. Hoe bijzonder was dat! Na 
een week lang genieten van het 
ijs zette zaterdagmiddag de dooi 
in en werd de ijsbaan gesloten. 
Maar wat een top week was dit!
Dank aan alle vrijwilligers die zich 
hebben ingezet om deze week 
onvergetelijk te maken. Een spe-
ciale woord van dank, zonder an-
deren tekort te doen, aan de ijs-
makers want zij hebben er voor 
gezorgd dat het mogelijk was om 
te genieten van een week vol ijs-
plezier! Kijk voor foto’s en meer 
informatie op: www.stgvzod.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl, 
stg VZOD en bezoekers.
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Kinderen in actie voor 
Let’s Make Memories
Aalsmeer - Met een krachtstok-
jesactie, een plantjesmarkt en 
Dance for Kids zijn kinderen tij-
dens de regionale actiedag Let’s 
Make Memories! goed vertegen-
woordigd. Op zaterdag 24 maart 
wordt met verschillende acties in 
de gemeenten Aalsmeer, Haar-
lemmermeer, Uithoorn, Amstel-
veen en Ouder-Amstel geld op-
gehaald voor Stichting Living Me-
mories. Dit goede doel maakt au-
dio- en videoportretten van ter-
minaal zieke kinderen. Als blij-
vende herinnering voor hun na-
bestaanden. 

Danslessen
Tijdens de actiedag op de eerste 
zaterdag van de lente zijn kinde-
ren in de leeftijd van 2 tot 12 jaar 
welkom voor leuke danslessen in 
de Studio’s Aalsmeer. Onder de 
noemer Dance for Kids leren de 
Aalsmeerse zussen Desiree en Li-
anne van Schaik kinderen bewe-
gen op muziek, aangepast aan de 
leeftijd van het kind. De duur van 
de lessen varieert van twintig mi-
nuten tot drie kwartier. Tijden en 
indelingen van leeftijdsgroepen 
zijn te vinden op www.letsma-
kememories.nu. Deelname kost 
3,50 euro. Aanmelden kan door 
een mailtje te sturen naar dees-
je19.dvs@gmail.com.

Krachtstokjes
In aanloop naar de actiedag zijn 
er in de regio verschillende activi-
teiten voor en door kinderen. Op 
zaterdag 17 maart van 15.00 tot 
17.00 uur zijn kinderen welkom 
in de Bloeiend Coachingspraktijk 
van Hilde Kroese aan de Uiterweg 
61 voor de krachtstokjesactie. 

Aan de hand van een stokje uit de 
natuur mogen kinderen hun ei-
gen krachtstokje maken. De stok-
jes worden versierd met verschil-
lende knutselmaterialen. Voor ie-
der kind dat deelneemt aan de 
actie, doneert Hilde vijf euro aan 
Stichting Living Memories. Op-
geven kan via info@bloeiendcoa-
chingspraktijk.nl. 

Plantjesmarkt
Op woensdag 21 maart zetten de 
leerlingen van groep 5 en 6 van 
basisschool Juliana van Stolberg 
in Hoofddorp zich in voor Stich-
ting Living Memories. Zij organi-
seren van 12.00 tot 13.00 uur een 
plantjesmarkt op het schoolplein 
van hun school aan de Van Den 
Berghlaan 72-74. Iedereen is van 
harte welkom om plantjes bij de 
kinderen te kopen. 

Spinningmarathon
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uit-
hoorn, Ouder-Amstel en Am-
stelveen komen op zaterdag 24 
maart in actie voor Stichting Li-
ving Memories. De lokale om-
roepen uit deze gemeenten bun-
delen de krachten in een 12-uur 
durende gezamenlijke uitzen-
ding vanuit de studio van Radio 
Aalsmeer. Tegelijkertijd wordt op 
dezelfde locatie in Downtown in 
de Studio’s Aalsmeer een spin-
ningmarathon gehouden. Wil je 
meedoen en zo terminaal zieke 
kinderen en hun nabestaanden 
helpen? Meld dan jouw spinning-
team aan, sponsor een spinning-
fiets of bedenk een eigen actie! 
Alles over de actiedag is te vin-
den op de website www.letsma-
kememories.nu. 

Voor 4e maal ‘Urban arts 
project’ bij Cultuurpunt
Aalsmeer - Aankomende week 
zijn er weer harde beats te horen 
en stijlvolle graffiti tekeningen 
te zien, die ontstaan op een aan-
tal Aalsmeerse basisscholen. Voor 
het vierde jaar organiseert Cul-
tuurpunt Aalsmeer namelijk het 
Urban arts project. Dit jaar is het 
de beurt aan de Brug, de Wegwij-
zer en OBS Samen Een. Tijdens dit 
project maken de leerlingen van 
groep 7 kennis met een aantal 
culturele disciplines die zijn ont-
staan vanuit de straatcultuur. 

Workshops rap, graffiti en DJ
De leerlingen krijgen rapper 
‘Snelle’ op bezoek. Deze beken-
de rapper zal de leerlingen de fij-
ne kneepjes van het tekstschrij-
ven en het ritmisch rappen bij-
brengen. Ook gaan de leerlin-
gen aan de slag met graffiti. On-
der leiding van graffiti-artiest 
Sander Bosman uit Kudelstaart 
ontwerpen de leerlingen hun ei-
gen naampiece. En als klap op de 
vuurpijl komen de DJ’s van Mas-
ter Productions een feestje bou-
wen tijdens de workshop DJ. Sa-
men met de leerlingen gaan zij 
bekende housetracks ontleden 
en leren hoe je een nummer als 
een professionele DJ mixt. Na af-
loop van de drie workshops kun-
nen de leerlingen zich gratis in-
schrijven voor een vervolgles van 

één van de docenten. Zij krijgen 
dan een extra lange les lessen op 
locatie, waarin ze de verdieping 
opzoeken. 

Andere kant van cultuur
Dit programma wordt aangebo-
den door Cultuurpunt Aalsmeer, 
met als doel om de leerlingen 
een andere kant van cultuur te la-
ten zien. “Dit zijn culturele disci-
plines die leerlingen in hun eigen 
tijd, individueel en vaak op hun 
eigen kamer, kunnen uitvoeren. 
Daardoor is de drempel tot de-
ze vormen van cultuur erg laag. 
We hopen met dit project te sti-
muleren dat leerlingen naden-
ken over hun vrijetijdsbesteding. 
Mede door dit project hebben we 
al een aantal seizoenen een erg 
goedlopende DJ-cursus in ons 
aanbod. Afgelopen seizoen zijn 
we ook graffitilessen gaan aan-
bieden in ons reguliere aanbod. 
Het zou ons niets verbazen als 
er door dit project nog meer jon-
gens en meiden enthousiast wor-
den voor deze of een van de an-
dere disciplines. We hopen de 
leerlingen volgend cursusseizoen 
dan ook een leerzaam vervolgtra-
ject te kunnen bieden in een aan-
tal van deze kunststromen”, aldus 
Lennard Gols, combinatiefuncti-
onaris cultuur, in dienst van Cul-
tuurpunt Aalsmeer.

Rapper Snelle leert de kids de fijne kneepjes van het rapvak. 

Combifun voor kinderen 6 t/m 12 jaar
Zomerse videoclip tijdens 
ijskoude vakantie
Aalsmeer - Op vrijdag 2 maart 
was het weer tijd voor de Com-
bifun vakantieactiviteit. Ook in 
de voorjaarsvakantie organiseer-
den de combinatiefunctionaris-
sen sport, cultuur en welzijn een 
verrassend programma voor kin-
deren in de leeftijd van zes tot en 
met twaalf jaar. Deze keer gingen 
de kinderen aan de slag met het 
maken van een echte videoclip. 
Verdeelt over drie workshops kre-
gen zij tips en tricks van verschil-
lende docenten, om zo een spet-
terende performance te kunnen 
geven.

Interessante workshops
Bij de workshop ‘presentatie’, ge-
organiseerd door Cultuurpunt 
Aalsmeer, leerden de kinderen 
om te presenteren en te play-
backen tegelijkertijd. Door mid-
del van leuke spelletjes en oefe-
ningen gingen zij aan de slag met 
expressie en performance. Team 
Sport Aalsmeer verzorgde work-
shops Urban Dans. Dansdocent 
Cefas leerde de kinderen op de 
beats van Jungle (van Broeder-

liefde) een stoere choreografie 
aan, waarin toffe tricks en moves 
werden verwerkt. Met Inge en Mi-
lou van de Binding gingen de kin-
deren aan de slag met het maken 
van een echt decor. Op grote zei-
len werden kunstwerken met het 
thema jungle geknipt, geplakt en 
geknutseld.

Videoclip maken
Na de workshops was het tijd om 
de videoclip op te nemen. Al-
le kinderen namen plaats bij het 
door hun gemaakte decor. Onder 
leiding van Cefas (dans) en Laris-
sa (performance) presenteerden 
de kinderen de door hen aan-
geleerde moves al playbackend 
voor de camera. Het enthousias-
me spatte er vanaf en het eind-
resultaat was top! Alle kinderen 
waren trots en blij en gingen vol-
daan naar huis. Ook enthousiast 
geworden over de Combifun va-
kantieactiviteit? Op vrijdag 11 
mei is de volgende editie. Welke 
activiteit(en) er dan worden geor-
ganiseerd, wordt binnenkort be-
kend gemaakt.

‘Sssst, de tijger slaapt’ 
in het Poppentheater
Amstelveen - Tijger is jarig en 
Muis wil een groot feest voor hem 
organiseren. Alle dierenvrienden 
helpen mee. Ooievaar maakt de 
taart. Vos blaast de ballonnen op. 
Schildpad heeft nog slingers. Ge-
lukkig is Tijger uit logeren, zodat 
de dieren alle verrassingen naar 

zijn huis kunnen brengen. Maar 
wie ligt daar op de hangbrug te 
slapen? Het is tijger! Zo kunnen 
de dieren er niet langs! Tijger 
moet in slaap worden gehouden 
en alle kinderen in de zaal mogen 
helpen. Vanaf 2,5 jaar. ‘Sssst, de 
tijger slaapt’ is te zien in het Am-

Kom beeballen bij Thamen
De Kwakel - Ben jij bijna 5 jaar of 
ouder en lijkt het je leuk om hard 
tegen een bal te slaan, ver te gooi-
en en hard te rennen binnen een 
gezellig team? Kom dan gezel-
lig meetrainen bij de beeballers 
van honkbal en softbalvereniging 
Thamen in De Kwakel. Beeball is 
de voorloper op honk- en soft-
bal waarbij het vooral belangrijk 
is dat de kinderen in een enthou-
siaste plezierige omgeving leren 
samen te spelen. Je leert er hard 
en goed te gooien, snel te rennen 
maar natuurlijk ook goed te slaan 
zodat je weer over veel honken 
kunt rennen. De beeballers van 

Thamen trainen komende zater-
dag 10 maart van 10.00 tot 11.30 
uur nog één keer in de gymzaal 
van De Brede School in Uithoorn 
waarna het buitenseizoen (aan de 
Vuurlijn) gaat beginnen. Vanaf half 
maart gaan alle leden van Thamen 
voor de trainingen en wedstrijden 
naar buiten. De teams trainen een 
keer peer week en spelen dan in 
het weekend een wedstrijdje in 
de regio Amsterdam en Haarlem. 
Lijkt het je ook leuk om te bee-
ballen? Kom dan gerust kijken of 
meedoen! Meer informatie is te 
vinden op de website van honk-
bal- en softbalvereniging Thamen.

