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Inbrekers weg
door schreeuw
Aalsmeer - Op vrijdag 8 maart
rond half negen in de avond
hoorde een inwoonster geluiden bij de woning van de buren in de Roerdomplaan. Vanaf
de bovenverdieping zag de inwoonster twee jongens bij het
huis staan. De vrouw is gaan
schreeuwen, waardoor de dieven schrokken en er snel via de
schutting vandoor gingen. De
politie was met veel agenten
op de kermis en er werd direct
alarm geslagen. Er is in de hele
buurt gezocht, maar de inbrekers zijn niet gevonden.
Het gaat om twee jongens van
rond de achttien jaar, 1.70 tot
1.80 meter lang, beiden met
kort zwart haar. Ze droegen
donkere kleding. Het onderzoek naar de daders is nog in
volle gang.

DEMONSTRATIE

Bamix
staafmixer

dé ideale hulp voor in de keuken
a.s. zaterdag 16 maart 11-16 uur

LET OP: 15% KORTING

MAANDACTIE

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

16 maart 2013

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL
NU:

NISSAN JUKE

met €3000,- korting
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
WWW.NISSAN-NIEUWENDIJK.NL

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

www.meerbode.nl
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Gewijzigde aanvangstijd van Beraad en Raad

Vanavond bekendmaking
nieuwe burgemeester!
Aalsmeer - De gemeenteraadsvergadering van vanavond, donderdag
14 maart, kent een gewijzigde aanvangstijd. Niet vanaf 20.00 uur, maar
vanaf 20.30 uur vindt de bijeenkomst van het Beraad en de Raad
plaats. De publieke bekendmaking
van de naam van de nieuwe burgemeester zal kort na de gebruikelijke
openingsplichtplegingen plaatsvinden. Een definitief besluit volgt later en op dinsdag 4 juni zal de opvolger van plaatsvervangend burgemeester Theo van Eijk worden geinstalleerd.
Burgemeester Kasteleinweg
Na een korte schorsing gaat de bijeenkomst van het Beraad van start
met de behandeling van de plannen met en rond de Burgemeester
Kasteleinweg. Er zullen ongetwijfeld
nog stevige woorden vallen, omdat
er nog tal van pijnpunten moeten
worden weggewerkt. In eerste termijn hielden de diverse fracties hun

kruit nog droog, omdat nog niet alle
stukken die van belang geacht werden beschikbaar waren. Zaken als
het Heegstrapark en het viaduct bijvoorbeeld en de vrijliggende busbaan en de knip in de oude N201
roepen nog tal van vragen op.
Arbeidsmigranten
De nota van bodembeheer van de
regio Amstelland-Meerlanden 2012
werd vorige maand van de agenda gehaald op verzoek van AB. Er
zouden nog teveel onduidelijkheden zijn en met name de verontreinigde gronden werden hierbij genoemd. Vanavond staat de behandeling weer op de agenda. De Nota Ruimte voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten maakt een
grote kans om aangenomen te worden. Dat werd al duidelijk bij de behandeling van de eerste termijn
toen de fracties zich vrij gemakkelijk aansloten bij het gegeven dat
een gelijke behandeling voor zowel
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Zonnepanelen?
Er is nog subsidie!
Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

www.bosse-elektro.nl

Aalsmeerders als de arbeidmigranten een must is. Zij zijn graag geziene werknemers in de tuinbouwsector en daar hoort passend en veilig
kunnen wonen ook bij.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Doorschuiven
Het presidium van de gemeenteraad stelt de agenda vast en heeft
besloten om een paar agendapunten door te schuiven naar volgende week. Op donderdag 21 maart
wordt deze extra bijeenkomst van
het beraad gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester, wethouders en raadsleden
komen vanaf 19.30 uur bijeen om te
vergaderen over het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, de nota
van uitgangspunten voor de structuurvisie Uiterweg en gesproken
gaat worden over de voorgenomen
bezuinigingen en maatregelen in de
zorg door het kabinet. Inwoners zijn
van harte welkom, de vergadering is
openbaar.

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

Met de lente
voor de deur,
toe aan
een nieuwe
uitdaging? www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Veel belangstelling voor feestavond

‘Vroeger, toen...’ thema
van 28ste pramenrace!
Aalsmeer - Onder grote belangstelling zijn afgelopen vrijdagavond 8
maart de thema’s van de juniorrace
en de pramenrace bekend gemaakt
in the Beach.
De veilingzaal was te klein om alle
aanwezigen een zitplaatsje te geven.
De Stichting Pramenrace In Ere had
de bezoekers gevraagd zoveel mogelijk op de fiets te komen om parkeerproblemen te voorkomen en
hier was massaal gehoor aangegeven. Onder het genot van een drankje en swingende muziek van dj Kees
Markman werden herinneringen
van de afgelopen pramenrace opgehaald, evenals al de eerste ideeën
gelanceerd voor het feest der feesten op het water op zaterdag 14 september. Het officiële moment startte met enkele huishoudelijke mededelingen van SPIE. Ook de organisatie van de pramenrace kent crisis en
is naarstig op zoek naar sponsors.
Maar omdat iedereen op de euro’s
moet letten, werd wel een bijzonder aanbod gedaan: Hoe sneller de
inschrijving, hoe hoger de korting!
Snel aanmelden is dus een aanrader. Verder heeft SPIE in Sandra een
nieuwe secretaris gevonden, bleek
voorzitter Erna ziek en zijn twee ‘volgers’ in het zonnetje gezet. Jeroen
Dikkeboom meldde zich als 700-ste
bij SPIE op facebook en Marco Lodder twitterde als 600-ste naar de organisatie. Beiden zijn getrakteerd
op een t-shirt met het nieuwe thema. Deze zijn overigens bij het bestuur te koop voor 8 euro per stuk.
Het nieuwe thema werd met een
leuke en grappige presentatie van
en door Jochem van Leeuwen ingeluid: Vroeger toen de bus nog op tijd
reed, vroeger toen Nederland nog
een Koningin had, etc. met uiteindelijk groot in beeld ‘Vroeger, toen…’
Het thema van alweer de 28ste editie van de Aalsmeerse pramenrace.
De reacties waren, zoals ieder jaar,
verschillend, maar vast en zeker dat
op 14 september zal blijken dat in
‘Vroeger, toen...’ heel veel creativiteit zit.

Met spoed naar
ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 6
maart zijn politie en de ambulancedienst gealarmeerd voor
een onwel geworden bewoner in de Chrysantenstraat. De
buurvrouw trof de man in zijn
huis bloedend aan. De 85 jarige is met spoed vervoerd naar
het Spaarne ziekenhuis.

‘Ik droom van’ en beddenrace
Allereerst vindt op 15 juni de juniorrace plaats en voor het eerst mocht
SPIE tijdens de feestavond al deelnemers verwelkomen. De jongens
gaven duidelijk aan zin in dit festijn
te hebben. Daarom aan hen de eer
om het thema voor de junioreditie
bekend te maken. Vol trots werd ge-

zamenlijk het bord omgedraaid en
het thema getoond: “Ik droom van...’
Eveneens een thema wat veel diversiteit kan opleveren. Tot slot ook zaterdag 9 juni in de agenda noteren:
Aalsmeer Roest Niet organiseert deze dag de eerste Aalsmeerse beddenrace en deelnemers kunnen zich
hiervoor via de site aanmelden.

Wilt u ook helpen mussen,
gierzWaluWen en vleermuizen tellen?
Kom naar de cursusavonden in het gemeentehuis!
De gemeente Aalsmeer organiseert samen met Landschap
Noord-Holland twee gratis cursusavonden in het gemeentehuis.
Op deze avonden wordt uitleg geven over het leven van de mussen,
gierzwaluwen en vleermuizen en hoe u deze dieren kunt opsporen.
Wanneer?
Dinsdag 19 maart cursusavond over mussen en gierzwaluwen
van 19.30 uur tot 21.00 uur
Dinsdag 26 maart cursusavond over vleermuizen
van 19.30 uur tot 21.00 uur
Alle geïnteresseerden jong en oud zijn van harte welkom op deze
cursusavonden. Als u interesse heeft kunt u zich opgeven via
info@aalsmeer.nl t.a.v. Andre van der Poel.
Wethouder Rik Rolleman: ‘Ik heb mezelf ook al aangemeld om
vleermuizen te helpen tellen. Erg leuk! We gaan met batdetectors op
pad om de vleermuizen op te sporen. Een aanrader voor jong en oud!’
Meer informatie vindt u op www.aalsmeer.nl.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Aalsmeer,
Landschap Noord-Holland en het ministerie van Economische zaken
via de subsidieregeling ‘Groen en Doen’.

DIRECT VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT!
COLBERTS v.a.
169, 199,

49,-

PAKKEN
v.a. 99,299, 399,

Verkoper deur uitgewerkt!
Aalsmeer - Op zaterdag 9 maart
werd bij een 85 jarige bewoner in
de Sportlaan aangebeld door een
verkoper. De blanke man in de leeftijd 40 tot 45 jaar en met zwart haar
droeg een zwart pak en had een
stropdas om. Hij vertelde net een
succesvolle
kledingdemonstratie
gegeven te hebben in het zorgcentrum, maar had nog enkele mooie
jassen over. Voor 800 euro kon de
bewoner eigenaar worden van de

ook heel brandveilige jas. De 85 jarige vertrouwde de kledingverkoop
niet en heeft de man met gepast geweld, een staaf, het huis uitgewerkt.
De juiste zet, zo bleek, want na een
telefoontje naar het zorgcentrum
bleek dat er die dag geen kledingpresentatie was gehouden. Alle lof
voor deze dappere inwoner! De politie waarschuwt voor verkopers aan
huis en raadt aan niet met hen in
zee te gaan.

OVERHEMDEN
89, 99,

v.a.

25,-

POLO’S & PULLOVERS
79, 99,

ALLE ITALIAANSE

SCHOENEN

v.a.

169, 199,
VANAF

29,79,-

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)
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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 Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
17 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Martijn Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. met spreker Jaap Dieleman. Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met met ds. S. Pos en 16.30u. met
ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. dienst
met ds. Ruth Hoogewoud, Haarlem.
Collecte paasproject. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Popering. Tevens kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met dhr. R.
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist
W. v/d Veen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met F. v/d
Bosch uit Katwijk. Organist: J. Piet.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels, spreker Jan Sjoerd Pasterkamp. Aparte bijeenkomsten voor
kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J. Schelhaas uit
Zwolle en 16.30u. met ds. C.D. Affourtit uit Badhoevedorp.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. in ZC Aelsmeer euch.viering
met L. Seeboldt Vrijdag om 17u. oecumenische viering met N. Kuiper
en zaterdag 17u. dienst olv parochianen in Kloosterhof. Zondag om

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

Passieconcert ACOV in kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart
om 20.00 uur geeft de ACOV een
Passieconcert in de Open Hofkerk
in de Ophelialaaan 247. Op het programma staan ‘Via Crucis’ van Franz
Liszt en ‘Die Sieben Worte Jesu am
Kreuz’ van César Franck. Deze werken passen uitstekend in de week
vóór Pasen. Ze vertellen op indringende wijze over de lijdensweg
die Jezus Christus aflegt op weg
naar het Kruis, en de laatste ogenblikken van zijn leven. Beide componisten zijn tijdgenoten van elkaar, maar hun uitwerking van Jezus’ lijden en sterven in de muziek
is heel verschillend. Waar de een
gebruik maakt van stiltes en wringende akkoorden, gebruikt de an-

der harmonieuze melodieën. Ter ondersteuning van de muziek van Liszt zal gebruik worden gemaakt van
een PowerPoint presentatie. Tijdens dit concert treedt een aantal
jonge solisten op: Merel van Geest
(sopraan), Karen Langendonk (alt),
David van Lith (tenor) en Daniël
Vecht (bariton). Zij worden begeleid
door organist Sander van den Houten. Het geheel staat onder leiding
van Danny Nooteboom. Kaartverkoop via de koorleden: voorzitter@
acov.nl. Tevens verkrijgbaar à 12,50
euro het Boekhuis in de Zijdstraat,
de Readshop in de Ophelialaan en
Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg en eventueel nog bij de ingang
van de kerk op de avond zelf.

Luid applaus panfluitiste
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
trakteerde interkerkelijk koor Song
of Joy op een bijzonder concert in
de Spil. De heren en dames van het
koor werden bijgestaan door het
tachtig leden tellende mannenkoor
uit Scheveningen. Bewondering was
er na afloop vooral voor panfluitiste Noortje van Middelkoop. In onder andere Roemenië is Noortje

een graag geziene gast, maar na
het optreden afgelopen zaterdag,
zeker ook in Kudelstaart en omgeving. Aangekondigd was dat het een
fantastische avond zou worden. Dat
was het ook. Terecht was het luide
applaus na solo-optredens en de
staande ovatie na afloop. Chapeau
voor Song of Joy!
Foto: www.kicksfotos.nl.

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

10.30u. in Karmelkerk euch.viering
met L. Seeboldt mmv klein koor. Om
14u. Poolse dienst met Christoff.

Meer-ontmoeting zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17
maart is er weer de Meer-ontmoeting. Dit is voor iedereen! Niet eng,
niet spannend, maar wel vrijblijvend
en gezellig met elkaar eten, elkaar
spreken, een gewone ontmoetingsplaats en het kost niets.
Aansluitend zal er van 19.00 tot
20.00 uur een Paas Sing-In gehouden worden. Vanaf 17.00 uur wordt
er eerst lekker gegeten. Wie alleen
in de gelegenheid is om te komen

zingen, wordt van harte welkom
gegeten bij de Paas Sing-In ook
in wijkgebouw Irene in de Kanaalstraat. Vanaf 16.30 uur staat de deur
open. Vooraf aanmelden is niet nodig. En voel u absoluut vrij om een
gast mee te nemen. Of als u iemand
weet, kun u diegene hierop wijzen.
Informatie te verkrijgen bij Hester Harting, Kathelijne Spaargaren
of Robert Heil via 0297-343551 of
meeraalsmeer@gmail.com.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Lezing over Matthäus Passion

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. Jac. van
Veen. Biddag voor gewas en arbeid.
Om 10u. ook kinderkerk.

Aalsmeer - Op donderdag 21
maart begint om 20.00 uur een gratis lezing over de Matthäus Passion in één van de zalen van de Open
Hofkerk in de Ophelialaan. Greet
Prins vertelt over de totstandkoming
van de Matthäus Passion, de ontwikkeling van de variaties in de uitvoeringen en laat daarvan fragmenten horen. De Matthäus Passion behoort tot de veel beluisterde passiemuziek en wordt gezien als een belangrijk deel van het christelijke cultureel erfgoed. Iedere belangstellende is van harte welkom. Op zon-

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. woord-communiviering olv
parochianen mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Op18 maart om
20u. met evang. Kees Goedhart.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw
Seringenhorst, Parklaan 26a. Om
de week. Dinsdag 26 maart om 20u.
‘Christus onze hoop’ met ds. H.B.
Slagter uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

dag 24 maart vanaf 19.30 uur voert
KCOV Excelsior voor het zestigste
jaar de Matthäus Passion uit in het
Concertgebouw in Amsterdam. Algehele leiding Wim van Herk, het
orkest is RBO Sinfonia met medewerking van het Roder Jongenskoor. Voor dit concert heeft Excelsior nog elf plaatsen beschikbaar.
Kaarten bestellen kan via e-mail :
aadhofland@caiway.nl of bel 0297326919. Afhankelijk van het aantal
deelnemers is het mogelijk dat er
(tegen betaling) collectief vervoer
wordt geregeld.

Paasgroet voor ouderen
Aalsmeer - Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem brengen 15.000 paaspakketjes bij ouderen thuis. Dit zijn
15.000 betekenisvolle ontmoetingen. In 33 verzorgingshuizen door
heel Nederland beschilderen leerlingen van een basisschool samen
met bewoners van een verzorgingshuis een groot paaskuiken van bijna
anderhalve meter hoog.
Het huis en de school die dit kuiken het leukste versieren winnen
een gezamenlijk uitje naar keuze.
Rond feestdagen als Pasen wanneer iedereen met familie of vrien-

den bij elkaar komt, voelen veel ouderen zich extra eenzaam en soms
zelfs vergeten. De Riki Stichting wil
hier verandering in brengen en zet
daarom 15.000 ouderen in het zonnetje. Zo weten zij dat er aan hen
gedacht wordt.
Met deze jaarlijks terugkerende
paasactie wil de Riki Stichting ook
jong en oud dichter bij elkaar brengen en anderen oproepen ouderen
in hun omgeving aandacht te geven.
Vrijwilligers van de Zonnebloem afdelingen Aalsmeer en Kudelstaart
brengen met de pasen pakketjes
thuis bij hun gasten.

Thema-avond over
geloofsopvoeding Schoolproject Wandelen voor water
Aalsmeer - Aanstaande dinsdag
19 maart wordt een avond over geloofsopvoeding georganiseerd in de
jeugdruimte van de Open Hofkerk,
ingang Sportlaan. De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 9 jaar. Vanaf
20.00 uur staan koffie en thee klaar,
om 20.15 uur start het programma.
De jeugdraad heeft een medewerkster van JOP, de jeugdorganisatie
van de Protestantse Kerk, uitgenodigd om de avond te leiden.Tijdens
deze avond gaan ouders met elkaar
in gesprek over het geloof, hun eigen
geloofsopvoeding en nadenken over
de manier waarop het geloof binnen
het gezin vorm gegeven kan worden.
De jeugdraad van de Open Hof Kerk
nodigt ouders van harte uit om deze avond bij te komen wonen. Voor
meer informatie kan gekeken worden op: www.pgaalsmeer.nl.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Oosteinderweg: Rood- witte poes. Zij heeft een witte buik
en rode staart. Heet Rosa en is 2,5 jaar oud.
- Huygensstraat: Schildpadpoes met witte neus en zwarte traan
bij rechter oog. Is 19 jaar oud. Roepnaam Lucky.
- Uiterweg: Langharige grijze vrouwtjes Maincoon. Beetje beige aan
voorpootjes. 3 jaar oud, schuchter, gesteriliseerd, gechipt. Heet Guus.
- Omgeving Loefzijde en Heermanszwet: Grote zwarte kater,
loop een beetje mank. Heet Harry. Vermist sinds 4 maart.
(Telefoon, ook: 327174).
Gevonden:
- Hoofdweg: Zwarte kat met witte poten.
- Clauslaan: Witte kat met twee zwarte vlekken op kop.
Zwart-rood gekleurde staart.

Onderweg naar
Pasen in Oost

klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Is uw huisdier
zoek?

Start collecteweek Simavi

Aalsmeer - Ontwikkelingsorganisatie Simavi organiseert van 17 tot
en met 23 maart haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers lopen
langs de deur en vragen dit jaar extra aandacht voor moeders in ontwikkelingslanden. Simavi zet zich in
voor veilig drinkwater, goede hygiene en veilige zwangerschappen
in de armste gebieden van de wereld. Centraal in het werk van Simavi
staan moeders. Zij spelen een sleutelrol binnen het gezin en binnen de
gemeenschap. Samen met de Moeders van Simavi werkt Simavi aan
betere gezondheid. De collectanten
vragen dit jaar niet alleen een financiële bijdrage, maar delen ook loten uit. Iedereen die een gift geeft,
ontvangt een lot van Simavi. Via de

link www.simavi.nl/iksteun krijgt de
donateur met een unieke code toegang tot een digitale verrassing namens de Moeders van Simavi. Tegelijk met de collecte organiseert Simavi het schoolproject Wandelen
voor Water. Ruim 25.000 leerlingen
doen 20 maart mee aan deze jaarlijkse sponsorloop. De kinderen lopen zes kilometer met zes liter water en zamelen daarmee geld in voor
waterprojecten van Simavi. De leerlingen leren tijdens dit evenement
het belang van veilig drinkwater en
goede hygiëne. Doe de deur open
voor de Simavi collectant en geef.
Een financiële bijdrage leveren kan
ook door een gift over te maken op
giro 300100 ten name van Simavi in
Haarlem.

Oost. Het hoofdthema is: Wie bent
U? Eppo Kramer zal spreken over
het onderwerp ‘zekerheid’.

Aalsmeer - Woensdagavond 20
maart is er een samenkomst van
de Hervormde gemeente Aalsmeer

De avond wordt gehouden in de
Oosterkerk aan de Oosteinderweg
273 van 19.15 tot 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom!

Meditatie op
PCOB-middag

Producten uit
Israel te koop

Aalsmeer - Op donderdag 21
maart wordt weer een PCOB-middag georganiseerd. Op deze middag, zo vlak voor Pasen, wordt voor
de pauze een meditatie gehouden
die in het teken staat van het lijden
en sterven van Jezus.

Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart
organiseert Diny Wichers van het
Israel Producten Centrum een
voorjaarsverkoop in ‘t Baken in de
Sportlaan 86. Onder andere worden verzorgingsproducten te koop
aangeboden, evenals lekkernijen en
snuisterijen. De verkoop is van 13.00
tot 17.00 uur. Vrijblijvend een kijkje
nemen, kan en mag. Voor meer informatie: 020-6455530.

Na de pauze wordt een film vertoond over vrijwilligerswerk dat is
gedaan in Zuid Afrika. De middag
begint om 14.30 uur en is in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer
aan het Molenpad. Iedereen is van
harte welkom.

Open huis in
Open Hofkerk
Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen
vanaf 10.00 tot ongeveer 11.30 uur
staan tijdens in het open huis in het
Baken aan de Sportlaan 86 terecht
koffie of thee klaar voor inwoners.
Op dinsdag 26 maart wordt een speciale paasviering gehouden, waarvan de leiding in handen is van dominee J. van Popering.
Op dinsdag 2 april, de dag na Pasen is er geen open huis. Daarna
gewoon weer elke week. De koffie
en thee worden gratis aangeboden.
Wilt u graag eens met anderen praten? Kom langs, het verplicht u tot
niets. Iedereen, van welke kerk of
religie dan ook, is van harte welkom.
Wie geen mogelijkheid heeft om op
eigen gelegenheid te komen, kan
contact opnemen met Annie Vijfhuizen via 322131, Annie Stoof via
328326, Bertha van der Linden via
326940 of Panc Eikelenboom via
327915.

Ledenvergadering
Melomanie
Rijsenhout - Maandag 18 maart
houdt Drumfanfare Melomanie haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering. De aanvang is niet, zoals in
het clubblad van afgelopen december stond, 20.00 uur, maar de vergadering begint eerder, om 19.00
uur in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Donateurs en belangstellenden zijn van harte welkom.

Creatief in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdagochtend 20
maart van 9.30 tot 11.30 uur is er
weer inloop en ontmoeting onder
het genot van koffie en thee in de
Oost-Inn in De Mikado in de Catharina Amalialaan 66. Vervolgens is
er van 12.00 tot 13.00 uur de lunch
met een eitje erbij en ‘s avonds van
19.30 tot 21.30 uur wordt een creatieve avond gehouden. Inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk.info.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
dienstverlening balie bouWen &
vergunningen uitgebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 26 maart en 16 april 2013.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Brasemstraat 26, het plaatsen van een dakkapel;
- Galileistraat 24, het vergroten van een dakkapel;
- Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning
(voorzijde);
- Maximastraat 28, het vergroten van de woning
en het bouwen van een garage/berging;
- Molenpad 2, het realiseren van een supermarkt;
- Ophelialaan 199, het plaatsen van een dakopbouw;
- Zonnedauwlaan 59, het plaatsen van 2 korfbalpalen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmelding is ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat 35, het verwijderen van asbest.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Einthovenhof 27, het kappen van een boom;
- Emmastraat 24, het kappen van drie bomen;
- Jasmijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw op de
bestaande aanbouw aan de zijkant en het realiseren van
een dakterras op de bestaande aanbouw aan de achterzijde;
- Julianalaan 108, het kappen van een boom;
- Oosteinderweg, hoek Burg. Kasteleinweg, het kappen van
een boom.
vergunningsvrije aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is:
- Kudelstaartseweg 96, het vernieuwen van een beschoeiing.
verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor
het bouwen van een vrijstaande woning aan de uiterweg 84
te aalsmeer.
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een
medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 maart 2013.
ter inzage legging ontWerp bestemmingsplan
‘nieuW oosteinde’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 15 maart 2013 t/m donderdag 25 april 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ met bijbehorende
stukken voor een ieder ter inzage ligt.
plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen in Nieuw Oosteinde wordt globaal begrensd door:
- in het noorden: de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de evenwijdig aan de kerkweg gelegen grens ter hoogte van het perceel Aalsmeerderweg
338/340;
- in het zuiden: de Legmeerdijk en de Hornweg;
- in het westen: de Machineweg
Uitgezonderd van de herziening zijn de gronden ter plaatse
van het perceel op de hoek Machineweg/Catharina Amalialaan.
aanleiding
Het thans vigerende bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde” is
vastgesteld op 26 oktober 2000. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is vóór 1 juli 2013 herziening geboden van
bestemmingsplannen die dateren van vóór 2003.
doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak conserverend van aard. Dit betekent dat
de primaire bestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen zullen worden gehandhaafd en dat de bestemmingen

niet tot een wezenlijk andere inrichting van het plangebied
dan de bestaande situatie zullen leiden.
procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ ligt
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een
ieder ter inzage van 15 maart 2013 t/m 25 april 2013. Het
ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de balie
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag
t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag
is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het
overige is het plan in te zien op afspraak. Het plan is tevens
in te zien op bij de Balie Bouwen en vergunningen in het
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwe Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag
8.30-12.30 uur).
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ vanaf 15 maart 2013
bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTEINDE-ON01. De
pdf-versie van het plan kunt u vanaf 15 maart 2013 inzien
via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden
via de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts
op het beeldscherm onder “ga direct naar”).
Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Nieuw Oosteinde’. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
het algemene tel. 0297-387575.
ter inzage legging ontWerp bestemmingsplan
aalsmeer, ‘hornmeer’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 15 maart 2013 t/m 25 april 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hornmeer’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.
plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen in de Hornmeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat
en het Flora Holland-terrein;
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg.
aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’,
‘Hornmeer 1979, 1e herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’,
‘Bedrijfsterreinen Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ dateren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet ruimtelijke
ordening is een herziening van deze bestemmingsplannen
geboden vóór 1 juli 2013.
doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak conserverend van aard. Deze herziening
voorziet in twee ontwikkelingen, namelijk vestigen van volumineuze detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer en
de herontwikkeling van het perceel Legmeerdijk 327 ten behoeve van de uitbreiding van het sportpark en de realisatie
van bedrijfsmatige opslagruimten. Een andere ontwikkeling,
namelijk het busstation Burgemeester Kasteleinweg/Zwarteweg, is in dit bestemmingsplan niet meegenomen. Voor
het overige zal de planherziening derhalve op korte termijn
niet tot een wezenlijk andere inrichting van het plangebied
leiden.
procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Hornmeer’ ligt met
de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 15 maart 2013 t/m 25 april 2013. Het
ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de balie
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag
t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag
is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor
het overige is het plan in te zien op afspraak. Het plan is
tevens in te zien op bij de Balie Bouwen en vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 ;
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale
ontwerpbestemmingsplan ‘Hornmeer’ vanaf 15 maart 2013
bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPHornmeer-ON01. De pdf-versie
van het plan kunt u vanaf 15 maart 2013 inzien via de
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden via de
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het
beeldscherm onder “ga direct naar”).
Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Hornmeer’. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het
algemene tel. 0297-387575.

evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Braderie op het Raadhuisplein op 13 april en 15 juni 2013
van 10.00-17.00 uur;
- Pramenrace op 14 september 2013 van 12.30-18.00 uur
Datum verzending vergunning 13 maart 2013
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
gratis kantoormeubilair door ambtelijke fusie
Door de ambtelijke fusie met de gemeente Amstelveen, heeft
de gemeente Aalsmeer een overschot aan kantoormeubilair.
Diverse kasten, bureaus, stoelen, ladeblokken en nog veel
meer worden niet meer hergebruikt. Sociaal-culturele en
maatschappelijke instellingen uit Aalsmeer krijgen met voorrang kans van het college van B&W om uit deze spullen een
keuze te maken.
Om de spullen te bezichtigen organiseert de gemeente Aalsmeer op woensdag 20 maart 2013 een open kijkmiddag van
12.00-15.00 uur. Belangstellenden kunnen zich op dat tijdstip melden bij de ingang van het Gemeentehuis aan het Drie
Kolommenplein.
Alle Aalsmeerse organisaties en instellingen krijgen dan als
eerste de kans om te kijken of er iets bij zit wat men nog kan
gebruiken. Wie belangstelling heeft kan zich dan ter plekke
op een intekenlijst als vereniging/instelling inschrijven. Belangstellenden zullen op een andere dag worden opgeroepen
om hun keuze kenbaar te maken en eventuele afspraken vast
te leggen. Bij belangstelling voor dezelfde stukken zal geloot
worden. De Aalsmeerse organisaties, instellingen en verenigingen zullen zelf voor vervoer van het door hen gekozen
meubilair moeten zorgen.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 (Week 11)
t/m 15-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg
1789 (bouwen van een woonhuis)
t/m 18-03 wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en
Amstelveen
t/m 04-04 Dorpsstraat 106 (het aanleggen van een brug
en uitrit); Dorpsstraat 108 (het aanleggen van
een brug en uitrit); Korianderhof/Venkelhof
(het aanleggen van kabels en leidingen); Machineweg (het aanleggen van kabels en leidingen); Oosteinderweg 413a (het wijzigen van
bedrijfsruimte naar 2 studio’s); 1e J.C. Mensinglaan 40 (het verwijderen van asbest); Ophelialaan 170a (het verwijderen van asbest); Dotterbloemstraat 4 (het plaatsen van een dakkapel (vergunning verzonden 14 februari 2013));
Mr. Jac. Takkade 33 ( het aanleggen van kabels
en leidingen)
t/m 04-04 het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
t/m 04-04 ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen
van een dakkapel)
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het
verplaatsen van een kozijn)
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom;
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kappen van diverse bomen; Helling 35, het aanleggen van kabels en leidingen; Hornmeer, het
kappen van diverse bomen; Hoofdweg 148,
het aanleggen van kabels en leidingen; Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen; Madame Curiestraat 10, het kappen van
een boom; Mijnsherenweg 43, het bouwen van
een woning; Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels en leidingen; Uiterweg 100, het
aanleggen van kabels en leidingen; Uiterweg
174, het kappen van een boom; Het bouwen
van winkelruimte en een appartement aan de
Zijdstraat 22, Aalsmeer (ter inzage bij balie 9);
Haydnstraat 35, het plaatsen van een aanbouw
t/m 19-04 de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), gelegen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, gelegen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, gelegen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;
t/m 25-4 Einthovenhof 27, het kappen van een boom;
Emmastraat 24, het kappen van drie bomen;
Jasmijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw aan de zijkant
en het realiseren van een dakterras op de bestaande aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108, het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek Burg. Kasteleinweg, het kappen
van een boom; Uiterweg 84 (bouwen van een
vrijstaande woning)
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”
t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar
2013

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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AGENDA

Familiedetective ‘De man
met de Bakkebaarden’
Aalsmeer - Op woensdag 27
maart presenteert Crown Theater Aalsmeer één van de meest bejubelde familievoorstellingen: ‘De
man met de Bakkebaarden’ voor
iedereen vanaf 8 jaar. De voorstelling is een detective van toneelgezelschap Beumer en Drost. De beleving is als het kijken naar een spannende Duitse krimi. Met groot gemak schakelen de twee acteurs,
Maurits van de Berg en Peter Drost,
over naar de daadwerkelijke serie
‘Babberich & Kleef: De man met de
Bakkebaarden’. Deze man, met bakkebaarden, is vermoord langs het
spoor gevonden. Als rechercheurs
Babberich en Kleef gaan kijken op
plaats delict vinden ze enkele aanwijzingen en sporen, welke ze verder moeten uitzoeken. Zo gaan ze
naar de winkelbediende die in de
winkel werkt van de man. Daar komen ze erachter dat het om een modeltreinen verzameling draait en van
daaruit ontstaan de wildste achtervolgen, zijn er bijzondere ontmoetingen en ontrafelen zich de vreemdste mysteries. Met behulp van filmprojecties lossen ze de moord op de
man met de bakkebaarden op. Filmprojecties waarin onder andere bekende en onbekende acteurs een
rol vertolken.
‘De man met de Bakkebaarden’ begint woensdag 27 maart om 14.00

uur in het Crown Theater en kaarten
zijn verkrijgbaar voor de ‘lenteprijs’
van 10 euro per stuk. Verkoop kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl
of telefonisch via 0900-1353 (See
Tickets). Kaarten kunnen ook aan
de kassa gekocht worden, een uur
voor aanvang, dus vanaf 13.00 uur.
Joris, babyconcert op Op safari
Vanavond, donderdag 14 maart,
trakteren Joris Linssen & Caramba
vanaf 20.00 uur met hun muziekvoorstelling ‘Licht’ op een prachtige
Latin feel avond in Crown Theater
Aalsmeer. De band brengt een ijzersterke mix van akoestische muziek,
Nederlandse teksten en meeslepende verhalen. Aanstaande zondag
17 maart presenteert Crown Theater Aalsmeer babyconcerten vanaf 10.30 uur voor de allerkleinsten
van 4 tot 15 maanden. Een unieke
belevenis onder leiding van Matilde
Castro, die een nieuwe norm zet in
de muzikale oriëntatie voor baby’s.
Er zijn zondag drie voorstellingen,
om 10.30 uur, om 11.30 uur en om
12.30 uur, die elk circa 40 minuten
duren. En, woensdag 20 maart, presenteert Het Zandkasteel de nieuwe
familievoorstelling ‘Op safari, wilde
dieren’. Een leuke reis door het dierenrijk voor kinderen vanaf 2 jaar. Er
worden twee voorstellingen gegeven, om 14.00 en om 16.00 uur.

Zaterdag weer familiefilmdag

3D film: ‘Oz: The Great and
Powerful’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf morgen, vrijdag
15 maart, draait in Crown Cinema
Aalsmeer de nieuwe film ‘OZ: The
Great and Powerful 3D’. Het spannende avontuur van de nieuwe Walt
Disney film van regisseur Sam Raimi
vertelt het verhaal van het bekende
karakter van L. Frank Baum: the Wizard of Oz. Wanneer Oscar Diggs
(James Franco), een niet al te bekende tovenaar met dubieuze bedoelingen, uit het stoffige Kansas
is gehaald en naar het levendige
Land van Oz is gebracht, denkt hij
dat hij de hoofdprijs heeft gewonnen. Roem en rijkdom staan hem
tegemoet, totdat hij drie heksen tegenkomt: Theodora (Mila Kunis),
Evanora (Rachel Weisz) en Glinda
(Michelle Williams). Ze zijn er niet
van overtuigd dat hij de grote tovenaar is waar iedereen op heeft
zitten wachten. Met grote tegenzin wordt hij in de grote problemen
van het Land van Oz en haar bewoners meegesleurd. Oscar moet er
achter zien te komen wie goed en
wie slecht is voordat het te laat is.
Hij gebruikt zijn magische krachten

met behulp van illusie en creativiteit
en verandert zichzelf zo in de grote
en krachtige tovenaar van Oz. Tegelijkertijd probeert hij ook een beter
mens te worden. “Oz: The Great and
Powerful’ draait aanstaande vrijdag
drie maal in Crown Cinema aan de
Van Cleeffkade, om 16.15 uur, om
18.45 uur en om 21.15 uur. Tevens
zaterdag te zien om 18.45 uur en
om 21.15 uur, zondag om 20.30 uur
en maandag, dinsdag en woensdag
vanaf 20.00 uur. Zaterdag presenteert Crown Cinema weer fe familiefilmdag met om 12.45 uur Nijntje
de Film, om 14.30 uur Bobby en de
Geestenjager en aan het einde van
de middag en ‘s avonds de nieuwe
film ‘Oz’. Op zondag gaat verder om
18.00 uur het licht uit voor ‘Life of Pi’.
Verwacht in maart: ‘Valentino’ met
Najib Amhali, de animatiefilm over
een familie in de prehistorie’ De
Croods’, in april ‘Iron Man 3’ en in
mei ‘Fast & Furious 6’. Voor meer informatie en tickets: www.crowncinema.nl. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal van het studiocomplex aan de Van Cleeffkade 15.

Katelijne van Otterloo met
band in ‘Exclusief bij Bob’
Aalsmeer - Zondag 24 maart beleeft Exclusief bij Bob een première! Jazz zangeres Katelijne van Otterloo presenteert haar, vers van de
pers, cd ‘Cats’s Tale’ en zal tijdens
haar optreden een aantal werken
van de nieuw uitgekomen schijf zingen. Daarbij wordt zij begeleid door
Bas van Otterloo op basgitaar, Michiel Buursen op piano en Arno van
Nieuwenhuize achter de drums. Bij
de opening van het nieuwe seizoen
was Kathelijne al heel enthousiast
over het theater. “Hier wil ik graag
komen zingen”, was haar spontane reactie en natuurlijk heeft Bob
haar onmiddellijk uitgenodigd. “Ik
ben al jaren een groot fan van haar.
Wie Katelijne hoort zingen krijgt direct het heerlijke lentegevoel, haar
stem is zo sprankelend en dan ook

nog eens die prachtige warme uitstraling. Katelijne is uitgegroeid tot
één van de beste jazz zangeressen
van Nederland en daarbij wordt zij
ook nog eens begeleidt door werkelijk top musici. Ik kijk echt naar deze
middag uit!”, aldus gastheer Bob van
den Heuvel. Voor iedereen die van
muziek houdt, wordt dit een bijzondere ontmoeting. Spannend, swingend en ontroerend door het zeer
eigen samenspel. Noteer alvast in
de agenda! Zondag 24 maart, aanvang 15.00 uur i Exclusief bij Bob in
de Crown Studio’s. Omdat er slechts
100 kaarten beschikbaar zijn, wordt
reserveren ten sterkste aangeraden. Dit kan via www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. De
toegang bedraagt 15 euro.
Janna van Zon

2e Voorronde van popprijs
Amstelland vrijdag in N201
Aalsmeer - De popprijs Amstelland
is een samenwerkingsverband tussen P60 in Amstelveen, The Mix in
Uithoorn en N201 in Aalsmeer. Op al
deze podia zijn regelmatig heel erg
leuke lokale bands te bewonderen
en van de bands die zich aangemeld
hebben om mee te doen aan de
popprijs is een selectie gemaakt. De
eerste voorronde is afgelopen zaterdag 9 maart gehouden in The Mix
in Uithoorn. De tweede voorronde is
aanstaande vrijdag 15 maart in de
N201 aan de Zwarteweg. De bands
die deze avond spelen zijn Purple
Cyanide, Friday Night murder en Teca Sikiri. Purple Cyanide is één van
de jongste bands dit jaar en heeft
zichzelf in de oefenruimte van N201

klaar gestoomd om de podia op te
gaan met een breed rockrepertoire. De band speelt zowel eigen werk
als covers. Friday Night’s murder is
een hardrock/punkrockband, die
al op diverse podia en kleine festivals soms in de mafste outfits aan
hun reputatie werkt met een semishockerend repertoire die vooral
met een flinke schep zout genomen
moet worden. Teca Sikiri is een metalband van het ouderwets degelijke
type waar verschillende invloeden
van bands als Megadeth, Joe Satriani en Sepultura in terug te horen zijn
met een zangeres die haar mannetje staat! De N201-zaal is aanstaande vrijdag open vanaf 20.00 uur en
de entree is gratis.