Samen-op-Weggemeente en Graankorrel

Scholendienst in de Spil
Kudelstaart - Zondag 11 maart 
om 10.00 uur houden de Protes-
tantse Samen-op-Weggemeente 
en de Protestants-Christelijke Ba-
sisschool De Graankorrel uit Ku-
delstaart een scholendienst in De 
Spil in Kudelstaart. In Aalsmeer 
worden de scholendiensten 
meestal in het najaar gehouden. 
In Kudelstaart is er enkele jaren 
geleden voor gekozen de scho-
lendienst in het voorjaar te orga-
niseren, omdat het najaar voor de 
school een drukke periode is. Sa-
men met het team heeft dominee 
Hans van Dalen het thema en het 
Bijbelverhaal uitgekozen. Het the-
ma is geworden: ‘Waar hoop jij op’. 
Centraal staat het verhaal van de 
blinde Bartimeüs. Hij kan niet zien 

met zijn ogen, maar hopen kan hij 
als de beste! Zijn hoop wordt dan 
ook niet beschaamd. Kinderen en 
leiding zijn hard aan het oefenen 
om er iets moois van te maken. 
Door middel van gedichten, mu-
ziek, zang, toneel en liederen zul-
len zij hun medewerking aan de 
kerkdienst verlenen. Ook dominee 
Hans van Dalen is hard aan het 
oefenen op zijn bijdrage aan de 
dienst, de preek oftewel ‘het ver-
haal van de dominee’. Het belooft 
weer een mooie dienst te worden. 
Alle kinderen van de Graankorrel, 
hun ouders en opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden zijn van 
harte welkom in kerkgebouw De 
Spil in Kudelstaart. Meer informa-
tie op: www.sow-kudelstaart.nl

Eigen moestuin voor 
De Brug bij OostOogst
Aalsmeer - Dit seizoen heeft 
OostOogst ook een schoolmoes-
tuin. De groepen 5 en 6 van basis-
school De Brug gaan aan de slag 
in hun eigen moestuin. De leer-
lingen gaan het hele proces mee-
maken: Van zaaien en planten tot 
uiteindelijk oogsten. De jongens 
en meiden leren over het groeien 
van een zaadje naar een groen-
teplantje, over verzorgen van 
‘hun’ moestuin tot kunnen oogs-
ten en ‘eigen’ groente thuis te 
kunnen presenteren. Maandag 5 

maart is groep 6 van De Brug be-
gonnen met zaaien. De kinderen 
waren volgens de eigenaren van 
OostOogst heel enthousiast en 
ze werkten hard. Dinsdag 6 maart 
kwamen de leerlingen van groep 
5 naar de Aalsmeerderweg. Ook 
zij gaan de komende periode le-
ren wat er allemaal moet gebeu-
ren voordat het eten op hun bord 
ligt. OostOogst en basisschool De 
Brug zijn blij met deze leerzame 
en educatie samenwerking.
Foto: OostOogst

Officiële vergadering groep 8 in raadzaal

Samen Een de politiek in
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag 5 maart is groep 8 van basis-
school Samen Een op bezoek ge-
weest in het gemeentehuis. De 
leerlingen mochten plaatsnemen 
in de raadzaal en kregen aller-
lei informatie over de werkzaam-
heden van de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en 
wethouders. Ook de aanstaande 
verkiezingen kwamen aan de or-
de. De jongens en meiden gingen 
in gesprek met burgemeester Je-
roen Nobel, wethouder Robbert-
Jan van Duijn en de raadsleden 
Eppo Buskermolen (CDA), Mar-
janne Vleghaar (VVD) en Dick 
Kuin (Absoluut Aalsmeer).

Drie partijen
Er werden flinke ‘discussie-boom-
pjes’ opgezet, want de jongens 
en meiden hadden hun bezoek 
goed voorbereid. Op school was 
de afgelopen weken aandacht 
besteed aan politiek en de leer-
lingen hadden zich verenigd in 
drie partijen: BAM (Burgers, Acti-
viteiten, Milieu), PVA (Partij voor 
Aalsmeer) en Een Beter Aalsmeer.
In de raadzaal werd vergaderd 
aan de hand van een officiële 

agenda over de realisatie van een 
bos, evenals over meer personeel 
voor de zorgcentra en het op-
knappen van de wegen. Er is zelfs 
een schorsing ingelast en de ver-
gadering werd besloten met, net 
als na iedere raadsvergadering, 
een vragenkwartier. Voor bege-
leiding droegen de drie aanwe-
zige raadsleden zorg. Voorzitter 
van de vergadering was griffier 
Olaf van Kolck.
De leerlingen van Samen Een wa-
ren bijzonder enthousiast na hun 
bezoek. En zij niet alleen overi-
gens, het ontvangstcomité gaf 
na afloop aan bijzonder genoten 
te hebben van deze leergierige, 
nieuwsgierige en fanatieke jon-
gens en meiden. Misschien za-
ten er zelfs wel enkele politici in 
de dop bij…

Ook de politiek in?
Docenten of groepsbegeleiders 
die geïnteresseerd zijn in een 
soortgelijk bezoek aan de raad-
zaal met een klas of een groep 
kunnen hierover contact opne-
men met de Griffie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387585.
Foto: Gemeente Aalsmeer

stelveens Poppentheater op zon-
dag 11 maart om 10.30 uur en is 
geschikt voor kaarten vanaf 2,5 
jaar. Kaarten reserveren kan via 
020-6450439; info@amstelveens-
poppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl
Op 11 maart vindt ook het huis-
kamerfestival Gluren bij de Buren 
plaats. In het Amstelveens Pop-
pentheater staat Ennadien in de 
foyer. Bij haar mag je gluren in 
haar koffers en dan komt er van-

zelf een verhaaltje. Tijden: 12.00, 
13.30 en 15.00 uur. In de zaal zal 
Emmelie Zipson een deel van 
haar voorstelling ‘Verkeerd Ver-
bonden’ spelen, om 13.30 en om 
16.30 uur. Emmelie wordt bege-
leid door gitarist Robin Scher-
pen. Om 15.00 uur geeft Robin 
een voorproe�e van zijn nieu-
we songs en gedichten. Toegang 
gratis. Kijk voor meer informa-
tie op www.glurenbijdeburen.nl/
amstelveen
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Meet-up ‘Een sollicitatie 
die écht verschil maakt’
Amstelland - Om te komen tot 
een sollicitatie die echt de aan-
dacht trekt, is het mogelijk om 
deel te nemen aan een meet-up 
op donderdag 15 maart. Tijdens 
deze bijeenkomst gaan de deel-
nemers aan de slag met elkaars 
cv en motivatiebrief in relatie tot 
de vacature. Deze ochtend voor 
werkzoekenden wordt georgani-
seerd door Vera Willebrand, event 
manager bij De Broekriem.
Ook gaat gekeken worden naar 
creatieve invalshoeken voor de 
inhoud en lay-out, zodat de solli-
citatie origineel is en positief ver-
rast.

Locatie en aanmelden
De meet-up ‘Een sollicitatie die 

écht verschil maakt’ op donder-
dag 15 maart vindt plaats van 
10.00 tot 12.30 uur in Ontmoe-
tingscentrum De Meent op Ori-
on 3 te Amstelveen. Deelname 
is gratis, maar aanmelden is ver-
plicht en kan via https://www.de-
broekriem.nl/event/een-sollicita-
tie-die-echt-verschil-maakt/. 

Activiteitenplatform
De Broekriem is een landelijk ac-
tiviteitenplatform voor en door 
werkzoekenden en organiseert 
inspirerende meet-ups en work-
shops voor werkzoekenden. 
Deelnemers werken actief aan 
het onderhouden en uitbreiden 
van hun netwerk en ontmoeten 
collega-baanzoekers.

Leren van lessen uit het verleden
D66 wil een goed bestuur
Aalsmeer - De Aalsmeerse be-
stuurscultuur is de laatste ja-
ren helaas enkele keren nega-
tief in het nieuws geweest. D66 
Aalsmeer wil dat er geleerd wordt 
van de lessen uit het verleden. 
Deze gemeente moet de ambi-
tie hebben om bekend te worden 
als de gemeente met het beste 
bestuur en de beste gemeente-
lijke dienstverlening. De verhou-
dingen tussen de gemeenteraad 
en het college van B&W moeten 
weer zuiver worden. Het is de ge-
meenteraad die het beleid be-
paalt. Het college voert dat be-
leid uit. De raadsleden moeten 
controleren of dat ook daadwer-
kelijk gebeurt. Namens inwo-
ners optreden betekent met res-
pect omgaan met elkaar en we-
ten welke rol ieder van deze par-
tijen speelt. Uiteindelijk is de wil 
van de raad als vertegenwoordi-
ger van de inwoners doorslagge-
vend. D66 heeft een aantal doel-
stellingen voor in ieder geval de 
komende vier jaar. 

Integriteit en dualisme
Ten eerste integriteit. Bestuurders 
en vertegenwoordigers hebben 
een voorbeeldfunctie. Dat bete-
kent niet dat het heiligen dienen 
te zijn. Ze moeten zich echter zo 
gedragen dat wordt voorkomen 
dat ze in opspraak raken, privé en 
zakelijk, én op bestuurlijk niveau. 
Ten tweede dualisme. Alle raads-
fracties - ongeacht coalitie of op-
positie - hebben een controleren-
de taak en dienen dus een kriti-
sche houding te hebben jegens 
het college. Democratie hoort 
wat D66 betreft geen machtstrijd 
te zijn maar een strijd om argu-
menten en met elkaar komen tot 

de beste oplossingen. De essen-
tie van democratie blijft dat de 
meerderheid alleen dan haar zin 
krijgt als de minderheid zich ge-
hoord blijft voelen.  

Openbaarheid van bestuur
Ten derde openbaarheid van be-
stuur. Om de controletaak goed 
te kunnen uitvoeren, maar voor-
al ook om inwoners goed inzicht 
te verschaffen wil D66 stukken 
in principe altijd openbaar ma-
ken en via de gemeentelijke si-
te beschikbaar stellen. Ieder on-
derzoek dat op kosten van de ge-
meente plaatsvindt moet direct 
openbaar gemaakt worden, zo-
dat iedere betrokkene gelijk in-
zicht heeft in de ontwikkelingen 
waar de gemeente mee te maken 
heeft.

Voorbeeldgemeente
Tot slot wenst D66 dat onze ge-
meente een voorbeeldgemeen-
te wordt. De ambtelijke organisa-
tie moet ernaar streven om in al-
les tot de top van Nederland te 
behoren. Of dit nu gaat om de 
dienstverlening aan de inwoners, 
het betrekken bij keuzes die hun 
leefomgeving raken of om ver-
nieuwende oplossingen voor he-
dendaagse problemen. D66 moe-
digt aan om te leren van andere 
gemeenten. Er zijn op verschillen-
de plekken in Nederland nieuwe 
initiatieven waar de inwoners lo-
kaal heel tevreden mee zijn. D66 
wil dat het Aalsmeerse bestuur 
hiervan leert en deze waar moge-
lijk ook in onze gemeente door-
voert. Samen krijgen we het voor 
elkaar!  Voor meer informatie over 
de koers van D66 Aalsmeer zie de 
website www.aalsmeer.d66.nl. 

Pinbussen een goed initiatief
Record collecteopbrengst 
voor Hersenstichting
Amstelland - De opbrengst van 
de collecte van de Hersenstich-
ting is in het 20e jaar op rij op-
nieuw gestegen. Met de collec-
teopbrengst 2018 van €1,4 mil-
joen breekt de Hersenstichting 
wederom een record. In de laat-
ste week van januari is er door 
ruim 18.000 vrijwilligers gecol-
lecteerd. Het uiteindelijke totaal 
bedrag zal nog iets hoger liggen, 
aangezien er tot maanden na de 
collecte nog bedragen binnen-
komen. De Hersenstichting is een 
van de weinige fondsen die hun 
collecteopbrengsten nog elk jaar 
ziet stijgen.

Hersenen zijn hot
De recordopbrengst van ruim 
€1,4 miljoen is onder andere te 
verklaren de optimalisatie van 
collecte gebieden, de werving 
van nieuwe collectanten, de in-
zet van ‘pinbussen’ in vijftig ge-
meenten en de stijgende aan-
dacht voor onze hersenen. Her-
man de Haan, directeur van de 
Hersenstichting: “Elk jaar is het 
weer even spannend. Ook wij 
merken dat er meer aandacht is 
voor de hersenen, maar of we dat 
ook terugzien in onze collecte-
opbrengst is dan natuurlijk altijd 
maar de vraag. Met deze fantasti-
sche opbrengst kunnen we weer 
mooie stapjes zetten die hope-
lijk leiden tot het stoppen en ge-
nezen van hersenaandoeningen.”

Pinbussen
De Hersenstichting is één van de 
goede doelen die deelneemt aan 
de pilot met pinbussen in vijf-
tig gemeenten. Een initiatief van 

Stichting Collecteplan, die na-
mens 24 goede doelen sinds sep-
tember 500 collectebussen huurt 
waarbij ook met een pinpas be-
taald kan worden. Uit onderzoek 
van Stichting Collecteplan blijkt 
dat de gemiddelde gift bij een 
pinbus twee keer zo hoog ligt. Bij 
deze bussen was de gemiddelde 
opbrengst 141,50 euro, bij een 
‘normale’ 65 euro. De gemiddel-
de bus opbrengst van de Hersen-
stichting collecte ligt al op 77 eu-
ro. Of dit stijgt door het gebruik 
van de pinbussen wordt pas la-
ter in het jaar duidelijk, na de vol-
ledige telling en verwerking van 
de opbrengst. Bij de Hersenstich-
ting zijn ze in elk geval blij met 
de ontwikkeling: “Mensen reage-
ren enthousiast en vinden de pin-
bus een goed initiatief”, vertelt 
Gina Hindriks, collecte coördina-
tor. “Mensen moeten niet het ge-
voel krijgen dat ze moeten geven, 
maar juist ervaren dat we het ge-
ven makkelijker willen maken.”

Één op de vier mensen
Vorig jaar bleek uit onderzoek 
van het RIVM dat één op de vier 
Nederlanders een hersenaandoe-
ning heeft. In 2016 kwamen er 3,8 
miljoen Nederlanders bij de huis-
arts met een hersenaandoening. 
Reden voor de start van de drieja-
rige campagne: “Een hersenaan-
doening zet je leven op z’n kop”, 
waarin niet de patiënt zelf, maar 
een naaste vertelt over de im-
pact van een hersenaandoening. 
Ook al is de aandoening niet al-
tijd zichtbaar, de sociale gevol-
gen zijn vaak groot en worden 
flink onderschat.

Zwangerschapsmarkt in 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Bent u net zwan-
ger en wilt u zich zo goed moge-
lijk voorbereiden op de rest van 
uw zwangerschap en de beval-
ling die komen gaat? Kom dan sa-
men met uw partner op donder-
dagavond 8 maart naar de zwan-
gerschapsmarkt in Ziekenhuis 
Amstelland. Deze vindt plaats van 
19.00 uur tot en met 21.30 uur in 
de ontmoetingsruimten.
Wat kunt u verwachten? 
Een gevarieerd programma met 
een rondleiding door het Geboor-
tecentrum, een lezing en een vol 
marktplein met informatiekraam-
pjes van onze samenwerkings-
partners. U kunt dan denken aan 
onder andere informatie over 
acupunctuur, diëtetiek, yoga, 
bekkenfysiotherapie, psychische 
gesteldheid, geboortefotogra-

fie. In de lezing vertellen gynae-
coloog Katinka Overmars en kin-
derarts Ilse Westerbeek over de 
geboortezorg in Ziekenhuis Am-
stelland en de keuzes die u daarin 
heeft. In deze editie is er veel aan-
dacht voor lifestyle, voeding en 
bewegen. De eerste 1000 dagen 
vanaf de bevruchting zijn zoals 
steeds vaker uit onderzoek blijkt 
heel bepalend voor een nieuw le-
ven. Dat is de periode in de buik 
tot men met het tweede levens-
jaar. Kinderarts Ilse Westerbeek is 
gepromoveerd op een voedings-
onderzoek bij prematuur gebo-
ren kinderen. Aanmelden voor 
de zwangerschapsmarkt kan via  
www.ziekenhuisamstelland.nl. 
Op de website ook diverse infor-
matie over het programma, par-
keren en meer. 

Nog veel betering nodig 
voor reumapatiënten
Amstelland - Uit recent onder-
zoek van het Reumafonds, uitge-
voerd door GfK, onder ruim 2.200 
mensen blijkt dat er in gemeen-
ten nog veel verbeterd moet wor-
den voor mensen met reuma. Zo 
is het voor 40% van de mensen 
met reuma die zorg nodig heeft 
onduidelijk waar en hoe ze zorg 
bij de gemeente moeten aan-
vragen. Daarom roept het Reu-
mafonds in aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen men-
sen massaal op om e-mailberich-
ten met reumavriendelijke aan-
bevelingen te sturen naar de lijst-
trekkers in hun gemeenten.
 
Verbeterpunten    
Drie jaar na de decentralisaties in 
het sociale domein vindt het Reu-
mafonds het tijd om met een pei-
ling de balans op te maken en te 
kijken hoe het gemeentebeleid 
uitpakt voor mensen met reu-

ma. Uit de peiling blijken er voor-
al verbeterpunten op het gebied 
van informatievoorziening, be-
wegen, toegankelijke en drem-
pelvrije openbare ruimten en 
het kennisniveau over reuma 
van wmo-consulenten en ande-
re hulpverleners bij gemeenten. 
“Met meer dan 2 miljoen men-
sen met reuma in Nederland kan 
het niet zo zijn dat goede reuma-
zorg geen aandachtspunt is bij 
gemeenten. In 2022 moeten al-
le gemeenten onze reumavrien-
delijke aanbevelingen verankerd 
hebben in hun beleid”, aldus Sija 
de Jong, manager Patiëntenbe-
langen bij het Reumafonds. In 
een paar simpele stappen kun-
nen mensen met reuma online 
een persoonlijk bericht met reu-
mavriendelijke aanbevelingen 
versturen aan lijsttrekkers in hun 
gemeente. Dit kan via de actiepa-
gina www.reumafonds.nl.

Venniper Koninginnerit 
met 130 klassiekers
Regio - Zondag 22 april aan-
staande start in Nieuw-Vennep 
weer de jaarlijkse Venniper Ko-
ninginnerit. Een waar spektakel 
met 130 klassieke auto’s van 40 
jaar en ouder. Dit jaar is het we-
derom mogelijk om mee te rijden 
met een klassieke bus. Deelne-
mers kunnen zich opgeven voor 
de sport- of tourklasse. De sport-
klasse kent uitdagingen voor de 
navigator en rijder, die alert moe-
ten zijn op de details en instinkers 
onderweg. Deelnemers aan de 
tourklasse volgen de navigatie-
instructies en kunnen genieten 
van de route en de mooie omge-
ving. Tot aan de start blijft de rou-
te geheim. Deelnemers kunnen 
zich op www.vkrit.nl aanmelden 
met een auto van 40 jaar of ouder. 
Uiteraard wordt er weer gezorgd 
voor een goede lunch en versna-
peringen voor onderweg.

Workshop navigeren
Wie meer wil leren over kaartle-
zen en navigeren kan op zater-
dag 17 maart deelnemen aan 
een workshop navigeren. Route-
uitzetter Fred Hak zal dan de fij-
ne kneepjes van het navigeren 
delen. Aanmelden kan via info@
vkrit.nl.

Klassieke bus
Vorig jaar reed er tijdens de Ven-
niper Koninginnerit een unieke 
Mercedes-Benz bus mee uit 1958. 
Na het succes van vorig jaar heeft 
de organisatie samen met spon-
sor EasySlim.nu uit Nieuw-Ven-
nep besloten dit jaar opnieuw 
een klassieke bus in te zetten. 
Voor 40 euro per persoon be-
leeft u een unieke dag, waarbij 
u ‘s ochtends verwelkomd wordt 
met een kopje koffie met gebak. 
Daarna volgt u een stuk van de 
route en stopt u op een aantal 
plekken om de klassiekers voor-
bij te zien komen. Bij de lunchlo-
catie geniet u van een uitgebrei-
de lunch en kunt u de klassiekers 
op het parkeerterrein bewonde-
ren. In de middag rijdt u weer een 
stuk van de route. Er wordt ge-
zorgd dat de bus op tijd bij de fi-
nish is, waar een drankje en hapje 
klaar zullen staan. 
Een buskaartje is te bestellen 
door een e-mail te sturen naar in-
fo@vkrit.nl. Meer informatie over 
de workshop en de bus is te vin-
den op de vernieuwde website 
www.vkrit.nl. Tevens kan via deze 
website een startplek worden ge-
reserveerd.
Foto’s: Rob Joore

Wandelen met AKU voor 
‘kinderen in de knel’
Uithoorn -  Na de organisatie 
van het hardloopevenement on-
der de naam ‘Uithoorns Mooi-
ste’ organiseert de wandelafde-
ling van AKU op zondag 8 april 
een wandeltocht die ook onder 
de naam van Uithoorns Mooiste 
zal worden gehouden. Wandelen 
op zondagochtend in het vroege 
voorjaar in Uithoorn en De Kwa-
kel is een opperst genoegen. Je 
ontdekt, ziet en hoort de ontlui-
kende natuur in dit mooie dorp. 
De wandelafdeling van AKU heeft 
drie wandelingen uitgezet; een 
wandeling over 5 kilometer, 10 
kilometer en ruim 16 kilometer 
(10 Engelse mijlen). De inschrijf-
kosten hiervoor zijn respectieve-
lijk 5, 6 en 7 euro. Voorinschrijven 
kan tot en met 4 april via www.in-
schrijven.nl. Op de dag zelf kan er 
worden ingeschreven in het club-
huis van AKU. De 16 kilometer 
start om 9.30 uur, de 10 kilometer 
om 9.45 uur en de 5 kilometer om 

10.00 uur. Alle afstanden starten 
vanaf het AKU clubgebouw aan 
de atletiekbaan op sportpark de 
Randhoorn.