Zaterdagavond: Saturdance

Reünie Antoniusschool met
dj’s Bink en Luuk in Praam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het heel gezellig tijdens het
Matrozenbal in de Praam. Het café
in de Zijdstraat hing vol met blauwe
en witte helium ballonnen, de medewerkers waren als ware matrozen
verkleed en ook een aantal gasten
had goed hun best gedaan om zich
te verkleden in Matrozenstyle! De
waardebon van 100 euro, die te verdienen was voor de leukste matroos,
is gewonnen door Naomi Nelis!
Aankomend weekend start met
het vvv-tje (de vroege vrijdagmiddag versnapering). Esther Raadschelders heet bezoekers van harte welkom om onder het genot van
een drankje en een hapje het weekend af te trappen! De vrijdagavond
wordt opgevolgd door Praam’s Partynight met DJ Michel. Aanstaande zaterdagmiddag 16 maart zullen de gast dj’s Bink en Luuk gasten
en oud-klasgenoten van de Antoniusschool Kudelstaart een muzikale
middag brengen. De schoolklas reunie wordt georganiseerd door Carly Bunnik, Ronald Stolwijk en Esther
Raadschelders. Interesse om ook
gezellig bij te praten met oud-klas-

genoten? De reünie start om 16.00
uur. Mocht je het zelf een keer leuk
vinden om op een zaterdagmiddag
als gast dj in de Praam te draaien
en je dj-kwaliteiten te delen met
je familie en vrienden, meld je dan
aan bij barkeeper Johnny Nelis. Zaterdagavond gaat het team van de
Praam weer verder feesten met ‘Saturdance’ onder leiding van dj Daniel Deimann. Daniel draait, na eerst
een zaterdagmiddag als gast dj gewerkt te hebben, zijn eerste avond
in café de Praam! Daniel draait zeer
regelmatig in De Bolle Pouw in De
Kwakel, bij Drive-in shows en feesten en partijen. Wees er bij en kom
op tijd!
Besloten bingo
Alvast om in de agenda te schrijven voor volgende week: Donderdagavond 21 maart vanaf 20.00 uur
heeft de Praam weer een besloten
bingo. Deze wordt dit maal georganiseerd door Pascalle Raadschelders. Heb je zin om hierbij aanwezig
te zijn? Deld je dan aan via de facebookpagina en je wordt op de gastenlijst geplaatst.

Met optreden The Soul Brothers

Back In Time Dance Party
Aalsmeer - Elke derde zaterdagavond van de maand organiseert The Beach aan de Oosteinderweg 247a een feestavond onder de naam Back to the Beats. Elke maand wordt een ander thema
aan de avond gegeven. Aanstaande zaterdag 16 maart is het weer tijd
voor een onvervalst Back in Timefeest. Een avondje muzikale herinneringen ophalen, terugdenken aan
je onbezonnen jeugd. De Back in
Time-DJs draaien de meest populaire hits uit de tijd van toen. Bovendien is het het Back In Time-team
gelukt om The Soul Brothers binnen
te halen voor een spetterend optreden! Meer dan 4 jaar geleden deden
zij hun allereerste performance exclusief op het Back In Time podium
in The Beach. Sindsdien nam hun
carrière een grote vlucht. Mooi dat
zij in hun inmiddels overvolle agenda ruimte hebben weten te maken
voor weer een swingend optreden
tijdens de Back In Time Dance Classics Party aanstaande zaterdag. Tijdens die avond knallen jouw favoriete danshits uit het verleden weer
uit de speakers en wordt het, samen
met The Soul Brothers, weer een ge-

zellig Beach-feest! Via de speciale
verzoeknummerkaarten kan iedereen weer zijn of haar muzikale Favoriete Top 3 invullen en deze inleveren bij de DJ van dienst. Iedereen
die een avondje plezier wil maken,
een drankje wil komen drinken en/
of samen met The Soulbrothers wil
swingen op de dansvloer is van harte welkom!
De thema’s voor de rest van het seizoen ‘Back to the Beats’ zijn ook al
bekend. ‘Back in Time’ komt nogmaals terug op zaterdag 15 juni. In
mei wordt in verband met het Pinksterweekend de feestavond voor
één maal verschoven naar de vierde zaterdag van de maand: zaterdag
25 mei. Dan is er ‘Ladies Night’ met
female DJ’s en vele extra’s voor bezoekende dames. Zaterdag 20 april
is er een grootser opgezet themafeest: ‘Kinky Beats’, waarbij iedereen
in extravagante kleding welkom is.
Ook zal er onder andere een ‘best
dressed contest’ gehouden worden.
Kaartverkoop à 5 euro per stuk start
aanstaande zaterdag in The Beach
vanaf 21.00 uur, gelijktijdig met het
begin van de Back in Time Dance
Classics Party.

Aalsmeerse belangstelling voor The Whatts

Zaterdag Blues Train FM
jubileumfestival in Shack
Oude Meer - Veel Aalsmeerse belangstelling afgelopen zaterdag 9
maart voor het optreden van The
Whatts in The Shack. Het is tot slot
een Aalsmeerse band en het is altijd
leuk om je plaatsgenoten en veelal
vrienden muziek te zien maken. Een
succesvol optreden overigens ook.
Er werd gedanst en met de bekende singel ‘Sweet Yvon’ werden delen meegezongen. The Whatts en
de bezoekers kijken terug op een
gezellige avond met een presentatie van afwisselend rock-, blues- en
ska-nummers. Aanstaande zaterdag 16 maart presenteert The Shack
een bijzondere activiteit. Blues Train

FM viert haar tienjarig bestaat en
doet dit met een festival met optredens van liefst vier bands. Het licht
en het geluid gaan aan voor Doghouse Sam & His Magnatones, voor
The Damned & Dirty, voor Dove &
Boweevil en voor King Mo. Bovendien zijn er optredens van enkele special guests. The Shack aan de
Schipholdijk 253 b in Oude Meer
gaat om 19.00 uur open. Showtime
is het vanaf 20.30 uur. De entree bedraagt 5 euro per persoon. Wie zeker het jubileumfeestje wil bezoeken, kan kaarten reserveren via info@theshack.info of bluestrainfm@
live.nl.

Muziek/theater
Donderdag 14 maart:
* Muziekvoorstelling Joris Linssen &
Caramba met ‘Licht’ in Crown Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Vrijdag 15 maart:
* Voorronde Popprijs Amstelland in
N201, Zwarteweg. Open v/a 20u.
* Groep 8 feest in Bon Ami, Dreef
van 19 tot 22.30u.
* Partytime in café de Praam met dj
Michel, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 16 maart:
* Gastdj’s Bink en Luuk vanaf 16u. in
café de Praam, Zijdstraat. ‘s avonds
Saturdance met dj Daniel.
* Cabaret, theater en muziek Bende
van Beuning mmv Trumpets of the
Lord in Oosterkerk, Oosteinderweg
269 vanaf 20u.
* Concert Sursum Corda in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.
* Festival Blues Train FM in The
Shack, Schipholdijk 253b in Oude
Meer. Showtime vanaf 20.30u.
* Tribute to Louis Armstrong door
Michael Varekamp (trompet) in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Bluesband Almaz Bros inc. in café
Ruimzicht, Leimuiderbrug v/a 22u.
* Back in Time met optreden Soulbrothers in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 17 maart:
* Babyconcerten in Crown Theater
Aalsmeer om 10.30, 11.30 en 12.30u.
Woensdag 20 maart:
* Familievoorstelling Zandkasteel,
op safari met wilde dieren in Crown
Theater, Van Cleeffkade 15. V/a 14u.
Zaterdag 23 maart:
* Concert Davanti met de Troubadours in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. Aanvang: 19.30u.
* Passieconcert ACOV in Open Hofkerk, Ophelialaan. Aanvang: 20u.
Exposities
14 t/m 16 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Exposante is Didi van der Velde.
Zaterdag 16 maart:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
Tot en met 17 maart:
* Expositie ‘Stuifmeel’ met negen
Aalsmeerse kunstenaars in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: iedere
donderdag t/m zondag 14-17u. Vanaf 23 maart nieuwe expositie ‘Trouwen in Oude Raadhuis 1937-1962’.
16 en 17 maart:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
16 t/m 23 maart:
* Portretten ‘Aalsmeer leest’ van
Monic van Erp in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Maart:
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
* Schilderijen van Caroline RullensEijkelboom bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Diversen.
Donderdag 14 maart:
* Borrel Aalsmeer in Crown Studio’s,
Van Cleeffkade van 17 tot 20.30u.
* Paaskien vogelvereniging in Wellant College, Linnaeuslaan v/a 20u.

* Speelavond DES in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Kaartavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 15 maart:
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 16 maart:
* Aalsmeer Flower Cup, internationale trampolinewedstrijden van 8
tot 18u. en finales v/a 19.30u. in De
Bloemhof, Hornweg.
* Schoonmaakactie op Westeinder.
Verzamelen 8.30u. bij watersportvereniging Nieuwe Meer, Uiterweg.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Lezing schrijver Tommy Wieringa
in bibliotheek Marktstraat van 20.15
tot 22u.
Maandag 18 maart:
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 372a, 20u.
* Koppelkaarten Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 19 maart:
* Open huis Open Hofkerk in Baken,
Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Thema-avond over geloofdopvoeding in jeugdruimte Open Hofkerk,
ingang Sportlaan v/a 20.15u.
Woensdag 20 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 21 maart:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* PCOB-middag in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad v/a 14.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing over Matthäus Passion in
Open Hofkerk, Ophelialaan v/a 20u.
Zaterdag 23 maart:
* Boomplantdag St. De Bovenlanden. Verzamelen 9u. bij Historische
Tuin, Praamplein.
* Landelijke compostdag. Gratis
compost af te halen bij gemeentewerf, Zwarteweg 77 van 9 tot 13u.
* Seringen rondvaarttocht. Vertrek
om 13.30u. bij Praamplein.
Vergaderingen
Donderdag 14 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.
Dinsdag 17 maart:
* Cursusavond tellen van huismussen en gierzwaluwen in gemeentehuis van 19.30 tot 21.30u.
Woensdag 18 maart:
* Ledenvergadering Drumfanfare
Melomanie in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19u.
Woensdag 20 maart:
* Vergadering Wmo-raad in kamer
11 in gemeentehuis v/a 15.30u.
Donderdag 21 maart:
* Raadavond over bezuinigingen in
de zorg en structuurvisie UiterwegPlasoever in gemeentehuis v/a 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
SCHERPE PRIJS:

Drumstokken
‘Agner’
set €

10,80

AANBIEDING:

Basgitaar
‘Greg Bennett’ (7/8)
van €275,- voor €

232,-

DÉ VIOOLSPECIALIST

SUPERAANBIEDING:

Diverse stemapparaten
o.a. ‘Intelli’ en ‘Motion’
€

12,50

KOOPJE:

Western ‘SX Guitars’
met element
€

139,-

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

Jazzconcert in Bacchus zaterdag

Louis Armstrongs’s Hot Five
Aalsmeer - Zaterdag 16 maart laat
trompettist Michael Varekamp de
muziek van de jonge Louis Armstrong herleven. In de jaren twintig zou trompetgenie Louis Armstrong de richting van de jazz blijvend bepalen. Swing, het spelen
van solo’s en virtuositeit gaven de
jazz een nieuwe impuls. Louis zou
geschiedenis schrijven met de Hot
Five en Hot Seven. Onder invloed
van zijn vrouw en pianiste Lil Hardin
was de eerste all star band in wezen een feit. Kid Ory, Johnny Dodds,
Lil Hardin zelf, ze zouden allemaal
uitgroeien tot iconen van de jazz.
Speciaal voor Bacchus heeft trompettist en jazzkenner Michael Va-

rekamp een programma samengesteld dat een regelrechte ode brengt
aan het vroege werk van dit muzikale genie. Een unieke kans om de
Armstrong klassiekers live vertolkt
te horen door topmusici uit de (inter)nationale jazzscene. Michael Varekamp is als trompettist van alle
markten thuis: hij maakte wereldtournees met de Dutch Swing College. Varekamp brengt de tribute samen met klarinettist David Lukacs,
trombonist Bart Goosen, banjospeler Wouter Nouwens en pianist Harry Kanters.Het KCA jazzconcert in
cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdag 16 maart
om 21.30 uur. Toegang: uw gift.

10 Nieuwe Meerbode
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Zaterdag postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16
maart staan de deuren van Het Parochiehuis in de Gerberastraat om
half tien weer open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. De
entree is gratis. Het is een van de
grootste ruilbeurzen uit de omtrek
van Aalsmeer. Er zijn diverse handelaren aanwezig en er kan gesnuffeld worden in de ruim 85 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels op de verenigingstafel. Neem
stockboek(en) met dubbele zegels
mee om te ruilen, ook dat kan hier.
Van de vele ruiltafels wordt altijd
dankbaar gebruik gemaakt. Deze
keer kan verder ook een kleine tentoonstelling bekeken worden van

Actieve ijsclub met landijsbaan

Cor, ruilbeursleider, over cactussen.
Echt de moeite waard om te zien
hoeveel soorten cactussen er bestaan, met en zonder bloemen. Verder kan een kijkje genomen worden
in de kavels die in de laatste veiling
van maart niet zijn verkocht. Hierbij
zitten nog mooie stockboeken over
onder andere Australië, België en
Ierland.
Op de ruilbeurs kunnen bezoekers
verder eveneens lid worden voor
slechts 10 euro tot 1 januari 2014.
Gewoon even gezellig bijpraten met
een kop koffie en een broodje of frisdrankje, kan ook. Uiteraard is er ook
weer een verloting voor hen die wat

Peter van der Vlugt, schrijver
van IJsclub De Blauwe Beugel
Aalsmeer - Peter van der Vlugt
zorgt ervoor dat de lezers van de
Nieuwe Meerbode steeds op de
hoogte worden gehouden van de
activiteiten, uitslagen en wedstrijdverslagen van IJsclub De Blauwe
Beugel. Zeker gedurende de herfsten wintermaanden is hij hier druk
mee, want de IJsclub organiseert
veel. Als kleine jongen stond Peter
van der Vlugt al op de schaats bij
IJsclub De Blauwe Beugel in Rijsenhout. Hij woonde aan de Rijnlanderweg tussen Rijsenhout en Hoofddorp en De Blauwe Beugel was
dichtbij. Schaatsen was toen zijn
grootste hobby. Nog steeds beoefent hij de sport met veel plezier als
recreant bij de actieve schaatsclub.
Sinds 2007 is hij verantwoordelijk
voor de public relations binnen de
club en schrijft hij de stukjes voor
de krant. Tevens heeft hij de overzichtelijke website gemaakt en onderhoudt hij die samen met iemand
anders zeer trouw.
Landijsbaan
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
mooie landijsbaan, kleedruimte en
een kantine aan het Konnetlaantje in Rijsenhout. Zodra de weersomstandigheden het toelaten gaat
de baan open en is iedereen welkom. Voordeel van schaatsen op
de landijsbaan is dat het ijs goed
wordt onderhouden, er een kantine en kleedruimte is, en toezicht
en er brandt ’s avonds licht. Verder is het een sociale aangelegenheid, want veel mensen uit de regio komen op de baan schaatsen.
IJsclub De Blauwe Beugel is opgericht in 1929 en heeft zo’n honderd
actieve leden, waarvan zestig wedstrijdleden. Mensen die alleen gebruik willen maken van de landijsbaan in Rijsenhout kunnen een zogenaamd familielidmaatschap afsluiten voor maar tien euro. In het
begin van het schaatsseizoen gaan
vrijwilligers van de club op pad om
deze jaarlidmaatschappen te verkopen. Voordeel van deze kaart is dat
mensen, zodra het mogelijk is, gratis op de landijsbaan mogen schaatsen en gebruik mogen maken van
alle faciliteiten. De trainingen van
de ijsclub worden vooral gegeven in
de half overdekte kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem, maar ook op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
De wedstrijdtrainingen worden gehouden op maandag-, woensdagen vrijdagavond. Peter traint iedere donderdagavond bij de recrean-

ten. “Gezellig een uurtje schaatsen
en daarna met z’n allen wat drinken”, vertelt hij. Leuk is ook dat club
in nauwe samenwerking met ijsclub Zwanenburg haar medewerking verleent aan het jeugdschaatsen. Hierbij kunnen kinderen vanaf
zes jaar spelenderwijs kennis maken met de schaatssport. De ijsclub
heeft hiervoor een aantal enthousiaste trainers. Peter van der Vlugt
is er trots op te kunnen melden dat
vele vrijwilligers zich inzetten voor
de club. Zowel in de kantine, als
de landijsbaan open is, organisatoren van activiteiten en het bestuur.
“We hebben een kritisch bestuur die
het werk van de ijsclub zeer serieus
neemt. Maar ik heb zeker ook respect voor Helmi Kramer van het secretariaat. Zij verzamelt onder andere altijd alle uitslagen en zorgt ervoor dat alles keurig op tijd bij mij
aangeleverd wordt voor de stukjes.”
Sportief gezin
Het gezin Van der Vlugt woont in
Hoofddorp, maar heeft binding
met Rijsenhout. Sowieso natuurlijk
via de IJsclub, maar ook de vrouw
van Peter komt hier vandaan en nu
ook de vriendin van zoon Bart, die
hij, hoe kan het ook anders, via het
schaatsen heeft leren kennen. Het
gezin is zeer sportief, vooral oudste zoon Bart is op schaatsgebied
een talent. De 20-jarige marathonrijder rijdt bij de eerste divisieploeg
Romex Restate. Hij heeft al heel
wat prijzen en records op zijn naam
staan en rijdt ook internationa-

Zomerseizoen
Het schaatsseizoen loopt van september tot eind maart, maar ook ’s
zomers is er voor de leden van de
schaatsclub veel te doen. Er worden
vanaf mei wekelijkse bostrainingen
in het Haarlemmermeerse bos georganiseerd en veel leden stappen op
de wielrenfiets voor de donderdagavondtrainingen en de verschillende
toertochten. “Dan breekt er voor ons
een wat rustigere tijd aan”, vertelt
Peter. “Minder reizen naar de trainingen en wedstrijden en de stukjes voor de krant en website worden
ook minder.” Maar voorlopig gebeurt er nog van alles bij IJsclub De
Blauwe Beugel. Aanstaande zaterdag 16 maart worden de clubkampioenschappen gehouden. Samen
met IJsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden strijden de schaatsers voor
het kampioenschap in de verschillende categorieën.
Meer informatie is te vinden op
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Vrijwilligers Dorcaswinkel komen
gemotiveerd terug uit Oekraïne!
Aalsmeer - De 6 vrijwilligers vanuit de Dorcaswinkel Aalsmeer hebben een drukke sponsorreis gemaakt
naar de Oekraïne. De agenda stond
vol. “Wij hebben veel gezien, beleefd
en zijn erdoor geraakt”, aldus het
zestal. Op zaterdagmorgen 2 maart
om 5 uur vertrok de bus uit Aalsmeer
naar Eindhoven. Vandaar uit met het
vliegtuig naar Hongarije en dan weer
verder met de bus naar de Oekraïne.
Het was een enerverende reis met

obstakels. De groep van 20 Dorcasreizigers kwam uit heel Nederland,
uit alle lagen van de organisatie in de
leeftijd van 18 tot 70 jaar. “Wanneer
je als vrijwilliger in de winkel werkt,
ben je niet altijd bewust van het grote geheel van de Dorcas organisatie. Wij hebben kunnen zien dat ons
werk het verschil kan maken. Door
veel projecten te bezoeken en gezien
te hebben dat het geld en de goederen zorgvuldig besteed en gecontro-

De ruilbeurs is open tot 15.00 uur.
Voor meer informatie over de beurs
kan contact opgenomen worden met
Cor via 0297-343885, met Gerboud
via 0297-345231 of kijk op de website
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
leerd worden”, legt het zestal desgevraagd uit. Dorcas werkt coöperatief
met verschillende kerkelijke organisaties samen. Daardoor zijn de lijnen kort en is er inzicht en overzicht.
Er zijn scholings- en educatieve programma’s bezocht, evenals de dagbesteding voor gehandicapten, een
ziekenhuispost, twee zigeunerkampen, waarbij voedselpakketten zijn
uitgedeeld, een dagbesteding voor
ouderen, en er zijn acht granny’s bezocht in verschillende gebieden. “Wij
waren aanwezig bij verdriet, gemis
en honger, maar ook bij vreugdevolle momenten. De opdracht van Dorcas om vanuit een zorgzame houding en medeleven een oplossing te
bieden, werkt hier echt op de lange termijn. Wij hebben het positieve
resultaat gezien en hebben nu nog
meer inspiratie en motivatie om aan
het werk te gaan in de Dorcaswinkel”, besluit het zestal.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 15
maart is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal is open vanaf 19.30
uur. De koffie en thee staan dan klaar.

Bastiaan wint!
Aalsmeer - Het ledenaantal is toegenomen bij de dartclub op dinsdagavond, dus een dartbord erbij. De
avond verliep hierdoor beter, omdat
eerder en vlotter de sets gespeeld
kunnen worden. De eerste plaats
was voor Sebastiaan Dolk, de tweede
was voor Franklin Dolk. De volgende dartavond is op dinsdag 19 maart
en begint om 20.00 uur in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal
is open vanaf 19.30 uur open.