Opbrengst
De opbrengst van Uithoorns 
Mooiste-de wandeling is be-
stemd voor de actie ‘Kinderen in 
de knel’. Wereldwijd werken er 
één op de tien kinderen, zij wer-
ken op straat, in de huishouding, 
op het platteland, in de mijnen, 
prostitutie of als kindsoldaat. Sa-
men met andere organisaties wil-
len AKU zich inzetten voor zo-
nes die vrij zijn van kinderarbeid. 
Deelnemers kunnen een bijdra-
ge leveren om het leed van de-
ze kinderen te verzachten, ter-
wijl zij vrij en onbekommerd door 
Uithoorn en De Kwakel wande-
len. Voor aanvullende informatie 
kan contact opgenomen worden 
met Henk de Vries via contact@
uithoornsmooiste.nl. Jazz aan de Amstel met 

Greetje Kauffeld
Uithoorn - Zondag 11 maart zijn 
Greetje Kauffeld en Tom Beek 
speciaal te gast bij Jazz aan de 
Amstel. Onder leiding van sin-
ger en songwriter en presenta-
trice Shyla Zoet kunnen liefheb-
bers ook deze zondag weer ge-
nieten van echte Jazz standards, 
pop, soul, eigen songs en bewer-
kingen van bestaande liedjes.
 Greetje Kauffeld vierde afgelo-
pen jaar haar 60-jarig podium ju-
bileum. In 1957 begon Greetje 
Kauffeld haar loopbaan bij The 
Skymasters. Zestig jaar later is ze 
‘still going strong’ en viert ze dit 
met haar laatste album ‘A song 
for you’. De Bird Award-winna-
res klinkt nog altijd avontuur-
lijk en jeugdig. Enkele jaren te-
rug won ze nog een Edison Oeu-
vre Award: geen enkele reden dus 
om met pensioen te gaan. Kauf-
feld treedt nog veel op in Ne-
derland en Duitsland en zondag 
11 maart aanstaande als gast bij 
Jazz aan de Amstel in Uithoorn. 
De tweede speciale gast is  saxo-
fonist Tom Beek. Hij schittert als 

solist en begeleider met zijn per-
soonlijke, gedreven geluid en 
zijn krachtige, lyrische speelstijl 
al meer dan 25 jaar in de Neder-
landse pop-, theater-, jazz- en stu-
diowereld. Zangeres en presenta-
trice Shyla Zoet is bijzonder trots 
op de komst van Greetje Kauffeld  
en Tom Beek. Tijdens al weer het 
6e seizoen van Jazz aan de Am-
stel, nodigt zij vele artiesten uit 
binnen- en buitenland uit om 
met haar te musiceren. 
Jazz aan de Amstel is een initia-
tief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van 
artiesten, muziekkeuze en pretti-
ge sfeer is het elke keer weer ver-
rassend en zeer toegankelijk voor 
een breed publiek. 
Op zondag 11 maart bestaat de 
band uit Michiel Buursen (piano), 
Joos van Leeuwen (piano), Peter 
Bergman (bas), Olaf Keus (drums), 
Tom Beek (sax), Greetje Kauffeld 
(zang) en Shyla Zoet (zang). Lo-
catie: Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30 en 
17.30 uur. Entree 3 euro.
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Persoonlijk sjoelrecord 
voor Pieter de Liefde
Aalsmeer - Donderdag 1 maart 
werd er opnieuw een competitie-
ronde afgewerkt in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Het was een kou-
de dag en ook de sjoelbakken le-
ken daardoor bevangen. Pieter 
de Liefde gooide echter een per-
soonlijk record van 881. Vooral in 
de B-Klasse is de competitiestrijd 
erg spannend tussen Thijs Brozi-
us en Kees Verbruggen. De ove-
rige klassen lijken redelijk beslist.
De uitslag was als volgt:
Uitslag Hoofdklasse: 1. Hans van 
Leeuwen, 2. Albert Geleijn en 3. 
Patrick Haring. A-Klasse: 1. Mari-
ette van der Vlugt, 2. Elisa Hou-
weling en 3. Peter van der Zalm. 
B-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. Kees 
Verbruggen en 3. Jan Alderden. 
C-Klasse: 1. Wim van der Geest, 2. 
Pieter de Liefde en 3. Mahjan Yari.
De volgende competitieavond is 
op donderdag 15 maart. Mocht u 
sjoelen in competitieverband ook 
leuk lijken? Kom gerust een keer 
proberen. De avonden, die om de 
2 weken op donderdag gehou-
den worden in het Dorpshuis in 
Kudelstaart, beginnen om 20.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Bekerwedstrijd
Bij de vijfde bekerwedstrijd van 
het seizoen op 24 februari in Be-
neden Leeuwen werd er goed 
gepresteerd door de Aalsmeerse 
deelnemers. Cock Tukker werd 7e 
en Patrick Haring werd 10e. Jan 
Drent (Zaanstad) won deze wed-
strijd. Bij de dames werd Ida May-
tum 1e, Joke Schagen werd 14e. 
Op 24 februari werd er ook in 
Nieuw-Vennep gesjoeld. In de A-
Klasse wonnen vader en zoon van 
Tiem voor Albert Geleijn en Tiny 
Amsing (119,53 gemiddeld). Pe-
tra Houweling en John de Vries 
werden 3e (118,43), Elisa Hou-
weling en Hans van Leeuwen 4e 
(117,07), Sandra Oostrom en Mar-
ja Springin’tVeld 5e (109,50). Cock 
en Mariëtte van der Vlugt werden 
6e (109,13), Sjaak Siebeling en Ka-
rin Dijkstra (107,60) 7e en Wijnand 
Springin’tVeld met Marcel 
Oostrom 8e (104,90). In de B-Klas-
se werd Marry Verhoeven met El-
len Langedijk 2e (105,43) en Thijs 
Brozius met zwager Kees de Haas 
10e (96,90). Woensdag 28 februa-
ri werd er bij Sjoelclub Langeraar 

gesjoeld door vier clubs. Sjoel-
club Aalsmeer was de duidelijke 
winnaar met 120,18 gemiddeld. 
Individueel werd Hans van Leeu-
wen winnaar met 134,33 gemid-
deld. Petra Houweling werd 2e 
(131,75), zus Elisa 3e (129,67). Ma-
riëtte van der Vlugt 4e (124,00), 
Marry Verhoeven 5e (121,67), 
Sjaak Siebeling 6e (118,50), Bert 
Houweling 7e (117,00). Cock van 
der Vlugt behaalde de 8e plaats 
(115,00), Wijnand Springin’tVeld 
werd 9e (113,25) en Wim van der 
Geest 10e (96,58). Theo van Le-
ijden, deze avond sjoelend voor 
Langeraar, kwam tot 121,67 ge-
middeld.

Koppeltoernooi
Vlak voor de huldiging van Olym-
pisch kampioene Esmee Visser in 
Beinsdorp, werden de winnaars 
van het koppeltoernooi aldaar 
gehuldigd door voorzitter Leo 
van Tiem. In de A-Klasse wonnen 
Tiny Amsing en Albert Geleijn 
met 120 gemiddeld. De zusjes Pe-
tra en Elisa Houweling werden 
2e (118,83). Marry Verhoeven en 
Kees Kuypers 5e (113,93) en Marja 
Springin’tVeld met Joke Schagen 
werden 7e (111,80). In de B-Klas-
se kregen Sjaak Siebeling en Hans 
van Leeuwen de 3e plek toege-
wezen (105,20). Marcel Oostrom 
en Wijnand Springin’tVeld grepen 
net naast het podium met een 4e 
plaats (104,07) voor Theo van Le-
ijden en Bert Houweling op plek 
5 (102,90). Cock en Mariëtte van 
der Vlugt grepen het brons in 
de C-Klasse (98,53), evenals Thijs 
Brozius en Kees de Haas in de D-
Klasse (94,67). 
Patrick Haring is teleurstellend 
op de 9e plaats geëindigd bij de 
selectiewedstrijden in afdeling 
Oost. Bij de laatste kwalificatie-
wedstrijd werd hij 4e met 142,75. 
Daarmee is hij nog niet geplaatst 
voor het NK in Barneveld op 21 
april aanstaande. De Aalsmeer-
se sjoelers van Regio West heb-
ben 10 maart hun laatste wed-
strijd voor plaatsing voor het 
NK. Daar wordt bekend wie er in 
april naar het NK gaan. Daarvoor 
wordt eerst op zaterdag 17 maart 
het NK Koppelsjoelen gehouden 
met enkele Aalsmeerse deelne-
mers. Dit vindt plaats in het Gro-
ningse Ter Apel.

Derde plaats voor Hans van Leeu-
wen (rechts) en Sjaak Siebeling.

Tweede plaats voor de zussen Elisa 
en Petra Houweling.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 maart:
F.C.AALSMEER
Volendam 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
A.F.C. 2 - F.C.A. 2 14.45 u 
Pancratius 2 - F.C.A. 3 15.00 u
V.V.A./Spartaan 5 - FCA 4 15.00 u
R.K.A.V.I.C. 4 - F.C.A. 5 14.30 u
Zandvoort 4 - F.C.A. 6 12.30 u
D.E.V.O.’58 5 - F.C.A. 7 10.30 u 
R.A.P. 11 - F.C.A. 8 12.00 u
F.C.A. 45+1 – Rivierwijkers 45+1  
14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – D.E.V.O.’58 V2 14.30 u
V.V.G.A. V1 - F.C.A. V2 11.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – V.V.C. V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - V.E.W. 1 14.30 u

S.C.W. 2 - Kon.H.F.C. 2 12.00 u
S.C.W. 3 - Roda’23 2 14.30 u
D.E.V.O.’58 2 - S.C.W. 4 12.30 u
H.Y.S 3 - S.C.W. 5 10.30 u 
SCW 45+1 – DCG 45+1 14.30 u
Martinus35+1-SCW35 +1 12.15 u

Zondag 11 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – F.J.Z. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - A.F.C. 3 11.35 u
F.C.A. 3 – Nieuw West 5 11.30 u
F.C.A. 4 - Hillegom 6 14.00 u
F.C.A. 5 - Hoofddorp 13 11.30 u
R.K.D.E.S.
Nicolaas Boys 1 - RKDES 1 14.00 u 
Diemen 2 - R.K.D.E.S 2 12.00 u 
Overbos 2 - R.K.D.E.S. 4 11.15 u
Parkstad 5 - R.K.D.E.S. 5 14.30 u
Martinus 5 - R.K.D.E.S. 6 15.00 u

Nils Eekhoff veertiende in Kroatië
Goede seizoenstart voor 
lokale wielrenners
Aalsmeer - Hoe ver reiken de mo-
gelijkheden van Jordy Buskermo-
len bij de semiprofs, kan Nils Eek-
hoff zijn sterke eerste jaar in de 
opleidingsploeg van Team Sun-
web een mooi vervolg geven en 
hoe verloopt de overstap van 
Owen Geleijn van de nieuwelin-
gen naar de junioren? Het zijn 
vragen waarop in het komende 
wielerjaar een antwoord kan ko-
men. De eerste wedstrijden zit-
ten er al op. Jordy Buskermolen 
debuteerde in en om het Turkse 
Antalya verdienstelijk voor Team 
Monkey Town, Owen Geleijn be-
haalde een ereplaats in België en 
Nils Eekhoff finishte afgelopen 
zaterdag in zijn eerste race van 
het jaar als veertiende in de Tro-
fee Porec. Deze klassieker in Kro-
atië werd na een nerveuze koers 
beslist in de sprint van een gehal-
veerd peloton. Eekhoff reed een 
sprint van twee kilometer nadat 
hij ingesloten werd en op achter-
stand raakte. Hij kwam nog wel 
terug in de spits van de groep, 
maar had in de laatste 250 meter 
te weinig energie over voor een 
top tien-klassering. De Let Emils 
Liepins was de snelste van de 174 
renners gestarte renners.