Door Ilse Zethof

Zaterdag Sursum
Corda in concert

50 Portretten Aalsmeer Leest!

Fotogroep Aalsmeer

Annemieke Tukker wint
interne competitie
Aalsmeer - Tijdens de clubavond van
de Fotogroep Aalsmeer op 4 maart
stond de derde en laatste ronde van
de interne competitie met als thema
‘Architectuur’ op het programma. Ook
werd op verzoek van de leden voor
het eerst het technisch kwartiertje
geïntroduceerd, met als onderwerp
ISO-waarde. Na de mededelingen liet
voorzitter Adrie Kraan aan de hand
van enkele voorbeelden zien wat de
verschillen en consequenties zijn van
het gebruik van een lage of hoge ISOwaarde. Zo krijgt men op een bepaald
moment te maken met ‘ruis’, al kan dit
moment per camera verschillen. Na
een korte vragenronde over dit onderwerp was het tijd voor de interne
competitie. In deze competitie leveren
leden per ronde maximaal twee kleurenfoto’s en/of maximaal twee zwartwit foto’s in, die door de andere leden wordt beoordeeld met een cijfer van 0 tot 10. Daarbij mag een lid
de eigen inzendingen geen cijfer geven. Na drie rondes ontvangt het best
presterende lid per categorie een
mooie oorkonde en uiteraard eeuwige roem. Er waren 35 foto’s te beoordelen, waarvan acht zwart-wit foto’s.
Dat architectuur een ruim begrip is,
bleek wel aan de inzendingen. Waar-

le wedstrijden, waaronder in Zweden, Italië en Oostenrijk. Een ander
talent van IJsclub De Blauwe Beugel is Barts vriend Mats Stoltenborg,
die nu bij de topdivisieploeg Payroll
rijdt. De semi professionals zijn een
mooi visitekaartje voor de IJsclub.
Maar ook Menno Kramer is het vermelden waard volgens Peter van der
Vlugt. Hij is langebaanspecialist en
behaalt heel wat prijzen op de 300
en 500 meter.

zegels hebben kunnen vinden, maar
dan toch nog met een mooie plant
thuis willen komen.

bij de één denkt aan moderne architectuur, met veel glas, staal en beton,
denkt de ander juist aan architectuur van landschappen, monumentale panden of interieur. Het leverde
in ieder geval een gevarieerde selectie aan foto’s op. De uitslag van deze
ronde werd nog diezelfde clubavond
bekend gemaakt. De winnaars in de
categorie kleur zijn (1) Annemieke
Tukker, (2) Rien de Koning en (3) Bert
Looij. De winnaars in de categorie

zwart-wit zijn (1) Adrie Kraan, (2) Annemieke Tukker en (3) Marye Maarsen. De winnende foto’s werden besproken, waarna de leden die dat wilden ook andere foto’s konden laten
bespreken. Bij deze bespreking kwamen onderwerpen als compositie,
uitsnede en rechttrekken van gebouwen aan bod, waarmee een handreiking werd gegeven voor het eventueel verbeteren van de foto’s. De winnende kleurenfoto van Annemieke
Tukker werd door de leden gekozen
als de beste foto van de avond. Voor
de volgende clubavond op maandag
18 maart staan het onderwerp natuurfotografie en het tonen van vrij
werk op het programma.

Aalsmeer - De Aalsmeerse fotografe Monic Persoon maakt iedere drie
maanden een reeks portretten van lezende Aalsmeerders, met hun favoriete boek op hun favoriete plekje in
Aalsmeer of Kudelstaart. Deze portretten zijn doorlopend te bewonderen in
het Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat.
De serie omvat inmiddels vijftig prach-

tige zwart wit portretten, welke blijft
groeien en een prachtig beeld geeft
van wat, maar vooral ook hoe en waar,
Aalsmeerders graag lezen. Gedurende
de aankomende Boekenweek van 16
tot en met 23 maart, hangen de portretten in de kleine bovenzaal van De
Oude Veiling in de Marktstraat en zijn
te bezichtigen tijdens openingstijden.

De winnende foto Annemieke Tukker.

Een inwoonster stopt een formulier in één van de drie bussen, die geplaatst
zijn in het winkelcentrum Kudelstaart.

1e Kavel: Bezoek 2e kamer
Kudelstaart - Het eerste kavel voor
de dertiende veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart is al binnen. Oudburgemeester en Kudelstaarter Pieter Litjens (lid van het comité van
aanbeveling van de veiling) en tegenwoordig lid van de Tweede Kamer, biedt een rondleiding in de
Tweede Kamer aan voor een groep

van 10 tot 15 personen. Een buitenkans voor een bezoek aan het Binnenhof! Het tweede kavel kwam ook
al van een lid van het comité van
aanbeveling.
Kudelstaarter Ton van der Veldt is lid
van de Raad van Bestuur van softwarebedrijf AFAS. Als hoofdsponsor

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 16
maart geeft de christelijke muziekvereniging Sursum Corda haar jaarlijkse concert in, ditmaal, de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Thema van het concert is ‘Muziek van
over de hele wereld’. Dit jaar staat het
orkest onder leiding van oud-dirigent
Koert Dirks, die sinds 2 maanden
tijdelijk het dirigentenstokje heeft
overgenomen. Iedereen is van harte
welkm. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar
en kosten 7,50 euro per stuk. Voor
donateurs is de entree gratis.
van de voetbalclub AZ biedt hij vier
kaarten aan voor een bezoek aan
een voetbalwedstrijd van AZ, met
eten voor de wedstrijd en zitplaatsen in de VIP-box. Andere inwoners
van het dorp kunnen ook bijdragen
leveren aan de veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart. Daartoe kunnen
zij de vorige week huis-aan-huis
ontvangen formulieren invullen en
die dan (tot 6 april) deponeren in
de speciale veilingbussen bij Albert
Heijn, bakkerij Van Leeuwen en slijterij Gall & Gall in het winkelcentrum van Kudelstaart. De ervaring
leert dat lokaal aangeboden diensten het erg goed doen tijdens de
veiling. Maar natuurlijk mag een bijdrage in contanten ook. Daarvoor
staat de bankrekening 3001.07.927
van Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart open. Met behulp van deze bijdragen van inwoners van Kudelstaart en van het lokale bedrijfsleven worden aantrekkelijke veilkavels voor 11 mei (de avond van de
veiling) in het Dorpshuis samengesteld. Verenigingen, clubs en stichtingen uit Kudelstaart die (voor een
goed onderbouwd doel) een financieel zetje in de rug willen hebben,
kunnen tot en met 30 april een aanvraag indienen bij Kudelstaart voor
Kudelstaart. Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de
website www.kudelstaart.com
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Politie zoekt getuigen
12 Nieuwe Meerbode

Aalsmeer te laten zien. “De medewerkers waren zeer onder de indruk
van het feit dat de bloemveiling FloraHolland 64% van de wereldhandel
verzorgt en met een jaaromzet van
4,2 miljard zo’n grote motor is van
de nationale economie”, aldus de
wethouder. Bij FloraHolland zijn 77
importlanden en 146 exportlanden.
Op de klok zijn gemiddeld 125.000
transacties per dag.

Hoofdwond juwelier na
overval met hamer
Aalsmeer - Op dinsdag 12 maart
rond tien uur in de ochtend heeft
een overval plaatsgevonden op een
juwelierszaak in de Ophelialaan. Een
Chinese of licht getinte man stapte,
met een hamer, de winkel binnen en
bedreigde de juwelier. De overvaller sloeg de juwelier op zijn hoofd
en deed vervolgens enkele graaien
in de vitrines. Toen hij zag dat de juwelier niet alleen was, ging hij er te
voet vandoor. De politie is direct in
de buurt een zoektocht gestart naar

de overvaller. Ook speurhonden zijn
ingezet en via burgernetwerk werden inwoners opgeroepen naar de
overvaller uit te kijken, maar vooralsnog is de man niet aangehouden.
Er zijn enkele sieraden terug gevonden. De juwelier raakte overigens
licht gewond. Hij is ter plaatse behandeld door medewerkers van de
ambulancedienst. De overval heeft
nog de volle aandacht van de politie.
Getuigen kunnen zich melden via
0900-8844 of anoniem 0800-7000.

Nieuwe trend?!

Wethouder Ad Verburg en Ineke Veenstra geven uitleg over het belang van
FloraHolland voor de Nederlandse economie.

Op uitnodiging wethouder Verburg

Medewerkers Amstelveen
Fietsen uit schuren gestolen te gast bij FloraHolland

Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 6 op donderdag 7 maart
is in een drietal schuren in Kudelstaart ingebroken en zijn de
dieven er vandoor gegaan met de
fietsen van de bewoners. Uit de
schuur bij een woning in de Zijlijnstraat hebben inbrekers een damesfiets van het merk Batavus, type Weekend gestolen. De fiets
heeft acht versnellingen en beschikt over trommelremmen. Het
framenummer van de fiets eindigt
op 34. Ook is een Gazelle Eclips
herenfiets ontvreemd, eveneens
met trommelremmen. Het framenummer van dit rijwiel eindigt op
76. De schuur was goed afgesloten
door de bewoners. Ook de fietsen
waren op slot gezet.
Ook de buurman is gedupeerd.
Toen hij het verhaal hoorde, ging
hij polshoogte nemen bij zijn eigen schuur en ontdekte dat de-

ze eveneens open gebroken was.
Uit de schuur zijn een grijze Giant
Centro herenfiets en een Gazelle Chamonie dames meegenomen.
Het serienummer van de herenfiets eindigt op 69. De damesfiets
heeft een witte kettingkast en grijze spatborden. Het serienummer
eindigt op 95. De fiets is voorzien
van een fietstas van het merk Basil
in de kleur paars. Tussen zeven uur
‘s avonds en zeven uur in de ochtend is in de schuren ingebroken.
Dezelfde nacht zijn fietsdieven ook
actief geweest in de Amperestraat.
De zijdeur van de garage is geforceerd en gestolen zijn een Batavus Jakima herenfiets met het serienummer eindigend op 84 en een
meerkleurige Matra Monza competition racefiets. Tussen vier uur
woensdagmiddag en twaalf uur
donderdagmiddag hebben de dieven de garage bezocht.

Gratis cursusavond 19 maart

Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg heeft op 7 maart bijna 40 beleidsmedewerkers van de gemeen-

te Amstelveen uitgenodigd bij bloemenveiling FloraHolland om wat
van de fantastische economie van

Foto-onderschrift: Wethouder Verburg neemt de video over de nieuwe N201
in ontvangst. Op de foto Paul van Oostveen, Wethouder Verburg, Jan Ran en
Ronald van Eijk (van links naar rechts).

Gemeente zoekt huismus Video over nieuwe N201
voor wethouder Verburg
en gierzwaluw tellers!
Aalsmeer - Op dinsdag 19 maart
organiseert de gemeente Aalsmeer
samen met Landschap Noord-Holland (LNH) een gratis cursusavond
om huismussen en gierzwaluwen
in Aalsmeer te tellen. De avond is
in het gemeentehuis en begint om
19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Alle geïnteresseerden jong en oud zijn
hierbij van harte welkom. Wethouder Rik Rolleman: “Ik vind het niet
alleen belangrijk om te investeren
in de natuur maar ook in een netwerk van mensen die graag bezig
zijn met en in de natuur. Wij hopen
met dit project het natuurnetwerk in
Aalsmeer te versterken niet alleen
bij de volwassenen maar ook bij de
jeugd en de kinderen.” In 2012 heeft
Landschap Noord-Holland in opdracht van de gemeente Aalsmeer
een natuurwaardenkaart opgesteld.
Uit deze kaart is naar voren gekomen dat de gemeente Aalsmeer belangrijk is voor vele verschillende
soorten planten en dieren, onder
andere de beschermde huismussen
en gierzwaluwen. Beide soorten gebruiken vele gebouwen in Aalsmeer

om in te broeden. De gemeente Aalsmeer wil graag weten waar
deze soorten verblijven en broeden
om ze beter te kunnen beschermen.
Op de cursusavond wordt informatie gegeven over het leven van mussen en gierzwaluwen en hoe ze geteld kunnen worden.
De huismussen worden overdag
geteld in het weekend van 20 en
21 april. Iedereen kan hieraan meedoen door in eigen tuin, straat of
wijk mussen tellen. Ervaring is niet
nodig om mee te doen aan de mussentellingen. De gierzwaluwen worden op 25 juni en 9 juli in de avond
geteld. De gierzwaluw is een lastig
te tellen soort. Iedereen die wil helpen de gierzwaluwen te tellen krijgt
hiervoor een gratis gierzwaluwcursus aangeboden. Iedereen is van
harte welkom op deze cursusavond.
Graag opgeven via info@aalsmeer.
nl t.a.v. André van der Poel. Ook
wordt er dit jaar een cursus vleermuizen georganiseerd. Meer informatie hierover komt rond mei dit
jaar. Opgeven hiervoor kan al wel.

Hebben Aalsmeerders wat met vogels? De slechtvalken genieten plaatselijk
veel bekendheid en nu er zilverreigers gesignaleerd zijn, is ook hiervoor de belangstelling groot. Luci Beumer ‘spotte’ er als eerste twee nabij het Topsvoortsebos in de Westeinderplassen. Inmiddels zijn de opvallend witte vogels door
meerdere inwoners gezien, onder andere bij de Molenvliet, bij de vijver in de
Hornmeer en in een akkerland langs de N201. Afwachten is nog of de twee
een nest gaan bouwen en Aalsmeer ook wat zilverreigers betreft haar eigen
broedpaar krijgt. Het wordt nog druk: Slechtvalken volgen, zilverreigers ‘spotten’ en binnenkort ook huismussen en gierzwaluwen tellen...

Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
heeft op 7 maart een video over de
nieuwe N201 in ontvangst genomen,
die gemaakt is door de Film- en Videoclub Aalsmeer, die 60 jaar bestaat.

In de film zijn interviews te zien met
wethouder Verburg, oud-burgemeester Pieter Litjens, Dick de Geus van
Wijkraad de Dorper en Monique Eikelenboom van Projectbureau N201+

Functionaliteit en leeftijdsopbouw

Evaluatie college B&W van
speelplaatsen in Aalsmeer
Aalsmeer - In het college van B&W
is dinsdag 5 maart het speelruimteplan 2001 - 2012 geëvalueerd. In deze evaluatie zijn alle speelplekken
in kaart gebracht en is er voor elke
speelplek gekeken naar functionaliteit, leeftijdsopbouw en situering.
Aan de hand van de evaluatie is gekeken in hoeverre de speelplaats voldoet aan deze drie criteria. Wethouder Rik Rolleman: “In Aalsmeer zijn
ongeveer 130 speelplaatsjes met 530
speeltoestellen. Het is belangrijk dat
de speelvoorziening aansluit bij de
leeftijdsopbouw in de omgeving rond
de speelplaats. Iedere 5 jaar evalueert de gemeente alle speelplekken
in Aalsmeer en kijkt of ze voldoen
aan de criteria. Het aantal kinderen
in een wijk of de leeftijd van de kinderen kan veranderen. Ook speelt
mee of de omgeving, rondom de
speelplek, veranderd is. Op basis van
deze evaluatie zijn alle speelplaatsen goed bekeken. Voorgesteld is
om 5 nieuwe speelplekken te realiseren en 17 speelplaatsen in te richten
voor een andere leeftijd. Vooral tieners hebben nu te weinig voorzieningen. Daarnaast is voorgesteld om 17
plekken uit te breiden en 29 speelplekken op te heffen. Over de invul-

ling van al deze wijzigingen worden
de komende tijd gesprekken gevoerd
met de wijkraden. Daarnaast worden
de bewoners maar vooral kinderen
en ouders uitgenodigd bij de uitwerking van de individuele speelplekken
hun mening te geven.” Het speelruimteplan is op totaal 19 punten geevalueerd. Een van de belangrijkste

Schiphol-Rijk - In het weekend
van 15 tot en met 18 maart zijn er
werkzaamheden aan diverse kruisingen in Schiphol-Rijk. Het gaat
om de kruisingen Kruisweg met
de Fokkerweg, Fokkerweg met de
Koolhovenlaan en de Koolhovenlaan met de Cargo Entrance. Deze
kruisingen worden gereed gemaakt
voor de aansluiting op de nieuwe N201. De verkeersregelinstallaties, belijning en bebording worden aangepast. Het verkeer wordt
zoveel mogelijk om de werkzaam-

heden heen geleid. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 15
maart vanaf 20.00 uur ’s avonds tot
maandag 18 maart 05.00 uur in de
ochtend. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk een aantal
dagen opschuiven.
Voor de meest actuele stand van zaken kan de website geraadpleegd
worden: www.n201.info, Bij vragen
over de werkzaamheden kan gebeld
worden met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via
0800-0200600.

punten is de veiligheid. Hiervoor laat
de gemeente ieder kwartaal een inspectie uitvoeren. Alle speeltoestellen in Aalsmeer voldoen aan de wettelijke normen. Een ander evaluatiepunt is het bewonersinitiatief. Een
goed voorbeeld van een bewonersinitiatief is de speelplek in het Weteringplantsoen. Door een initiatief van
bewoners rond het plantsoen is er in
2012 een leuke speelplaats bijgekomen voor kinderen tot 12 jaar. Aan
de hand deze evaluatie wordt een
planning gemaakt wanneer er speelplaatsjes aangelegd, aangepast of
verwijderd worden. De volgende evaluatie vindt plaats in 2017.

‘Treffende stemmen’ met
Davanti en Troubadours
Aalsmeer - Zaterdag 23 maart treft
het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti het vocaal ensemble de Troubadours uit Enschede. Elkaar overtreffen
is niet aan de orde. Beide koren hebben elkaar ontmoet tijdens het Festival
of Equal voices in Hengelo in 2011. De
16 vrouwen van Davanti werden door
de jury uitgeroepen tot winnaar en beschreven als een “voortreffelijk koor
dat bezield en geconcentreerd ècht
samen musiceerde.” Ook merkte de
jury op dat Davanti plezier heeft in het

Nominatie Boerenvreugd
Kroonappel van Aalsmeer
Werken aan kruisingen

van de provincie Noord-Holland. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg geeft in de film het belang van
deze weg voor de lokale, maar ook
nationale economie aan. Hij geeft
ook aan dat door de afwaardering
van de oude N201, die midden door
Aalsmeer loopt, de overlast grotendeels zal verdwijnen. In de film komt
ook naar voren dat de N201 de druksbereden Provinciale weg van Nederland is. Met 40.000 autobewegingen
per dag. Monique Eikelenboom van
Projectbureau N201+ van provincie
Noord-Holland geeft in de film aan
dat door de nieuwe weg dit verkeer
sneller bij de A4 en A9 kan komen en
dus sneller het gebied uit is. Ze geeft
aan dat de + van N201+ staat voor de
extra zaken die ook bij het project horen. Dit is de natuurcompensatie die
in verschillende gebieden uitgevoerd
wordt. Zo is een nieuw gebied ingericht voor de zeldzame rugstreeppad.
Ook de aanleg van bedrijventerreinen
langs de nieuwe weg horen hier bij.
De videofilm is gemaakt door Ronald
van Eijk, Paul van Oostveen en Jan
Ran (camera). Jan van Unen (geluid)
en Bert van Scheppingen (samenstelling en montage) hebben ook aan de
film meegewerkt.

Concert in Doopsgezinde kerk

Stem mee dit weekend!