Klassiekers
De 20-jarige Eekhoff uit Rijsen-
hout, rijdend voor opleidings-
team Sunweb, hoopt op een sta-
bieler seizoen dan vorig jaar. Hij 
verzamelde toen knappe uitsla-
gen, maar werd ook geplaagd 
door ziekte en blessures. Het is 
nog steeds niet duidelijk wel-
ke richting zijn carrière uitgaat. 
“Ik rijd graag klassiekers, maar 
weet niet of ik er voldoende ta-
lent voor heb”, stelt hij zichzelf de 
vraag. “De afgelopen jaren heb ik 
wel sterke tijdritten gereden en 
kon goed meekomen in de heu-
vels. Het moet blijken of, en op 
welke wijze, ik me verder kan ont-
wikkelen.” Aan het einde van het 
seizoen loopt de verbintenis van 
Eekhoff bij Sunweb af, maar die 
kan bij perspectiefvolle prestaties 
geprolongeerd worden.
Routiniers
Jordy Buskermolen uit Ku-
delstaart maakte twee weken ge-
leden zijn entree in het semipro-
fessionele circuit in de vierdaag-
se Ronde van Antalya, door hem 
afgesloten met een 71ste plaats 
in de eindstand. De ploegleiding 
van zijn nieuwe team Monkey 
Town meldde dat hij zich op het 

hogere niveau goed aanpast, ook 
als er geklommen moet worden. 
Vorig jaar koerste Buskermolen 
nog als amateur in wedstrijden 
van de nationale clubcompetitie. 
Hij won toen twee klassiekers en 
verdiende daarmee zijn plek bij 
Monkey Town, sponsor van een 
bedrijf met een keten van kinder-
speelzalen, ook in De Kwakel. De 
nieuwe ploeg van Buskermolen 
telt jonge talenten en routiniers 
zoals Ockeloen, Schulting, en Za-
notti en de sprinters André Looij 
en Barry Markus. Wim Kleiman 
schonk het team in Antalya al een 
eerste ritzege. Monkey Town zal 
starten in wedstrijden van de na-
tionale topcompetitie, in enkele 
categorie 1-profkoersen en klei-
nere meerdaagse buitenlandse 
profraces.

Lat hoger
Interessant is het dit jaar om te 
volgen hoe Owen Geleijn uit Rij-
senhout zich gaat ontwikkelen in 
de juniorencategorie. Vorig jaar 
behoorde hij tot de toppers bij de 
nieuwelingen, dit jaar wordt de 
lat hoger gelegd: sterkere concur-
rentie en wedstrijden met meer 
af te leggen kilometers. 
Aalsmeerder Leon Buijs maakt 
de overstap van de junioren naar 
de beloften en eliterenners en 
Tristan Geleijn en Sven Busker-
molen (Kudelstaart) beginnen 
aan hun tweede seizoen bij de 
nieuwelingen. 
De Aalsmeerder Etienne Koor-
eman is gestopt met wielrennen, 
maar blijft in het milieu als meca-
nicien van Dimension Data, een 
Zuid-Afrikaanse profteam met 
World Tour-renners en een oplei-
dingsploeg.

Jordy Buskermolen maakte in Tur-
kije een goed debuut bij zijn nieu-
we team Monkey Town.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Tibor en Sander winnen 
fina e i  oe s e
Kudelstaart - De elfde speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
werd gewonnen door William 
Hunitetu. Het was zijn twaalfde 
overwinning ooit. Hij won de fi-
nale van Marco Cornelisse. Er wa-
ren nog drie niveaus. Twee nieu-
welingen bereikten knap de hal-
ve finale van het tweede niveau. 
Ramon van Dam en Remy wer-
den echter door Ilona van Emden 
en Tibor Hogervorst afgestopt. 
Tibor won vervolgens de finale, 
waarmee hij tegelijk goede zaken 
deed voor de vierde periode. Op 
het derde niveau bereikten Mar-
tin Bax en Luc van de Meer de hal-
ve finale, maar de finale ging uit-
eindelijk tussen Danny de Hartog 
en John Guldemond. Uiteinde-
lijk won Danny voor de twee-
de keer dit seizoen, en de acht-
ste keer ooit (waarvan twee keer 
het hoogste niveau), de finale. Op 
het vierde niveau ging de laat-
ste wedstrijd, de finale dus, tus-
sen Sander ter Schure en Anno. 
Eerder dit seizoen verloor San-
der een finale, maar nu bleef hij 
aan de goede kant van de streep. 
Het was zijn tweede overwinning 
bij de Poel’s Eye ooit. Deze speel-
avond was de tweede avond van 
de drie avonden durende periode 
kampioenschap. Op de volgen-
de speelavond is dus de ontkno-
ping van de vierde periode. Tjit-
te Miedema leidt, mede dankzij 
de hoogste uitgooi van de avond 
van 144, de dans. Op de tweede 
plaats volgt de al genoemde Ti-
bor en als derde volgt de veras-
send goed presterende Rene van 
Veen. Ook Danny de Hartog, Huib 
Gootjes, Joris Voorn, Rene Ver-
hoeven en Gilbert van Eijk maken 
nog een goede kans. 

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 9 maart, is de vol-
gende speelavond in het Dorps-
huis, met hopelijk weer veel nieu-
we gezichten. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus; hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 
Man en vrouw, jong en oud, ie-
dereen speelt door elkaar, maar 
dankzij het vier niveau systeem 
komt iedereen op zijn eigen ni-
veau terecht. Het motto van de 
Poel’s Eye is dan ook; zoveel als 
mogelijk darten, op zoveel als 
mogelijk het eigen niveau. De 
stand, punten en periode kam-
pioenschappen zijn interessant 
voor de regelmatige bezoeker, 
de avonden zijn echter dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Twee winnaars; Tibor Hogervorst 
(links) en Sander ter Schure.

Ben van Dam eerste bij het 
darten in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - De dartsompetitie be-
gon om acht uur precies dinsdag-
avond in het Middelpunt. Eerst 
konden de deelnemers een half 
uurtje ingooien, daarna begon 
de strijd. Dit verliep bij de mees-
te spelers best wel goed. Zo aan 
het begin van de avond liet Ben 
al gelijk zien dat hij in vorm was. 
Hij had al snel een hoge score en 
gooide ook best wel snel de dub-
bel uit. Dit leverde hem de eerste 
plaats op. Jacco Piet kwam er wat 
later op de avond iets meer in en 
wist uiteindelijk als tweede te ein-
digen. De derde plaats was voor 
Sebastiaan Dolk die z’n broer 
Franklin net even voor bleef,dus 
werd Franklin vierde. Het was 
best een spannende partij, daar 
ze beide afwisselend een 140 sco-
re gooiden. Echter waar het om 
gaat bij het darten is de dubbel 
uitgooien en dit had Sebastiaan 

net even eerder voor elkaar. In de 
verliezersronde werd Peter Bak-
ker eerste en Hans Dolk tweede. 
Er is iedere dinsdagavond darten 
in het Middelpunt. Iedereen van-
af 16 jaar is welkom. De aanvang 
is 20.00 uur, open vanaf 19.30 uur, 
en deelname kost 2,50 euro per 
persoon per avond. Adres: Wilhel-
minastraat 55.

Biljartvereniging Aalsmeer
Korte partijen in C 1 Libre
Aalsmeer - Twee dagen na het 
behalen van de vijfde plaats in 
het Hoofdklasse libre in Dor-
drecht wachtte Wim Besselse, nu 
met zijn teamgenoten, een nieu-
we uitdaging: Biljarten tegen RBV 
uit Leimuiden. Maandagavond 
in de Nieuwe locatie van BV 
Aalsmeer was het Rob ten Brink 
(90 caramboles) die geen proble-
men had om in 17 beurten Rob 
van Muyden te verslaan. Teun van 
Leeuwen maakte probleemloos 
zijn 126 caramboles in 18 beur-
ten met een moyenne van 7.00 
en een serie van 48 tegen Dirk 
van Harten, die meer dan 100 ca-
ramboles tekort kwam. Wim Bes-
selse maakte zijn 162 caramboles 
in 8 beurten met een serie van 75 
en een moyenne van 20.00 tegen 
Bjorn van der Voort. Een geweldi-
ge opsteker voor het C 1 team die 
door deze overwinning steviger 
op de derde plaats staat. Eind-
stand: Aalsmeer 36 en Leimuiden 
15 punten.
Een andere wedstrijd die avond 
ging in de C 2 tussen twee 
Aalsmeer teams. Bij een eerder 
treffen in deze competitie was 
Team van Hans Spaargaren de 
thuis spelende winnaar; nu een 
paar maanden later was het team 
van Arnold Heuzen de winnaar. 
Hans Spaargaren is voor Arnold 
Heuzen een geduchte tegenstan-
der dat bleek ook deze avond. De 
te maken caramboles van beide 
spelers is bijna gelijk.
Hans Spaargaren was uiteinde-
lijk de winnaar in deze partij. 
Door goed spel wist Wim Berg-
hoef te winnen van de altijd ge-
concentreerde Paul van der Aar 

in 15 beurten. Jan Plasmeijer had 
30 beurten nodig om de partij 
tegen Teun Verkaik winnend af 
te sluiten. Het verlies van team 
Spaargaren heeft geen invloed 
op de ranglijst, de tweede plaats 
blijft vooralsnog behouden. Eind-
stand: Team Heuzen 31 en Team 
Spaargaren 25 punten. Een over-
winning ook voor het Aalsmeers 
C 2 team met teamleider Henk 
van der Sluis in de uitwedstrijd 
tegen Harago. Dit ondanks het 
grossieren in beurten van beide 
teams. Jan Ganzevles liet zijn 12 
punten noteren tegen Henk Ver-
geer. Henk van der Sluis maak-
te zijn 55 caramboles en 12 pun-
ten tegen Kitty Westerbos. Joost 
Dekker had het even minder de-
ze avond tegen Nico Stuivenberg 
en moest genoegen nemen met 
8 punten. Eindstand: Harago 24 
en Aalsmeer 32 punten.