Aalsmeer - Dit jaar bestaat kinderboerderij Boerenvreugd 20 jaar. Boerenvreugd is genomineerd als ‘Kroonappel van Aalsmeer’. Op 15, 16 en 17
maart kan er gestemd worden en kunnen inwoners ervoor zorgen dat Boerenvreugd deze titel in de wacht sleept.
Het Oranjefonds zoekt organisaties
die iets bijzonders betekenen voor de
lokale samenleving, die een veelheid
aan activiteiten hebben, die bijzondere mensen verbinden en die al jaren
het kloppend hart zijn. Per gemeente
en categorie wordt één lokaal initiatief
gekozen. In de categorie Buurt is kinderboerderij Boerenvreugd genomineerd. De winnaars per gemeente dingen uiteindelijk mee naar een landelijke finale, en uiteindelijk mag de winnaar een geldprijs in ontvangst nemen

Per jaar gaat het om 12,5 miljard
stuks verkochte bloemen en planten. Bij FloraHolland werken 4100
medewerkers. De directe en indirecte werkgelegenheid binnen de
sector bestaat uit 250.000 voltijdbanen. Greenport Aalsmeer is naast
Schiphol en de Rotterdamse haven
een van de drie economische Mainports van Nederland en draagt voor
20% bij aan het overschot van de
Nederlandse handelsbalans. Jaarlijks bezoeken 100.000 toeristen de
bloemenveiling in Aalsmeer. Greenport Aalsmeer is één van de zes
Greenports in Nederland. Het is het
grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling
Aalsmeer.

van 50.000 euro. Dat Boerenvreugd
meedingt naar uiteindelijk de landelijke nominatie, is geen toeval. Twintig
jaar geleden is Boerenvreugd als origineelste initiatief van Nederland gekozen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Nationaal Jeugdfonds. In november 1993 opende Hare Majesteit Koningin Beatrix de kinderboerderij als beschermvrouwe van
het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton). Het bestuur van de kinderboerderij heeft dus enige ervaring met koninklijk bezoek. Toevallig lopen er momenteel ook twee kalveren rond die
Amalia en Ariane heten. Bent u ook
een supporter van Boerenvreugd?
Stem dan op 15, 16 of 17 maart voor
Boerenvreugd via www.kroonappels.nl
onder ‘Aalsmeer’ en ‘buurt’.

zingen en dat wist uit te stralen naar
het publiek. De 20 mannelijke zangers
van de Troubadours werden bij dit festival winnaar in hun eigen categorie.
Ze omschrijven zichzelf als een kleine,
maar bijzonder verfrissende verschijning. De kracht van de Troubadours
ligt niet in een massieve koorklank. De
klank is uitgebalanceerdt en geraffineerd. Er wordt gezocht naar composities met een ernstig karakter en muziek met een knipoog. Het ensemble
heeft in het verleden verschillende nationale en internationale sucessen behaald. Ze zingt een breed programma met vier accenten: Renaissance,
Schubert, nieuwe muziek (close harmony 20e eeuw) en bewerkingen van
volksliederen. Davanti zingt vooral acapella en wordt bij enkele stukken op
de vleugel begeleid door Theo Griekspoor. Er is de laatste tijd hard gewerkt
aan het instuderen van een nieuw programma. ‘Treffende stemmen’ belooft
een programma van verrassende kwaliteit en variëteit met hoogstaande optredens van twee top koren! Het concert op 23 maart vindt plaats in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
55 en begint om 19.30 uur. De zaal
is vanaf 19.00 open. Na het concert,
dat inclusief pauze ongeveer twee
uur duurt, is er nog gelegenheid om
na te praten met een drankje. Kaarten
kosten 10 euro, kinderen tot en met
12 jaar betalen 5 euro entree. Kaarten zijn te koop bij het Boekhuis in de
Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein en Gall&Gall in winkelcentrum
Kudelstaart. Ook is het mogelijk kaarten te bestellen via: davanti@hotmail.
nl of telefonisch via 06-30155387 (na
18.00 uur).

Braaksporen op
twee woningen
Aalsmeer - In de nacht of de vroege ochtend van woensdag 6 maart
is geprobeerd in te breken in een
tweetal woningen in Perronzijde.
Een bewoner ontdekte braaksporen
aan een raam en een deur. Toen hij
bij de buren ging kijken, ontdekte
hij dat hier op dezelfde manier was
getracht de woning te betreden. In
beide gevallen is het niet gelukt.

Sieraden weg na
inbraak woning
Aalsmeer - Op donderdag 7 maart
is tussen een uur in de middag en
half tien ‘s avonds ingebroken in
een woning in de IJsvogelstraat. De
schuifpui aan de achterzijde is door
dieven geopend. Het hele huis is
doorzocht. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met sieraden van de
bewoners.

Bromfiets weg
en weer retour
Aalsmeer - Op vrijdag 8 maart
is tussen negen en tien uur in de
avond een bromfiets gestolen voor
een woning in de Schoolstraat. De
zwarte Piaggio Fly was op slot gezet tussen twee rekken. De diefstal
was van korte duur, want de volgende dag, zaterdag 9 maart rond half
vijf in de middag, is de scooter terug
gevonden in de Begoniastraat, hoek
2e J.C. Mensinglaan. De brommer
werd door agenten aangetroffen
tegen een muurtje en is inmiddels
weer in het bezit van de rechtmatige eigenaar.

Retro scooter uit
tuin gestolen
Aalsmeer - Op woensdagavond 6
maart is vanuit een tuin in de Fuutlaan een scooter gestolen. De eigenaar had zijn bromfiets op slot gezet
en is gelijk in de auto van een vriend
gestapt en weggereden. Tussen half
negen en elf uur in de avond is de
scooter meegenomen. Het betreft
een zilverkleurige Znen (Chinese
kopie van een retro scooter) met
kenteken FV-736-S.

Gebroken heup
na valpartij
Aalsmeer - Op donderdag 7 maart
om half twee in de middag is een
vrouw gevallen tijdens de oversteek
bij de kruising van de Zijdstraat met
de Uiterweg en de Stationsweg. De
politie en de ambulancedienst waren
snel ter plaatse. De 86 jarige vrouw uit
Leimuiden is met een gebroken heup
vervoerd naar ziekenhuis Amstelland.

Gratis compost
op 23 maart!
Aalsmeer - Bewoners van vijftien gemeenten in de regio van afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden kunnen op zaterdag 23 maart,
tijdens de landelijke compostdag,
weer gratis compost ophalen bij de
milieustraat of gemeentewerf. Deze
actie is jaarlijks terugkerend en heeft
als doel bewoners te belonen voor
hun inspanningen om organisch en
gft-afval gescheiden aan te leveren
en zo een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt het organisch afval onder andere tot compost
en bewoners krijgen hun ingezamelde afval nu dus terug in de vorm van
compost! Voor het ontvangen van
gratis zakken compost – het aantal
gratis zakken verschilt per gemeente - is het tonen van legitimatie verplicht! Wees er snel bij want op is op!
Aan de landelijke compostdag doet
ook de gemeente Aalsmeer mee. Op
23 maart is gratis compost af te halen bij De Meerlanden aan de Zwarteweg 77 tussen 9. 00 en 13.00 uur.

Wmo-raad in
vergadering
Aalsmeer - Woensdag 20 maart vergadert de Wmo-raad om 15.30 uur in
kamer 011 van het gemeentehuis op
het Raadhuisplein. De vergadering is
vrij toegankelijk. In verband met de
beveiliging van het gemeentehuis is
het praktisch wanneer u zich even
aanmeldt bij Berend Vollmuller via
360963, zodat u kan worden begeleid naar de vergaderruimte.
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Alle seinen op groen voor
Greenport Aalsmeer

De Wegwijzer en Solidoe
De Stek gezond op één lijn
Aalsmeer - Solidoe De Stek en
PCBS De Wegwijzer hebben samen
met Betterismore Wellness een traktatieboekje gemaakt.
Kinderen kunnen op deze manier
met hun ouders ideeen opdoen voor
een creatieve, gezonde en coole
traktatie. Maandag 18 maart gaan
de kinderen zelf traktaties uit het
boekje maken. ’s Avonds worden
de traktaties samen met het boekje
aan ouders en kinderen van basisschool De Wegwijzer aangeboden.
Later vindt dezelfde activiteit op Solidoe De Stek plaats. Reden van dit
gezamelijk initiatief is het promoten van gezonde voeding bij kinderen en ouders. Het verzoek om ‘gezond’ te trakteren bijvoorbeeld blijkt
in de praktijk toch nog wat lastig.
Beide organisaties zijn op dit moment bezig te kijken hoe er aan een
gezond traktatiebeleid verder vorm
kan worden gegeven. Niet alleen
het trakteren staat op de agenda,
ook het voedingsbeleid wordt onder
de loep genomen. Kinderen verblijven op bijvoorbeeld het Kindercentrum meestal een hele dag en dat
soms een aantal dagen in de week.
Tijdens de TussenSchoolseOpvang

(TSO) en op de Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt ook gegeten en
gedronken. Kinderopvang Solidoe
vindt gezonde voeding belangrijk.
Naast het bieden van gezonde voeding heeft het Kindercentrum, gelijk
aan de school, een rol in de ontwikkeling en opvoeding van het kind.
Kennis en bewustwording van voeding hoort daarbij. Heleen Broerse van basisschool De Wegwijzer
is vanuit die gedachte aan het begin van dit schooljaar gestart met
Schoolgruiten (gruiten = groenten + fruit). Dat houdt in dat kinderen de eerst helft van het schooljaar 3 dagen groente en fruit door
school aangeboden krijgen wat tijdens de pauze in de klas genuttigd
wordt. Daarna worden de fruitdagen
in stand gehouden en nemen kinderen hun eigen groente en fruit mee
naar school. Kinderen en ouders
zijn enthousiast, want wat blijkt: in
groepsverband hetzelfde eten, en in
dit geval gezond, is niet alleen lekker en gezellig maar ook leerzaam!
De activiteit en het aanbieden boekje zal hier verder aan bijdragen. Voor
meer informatie: www.betterismorewellness.com.

Boerenvreugd Aalsmeer zoekt
aanpakkers voor vrijdag
Aalsmeer - Net als afgelopen jaren werkt Boerenvreugd ook dit jaar
weer mee aan NLDoet, op vrijdag
15 en zaterdag 16 maart. Dit jaar is
de vernieuwing van de speeltuinbodem hoog op de agenda van de kinderboerderij gezet. De schorslaag
die nu over de bodem verspreid ligt,
is inmiddels, na 8 jaar intensief gebruik en door natuurlijke vertering,
behoorlijk ingeklonken tot een laag
van niet meer dan 10 cm. Om de veiligheid van de kinderen te kunnen
waarborgen, is een goede schorslaag
noodzakelijk en daarom wordt deze
aanstaande vrijdag en zaterdag vernieuwd. Dat gebeurt door eigen vrijwilligers en met hulp van mensen die
zich speciaal voor deze klus hebben
opgegeven via www.NLDoet.nl. Lions Club Aalsmeer heeft zich bereid
verklaard om op zaterdag de nieuwe schorslaag aan te brengen. Voor
de vrijdag is de kinderboerderij nog
op zoek naar helpende handen, voor
het verwijderen van de oude laag.
Onder andere wethouder Rik Rolleman is vrijdag van de partij. De vrij-

willigers-voor-een-dag worden vanzelfsprekend door de kinderboerderij in de watten gelegd. Er wordt gezorgd voor koffie met wat lekkers, en
verder zijn er broodjes en soep voor
de lunch. Boerenvreugd hoopt hierdoor het seizoen dit jubileumjaar met
een verse en veilige speeltuinbodem
te kunnen beginnen. Meer informatie: www.boerenvreugd.nl.

Voorjaar met narcissen in
Meer Aalsmeer Winkeldorp
Happy maakt van al zijn ballonnen de leukste figuren, van Kees
Flodderpet tot Octopus, maar ook
het piratenzwaard uit ‘The Pirates
of the Caribean’. Voor het schminken van kinderen komt Clown Saffie mee. Zij maakt op verzoek bij alle kinderen, die een beroep op haar
doen, de leukste sminkcreaties.
Meer Aalsmeer Winkeldorp viert alvast het begin van de lente. Doet u
mee? U bent van harte welkom in
het Centrum.

Cursus ‘Homeopathie
bij acute klachten’
Aalsmeer - Tijdens de cursus ‘Homeopathie bij acute klachten’ leren
de deelnemers werken met 37 homeopathische geneesmiddelen. Na
het volgen van de cursus bent u zelf
in staat om bij acute klachten direct
een homeopathisch geneesmiddel in
te zetten. Door het gebruik van deze geneesmiddelen is het meestal
niet meer nodig om pijnstillers, medicijnen of antibiotica te gebruiken. Bij
acute klachten zal een goed gekozen
homeopathisch geneesmiddel snel
werken, soms al na 10 minuten. Tij-

dens de cursus wordt onder andere
aandacht besteed aan kneuzingen,
verbranding, steken/beten, hoesten,
verwonding, oorontsteking, blaasontsteking, spugen, diarree, reisziekte, griep en koorts. De cursus bestaat uit de woensdagavonden 3, 10
en 24 april van 20.00 tot 22.00 uur en
wordt gegeven in de praktijk van ‘Catinka, met het oog op gezondheid’ in
de Wilgenlaan 14. De kosten zijn 50
euro inclusief de syllabus en een kop
thee. Graag van te voren aanmelden
via 0297-363848 of info@catinka.nl.

Nieuws van Soundsation
Aalsmeer - Op 23 februari is een korenavond in 7Street gehouden waar
acht koren diverse optredens verzorgden. Popkoor Soundsation was
één van de acht. Het eerste optreden
was in het Grand Café en het tweede in The Club. De liedjes varieerden
van een Queen medley tot Tranen gelachen. Ook hebben de mannen hun
mannenlied Rythm of Love en de
vrouwen That Man ten gehore gebracht. Het was een geslaagde en gezellige avond en zeker voor herhaling
vatbaar. Op 9 maart was Soundsation uitgenodigd door Duo Plant om tijdens de opening van hun groothan-

Uithoorn - De Nissan Juke is gedurfd. De kleine crossover valt in de
smaak bij het jonge publiek, vooral vanwege het extravagante design.
De Nissan Juke is gevormd door een
kruising tussen een gewone hatchback en een sportcoupé en staat

bol van de adrenaline en sportiviteit. Nissan Nieuwendijk heeft drie
Nissan Jukes op voorraad met een
voordeel van maar liefst 3000 euro. Wie graag de show steelt en wil
profiteren van dit buitenkansje weet
Nissan Nieuwendijk aan de Zijdelweg vast en zeker te vinden.

Zaterdag open dag!

Kennismaken bij Heliomare
Aalsmeer - Het behandel- activerings- en afasiecentra Aalsmeer
laat iedereen graag kennis maken
met het aanbod van het centrum.
Op zaterdag 16 maart wordt een
open dag van zorg en welzijn georganiseerd en iedere belangstellende is welkom. Over 2 jaar valt het
activeringscentrum onder de Wmo
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dan heeft de gemeente zeggenschap over een deel van
de zorg. Deze verschuiving van de
AWBZ naar de Wmo biedt veel kansen. Kansen om voor elkaar iets te
betekenen: Inwoners voor de locatie en Heliomare als zorgaanbieders
voor u of uw naasten. Een greep uit
de mogelijke ondersteuning die Heliomare biedt: valtraining voor ouderen, sporten voor ouderen en mensen met een beperking, computertraining, bloemschikken, boodschappendienst, het starten van een
Repair Café en nog veel meer. Tij-

dens de Open Dag willen medewerkers van Heliomare graag met bewoners in de regio in contact komen
om te praten over de toekomst, van
gedachten te wisselen en ideeën op
te halen. Op de open dag worden
rondleidingen gegeven en is er uitleg over de mogelijkheden van het
centrum. Verder zijn er kraampjes
voor de verkoop van handgemaakte producten en hapjes. Tevens kan
deelgenomen worden aan interactieve spellen op de Wii voor jong en
oud en u kan kennis gemaakt worden met MBVO (Meer Bewegen
voor ouderen).
Onder alle bezoekers van de open
dag worden drie prijzen verloot. U
doet mee door tijdens de opening
de advertentie elders in deze krant
in te leveren en te voorzien van
naam en adres. De open dag in Heliomare aan de Zwarteweg 98 is zaterdag 16 maart van 11.00 tot 15.00
uur!

Wonen met hart en ziel
bij Decorette Piet

Clowns Happy en Saffie voor jeugd

Aalsmeer - De lente begint bijna en dit wordt gevierd. Aanstaande zaterdag 16 maart ontvangen bezoekers aan het Centrum tijdens het
winkelen in Meer Aalsmeer Winkeldorp een bosje narcissen van bloemenmeisjes. Zij delen deze tussen
12.00 en 15.00 uur uit in het Centrum. Ook aan de jeugdige bezoekers is gedacht. Kinderen kunnen
kennis maken met Clowns Happy
en Saffie. Zij fleuren de straat op
tussen 12.00 en 15.00 uur. Clown

Buitenkansje bij Nieuwendijk

delscentrum een aantal liederen voor
het winkelend publiek te zingen. Het
was erg leuk om vanaf grote hoogte
te zingen en te zien dat het binnenkomend publiek verrast omhoog keek.
“Voor ons een leuke ervaring”, aldus
de koorleden. Wie ook zin heeft om te
zingen in een koor is van harte welkom bij Soundsation. De eerste kennismaking kan de jaarlijkse ledenvergadering zijn. Deze vindt dinsdag 26
maart vanaf 20.15 uur in de bovenzaal van De Oude Veiling in de Marktstraat. Hier wordt ook iedere dinsdagavond gerepeteerd. Meer weten? Kijk
op www.soundsationaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Decorette woonatelier presenteert de nieuwe voorjaarstrends voor 2013. In de sfeervol ingerichte winkels wordt u door
de verschillende trendbelevingen
verrast en geïnspireerd. Kom ervaren wat wonen met hart en ziel inhoudt en ontdek onder vakkundige begeleiding uw persoonlijke stijl
en wensen. Maak van uw huis een
thuis, met hart en ziel.Natuur is een
onuitputtelijke bron van inspiratie.
De liefde voor ambacht, handwerk
en tradities is duidelijk zichtbaar in
de authentieke collecties die deze
trend typeren. Natuurlijke ruwe vormen en materialen als leder, canvas
en oud glas zijn onlosmakelijk verbonden met deze sfeer. Landelijke
items mixen uitstekend met stadse
elementen. Oude koffers, vazen of
keramiek wordt nieuw leven ingeblazen door ze te voorzien van volle aardetinten als zand, legergroen
en staalblauw. De industriële look is
stoer, ruig en robuust en krijgt door
aanvulling van wollige zachte materialen tegelijkertijd een warm karakter en optimaal comfort. Versleten leer, verweerd hout en ruw beton tonen de schoonheid van imperfectie. Vergrijsde tinten van weleer zijn geherwaardeerd en voeren
in deze sfeer de boventoon. Zij laten
ruwe muren en houtstructuren opnieuw spreken. Je veilig onderdompelen in een oase van rust en sereniteit, kan uiteraard ook. Genieten

van een tot leven gekomen impressionistisch schilderij van een Franse
grootheid. Zachte tinten als oudroze, parelmoer, mauve en brons gecombineerd met transparante en
zijden stoffen verleiden en verzachten. Vul deze basis zorgvuldig aan
met porseleinen, gouden en zilveren
accessoires en creëer een woonsfeer om heerlijk bij weg te dromen.
Wie wordt niet geraakt door de allure van het oude Hollywood en haar
legendarische sterren. Stralend, rijk,
gevierd en excentriek, dat hoort bij
luxe. Uitgesproken grafische dessins en patronen in combinatie met
rijke materialen als bont, chintz en
kant typeren deze van luxe doordrenkte sfeer. Materialen in champagne, koper en metaaltinten mogen glanzen, stralen en blinken en
steken prachtig af in een basis decor van zwart en wit. Vakmanschap,
aandacht, service en beleving zijn
de kernwaarden van de formule van
de Decorette winkels. Bezoekers
worden gastvrij en hartelijk ontvangen en krijgen alle gelegenheid zich
te laten inspireren door de trendpresentaties en zorgvuldig geselecteerde collecties bij gerenommeerde merken. De sterke en gevarieerde Decorette huiscollectie is van
uitstekende kwaliteit voor een zeer
scherpe prijs. Decorette Piet aan de
Oosteinderweg heeft de deur voor
u open staan. Meer informatie op:
www.decorette.nl.

Lezing schrijver Tommy Wieringa

Weer Nationale Boekenweek
Aalsmeer - Tijdens de Nationale Boekenweek van 16 tot en met
24 maart ontvangt iedereen die lid
wordt van de bibliotheek niet alleen
een boekenbon van vijf euro, maar
ook een voucher voor het unieke Boekenweekgeschenk van Kees
van Kooten wat tevens dienst doet
als vervoersbewijs voor een dagje
vrij reizen met de trein op 24 maart.
Ook voor bestaande leden heeft de
bibliotheek tijdens de Boekenweek
een cadeau; dit jaar de bundel Gouden tijden, zwarte bladzijden. Schrijvers, televisiepersoonlijkheden, artiesten en andere coryfeeën schrijven over de mooie en minder prettige herinneringen uit hun leven.
Daarmee wordt het boek nu al een
collectors item met nog nooit gepubliceerde feiten over onze bekende
landgenoten. Bibliotheekleden kunnen ook zelf een persoonlijk of bio-

grafisch verhaal, gekoppeld aan het
thema Gouden tijden, zwarte bladzijden insturen voor de schrijfwedstrijd. Uit alle inzendingen kiest Abdelkader Benali vijfentwintig verhalen die samen als e-book zullen
worden uitgebracht. Insturen kan
tot en met zondag 7 april via www.
dewebschrijvers.nl. Op de site ook
alle informatie over de wedstrijd.
Het thema van de Boekenweek is
dit jaar Gouden tijden, zwarte bladzijden. Tijdens de Boekenweek haalt
de Bibliotheek Amstelland in samenwerking met KCA en Boekhuis
Aalsmeer schrijver Tommy Wieringa
(Joe Speedboot) zaterdag 16 maart
naar De Oude Veiling in de Marktstraat. Kaarten voor de lezing, die
aanvangt om 20.15 uur, zijn te koop
via www.debibliotheekamstelland.
nl en verkrijgbaar in de bieb in de
Marktstraat.

Aalsmeer - De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft de begroting
van 2013 goedgekeurd. De Stuurgroep, samengesteld uit bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid, zet hiermee de
laatste noodzakelijke stap om écht
aan de slag te kunnen. Alle seinen
staan nu op groen voor de greenport om haar doelen uit het eerder
vastgestelde uitvoeringsprogramma
2013-2016 daadwerkelijk te bereiken. Innovatie is de rode draad die
door alle projecten van Greenport
Aalsmeer loopt.
De regionale greenport gaat zich de
komende tijd bezig houden met 20
projecten die tot doel hebben de internationale concurrentiepositie van
de sierteeltsector in en om Aalsmeer

verder te verstevigen. Zo is er onlangs een onderzoek afgerond om
de behoefte te peilen bij tuinbouwbedrijven naar de aanleg van een
CO2 leiding. Greenport Aalsmeer
gaat met de resultaten van dit onderzoek marktpartijen interesseren
om te investeren in de regio. Een
ander voorbeeld is een samenwerkingsverband tussen Schiphol en
Greenport Aalsmeer met als doel
zo veel mogelijk im- en export van
bloemen en planten via Schiphol te
laten verlopen en niet via Düsseldorf, Luik of zelfs Londen. Daarnaast
gaat Greenport Aalsmeer zich hard
maken voor een betere aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
voor imago versterking en een regionale aanpak van de herstructurering van de glastuinbouw.

Reguliere zorg wordt minder,
beleef het alternatief
Kudelstaart - Uit onderzoek blijkt
dat de meeste mensen willen dat
goede alternatieve geneeswijzen
samengaan met reguliere zorg,
want dit vermindert de –soms ernstige - bijwerkingen van medicijnen.
Zou het niet mooi zijn als u via uw
basispakket een goed en persoonlijk advies krijgt om gezond te worden en te blijven? Dat u door persoonlijk advies over betere voeding, vitaminen- of mineralengebruik of toepassing van homeopathie of kruiden op natuurlijke wijze
uw gezondheid behoudt? Daar kun
je gelukkig veel zelf aan doen! Hoe?
Kom daarvoor naar de bijeenkomst
hoe zelf gezond te worden en te blij-

ven. Steeds meer mensen zoeken
hun eigen weg naar gezondheid.
Daarbij is het belangrijk om hierover
goed advies te krijgen. Leontine en
Willem de Jong-Commandeur en
Louise Nicolaï wijzen u tijdens deze bijeenkomst de weg. Zij hebben
in hun directe omgeving de gevolgen van ernstige gezondheidsproblemen meegemaakt en overwonnen. Zij zochten zelf de weg naar
gezondheid en willen anderen ook
graag helpen.
Op vrijdagavond 15 maart organiseren zij een bijeenkomst in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur en de entree is
gratis.

Proefles op tweede paasdag

Salsa dansen bij SalsaSmile
Aalsmeer - SalsaSmile in Aalsmeer
wil nóg meer cursisten besmetten
met het Salsavirus. Leer in vijf weken salsa dansen. Tijdens de les
neemt SalsaSmile je mee naar Cuba, Latin Amerika en de Dominicaanse Republiek op de tropische
leslocatie The Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Op tweede paasdag, maandag 1
april, om 20.30 uur worden belangstellenden uitgenodigd om deze
lesdag de eerste 45 minuten vrijwillig mee te doen met de proefles. Na deze 45 minuten zal de les
vervolgd worden met geïnteresseerden in deze cursus. Vijf weken lang wordt in anderhalf uur de
basis Merengue en Salsa stappen
voor maar 50 euro per persoon ge-

leerd. Salsa dansen bij SalsaSmile
is een gezonde gezellige bezigheid
voor jong en oud. De naam zegt het
al: Salsasmile, salsa met een lach.
Salsasmile is een dansschool die
salsalessen verzorgt en dit combineert met een prettige leeromgeving. Het is het streven van Salsasmile dat iedere cursist op een leuke manier de Salsa, Merengue en
Bachata kan leren. De cursist is
waar het om gaat bij Salsasmile.
Tijdens de lessen zal dan ook veel
aandacht gegeven worden aan een
goede en heldere uitleg van de lesstof. De docenten zullen tijdens de
cursus zelf ook mee rouleren met
de cursisten, zodat er genoeg tijd
ontstaat voor individuele aandacht.
Twijfel niet en bezoek www.salsasmile.eu voor meer informatie.

Zaterdag schoonmaakactie op
Westeinder en Oosteinderpoel
Aalsmeer - De schoonmaakdag
op de Westeinderplassen is 14 jaar
geleden begonnen naar aanleiding van een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en dan vooral Jan Pieter Korenwinder die, als toenmalig jagermeester van de Koningin, dit initiatief in Aalsmeer introduceerde, samen met Piet Boom, Wim en Tas en
Cees Tibboel. Op kleine schaal is in
Aalsmeer de schoonmaakactie begonnen en vooral in de beginjaren
waren het de eigenaren van een vlet
en/of een praam die acte de presence gaven. Vanuit de jachthaven van WV Aalsmeer ging het de
Westeinder en de Oosteinderpoel
op en de Meerlanden gaf belangeloos medewerking om de geruimde zaken af te voeren. De schoonmaakactie, die aanstaande zaterdag
16 maart weer gehouden wordt, is
absoluut nodig, zo is alle voorgaande keren gebleken. Niet alleen ‘klein
vuil’ wordt aangetroffen, maar zelfs
ook koelkasten, autowielen en vorig
jaar een toiletpot. Er wordt honderden kilo’s rotzooi opgehaald, alles

achtergelaten door de recreanten
in de zomer of misschien wel najaar of winter. Vele handen maken
licht werk en dus kunt ook u zich
aanmelden bij Jan Pieter Korenwinder via 0297-324921 of mobiel 0651200327. De Schoonmaakdag start
zaterdag 16 maart vanuit de kantine
Van Watersportvereniging Aalsmeer
aan de Uiterweg. Voor de verandering zal Arnaud Brouwer (bestuurslid SPIE) in plaats van Wim Tas, dit
jaar de teams de, door hen schoon
te maken gebieden, toewijzen. Heeft
u een vaartuig ter beschikking? De
organisatie zorgt wel voor bemanning.
Dus ook: Geen boot? Geen nood! U
kunt zo aanmonsteren! Na afloop
staat er natuurlijk weer een dampende kop snert voor alle deelnemers te wachten en kunnen de verstrekte consumptiebon verzilverd
worden om weer een beetje op temperatuur te komen. Ongetwijfeld zal
er een lokale autoriteit aanwezig zijn
om alle ‘schoonmakers’ te bedanken voor hun medewerking. Doet u
ook mee?

VOORDEEL

BIJ FIAT VAN DER WAL

25%
Korting
FIAT DUCATO
van €28.000,-

voor 21.000,Ducato is verhoogd en verlengd
zoals op de afbeelding te zien!
PAK UW KANS! en kom langs
voor een vrijblijvende offerte

Prijs is excl. btw.
Auto is geregistreerd in nov 2012

Voor al onze nieuwe en gebruikte auto’s:

www.fiataalsmeer.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl
Kia Picanto 1.1 EX automaat

‘05

61.200 km

oranje

4.950,-

Daihatsu Cuore 1.0 12v

‘08

56.000 km

blauw

4.995,-

Volkswagen Fox 1.2 nette zuinige auto

‘07

53.800 km

groen

5.450,-

Seat Ibiza 1.6 Freestyle

‘08

97.200 km

grijs

7.950,-

Seat Alhambra 2.0 net distributie

‘04 124.800 km

schaduw bl. 8.950,-

Ford Focus 1.6 16v Futura Bus. pack ‘08 108.500 km

blauw

9.250,-

Seat Leon 1.6 Sport Up

‘07

grijs

9.450,-

Seat Altea XL 1.6 LPG Style

‘07 142.000 km

luna grijs

9.450,-

Jeep Cherokee 3.7 V6 autom. 4WD

‘05 108.800 km

blauw

9.850,-

99.700 km

Volkswagen Golf Variant 1.4TSi comfort ‘08 140.700 km

zilver

11.450,-

Seat Ibiza 1.4 Style

‘09

29.200 km

track grijs

11.950,-

Seat Ibiza SC 1.2 TDI bel. vrij ook 2014

‘10

31.000 km

magic zwart 11.995,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style

‘10

41.200 km

track grijs

Seat Ibiza 1.2 TDi Style zeer zuinig

‘10

45.100 km

magic zwart 13.450,-

13.250,-

Seat ibiza 1.2 TSi DSG autom. sport luxe ‘11

23.800 km

wit

15.450,-

Seat Leon 1.2 TSi Good Stuff

‘11

31.400 km

zwart

15.950,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style luxe uitvoering

‘11

12.700 km

track grijs

15.995,-

Audi A4 2.0 TDi Avant Pro Line

‘08 141.700 km

grijs

15.995,-

Seat Ibiza station 1.2 TSi DSG Style

‘12

3.000 km

alba blauw

19.995,-

Seat Exeo ST 1.8T 150PK sport luxe

‘09

57.300 km

nayara bl.

19.995,-

T o p o c c a s i o n v a n R e n a u lT.

AUTOWIJZER
OCCASIONS
MET A ALSMEERSE
DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT
Aalsmeerse

ealer Associatie

Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van
pop, beat muziek uit de jaren 50
en 60 voor onze jukebox.
Tel: 06-12946730
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder.
Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
Heeft u karton of oud papier, inleveren kan achter Oosteinderweg 204. Ingang Mach.weg op
de Hoge dijk. Tel: 06-51094994
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen. Kunnen waardevol zijn! Verz. geeft goede
prijs. Defect geen bezwaar
Tel. 0297-778469

Te koop:
Bed en matras, 1 jr. gebr. €50,-.
Tel. 0297-561935
* Gevraagd:
Steun Afrika
Koelkast, tv, audio app.
Gratis gehaald.
Tel: 06-43098257
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde horlogemaker.
Reparatieplaatst voor
mechanische uurwerken.
Uithoorn: 0297-564845
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine schijnwerpers. 17 Beklede stoelen en 4 ronde tafels met
1 poot in midden ø 1.20 mtr.
Tel. 06-51094994

Nieuwe leden welkom!

Jubilarissen bij Con Amore
Aalsmeer - Maandag 10 maart waren de leden van Aalsmeers mannenkoor Con Amore bijeen in The
Beach voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Om half acht opende voorzitter
Louis van Veen de 55e algemene
ledenvergadering. De vaste agenda punten worden vlot afgehandeld
en de notulen en het verslag van
de secretaris werden onder dankzegging goed gekeurd. De stukken
van de penningmeester en de begroting werden eveneens goed bevonden. Ook de contributieverho-

ging in verband met de teruggang
van leden. De voorzitter mocht ook
twee leden huldigen. Douwe Venema moest wegens gezondheids redenen bedanken, maar het bestuur
heeft aan hem toch de oorkonde
voor 25 jaar trouwe lidmaatschap
uitgereikt. Penningmeester Bert Slot
heeft ook 25 jaar volgemaakt bij
Con Amore, waarvan hij ruim 13 jaar
in het bestuur zit en nu al vele jaren de penningen beheerd. Hij ontving ook de oorkonde voor 25 jaar
trouwe lidmaatschap en de zilveren
koorspeld.

Penningmeester Bert ontvangt zijn oorkonde en speld voor 25 jaar lidmaatschap.

4.950,8.250,-

Renault Clio 1.2 16V 5-drs. Special line

2010

9.950,-

Renault Clio 1.2 16V 5-drs. Authentique
Renault Scenic 1.6 16V Celsium

2012
2011

13.200,18.450,-

Renault Grand Scenic 2.0 16V Techline 5P

2007

9.450,-

Renault Grand Scenic 2.0 16V Techline aut. 5P
Renault Grand Scenic 1.5 DCI celsium

2008
2011

12.890,22.950,-

Renault Megane 1.6 16V Buss line aut. 5-drs.
Renault Megane Grand Tour 1.6 16V Buss line

2008
2007

10.950,8.950,-

Renault Megane 2.0 16V Cabriolet Techline

2009

17.950,-

Renault Laguna Estate 2.0 16V 140 Dynamique

2011

19.950,-

Dacia Sandero 1.2 16V Laureate
Dacia Logan MCV 1.6 16V Laureate 5 pers.

2010
2012

8.750,15.750,-

Renault Grand Espace 2.0T Dynamique

2009

23.900,-

1431 VK Aalsmeer
1421 TC Uithoorn
1183 NZ Amstelveen
1175 RN Lijnden
2182 DZ Hillegom

Tel. 0297-383080
Tel. 0297-563044
Tel. 020-4263950
Tel. 020-6594200
Tel. 0252-433043

• Bilderdam 39-40 • 2451 CX Leimuiden
• Telefoon: 0172-509362
• Fax: 0172-507847
• Web: josvantol.nl
• E-mail: josvtol@planet.nl

Monsterbeklimming tegen MS

‘Bouillabaise’ door Tobo
hier wat bekende Nederlandstalige muziek uit de jaren zestig en zeventig aan toe en je hebt een feest
der herkenning. De rollen wordt gespeeld door Petra Dobbeling, Karin
Koch, Fabienne Mok, Rob Smit, Rob
de Boer, Kees Koot, Tom van Doorn,
Manita Ekkelkamp, Manuela Ruhé
en Lia Donicie, alle avonden vanaf
20.15 uur.
De entree bedraagt 10 euro per
stuk en kaarten zijn verkrijgbaar
bij het Noorddamcentrum, tel. 0206416744 of per mail te bestellen via
info@toneelgroeptobo.nl.

7.650,-

2006
2008

Uw schade specialist !

Feest der herkenning in komedie
Bovenkerk - ‘Bouillabaise’ is een
komedie met een knipoog naar het
‘Schaep’ Van Arie de Rooij en wordt
van donderdag 21 tot en met zondag 24 maart gespeeld door toneelgroep Tobo in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Neem een hotelletje aan een Hollands meer dat
dringend aan renovatie toe is, plus
een stel dat probeert om het van de
ondergang te redden. Vervolgens
een zeer bonte verzameling gasten. Intriges, misleiding, verzoening
en vergiffenis èn een brandweerman die op zijn strepen staat. Voeg

2010

Renault Clio 1.2 3-drs. basis
Renault Clio 1.2 TCE 100 5-drs. Businessline

Zwarteweg 93
Zijdelweg 53
Traviatastraat 2
Sydneystraat 18
Arnoudstraat 4

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer

Te koop:
Org. Epson cartriges voor type D68,D88,DX3800,DX385
0,DX4200,DX4250,DX4800,
DX4850. 1 compl. set nw./vol
maar wel open en een aantal nog in verp. samen €25,- .
Tel. 06-15390436
Te koop:
2 Kaarten voor de Toppers Amsterdam Arena, 2e ring, zaterdag 25 mei 2013. marktplaats adv. 646756558.
Tel. 06-15390436
Te koop:
Bl. Beuken kinderbed met onderschuifbed op wielen. ± 90 x
200, in nette staat, incl. spiraal
bodem en bodemplaat. Matras
mag mee, niet nw. vr. pr. €100,-.
Tel. 06-15390436

Renault Twingo 1.2 16V Authentique

Bekijk onze occasions ook
op internet:
www.renault-nieuwendijk.nl

Auto’s worden uitsluitend geleverd
in goede conditie mét APK en beurt!

Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
0297-325230

De occasion met een jaar garantie.

Snoeicursus in de regen
Aalsmeer - Slecht weer was het
wel afgelopen zaterdag, het regende de hele dag. Echter, de groep die
zich had opgegeven voor de snoeicursus op de Historische Tuin, liet
zich niet door de nattigheid uit het
veld slaan. Ze kwamen om te leren
snoeien, met een paraplu boven je
hoofd blijf je tot slot ook droog. Door
medewerkers en vrijwilligers van de

Tuin werd uitleg gegeven over het
snoeien van (fruit)bomen, het knippen van buxussen en onder andere de verzorging van Hortensia’s. “Ik
heb weer heel wat geleerd”, aldus
een deelnemer na afloop. Binnenkort opent de Historische Tuin haar
deuren voor het nieuwe voorjaarsen zomerseizoen.
Foto: www.kicksfotos.nl.

F&V Aalsmeer succesvol bij
beoordeling van NH63 jury
Aalsmeer - Maandagavond 4
maart is de rondreisjury van NH63
te gast geweest bij de Videoclub
Aalsmeer. Traditioneel werd door de
F&VA in samenwerking met de KLM
Cameraclub deze avond georganiseerd. Er werden er een vijftal videoproducties ter beoordeling aan
de rondreisjury, bestaande uit Cor
van der Plaat, Jan Elzeman en Ton
Bakkenes, vertoont. De videofilms
werden door de juryvoorzitter uitgebreid becommentarieerd. De beoordeling van de films van de KLM
Cameraclub: ‘Burgers Zoo’, een film
van Henk van der Linden over het
aquarium in Burgers Zoo, kreeg
201 punten en brons+. De film ‘De
kliek wordt thuis bewaard’ van Aad
Koomen en Co Dop over de Kolfsport kreeg 220 punten en zilver. ‘De
lentetuin van Breezand’, een film van
de bloemententoonstelling in Breezand, ook van Henk van der Linden,
kreeg 199 punten en brons. Inzendingen van de Film- en Videoclub
Aalsmeer. De film ‘Kunst met een
kleine (k)’, een clubproductie onder
leiding Gerard van Schie, geeft een

beeld van de cultuur en tekenlessen
die in 2012 door Annefie van Itterson aan kinderen in het Oude Raadhuis van Aalsmeer gegeven werd,
en kreeg 225 punten en zilver+.
‘Tijdreizen’, een film die Jan Pannekoek en Gerard van Schie maakte
over een project van Karin Borgman
, het samen brengen van kinderen
en bejaarden tijdens tekenen, dansen, zingen en lezen in het Zorgcentrum in Aalsmeer, kreeg eveneens
225 punten en zilver+. Deze beide
videoproducties kregen een nominatie en mogen vertoont worden op
het NH 63 filmfestival.
Muziek bij film
Maandagavond 18 maart staat de
clubavond van de F&VA in het teken
van muziek toevoegen aan een videofilm. Er zal uitgebreid uitleg gegeven worden over alle mogelijkheden die er zijn om tot een goede muziekkeus te komen. De Clubavond is
in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 372a en beginnen om 20.00
uur. Informatie via 023-5284564 of
www.videoclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op 20 mei gaat Gert
Post uit Aalsmeer proberen drie
keer op één dag de Mont Ventoux te
beklimmen, hoogte 1912 meter, afstand naar de top 21 kilometer, totaal op die dag 136 kilometer. Dit
omdat zijn dochter een agressieve
vorm van MS heeft, hij gek is van
fietsen en zodoende gaat proberen
zoveel mogelijk geld bijeen te brengen door middel van sponsoring,
voor het Nationaal MS Fonds.
Wat 2 jaar geleden begon met 11
personen, is nu al uitgebreid tot
375 deelnemers. Mannen en vrouwen, zelfs mensen die zelf MS hebben, gaan proberen, ieder naar eigen kunnen, deze monsterberg te
beklimmen. Multiple Sclerose (MS)
is een aandoening van het centrale
zenuwstelsel. Het is een chronische
ziekte, dat wil zeggen: een ziekte die
niet meer overgaat en ook nog niet
te genezen is. In Nederland hebben
ongeveer 16.000 mensen MS. Per
jaar komen daar circa 350 tot 450
patiënten bij. Het ziekte verloop van
MS is veelal grillig en onvoorspelbaar. MS is de meest invaliderende
aandoening onder jonge mensen,
zelfs kinderen, in Nederland. Geen
enkel persoon heeft dezelfde vorm.
Ieder ziektebeeld is daardoor uniek.