Dagcompetitie
Van de drie teams in de dagcom-
petitie was het team van Wil Piet 
de enige die de (krappe) winst in 
eigen huis hield. Jacco van der 
Laarse had in 24 beurten met een 
moyenne van 2.29 geen moeite 
met Cees Bakker. Wijnand Knol 
had uitzicht op een overwinning 
op Jan Struive, maar dat liep uit 
op een remise. Eerste speler Wil 
Piet was in goede doen en liet 
12 punten bijschrijven tegen Ni-
co Bouwmeester. Eindstand: 
Aalsmeer 39 en Roelofarends-
veen 36 punten. Overige uitsla-
gen: Aalsmeer B 36 en Rijnegom 
F 39 punten. Aalsmeer C 37 en De 
Plas C 41 punten.
Piet Maarsen 

ZABO ronde 10 
in De Bloemhof

Aalsmeer - Zaterdag 10 maart 
wordt de ZABO competitie weer 
voortgezet. De tiende speelronde 
vindt plaats in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Publiek is van 
harte welkom en de toegang is zo-
als altijd gratis. Het avondje zaal-

voetbal begint om 19.00 uur met 
wedstrijd LEMO tegen Bolas Un-
derwear. Om 19.45 uur komt de 
koploper in actie: Polonia Aalsmeer 
speelt dan tegen Amsec Piller. Om 
20.30 uur is de aftrap bij Football 
Fanatics tegen Koning Nieuwen-
dijk en om 21.15 uur tenslotte Met 
& Co tegen IBH Aalsmeer 

Stand vooraf:
Polonia Aalsmeer 9-23, Met & Co 
9-21, Bolas Underwear 9-17, Foo-
tball Fanatics 9-12, LEMO 9-12, 
Koning Nieuwendijk 9-7, IBH 
Aalsmeer 9-6, Amsec Piller 9-6. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.zaboaalsmeer.nl.

Winst Gerrit en 
Nico op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma en zowel leden 
als nieuwe gezichten zijn van har-
te welkom. Op donderdag 1 maart 
is het jokeren gewonnen door 
Gerrit van der Geest met 174 pun-
ten, op twee Trudy Knol met 186 
punten en plaats drie was voor 

Gerard de Wit met 371 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week 
Nico de Ron de beste met 5235 
punten, gevolgd door Jaap Spaar-
garen met 5211 punten en Greet 
de Jong met 5097 punten. De poe-
delplaats deze week is voor Alie 
van Weerdenburg, met 3486 pun-
ten. Speciale dank aan Gerrit van 
der Geest die besloot om te gaan 
jokeren in plaats van klaverjassen 
vanwege het geringe aantal aan-
wezige jokeraars. Top! Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met mevrouw R. Pot-
huizen via 0297-340776.
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Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij Klaverjas-
club De Geluksvogels op woens-
dagavond in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Het hele jaar door 
wordt er vanaf 20.00 uur gekaart 
en nieuwe gezichten zijn altijd 
welkom. Op 28 februari is Mart-
ha Zethof eerste geworden met 
5305 punten, Loes Versteeg werd 
tweede met 5232 punten, Ton 
Schouten werd derde met 5137 
punten en de poedelprijs was de-
ze week voor Cor Knol met 4062 
punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 9 maart is er 
weer koppelkaarten bij Buurtver-
eniging Hornmeer. Natuurlijk is 
iedereen van harte welkom, want 
wat is er nou gezelligger dan met 
elkaar een kaartje leggen on-
der het genot van een hapje en 
drankje. Geen maat, toch graag 
kaarten? Geen probleem, op de 
avond worden koppels gevormd. 
Het kaarten begint om 20.00 uur 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving.
Het klaverjassen op vrijdag 2 
maart is gewonnen door Corrie 
Balder met 5812 punten. Op twee 
Theo Nagtegaal met 5655 pun-
ten en plaats drie was voor Rita 
Blaauwboer met 5563 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Guda 
Kluinhaar met 3629 punten.

Speelavond bij 
IJsclub Oost

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
9 maart houdt IJsclub Aalsmeer-
Oost weer de jaarlijkse speel-
avond voor haar leden in The 
Beach aan de Oosteinderweg 
247a. De speelavond begint om 
20.00 uur en net als voorgaande 
jaren kan er weer worden geko-
zen tussen klaverjassen, hartenja-
gen en sjoelen. Ook zijn er weer 
mooie prijzen te winnen met de 
gebruikelijke verloting na afloop.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 13 maart 
organiseert kaartclub Ons Ge-
noegen weer een gezellige speel-
avond. Klaverjassen en rummi-
cuppen staan op het program-
ma. Er wordt gekaart in het Hof-
plein aan de Clematisstraat, in-
gang van ‘t Kloosterhof. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. De kos-
ten zijn 3 euro per deelnemer. De 
kaartavond begint om 19.30 uur. 
Tijdens de vorige speelavond is 
het klaverjassen gewonnen door 
Paul van Aalst met 5905 punten, 
op twee Ceder Spaargaren met 
5385 punten en op drie Josep-
hien Kragtwijk met 5377 punten. 
De poedelprijs was voor Corry 

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 1 
maart begon om half twee in 
de middag de ouderensoos met 
klaverjassen en rummicuppen. 
De volgende soos is op donder-
dag 15 maart en iedere 55+er is 
van harte welkom in ‘t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 
55. Kom ook een sfeer proeven. 
Vanaf 13.30 uur staan koffie en 
thee voor de kaarters klaar. Het 
klaverjassen op 1 maart is ge-
wonnen door mevrouw Ag-
tersloot met 5330 punten, de 
tweede plaats was voor me-
vrouw Reemst met 5174 pun-
ten en op drie is mevrouw van 
der Voort geëindigd met 5138 
punten. De poedelprijs was voor 
mevrouw Bakker met 3825 pun-
ten. Bij het rummicuppen was 
de hoogste eer voor mevrouw 
Verhoef met 184 punten. Op 
twee mevrouw Valentijn met 
306 punten. De poedelprijs ging 
hier naar mevrouw de Vries met 
373 punten. 

Bromfiets Genootschap: 
1ste rit is Monstertocht
Aalsmeer - De eerste rit die het 
Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap in 2018 gaat organise-
ren is meteen een hele flinke en 
heet niet voor niets de Monster-
tocht! Maar liefst 120 kilometers 
zullen de deelnemers op zon-
dag 15 april af gaan leggen. Het 
belooft een erg mooie rit te wor-
den, de route is, bij wijze van uit-
zondering, al gedeeltelijk bekend 
gemaakt. Deze begint om 10.00 
uur om vervolgens door Amster-
dam te gaan richting Durger-
dam, Marken en Monnickendam. 
Na een lunchstop verder richting 
Den Ilp en de Zaanse Schans. Dan 
richting Westzaan, Spaarnwoude, 
Osdorp om vervolgens langs de 
Ringvaart weer bij café Joppe in 

het Centrum van Aalsmeer te fini-
shen. Daar zullen de deelnemers 
rond 16.00 uur arriveren.

Inschrijven op 17 maart
De inschrijfdatum voor deze 
mooie tocht is op zaterdagmid-
dag 17 maart van 17.00 tot 20.00 
uur. Omdat het een erg lange 
tocht wordt is het aantal inschrij-
vingen echter beperkt. Bij de-
ze ook de aantekening dat het 
tempo van deze rit wat hoger 
zal moeten liggen in vergelijking 
met de reguliere ritten, hou daar 
dus rekening mee. Het inschrijf-
geld voor deze rit bedraagt 17,50 
euro, dit bedrag is inclusief een 
lunchpakket, drankjes, een ijsje 
onderweg en een routeschildje.

Bingoavond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 14 
maart is de maandelijkse bingo 
weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar 
bingo in ’t Baken in de Sportlaan 
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
van harte welkom, lid of geen lid, 
jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden tien 
rondes gespeeld met gevarieerde 
prijzen en één hoofdprijzenron-
de met twee waardevolle hoofd-
prijzen. Om het geld hoeft u het 
niet te laten, want het rendement 
is altijd hoger dan uw inleg, is het 
niet qua prijzen, dan wel qua ge-
zelligheid! Telefonische informa-
tie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp via 0297-344107. 

Voorbereiding op nieuwe privacywet
Cursus ‘AVG-proof’ voor 
sportverenigingen
Aalsmeer - Op 25 mei wordt de 
AVG (Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming) van kracht. 
In deze nieuwe privacywet staat 
dat bedrijven, overheden maar 
ook vrijwilligersorganisaties pre-
cies moeten bijhouden welke ge-
gevens ze verzamelen, waarom 
en hoe lang. De Autoriteit Per-
soonsgegevens mag hoge boe-
tes opleggen als dat niet gebeurt. 
Ook sportverenigingen vallen 
onder de nieuwe wet en moe-
ten zorgvuldig met hun data om-
gaan. De wet heeft een tweele-
dig doel: bewustwording van de 
risico’s die onzorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens met zich 
meebrengt en maatregelen vra-
gen van alle instanties die per-
soonsgegevens opslaan of ver-
werken. De wet zal worden ge-
handhaafd door de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Enerzijds zul-
len zij controles uitvoeren, ander-
zijds nemen zij maatregelen als er 
een data-lek heeft plaatsgevon-
den terwijl de betrokken organi-
satie buiten de vastgelegde pro-
cedures heeft gehandeld. Er is be-
stuurdersaansprakelijkheid en de 
boetes zijn fors.

Team Sportservice
De gemeente Aalsmeer vindt het 
belangrijk dat persoonsgegevens 
bij sportverenigingen in goede 
handen zijn. Samen met Team 
Sportservice organiseert de ge-
meente daarom een cursus om 
de verenigingen ‘AVG-proof’ te 
maken. Het creëren van bewust-
wording is nodig, want nog maar 

weinig verenigingen zijn actief 
bezig met implementatie van de 
complexe AVG. Stichting AVG Ver-
enigingen heeft een tool ontwik-
keld waarmee sportverenigingen 
aan de slag kunnen. Met dit on-
line programma kunnen zij een-
voudig en op een juiste manier 
de AVG-wetgeving implemente-
ren binnen de vereniging. ESA or-
ganiseert op woensdag 14 maart 
en dinsdag 1 mei een korte, prak-
tische en resultaatgerichte cur-
sus die door Team Sportservice 
wordt verzorgd. Tijdens de twee 
avonden worden de deelnemen-
de sportverenigingen door een 
AVG-expert begeleid. Op de eer-
ste avond wordt ingegaan op 
de noodzaak en theorie achter 
de wetgeving en op de tweede 
avond worden de puntjes op de 
‘i’ gezet voor de uitvoering van de 
benodigde acties. 

Maximaal twee
Na deze twee avonden zijn alle 
deelnemende verenigingen ‘AVG 
proof’ en ontvangen zij, mits de 
verengingen hun huiswerk heb-
ben gedaan, een verklaring waar-
mee zij aangeven wat zij heb-
ben gedaan om aan deze in-
spanningswet te voldoen. Ver-
enigingen kunnen zich aanmel-
den voor de gratis cursus via ESA: 
m.v.maastrigt@esa-aalsmeer.nl. 
Vermeld hierbij de namen van le-
den die namens de vereniging de 
cursus gaan volgen (maximaal 
twee per vereniging). De avon-
den starten om 20.00 uur en du-
ren circa twee uur.