Dit maakt dat er veel onduidelijkheid bestaat rondom MS en dat
mensen met MS kampen met veel
onbegrip. Daarom, als u Gert zou
willen sponsoren om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek,
kan u een éénmalige machtiging
ophalen bij Bruna in de Zijdstraat
of kijk op www.klimmentegenMS en
download een éénmalige machtiging, vergeet niet de naam van Gert
als deelnemer er op te zetten.

In de zomer in Het Oude Raadhuis

Weer tentoonstelling voor
amateur-kunstenaars
Aalsmeer - Na het grote succes
van vorig jaar organiseert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
ook deze zomer een tentoonstelling voor amateurkunstenaars. Er
is geen ballotage: Iedereen kan
mee doen met tekeningen, schilderijen, beelden en andere creatieve uitingen. Ook hoopt de organisatie dat amateur-fotografen mee
gaan doen. Daar wordt een aparte
zaal voor in gericht. Op de foto Nel
Bruinsma met het schilderij ‘Seringenteelt’ dat volgens de publieksjury vorig jaar de beste inzending
was. KCA is vooral benieuwd naar
het nieuwe werk van de deelnemers
van vorig jaar! De tentoonstelling is
van 27 juni tot en met 18 augustus.
Deelnameformulieren met alle gegevens zijn op te halen en weer in
te leveren in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat. Voor alle vragen:
kcainfo@kpnplanet.nl.
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kinder- en jeugdkrant

Wedstrijdturnen

Gezelligheid voor tieners
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag
organiseert de Binding een inloop
in Kudelstaart en op woensdagmiddag in Aalsmeer Oost voor tieners
van 10 tot en met 13 jaar. Ook in de
avond wordt op dinsdag of woensdag een inloop georganiseerd voor
tieners die in de eerste of tweede
brugklas zitten. Tijdens de inloop
wordt regelmatig een activiteit georganiseerd, zoals een tafelvoetbaltoernooi, filmmiddag, spelletjesmiddag, toneelmiddag. Het gaat vooral om de gezelligheid. Er staat altijd drinken met wat lekkers klaar.
Meestal is het kosteloos. Soms zal

Zwemdiploma 175 kinderen
Aalsmeer - Op zondag 10 maart
stond zwembad De Waterlelie weer
in het teken van de afzwemfeesten.
Dit keer werd er afgezwommen voor
de diploma’s A, B en C. Sinds dit seizoen wordt er op zondagmiddag afgezwommen en dat zorgt voor extra
drukte in het zwembad. Iedereen is
immers vrij en wat is het leuk om de
afzwemmertjes te komen steunen
op zo’n belangrijke dag. De zwemzaal zat alle keren dan ook helemaal
vol. Omdat niet iedereen geplaatst
kon worden op zondag 10 maart,
werd een grote groep uitgenodigd
om op dinsdag 12 maart te komen
afzwemmen. In totaal hebben 175
kinderen hun A, B of C-diploma behaald. Een mooi aantal en het team
van De Waterlelie is er dan ook behoorlijk trots op. Het volgende afzwemfeest staat gepland op zondag 21 april. Naast de vele kleuters,

Guylaine Piet rayonkampioene!

er een kleine vergoeding gevraagd
worden. Kijk op www.debinding.
nl welke activiteiten georganiseerd
worden. De inloop op dinsdagmiddag is van 15.15 tot 17.30 uur en op
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur.
Je mag komen en gaan wanneer je
wilt. Voor een activiteit graag even
opgeven in verband met de eventuele inkoop van spullen. Tieners
die in de eerste en tweede brugklas zitten en het leuk vinden om ’s
avonds naar de Binding te komen,
wordt gevraagd dit te melden door
een mailtje te sturen naar inge@
debinding.nl.

waren er ook veel schoolzwemmers,
die af gingen zwemmen. De kinderen voor A en B zwommen bij de
kleuters af. De C-groep bestond alleen maar uit schoolzwemmers. Een
aantal scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart heeft besloten een doorstart te maken, nadat de gemeente had besloten het schoolzwemmen te schrappen. Met inzet van de
directies, ouders en ESA zwemmen
momenteel ruim 400 kinderen via
school iedere week in De Waterlelie. In december was er al een grote groep kinderen, die hun C-diploma behaalden en nu was de groep
37 leerlingen groot. Voor de schoolzwemmers is er nog een keer afzwemmen aan het einde van het
schooljaar. Op de website van het
zwembad staan de namenlijsten
van alle afzwemmers: www.esaaalsmeer.nl/afzwemlijst.

Aalsmeer - Op zondag 10 maart
vond de tweede voorwedstrijd
plaats in de zesde divisie van het
rayon Amsterdam in de Wethouder
Verheijhal in Amsterdam-Oost. In de
categorie Instap, meisjes geboren in
2004, deden wel 50 meisjes mee!

‘Sportieve’ boeken voor
groep 4 De Wegwijzer
Aalsmeer - Op woensdag 6 maart
hebben de kinderen van groep 4
van De Wegwijzer een bezoek gebracht aan de bibliotheek in de
Marktstraat. De jongens en meisjes
kregen meer te horen over het programma ‘Zit niet stil’. Allereerst werd
er door Coby, medewerkster van de
bibliotheek, een verhaal voorgelezen uit het boek ‘De boze heks’. In
dit verhaal spelen de haas, de egel,
de merel en de boze heks een spelletje jeu-de-boules. Maar geen van
allen kan tegen zijn verlies! Na het
voorlezen van dit verhaaltje kregen de leerlingen een blad met opdrachten en vragen over boeken die
over sporten gaan, bijvoorbeeld over

schaatsen, voetbal, ballet, Olympische Spelen. Alle kinderen gingen
enthousiast aan de slag: eerst goed
lezen en dan de vragen beantwoorden. Daarna las Coby een gedichtje
voor waarbij de leerlingen de bewegingen mochten maken: stampen
met je voeten, zwaaien met je armen, en zelfs wapperen met je oren.
Aan het eind van dit bezoek mochten alle kinderen nog een leesboek
uitzoeken dat op school gelezen kan
worden. In de klas is ook een kratje
met ‘sportieve’ boeken aanwezig. In
de komende weken kan er dus volop gelezen worden in groep 4. Alle kinderen hebben genoten van dit
leerzame uitje.

op het programma. Het vele trainen
op dit onderdeel werd ook beloond
met goud. Bij het laatste onderdeel,
rhythmic twirl,moest Rachel helaas
afzeggen vanwege een knieblessure. Ze heeft alle optredens verder gevolgd vanaf de tribune. Tara kreeg de
bronzen medaille omgehangen. Selina het goud. Kim en Solenne het
zilver. Solenne heeft zich bij dit onderdeel nu al geplaatst voor het NK
twirlen in 2014. Aan het einde van
de dag gaf Selina de wisselbeker ‘De
dansende panther trofee’ terug aan
de vereniging. Als aandenken kreeg
ze een mooie beker met een danseres erop. Lijkt het je ook leuk om te
komen twirlen? Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail: twirlen@svomnia.nl.

De succesvolle twirlsters van SV Omnia 2000, Selina, Rachel, Solenne, Tara en Kim.

Aalsmeer - Vrijdagavond 15 maart
wordt weer een bijeenkomst van
postzegeljeugdclub De Zegelkids
georganiseerd in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6 te Aalsmeer
van 19.00 tot 20.30 uur. De ingang is
aan de achterzijde. Deze keer gaan
de jongens en meiden leren waar
een postzegel vandaan komt en hoe
dit opgezocht kan worden. De taal
en tekens zijn soms heel anders. Iedereen krijgt hiervoor een opzoekboekje. En tijdens de bijeenkomst is
het mogelijk om te snuffelen in de

grote box en boeken met zegels.
Wie eens wil komen kijken bij De
Zegelkids is welkom. En neem ook
een vriendje of vriendinnetje mee.
Kijk op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl voor meer informatie
of bel Saskia via 569660 of Gerard
via 322034.

ny. En Tess Kleijberg: “Het begon allemaal in de auto.Toen we bij de kunstkijkles waren, mochten we rond kijken. Beneden was kunst van volwassenen en boven was kunst van kinderen. Aan het einde mochten we zelf
een tekening maken over verliefdheid. Zelf heb ik een verliefde kip gemaakt.” En Nienke tot slot: “Het museum was erg mooi. We hebben daar
geleerd over Judith Stokkel. Die erg
veel zelfportretten heeft gemaakt. Ik
vind het erg knap. Hoe ze de tekeningen maakt en bedenkt. Of het brilletje van haar oma waar ze zelf even om
het hoekje kijkt. Of het pakje appels
met gezichten erin. De kinderkunstkijkzolder vond ik het leukst! De tekeningen van Russische kinderen waren het mooist. Vooral de tekening van
een 16 jarig meisje! Bedankt Annefie.”

Groep Acht Feest in Bon Ami
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen
van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet! Op vrijdag 15 maart opent Bon
Ami zijn deuren voor een speciaal feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle 10 de basisscholen van
Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd en het belooft een groot feest
te worden. Marco den Haan als eigenaar van Bon Ami en Eric Spaargaren als leerkracht van groep 8 organiseerden vorig jaar voor het eerst
samen het Groep 8 Feest. 220 Kinderen feestten toen in de discotheek. Er
kwamen van alle kanten veel positieve reacties en zo is besloten dit jaar
weer een feest te organiseren. Volgend jaar gaan de kinderen naar een
nieuwe school en dit is een mooie
gelegenheid om je nieuwe klasgenoten te ontmoeten. Natuurlijk is het
ook gewoon onwijs leuk om met je
huidige klasgenoten een feestje te

bouwen. De 11 en 12 jarige feestgangers halen hun kaartje bij hun
meester of juf. Bij binnenkomst van
het feest wordt aan de deur de entreeprijs van 5 euro betaald. In deze kosten zit een consumptie en wat
lekkers. Ook de garderobe is inclusief. Verdere consumpties worden
voor 1,50 euro verkocht. De meesters en juffen van groep 8 zijn eveneens van harte welkom om te komen
kijken enfeesten. Het Groep Acht
Feest begint vrijdag om 19.30 uur
en de deur sluit al om 20.30 uur. Tot
22.30 uur wordt er gefeest in de discotheek van Bon Ami. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van Bon Ami. Aan
alle groep 8-ers wordt gevraagd om
in de dresscode black and white gekleed te gaan. Meer informatie (ook
voor ouders) is te vinden op de website www.groep8feest.nl.

Deelname OBS Kudelstaart
aan Techniek Toernooi
Bijeenkomst van
De Zegelkids

Kinderkunstkijkles voor
De Hoeksteen
Aalsmeer - Groep 5/6 van basisschool De Hoeksteen is vorige week
op bezoek geweest in Het Oude
Raadhuis. De jongens en meiden kregen kunstkijkles van Annefie van Itterzon en dat doet zij goed, gezien de
reacties. De leerlingen hebben een
leuke en leerzame middag gehad.
Enkele schrijfseltjes van de jeugdige kunstkijkers: “Ik vond het een leuke kunstkijkles, want we kwamen veel
te weten over kunstenaren. En ik vond
het ook leuk dat we zelf rond mochten
lopen. En de schilderijen, standbeelden en de gevonden dingen zijn ook
mooi gemaakt. Het leukste vond ik de
kinderkunstzolder, want daar mocht
je zelf een tekening maken over trouwen. En ik vond het heel knap, dat de
kinderen uit Rusland zulke mooie tekeningen kunnen maken”, aldus Dan-

Promotie voor twirlster
Selina bij onderdeel 2-baton
Aalsmeer - Zaterdag 2 maart hebben Tara, Rachel, Selina, Kim en Solenne deelgenomen aan de twirl- en
majorette wedstrijd in Vleuten – de
Meern. Alle twirlsters deden mee met
het onderdeel 1-baton in verschillende leeftijdscategorieën. Tara debuteerde bij dit onderdeel bij de aller
jongste deelnemers. Ze stond stralend op de vloer in haar nieuwe pakje. Tara, Rachel en Selina werden beloond met goud en Kim en Solenne
kregen het zilver omgehangen. Bij
het onderdeel 2-baton kregen Rachel, Selina en Solenne ook allemaal
een gouden medaille. Selina werd
blij verrast met een promotie naar
de advance categorie bij dit onderdeel. Het duo Kim en Selina liet een
zeer nette en synchrone routine zien.
Goed voor goud. Direct hierna stond
voor Kim het onderdeel Super X-strut

Hierbij zaten 11 turnsters van SV
Omnia die onder leiding staan van
trainsters Anneke Nap, Mariet Tas,
Ilse Vergoossen en Gerda Kockelkorn. Zij wisten de volgende plaatsen te behalen: Chiara Palermo 26,
Annika Valkering 24, Madelief Smit
22, Nadia Roos 19, Lilian Dekker
17, Linda Schuiling 16, Fleur Snoek
6, Laetischa van den Bijtel 5, Robin
Sahalessi 4, Maartje Koenen 2. Guylaine Piet eindigde zeer verdiend op
de eerste plaats! Omdat er 50 meisjes in deze categorie instap mee deden, kregen de eerste acht een medaille! Guylaine en Maartje mochten
op het ereblok en zij ontvingen resp.
de gouden en zilveren medaille.
Guylaine Piet is zowel bij de eerste
als bij de tweede voorwedstrijd op
de eerste plaats geëindigd. Zij mag
zich dan ook terecht rayonkampioene noemen. Erica Bertacca, die
in de categorie pupillen 2 zou turnen, was helaas ziek. De ranking na
twee voorwedstrijden geeft aan welke turnsters er door mogen naar de

regiokampioenschappen en welke
naar de rayonfinale. Guylaine Piet,
Maartje Koenen, Laetischa van den
Bijtel en Fleur Snoek mogen meedoen aan de regiokampioenschappen die op 25 mei in Den Helder gehouden zullen worden. Een knappe
prestatie! Linda Schuiling en Annika
Valkering mogen deelnemen aan de
rayonfinale, die op 7 april gehouden
zal worden in Amsterdam-Sloten.
De trainsters van SV Omnia kunnen
terugkijken op een geslaagde wedstrijd met vijf turnsters bij de eerste
zes plaatsen en dat in een veld van
vijftig deelnemers!

Aalsmeer - Het Techniek Toernooi
voor basisscholen staat dit schooljaar in het teken van ‘energie’. Op
dinsdag 19 maart vindt bij de Hogeschool iPabo in Alkmaar als eerste de
regiofinale van het Techniek Toernooi
Noord-Holland plaats. Er doen ook
teams mee van de OBS Kudelstaart.
“Met de wedstrijd ontdekken juffen
en meesters hoe kinderlijk eenvoudig het is leerlingen op bètagebied
in hun ontwikkeling te ondersteunen”, aldus Jan Heijn, regiocoördinator Techniek Toernooi Noord-Holland. “Er is in ons land grote behoefte
aan meer leerlingen die kiezen voor
een technische of wetenschappelijke loopbaan.” Het Techniek Toernooi
Noord-Holland begint op school.
Er zijn vier spannende competities.
Ook de allerjongste kinderen kunnen
meedoen. Zij worden uitgedaagd een
parachute te maken, die zolang mogelijk blijft zweven. Groep 3/4 staat
voor de klus een zeilboot te bouwen

die door de wind sneller gaat dan alle
andere zeilboten. De uitdaging voor
groep 5/6 bestaat uit de ontwikkeling van een kettingreactie waarin
verschillende energiesoorten elkaar
opvolgen. De oudste kinderen hebben een hele kluif aan het ontwerpen en bouwen van een boot die verder komt dan de boten van de concurrentie. Per uitdaging zijn er vier
prijzen, een eerste, tweede en derde
prijs voor objectief meetbare prestaties en een creativiteitsprijs voor bijvoorbeeld het mooiste ontwerp of
slimste idee. Alle winnaars mogen in
juni bovendien gegarandeerd meedoen aan de landelijke finale in het
Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem. Welke schoolteams winnen
wordt bepaald door hoogleraren van
diverse Nederlandse universiteiten,
die speciaal voor deze gelegenheid
in toga jureren. De prijsuitreiking is
dit jaar in handen van Klokhuis-presentator Bart Meijer.

AJAX E3 tegen Jong Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 16 maart komt
AJAX E3 naar Aalsmeer voor de wedstrijd in de 2e klasse tegen Jong
Aalsmeer United E3. Nadat deze wedstrijd tot twee maal toe werd afgelast,
heeft de KNVB deze wedstrijd nu zaterdag op het programma gezet. De
wedstrijd zal worden gespeeld op het
kunstgrasveld van RKAV in de Beethovenlaan. Jong Aalsmeer E3 bestaat uit de eerstejaarsteam E-pupillen en moet volgend jaar de huidige
E1 opvolgen. Het team eindigde in de
middenmoot in de najaarscompetitie,
maar liep daarbij de wedstrijd tegen
AJAX mis door de afgelastingen van-

wege de sneeuw en bevroren velden.
AJAX E3 zijn eigenlijk F-pupillen en
spelen dus een leeftijdscategorie hoger. Ze zijn wederom in de poule van
Jong Aalsmeer E3 gekomen. Het zal
zeker geen makkelijke wedstrijd worden, maar de E3 gaat zich zeker niet
ingraven en natuurlijk alles geven in
deze wedstrijd. Daarbij kunnen ze de
steun van extra supporters goed gebruiken. Vandaar deze oproep: Vind
jij het leuk om zien hoe de E3 het er
vanaf brengt of wil je de talentjes van
AJAX eens van dichtbij bekijken? Kom
dan aanstaande zaterdag naar RKAV.
De wedstrijd begint om 11.00 uur.

Hoofdrol voor leerlingen
van De Graankorrel
Kudelstaart - Leerlingen van PCBS
De Graankorrel krijgen de hoofdrol in een muzikale voorstelling van
WorldVision@School. Donderdag 21
maart schitteren de leerlingen op het
podium in de Spil. De zaal zal gevuld zijn met ouders en bekenden,
die hun kind zien acteren op het podium. Leonie van den Berg begeleidt de voorstelling. De kinderen
zingen, rappen en dansen er heerlijk op los. Iedereen wordt meegeno-

men op een muzikale wereldreis. Er
wordt op een vrolijke en tegelijkertijd
educatieve manier aandacht besteed
aan de rechten van het kind. Hier in
Nederland, maar juist ook in ontwikkelingslanden. WorldVision@School
wordt georganiseerd door World Vision. De opbrengst van deze avond is
bestemd voor hun werk: het ondersteunen van de allerarmste kinderen
op deze wereld. Tijdens de voorstelling wordt hier meer over verteld.
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VZOD verslikt zich in Nikantes

Schakers SCA nipt onderuit

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
toog de Kudelstaartse korfbalselectie van VZOD/vdBoon naar Rotterdam-Hoogvliet voor de zaalkorfbalwedstrijd tegen mededegradatiekandidaat Nikantes. Voorafgaand aan de
wedstrijd moest VZOD 2 het pleit zien
te beslechten tegen Nieuwerkerk om
degradatie te ontlopen. Helaas eindigde de wedstrijd voor dit team in
een 11-11 gelijkspel, waarmee het de
laatste kans op handhaving in deze
zaalkorfbalklasse verspeelde. Nu was
het de beurt aan het vlaggenschip
van VZOD. De prangende vraag vooraf was of het dit team wel zou lukken om zich veilig te stellen in hun
zaalkorfbalklasse. Om zich met zekerheid te kunnen handhaven mochten de Kudelstaarters deze wedstrijd
tegen mededegradatiekandidaat Nikantes niet verliezen, anders zou het
afhankelijk zijn van andere wedstrijden. Er waren dan ook veel toeschouwers meegereisd vanuit het kustplaatsje aan de Westeinderplassen
om hun blauw-zwarte brigade aan te
moedigen. Voor het lager geplaatste Nikantes, dat op twee punten de
VZOD-ers in de ranglijst volgde, was
het nog veel belangrijker om te winnen. Bij winst op VZOD zou de thuisploeg in punten op gelijke hoogte komen met de Kudelstaarters. Alleen
dan maakten de Rotterdammers nog
kans op handhaving. In elk ander geval zou voor Nikantes directe degradatie volgen. In het spel kwam dit ook
tot uiting. De thuisploeg was scherper
en geconcentreerder in de afronding.
Nikantes scoorde in de eerste helft
veel uit korte kansen. VZOD had daar
geen antwoord op met als gevolg dat
het tegen een steeds groter worden-

Aalsmeer - In een sfeervolle ambiance in Hoogwoud leek SCA 1 zaterdag goede zaken te doen. Tegen
het altijd gezellige, maar ook sterke Aartswoud kwamen de mannen
goed uit de startblokken. Nog voor
de koffie op was had Elham Wasei
al gewonnen. Met goede stellingen
op de overige borden leek het een
mooie middag te worden.
Het zat echter niet mee. Rik Konst
vergalopeerde zichzelf, terwijl Peter
Buis weinig in te brengen kreeg bij
een sterke tegenstander. Piet Geertsema kwam niet verder dan remise,
terwijl Peter Verschueren een petit
combination overzag in een goede
stelling: 3,5-1,5. Gelukkig wist Wil-

de achterstand aankeek. En zo leek
het er al snel op dat de meegereisde
toeschouwers hun teleurstelling over
VZOD 2 niet te boven zouden komen. Met een 11-6 ruststand voor de
thuisploeg dreigde deze wedstrijd regelrecht op een deceptie uit te lopen
voor het team van trainer/coach Frits
Visser. Maar in de korfbalwereld is
veel mogelijk en vijf doelpunten achterstand zou nog te overbruggen zijn.
Vol goede moed werd dan ook aan de
tweede helft begonnen en het leek er
even op dat VZOD terug zou komen
in de wedstrijd. Er werd beter verdedigd waardoor Nikantes in de tweede
helft veel minder makkelijk tot score
kwam. Maar VZOD, en dan met name
de tweede aanval, zette daar weinig
doelpunten tegenover, waardoor beide teams elkaar qua score in evenwicht hielden. En daarmee hielden
ze ook het in de eerste helft opgelopen verschil in doelpunten in stand.
De VZOD-ers liepen de tweede helft
slechts één doelpunt in op de thuisploeg en zo draaide de wedstrijd dus
uit op een zeer teleurstellend verlies.
Bij een stand van 16-12 voor Nikantes blies de scheidsrechter af voor het
einde. Deze uitslag heeft echter nog
geen directe degradatie tot gevolg
voor VZOD. Een driekamp, met behalve de teams uit deze laatste wedstrijd ook Paal Centraal, zal bepalen
welk team volgend jaar in de 3e klasse mag blijven spelen. Aanstaande
zaterdag om 16.00 uur speelt VZOD
in de Proosdijhal, wederom tegen Nikantes. Er volgt dus nog een spannende tijd voor de Kudelstaarters
voordat ze zich weer op kunnen maken voor de tweede helft van de veldkorfbalcompetitie.