IJsbaan uniek in wijde omgeving
Mooie actie voor Kudelstaart 
van Veiling Kudelstaart
Kudelstaart - De schaatstrai-
ningsgroep VZOD en de stich-
ting skeelerbaan en natuurijs-
baan Kudelstaart hebben in nau-
we samenwerking voor een unie-
ke prestatie gezorgd. Juist in 
de week van de schoolvakantie 
dook de temperatuur ruim onder 
nul en is er met man en macht ge-
werkt aan een prachtige ijsvloer 
op de skeelerbaan in Kudelstaart.
In de avond en tot diep in de 
nacht werd er gewerkt om de 
baan voor kinderen en volwassen 
tot iets unieks in Kudelstaart en 
wijde omgeving te maken. In na-
volging tot de Coolste Baan van 
Nederland kreeg de baan in Ku-
delstaart al snel de naam van de 
Coolste Baan van Kudelstaart.

Sproeiboom
Dankzij de financiële steun van 
onder andere de Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart kon 
de stichting tijdig tot aanschaf 
van goed materiaal overgaan. 
Werd voorheen gesproeid met 
een giertank, nu kon worden ge-
werkt met een sproeiboom die 
zorgt voor veel fijnere druppels, 

waardoor het aanbrengen van 
de eerste lagen ijs op de baan be-
ter en veel sneller kon gebeuren. 
Bestuursleden van de veiling Ku-
delstaart namen een kijkje op de 
Coolste Baan van Kudelstaart en 
konden met eigen ogen zien dat 
de investering in het materiaal 
om een goede ijsvloer te maken 
prima was besteed.

Fantastische schaatsweek
De toestroom van kinderen was 
enorm en zeker vooraf niet zo 
verwacht. Op twee avonden was 
er Disco on Ice  en Lichtjestocht 
en tevens werd een Elfsteden-
tocht gehouden met afstempe-
len onderweg. Ook hebben de le-
den van VZOD hun trainingsoch-
tend in ‘eigen dorp’ kunnen rij-
den in plaats van op de ijsbaan 
in Haarlem. Natuurlijk ontbrak de 
koek-en-zopie tent niet. De leden 
van de schaatstrainingsgroep en 
de skeelerbaan hebben heel veel 
Kudelstaartse kinderen maar ook 
volwassenen een fantastische 
schaatsweek bezorgd. Een actie 
in het kader van Kudelstaart voor 
Kudelstaart.

De ‘ijsmeesters’ van de Coolste Baan van Kudelstaart met daar tussen-
in Eppo Buskermolen en Aad van der Hoorn, bestuursleden van de vei-
ling Kudelstaart voor Kudelstaart. Van links naar rechts: Jeroen Busker-
molen, Peter Kuipers, Eppo Buskermolen, Nico Kuipers, Aad van der Hoorn 
en Kees Alewijnse.

Voetbalcompetitie
RKDES MO17 stunt met 
winst in Veenendaal
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 3 maart hebben de meiden 
van RKDES MO17 met sterk spel 
de buit binnengehaald bij GVVV 
in Veenendaal. De wedstrijd, de 
8e finale van de beker, was over-
tuigend sterk van de zijde van RK-
DES. Vooral in de eerste helft wer-
den vele kansen voor het doel 
van GVVV gecreëerd, maar he-
laas niet benut en waren er kan-
sen genoeg om op voorsprong te 
komen. Mooie kansen, maar wel-
licht speelde de kou roet in het 
eten en met een stand van 0-0 
werd de rust tegemoet gezien. Na 
de rust hielden de meiden onder 
leiding van Paul de Jong en Jo-
han van Arkel letterlijk en figuur-
lijk het hoofd koel. Na een span-
nende eerste 20 minuten, die el-
ke kant nog op kon, scoort RK-
DES dan toch met een fantastisch 

lange afstand schot van Roos in 
de linkerhoek: 0-1. Nog geen vijf 
minuten later draait een fantas-
tische hoekschop van Roos linea 
recta het doel in en schiet het 
team naar 0-2. Het laatste kwar-
tier van de wedstrijd bleef span-
nend en leverde kansen op aan 
beide zijden. Bij het fluitsignaal 
van de scheidsrechter kwam dan 
toch de ontlading. Door naar de 
kwartfinales! 
Zo werden de RKDES aanhang, 
die niet alleen het weer maar ook 
de afstand trotseerde, getrak-
teerd op mooi dynamisch voet-
balspel, met een fantastische 0-2 
als eind resultaat. Meiden (en na-
tuurlijk leiders Paul en Johan), het 
bestuur van RKDES en alle sup-
porters wensen jullie heel veel 
succes in de volgende ronde van 
de beker, op naar de kwartfinales!

Goud, zilver en brons voor dansers
Dance Improvement 
scoort punten voor NK
Aalsmeer - Zondag 4 maart werd 
in de Schouwburg van Haar-
lem gedanst voor de felbegeer-
de NK-punten en bijbehorende 
prijzen tijdens de landelijke wed-
strijd van Dance Competitions. 
Deze organisatie houdt dans-
wedstrijden voor de beginnen-
de en gevorderde wedstrijddan-
sers in verschillende dansstijlen. 
In drie zogenaamde rankingwed-
strijden wordt onderling gestre-
den voor een plek bij het NK dat 
op 13 mei in Haarlem plaatsvindt. 
Dit was de tweede voorronde en 

Tweede plaats voor Mara en Kelcey 
in d categorie duo’s.

De dansers van het team Turbulance.

op 8 april volgt nog een laatste 
kans op een plek voor dit NK. Na-
mens dansschool Dance Impro-
vement van coach Jasmina Kazla-
gic deden in de diverse categorie-
en veel jonge dansers mee en de 
dansers waren succesvol! De ju-
ry van dit evenement, bestaande 
uit vier personen die zelf ook dan-
sen en bekend zijn met de diver-
se dansstijlen, was super enthou-
siast bij het zien van de Aalsmeer-
se en Amstelveense dansers. De 
lokale dansertjes hebben als spe-
cialiteit hiphop en streetdance 
en hiermee scoorden zij veelbe-
lovend. In de categorie solo’s zijn 
prijzen behaald door: Dean (1e), 
Nessa (2e) en Kelcey (3e), Bibi en 
Mara. In de categorie duo’s wisten 
Mara en Kelcey de tweede plaats 
te behalen en was er een beker 
voor Jaimy en Lotus. In de cate-
gorie teams behaalde ‘Turbulan-
ce’ in de leeftijdscategorie tot en 
met 10 jaar de eerste plaats. Dit 
team bestaat uit Saniyah, Hailey, 
Sienna, Sjors, Sam, Viona en Sele-
na. Het was pas hun tweede wed-
strijd! Het team ‘Another Dimensi-
on’ deed mee in de leeftijdscate-
gorie 11 tot 15 jaar en wist even-
eens goud te scoren. De team be-
staat uit Nessa, Bibi, Mara, Kelcey, 
Felicia, Emili en Maud.

Durieux met 3717 punten. Bij het 
Rummicuppen was Antje Her-
der met 5 punten de winnaar. De 
poedelprijs ging hier naar Jo van 
Soest met 147 punten.
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Professionele begeleiding
Bootcamptraining met 
Michael Buskermolen 
Kudelstaart - Na een lange carriè-
re in de voetbal gaat Michael Bus-
kermolen nu ook bootcamp trai-
ningen geven. Vanaf z’n 18e jaar 
is Michael zestien jaar profvoet-
baller geweest bij AZ in Alkmaar. 
Dagelijks was hij bezig om be-
ter te worden in voetbal en zich-
zelf fysiek en mentaal te ontwik-
kelen om te kunnen presteren op 
het hoogste niveau. Na zijn eigen 
voetbal carrière kreeg hij de kans 
om de jeugd van AZ op te leiden 
en te inspireren. Negen jaar lang 
heeft hij zich ontwikkeld in het ge-
ven van trainingen bij de Jeugd-
opleiding van AZ. Hierin heeft hij 
ruimschoots ervaring opgedaan in 
het trainen en coachen op het ge-
bied van voetbal, fysieke en men-
tale weerbaarheid. 

Voetbalschool sinds 2016
Toen Michael in 2015 is gestopt bij 
AZ, is hij een eigen voetbalschool 
begonnen in Kudelstaart. Elk voor-
jaar en najaar geeft hij bij RKDES 
trainingen aan jongens en meisjes 
uit de omgeving die het leuk vin-
den om te voetballen en daar nog 
beter in willen worden. Om zijn 
eigen conditie op peil te blijven 
houden is Michael blijven hard-
lopen en fitnessen. Hij kwam er 
voor zichzelf achter dat alleen op 
apparaten zijn kracht bijhouden 

niet motiverend genoeg was en 
op den duur moeilijk vol te hou-
den is. Hij miste vooral het buiten 
sporten, het contact met anderen 
en had behoefte zichzelf op ande-
re manieren sportief uit te dagen. 
Bootcamp werd zijn nieuwe uit-
daging! Inmiddels is Michael ge-
diplomeerd bootcamp trainer en 
is bezig met een opleiding tot per-
sonal trainer. 

Bootcamp
Dit voorjaar start Michael Busker-
molen Sportcoach met bootcamp 
trainingen in Kudelstaart. Zon-
dag 11 maart van 10.00 tot 11.00 
uur organiseert Michael een gratis 
bootcamp training. Iedereen die 
het leuk vindt om buiten te spor-
ten in een groep en zichzelf wil uit-
dagen is welkom. Michael wil met 
zijn professionele en individuele 
begeleiding mensen helpen hun 
persoonlijke doelen te behalen op 
ieder sportief niveau. Heb je inte-
resse? Stuur dan een mail naar mi-
chaelbuskermolen-sportcoach.
com of kijk op www.michaelbus-
kermolen-sportcoach.com/boot-
camp. Er is plaats voor maximaal 
10 personen per groep. Bij meer 
aanmeldingen zal er nog een trai-
ning zijn van 12.00 tot 13.00 uur. 
Verzamelen bij de parkeerplaats 
naast RKDES aan de Wim Kandreef.

6 Medailles voor Bas Blits 
bij NMK schoonspringen
De Kwakel - Afgelopen week-
end werd in het Pieter van den 
Hoogebandbad in Eindhoven 
de PSV master diving cup ge-
houden. Dit is een internationaal 
sterk bezet schoonspring evene-
ment waar de masters (25+ jaar), 
voornamelijk uit Europa, zich ge-
durende drie dagen meten om 
de meest spectaculaire sprongen 
en duiken te maken van de 1 en 3 
meter duikplanken, maar ook het 
nog hogere toren platform. Dit 
internationale evenement geldt 
ook als open Nederlands Master 
kampioenschap, waar de natio-
nale titels worden verdeeld. Bas 
Blits (46), woonachtig in De Kwa-
kel en uitkomend voor de Dol-
fijn Amsterdam, wist individu-
eel in zijn leeftijdsklasse de nati-
onale titels te prolongeren op de 
1 meter, de 3 meter en de toren. 
Daarnaast wist hij samen met zijn 

synchroonpartner, Andy Ostia-
na, beslag te leggen op de zilve-
ren plak bij het synchroom 3 me-
ter en hetzelfde resultaat met An-
ke Muijzers met de mixed syn-
chroom toren. 
Samen met zus Kirsten was er 
ook nog een bronzen medaille 
weggelegd, wat de medaille re-
gen compleet maakte. “Ze zijn al-
le zes fantastisch, maar de titel op 
het platform spreekt toch wel het 
meest tot de verbeelding, aange-
zien je daar dan op grote hoogte 
staat om met gecontroleerde ca-
priolen je naar beneden te stor-
ten en zo zacht mogelijk te lan-
den. De mixed synchro als broer 
en zus is en blijft natuurlijk ook 
een hele speciale belevenis. En 
het is bij de synchro extra span-
nend om de sprongen dan ook 
nog eens zo tegelijk mogelijk te 
doen”, aldus Bas Blits. 

Handbal
Winst voor Heren 1 en 
Dames 1 van FIQAS
Aalsmeer - Geen voetbal afge-
lopen weekend. De meeste wed-
strijden waren vanwege het win-
terse weer afgelast door de KNVB. 
Wel kon er geschaatst worden (al-
leen op zaterdag) en kon geno-
ten worden van tophandbal in 
De Bloemhof. In de BeNe League 
competitie kreeg Heren 1 van FI-
QAS Aalsmeer het Belgische Cal-
lant Tongeren op bezoek. Het 
is spannend in deze Belgische-
Nederlandse competitie en de 
Aalsmeerse handballers doen 
het goed. De handballers gaan 
zo goed als zeker deel uit ma-
ken van de ‘best of four’. Om uit-
eindelijk het ‘goud’ naar Aalsmeer 
te halen, wachten nog enkele ste-
vige wedstrijden. Zeker die tegen 
Achilles Bocholt, die nu ruim aan 
kop staat.

Positie verstevigd
In ieder geval heeft FIQAS 
Aalsmeer na zaterdagavond 3 
maart haar positie verstevigd. 
Van Callant Tongeren is gewon-
nen met 27-17. De handbal-
lers begonnen fel aan de wed-
strijd en wisten direct een voor-
sprong op te bouwen. De rust 
gingen de ploegen in met 15-
8 voor Aalsmeer. De winst werd 
niet meer uit handen gegeven. 
De Belgen werden met een ne-
derlaag naar huis gestuurd.
Lang tijd om te genieten van de 
overwinning hebben de FIQAS 
heren niet. Aanstaande zater-
dag 10 maart wacht de volgen-
de spannende wedstrijd in deze 
BeNe League. Aalsmeer reist af 

naar Zwartemeer in Drenthe om 
het op te gaan nemen tegen Hur-
ry Up. 

Inzet supportersbus
Het wordt zeker een heel span-
nende wedstrijd en natuurlijk 
hoopt Aalsmeer op veel suppor-
ters ter aanmoediging. Het is het 
FIQAS bestuur nu gelukt om via 
een lid van de vereniging een 
supportersbus beschikbaar te 
krijgen. Er kunnen maximaal vijf-
tig supporters mee. Mee naar 
Zwartemeer om de Aalsmeerse 
jongens aan te moedigen? Stuur 
dan direct een mailtje naar voor-
zitter Mike van der Laarse via 
mike@multisupplies.nl. Let op: 
Vol is vol. Voor wie handbal in ei-
gen dorp wil volgen: Zondag 11 
maart speelt Heren 2 de laatste 
thuiswedstrijd in de ‘reguliere’ 
competitie. Tegenstander is E&O 
uit Emmen en de wedstrijd in De 
Bloemhof begint om 15.00 uur.

Sterk spel Dames 1
Voor spanning heeft overigens 
ook het eerste damesteam van 
FIQAS afgelopen zaterdagavond 
gezorgd. In de tweede hal van 
De Bloemhof had Dames 1 Her-
cules 1 als tegenstander. De ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd, 
er werd over en weer gescoord. 
Aalsmeer trok uiteindelijk aan 
het langste eind en wist, net als 
de heren, 27 keer te scoren, Her-
cules bleef steken op 22 doelpun-
ten. Winst dus ook voor de dames 
van FIQAS Aalsmeer.
Foto’s: www.kicksfotos.nl IJsbrevet voor vier leden

IJskoorts duikteam Thamen
Aalsmeer - Eindelijk! Na jaren 
wachten was het zondag 4 maart 
zover. Er lag ijs op de sloten en 
de plas. Dit woekert de ijskoorts 
bij duikteam Thamen onmiddel-
lijk aan, want er kan onder het ijs 
gedoken worden! Vier leden van 
het duikteam konden dankzij het 
winterse weer hun specialisatie 
ijsduiken behalen. Na de theorie-
toets en het oefenen in het zwem-
bad, kaon het geleerde in praktijk 
gebracht worden. De locatie was 
aan de Oosteinderweg. Voor een 
ijsduik moet een hoop gebeuren. 
Er moeten twee wakken in het ijs 
gemaakt worden. Naast het bud-
dypaar wat te water gaat, moet er 
ook nog een duiker paraat staan 
voor calamiteiten. Verder is er een 
seinmeester die het buddypaar 
door lijnsignalen aanstuurt. Een 
ijsduik duurt in verband met het 
koude water tussen de 10 en 20 
minuten. Nadat de duikers uit 
het water waren gekomen, stond 

er heerlijke warme thee en cho-
colademelk met eigen gebakken 
cake op ze te wachten. Daan, Ke-
vin, Arie en Marc gefeliciteerd met 
het behalen van jullie brevet IJs-
duiken.

Trainen op donderdag
Duikteam Thamen is al ruim 40 jaar 
een actieve vereniging die naast 
het wekelijks duiken op dinsdag-
avond en zondagochtend, ook 
nog diverse andere activiteiten or-
ganiseert en ondersteunt. Duik-
team Thamen geeft opleidingen 
voor 1, 2 en 3 ster duikers en diver-
se specialisaties volgens het NOB 
systeem. Iedere donderdagavond 
wordt er getraind in zwembad De 
Waterlelie aan de Dreef van 21.30 
tot 22.30 uur. Wil je een keer ko-
men proefduiken, neem dan con-
tact op via www.thamen-diving.
nl. Op de website is ook meer in-
formatie te vinden en zijn diverse 
foto’s te zien.

IJsbrevet voor Daan, Kevin, Arie en Mark (ontbreekt op de foto) van Duik-
team Thamen. 

Bridgecompetitie
Clubkampioenen nu al 
bekend bij ‘Onder Ons’
Aalsmeer - Woensdag 22 februari 
was de laatste speelavond van de 
vierde sessie bij Bridgeclub On-
der Ons. Na de vorige speelavond 
stond er in de meeste gevallen 
al vast wie er ging promoveren 
of degraderen. Hierin kwam dan 
ook weinig verandering. In de A-
lijn weinig opmerkelijke spellen 
of het moest zijn dat 7 Sans Atout 
te hoog gegrepen bleek. In de B-
lijn werd een keer 6 Schoppen ge-
boden en gemaakt. Zeer opmer-
kelijk was wat er op spel 16 ge-
beurde. Daar speelden schoon-
moeder en schoondochter tegen 
elkaar. Dat is niet ongewoon zal 
je denken. Maar wat er gebeur-
de overtreft een ieder zijn stout-
ste verwachtingen. Op alle tafels 
werd er door Noord een klaver-
contract gespeeld en gemaakt.
Hier echter waren schoonmoe-
der en partner in 5 Harten ge-
komen. Dat leek schoondochter 
wel een beetje erg opportunis-
tisch. Zij voorzag dit bod middels 
een rood kaartje van een doublet! 
Dat betekent: dat ga jij niet halen! 
Toen de kruitdampen waren op-
getrokken bleek schoonmoeder 
dit contract echter wel gemaakt 

te hebben en haalde zo een ge-
weldige zaaltop. In de C-lijn viel 
genoeg te beleven. Op spel 1 
werd Noord gedoubleerd in 5 kla-
ver en ging dan ook kansloos -4 
oftewel –800. Op dat zelfde spel 
bood een zekere Oost 6 Schop-
pen en maakte dit voor +980!
De uitslag: In de A-lijn: 1e Ton Leu-
ven en Ben van Herk met 58.33%, 
2e Angela Korenromp en Nico Tas 
met 56.25% en 3e Jaap en Henk 
Noordhoek met 55.42%. In de B-
lijn: 1e Alie van Verseveld en Til 
Eveleens met 60.42%, 2e Lucas 
Rombouts en Gert Wentzel met 
56.67% en 3e Annie van Buyten 
en Thea Wijnen met 55.42%. In 
de C-lijn: 1e Pim van der Zwaard 
en Evelyne Bakker met 60.42%, 
2e Andre en Anneke Lanser met 
59.58% en 3e Wil Groot en Mijnie 
van Leeuwen 55.42%
Komende woensdag de eerste 
zitting van de laatste sessie. Op-
merkelijk feit is dat de clubkampi-
oenen nu al bekend zijn. Ze heb-
ben een voorsprong van 18 pun-
ten terwijl er maximaal 14 punten 
te verdienen zijn. De winnaars 
kunnen dus niet meer worden in-
gehaald.

Handboogschieten
3D schieten bij Target
Kudelstaart - Bij handboogver-
eniging Target zijn een tiental 
schutters die zich bezighouden 
met 3D schieten. 3D staat voor 
3 dimensionaal en betekent zo-
veel als het schieten op kunstof 
dieren die op verschillende plaat-
sen op het open veld worden ge-
plaatst. Is het terrein wat onge-
lijk in hoogtes geeft dat wat extra 
leuke en spannende effecten. De 
groep 3D van HBV Target gaat re-
gelmatig het land in om op diver-
se plaatsen hun kunsten te verto-
nen. Al wat langer was er vanuit 
de gehele groep schutters aange-
drongen op een 3D wedstrijd on-
derling om zodoende eens te kij-
ken of het ook voor de ‘normale’ 
schutters een uitdaging zou kun-
nen zijn. Johan Ruhe, een enthou-
siast 3D schutter, heeft de hand-
schoen opgeraapt en zorggedra-
gen voor een ludieke wedstrijd 
op donderdag 1 maart in de ac-
commodatie van HBV Target aan 
de Wim Kandreef. Het organise-
ren van deze wedstrijd paste ook 

in het kader van de opleiding van 
Johan tot handboogtrainer. Ge-
lukkig werd deze wedstrijd bin-
nen geschoten op grote foto’s 
van diverse dieren, want buiten 
waaide een pittige Oosterwind 
met een zeer lage gevoelstem-
peratuur. En dat was zelfs voor 
de stoere schutters van HBV Tar-
get iets teveel van het goede. Er 
werd wel geschoten volgens het-
zelfde reglement dat geldt voor 
het buitenschieten in het veld. 
Op elke foto van een dier is er een 
zogenaamde kill-zone, dat is een 
cirkel op de plaats waar bij dat 
desbetreffende dier het hart zit. 
Er is ook een hit-zone; een wat 
grotere cirkel rondom de kill-zo-
ne. Voor deze twee zones gelden 
verschillende punten. Tijdens de 
wedstrijd bleek dat de deelne-
mers die geen ervaring hadden 
met 3D schieten het een leuke 
discipline vonden. Wel bleek dui-
delijk dat als de ‘normale’ schut-
ters echte dieren zouden moeten 
schieten als jagers die in hun le-

vensonderhoud zouden moeten 
voorzien het een behoorlijk hon-
gerig boeltje zou gaan worden. 
Gelukkig zijn er poeliers! Win-
naars van de avond waren Jan 
Koopstra bij de recurve, Frank de 

Haan bij de barebow en Jaap Ver-
bruggen bij de compoundklasse. 
Het was een leerzame en gezelli-
ge avond. Meer weten over hand-
boogschieten? Kijk dan op www.
hbvtarget.nl
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