Oceanus JO15 pakken winst
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag lagen de jongens van onder 15 jaar van
Oceanus klaar voor de return waterpolowedstrijd bij SG Amersfoort. Direct na het eerste fluitsignaal veroverde Rowdy Wies de bal en speelde deze door naar Sam Verhulst. Door
mooi overspel naar Ruben van Vierzen
stond al snel de 0-1 op het bord. Een
aanval van SG Amersfoort werd vrij
makkelijk afgeslagen. Oceanus zag
wederom kans om door te breken: 0-2.
De tegenstanders zwommen zich keer
op keer vast in de strakke verdediging
van Oceanus. Via Rick Vega kwam de
bal mooi voor Daan Sommeling terecht, hij maakte er 0-3 van. In het
tweede partje voerde Amersfoort de
druk op. Echter het schot op het doel
van Oceanus gaat over. Er werd fel gestreden om balbezit. Dan een gaatje voor Oceanus waarbij Patrick Meulenbroek in een goede schotpositie
kwam: 0-4. Amersfoort veroverde snel
de bal in het derde partje. Oceanus leverde goede strijd, maar kon niet voorkomen dat Amersfoort hard uithaalde.
De bal werd echter tegengehouden
door keeper Kevin Peters. Amersfoort
zette nog een tandje bij in de aanval.
En maakte daarbij enkele persoonlijke
fouten, wat resulteerde in enkele man
meer posities voor Oceanus, die he-

laas niet benut werden. Dan een klein
opstootje bij het doel van Amersfoort.
Dion van de Heuvel werd hardhandig gestopt tijdens zijn aanval. Oceanus verkreeg hiervoor een vijf meter bal (penalty). Deze werd hard en
doeltreffend ingeschoten door Sam:
0-5. Daarna een aanval van Amersfoort. Deze werd echter onderschept
door Rowdy, die de bal af speelde
naar Sam. Hij zag Sybe Andringa vrij
in het midden liggen. Sam speelde de
bal goed voor Sybe. Zijn schot op doel
werd echter gestoord door één van de
verdedigers. De bal kwam dood in het
water te liggen, waardoor Sybe alsnog kans ziet te scoren: 0-6. In het
vierde partje hielden zowel Oceanus
als Amersfoort de deur goed dicht.
Man meer situaties over en weer werden niet benut. Oceanus zag wel tot
vier keer kans om voor het doel van
Amersfoort te komen, maar kwam helaas niet tot scoren. Dan, met 12 seconden op de klok, een overtreding
door Oceanus net buiten het vijf meter
gebied. Vrijebal voor Amersfoort die
strak en hard direct in de verre hoek
geplaatst werd: 1-6 en tevens eindstand. Volgende wedstrijd is op zaterdag 23 maart in de Waterlelie om 15.40
uur. Dan komen de jongens van BZC
Brandenburg uit Bilthoven op bezoek.

Mooie plannen tijdens kick-off
Sportpassie Aalsmeer
Aalsmeer - Ruim 20 sportverenigingen uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn
afgelopen week in The Beach bij elkaar gekomen om het over hun ideeen voor Sportpassie Aalsmeer te hebben. Op deze dag kunnen tientallen
sporten uitgeprobeerd worden: van
zeilen tot jeu de boules, van judo tot
badminton en van surfen tot handbal. Tijdens de kick-off avond met
de verenigingen werd duidelijk dat
er mooie plannen ontstaan voor zaterdag 25 mei. Naast demonstraties
van de verschillende sporten, zullen
de bezoekers bij diverse sporten ook
actief kunnen deelnemen. Wethouder
Gertjan van der Hoeven kwam op de
avond langs om aan de verenigingen
en organisatie zijn enthousiasme over
te brengen: “Ik wens de initiatiefnemers heel veel succes met het organi-

seren van hun evenement Sportpassie Aalsmeer. Ik vind het geweldig dat
enthousiaste vrijwilligers de schouders eronder zetten om dit van de
grond te tillen zonder grote bemoeienis van de gemeente; het gebeurt
gewoon. Het enige wat de gemeente hoeft te doen is via ESA een aantal sportaccommodaties beschikbaar
stellen. Daarnaast vind ik dit initiatief
echt een prachtige vondst. Immers,
veel sportverenigingen hebben open
dagen of proeflessen die je kunt bezoeken om kennis te maken met een
sport. Maar dat betekent dat je ze allemaal een voor een af zou moeten
gaan. Nu kun je op één dag met alle
sporten kennismaken. Dus kom vooral 25 mei!” Alle deelnemende verenigingen zijn te vinden op www.sportpassieaalsmeer.nl.

Ilze van der Geest naar
halve finale NK turnen
Aalsmeer - Zondag 10 maart werden in Tilburg de plaatsingswedstrijden voor de halve finale NK turnen pupillen gehouden. In de tweede divisie niveau 6 waren 22 deelnemers waaronder de Kudelstaartse Ilze van der Geest van Bato Pax
Gymnastics. De wedstrijd begon
voor Ilze met haar brugoefening.
Niet Ilze’s sterkste toestel, maar om
toch tot een hogere score te kunnen komen liet ze in deze oefening
voor het eerst twee maal een spreid/
handstand zien. Een element waarmee Ilze risico nam. Gelukkig turnde
ze een goede oefening zonder gro-

te fouten en kon ze zich gaan opmaken voor haar balkoefening. Tot grote tevredenheid van de meegereisde
supporters en haar trainster Josette
Flissinger turnde Ilze een zeer stabiele en nette balkoefening welke
werd beloond met een mooie score
van 11.267. De vloeroefening van Ilze
was een genot om naar te kijken. Ze
turnde sierlijk en liet mooie sprongen en prachtige series zien waaronder een arabier-flikflak-salto, met
een geweldig stabiele landing. Omdat Ilze herstellende is van de ziekte van Pfeiffer laat haar energie nog
wat te wensen over. Gelukkig wist

De winnaars, Victor van Schie (links) en Gilbert van Eijk.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Victor en Gilbert winnen
Kudelstaart - De elfde speelavond
van het elfde seizoen van de dartclub Poel’s Eye is alweer voltooid
verleden tijd. Met nog slechts vier
speelavonden voor de boeg begint de eindstand steeds duidelijkere contouren te krijgen. Bij de Poel’s
Eye wordt aan het einde van het seizoen de Top Tien gehuldigd. Uiteraard krijgen de podiumplaatsen,
en dan met name de kampioen, de
meeste lof toegezwaaid. De meeste
darters hebben een doel. Waar voor
de één de Top Tien een doel op zich
is, is dat voor de ander een podium plaats (tweede of derde) of zelfs
het kampioenschap. Op de afgelopen speelavond won de kampioen
van het vorige seizoen, Gerard Bak.
Hij steeg hierdoor naar de zesde
plaats. Zijn achterstand op de koploper bleef echter aanzienlijk. Vorig
seizoen maakte Bak echter ook een
geslaagde eindsprint. Hij won de
laatste twee speelavonden wat hem
op de valreep het kampioenschap
opleverde. Danny Zorn lijkt echter
een veilige voorsprong te hebben.
Danny was voor Bak de kampioen,
en dat zelfs drie keer op rij. De andere drievoudige kampioen, Marco
Cornelisse, is ook weer helemaal terug op het hoogste niveau. Hoewel
een speelavond overwinning dit seizoen nog niet is gelukt, staat Marco op een keurige vierde plaats.
Nóg hoger staan Ilona van Emden
en Tjitte Miedema op een respectievelijke tweede en derde plaats. Bei-

den wonnen dit seizoen een speelavond. Ook Davey Monsees houdt
zich staande aan de top met een
voorlopige vijfde plaats. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Danny een aardige voorsprong heeft op
de rest, waardoor het er op lijkt dat
de genoemde darters zich vooral op
de overige podiumplaatsen richten.
Maar zolang de kampioen nog niet
bekend is, zullen zij de hoop natuurlijk niet opgeven. Zoals reeds gemeld richten andere darters hun pijlen op een plaats in de Top Tien. Erik
Jan Geelkerken, Gilbert van Eijk,
Danny de Hartog, en Ronald Baars
bezetten op dit moment de zevende
tot en met de tiende plaats. Een andere groep darters richten zich op
een dagsucces op één van de vier
niveaus.
Zo won Victor van Schie voor de
tweede keer dit seizoen een finale. Na de B Winnaar ronde won hij
nu de B Verliezer ronde. Daarentegen won Gilbert van Eijk niet alleen voor de eer de A Verliezer ronde, maar ook voor de punten. Toch
is de grootste groep van de darters nog niet genoemd, en dat zijn
de darters die louter voor de gezelligheid komen. En dat kan natuurlijk
ook, te beginnen met morgen, vrijdag 15 maart. Iedereen met drie pijlen is welkom. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost vier
euro en de minimum leeftijd is 15
jaar. Op de website www.poelseye.
nl is nog meer informatie te vinden.

Oceanus zwemmers twaalfde
in landelijke competitie
Aalsmeer - Afgelopen zondag
heeft Oceanus de laatste competitieronde van het seizoen gezwommen. De nationale zwemcompetitie wordt door de KNZB georganiseerd en is opgedeeld in drie districtniveaus en vier landelijke niveaus. Oceanus zwemt in het op
één na hoogste landelijke niveau:
de A-klasse. De landelijke competitie bestaat uit vier ronden. Afgelopen zondag was de laatste competitieronde. Van de zwemuitslagen wordt een puntentelling gemaakt en deze dient als basis
voor het op te maken eindklassement. De wedstrijd van zondag
werd gezwommen in Vlaardingen
en de tegenstanders van Oceanus
waren LZ 1886 uit Leiden en de
thuisploeg ZVVS. Met maar liefst
41 wedstrijdzwemmers van Oceanus werd de competitiestrijd aangegaan.
De jongste Oceanus zwemmers
waren Jane Sommeling, Finn Vos
en Thomas Weening (allen geboren in het jaar 2002); de minst
jongste Oceanus zwemmer (naam
bij de redactie bekend) stamt uit
het jaar 1969. Over de gehele linie
werd er uitstekend gezwommen
door alle zwemmers. Eerste plaatsen in de leeftijdscategorieën waren er voor Noëlla Hond (200 meter wisselslag), Vincent Moolhuijsen (200 meter vlinderslag), Istvan Spaargaren (100 meter rug-

ze zich nog goed op te laden voor
haar laatste onderdeel sprong.
Hier haalde Ilze met de streksalto haar hoogste score van de dag,
namelijk 13.833. Al met al kan de

slag), Fabiënne Vork (400 meter
vrije slag) en Thomas Weening
(50 meter vlinderslag). Er werden
maar liefst 44 nieuwe persoonlijke records door de 41 zwemmers
gezwommen waarbij bijzondere vermelding voor de persoonlijke records van Fabiënne Vork op
de 400 meter vrije slag (4:55.00
min; verbetering van 122 %), Isaa Ebbinge op de 400 meter vrije
slag (5:12:94 min; verbetering van
125%) en Thomas Verouden op
het loodzware nummer 200 meter vlinderslag (2:34:81 min; een
verbetering van maar liefst 143%).
Ook de prestatie van Wessel de
Jong op het koningsnummer, de
100 meter vrije slag, in een uiterst
snelle 55:62 sec (een persoonlijk
record) mag niet onvermeld blijven. Van de drie zwemclubs eindigde Oceanus afgelopen zondag
op de tweede plaats en in de totale ranking in de A-klasse van
het afgelopen seizoen werd uiteindelijk een twaalfde plaats behaald op de lijst van 30 deelnemende verenigingen. Het competitiezwemmen voor dit seizoen is
nu afgesloten; aanstaande zondag wordt in Aalsmeer het Speedo
5 programma gezwommen voor
de jongere zwemmers en de week
daarop (24 maart) vinden de districtskampioenschappen lange afstand plaats in het nieuwe Krommenrijnbad in Utrecht.

10 jarige Ilze na een moeizaam jaar
heel trots zijn op het behalen van
de 14e plaats, waarmee ze een plek
heeft verdient op de halve finale NK
in april.

lem Hensbergen wel te winnen, zodat er nog een kans was op een positief resultaat. SCA1 mocht echter
heel blij zijn met remise bij Vincent
Jongkind, zodat (zoals bijna gebruikelijk) de druk op de schouders van
Theo Hendriks kwam. Zijn tegenstander had na pionverlies voldoende chaos op het bord gebracht zodat het pad naar winst niet meer
te zien was. De complicaties kostten zoveel tijd dat Theo genoegen
moest nemen met remise om niet
nog te verliezen. Een 4,5-3,5 verlies helaas. Gelukkig heeft het eerste team van Schaakclub Aalsmeer
nog twee goede kansen om te winnen en zo degradatie te ontlopen.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 16 maart:
AALSMEER
OSV 1 - Aalsmeer 1
Amstelveen 6 - Aalsmeer 4
HBC 2 - Aalsmeer 5
RAP 12 - Aalsmeer 6

RKDES F6 – RKAVIC F6
KDO F6M - RKDES F7
14.30 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u

Vrouwen

Vrouwen
Muiden VR.1 - RKDES VR.1

RKDES MD.1 – WV-HEDW MD.1
RKDES ME.1 – Hoofddorp ME.1

RKAV

SCW

RKAV MA.1 – BFC MA.1

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

UNO A1 - J.A.United A2
VVC B1 - J.A.United B1
Hillegom B3 – J.A.United B2
J.A.United C1 – Kennemers C1
Beverwijk C1 - J.A.United C2
J.A.United C3 - Zandvoort C2
Vlug en Vaardig C2 - J.A.United C5

14.30 u
12.00 u
13.00 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
10.15 u

Pupillen
Hoofddorp D2 - J.A.United D1
J.A.United D2 - Pancratius D3
J.A.United D3 - Arsenal D2
Stormvogels D3 - J.A.United D5
J.A.United D6 – Alliance’22 D6
J.A.United E1 – AFC E2
J.A.United E3 - AJAX E3
RAP E2 - J.A.United E4
KDO E1 - J.A.United E5
J.A.United E7 – UNO E4
J.A.United E9 - ZSGO/WMS E4
Buitenveldert E9 - J.A.United E10
J.A.United E 12 – ZSGO/WMS E6
Hoofddorp F1 - J.A.United F1
Pancratius F6 - J.A.United F3
Roda’23 F12 - J.A.United F8
Buitenveldert F10 - J.A.United F9
J.A.United F10 – Legm.vogels F11
Legm.vogels F12 – J.A.United F11

EDO 1 – SCW 1
Argon 7 - SCW 3
IJmuiden 5 - SCW 4
VVGA Vet.1 - SCW Vet.1
Almere Vet.1 - SCW Vet.2
Kon.HFC Vet.4 - SCW Vet.3

11.00 u
9.30 u

14.30 u
15.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – NVC A1
Wijk aan Zee B1 - SCW B1
Alliance’22 C3 - SCW C1
SCW C2 – HBOK C1

11.45 u
13.00 u
12.40 u
10.30 u

Pupillen
11.30 u
11.15 u
11.15 u
10.15 u
11.15 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
16.00 u
9.30 u
10.00 u
10.15 u
9.00 u
10.00 u
10.00 u
13.00 u

Meisjes
HBC MB1 - J.A.United MB.1
15.00 u
SCW MB.1 - J.A.United MB.2
11.00 u
J.A.United MC.1 – KDO MC.1
14.30 u
J.A.United MD.1 – VVC MD.1
11.00 u
KDO MD.2 - J.A.United MD.2
11.00 u
Buitenveldert ME.5 - J.A.United ME.115.00 u

RKDES

Pupillen
RKDES D2 – Nieuw Sloten D3
UNO D4 - RKDES D3
DCG E2 - RKDES E2
UNO E3 - RKDES E3
Pancratius E8 - RKDES E5
RKDES E6 – Sp.Martinus E9
Roda’23 E14 - RKDES E7
Amstelveen F2 - RKDES F2
Abcoude F3 - RKDES F3
RKDES F4 – Ouderkerk F6
RKDES F5 – Abcoude F6

14.30 u

Meisjes

Aalsmeer VR.1 – Buitenveldert VR.2 14.30 u

Meisjes

9.30 u
9.00 u

9.30 u
11.30 u
9.30 u
10.00 u
10.15 u
11.00 u
13.00 u
9.00 u
10.30 u
9.30 u
11.00 u

SCW D1 – Zwanenburg D2
Swift E6 - SCW E2
SCW E3 – Ouderkerk E10
AFC F7 - SCW F2
SCW F3 – ZuidoostUnited F4
NFC F3 - SCW F4

8.45 u
10.15 u
10.00 u
9.00 u
8.45 u
9.30 u

Vrouwen
Diemen VR.1 - SCW VR.1

12.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – J.A.United MB.2

11.00 u

Zondag 17 maart:
RKAV
FC.Amsterdam 1 - RKAV 1
Pancratius 4 – RKAV 2
RKAV 3 – Arsenal 3
Arsenal 9 - RKAV 4
Swift 11 - RKAV 5
Sp.Martinus 7 - RKAV 6

14.00 u
13.00 u
11.30 u
10.30 u
11.00 u
12.30 u

Vrouwen
Sp.Martinus VR.1 - RKAV VR.1

14.30 u

RKDES
RKDES 1 – Hillegom 1
Wasmeer 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Ouderkerk 2
RKDES 4 – Arsenal 2
RKDES 5 – Buitenboys 2
RAP 9 - RKDES 6
HBC 8 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u
11.00 u

Junioren
RKDES A1 – SportingAlmere A1
RKDES B1 – Zwanenburg B1
Legm.vogels B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Nieuw Sloten C1
Sloterdijk C3 - RKDES C2

12.00 u
14.00 u
10.00 u
10.00 u
11.00 u

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 deelt de
punten met Tempo Team 8
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
het in de Bloemhof opnemen tegen Tempo Team 8, dat één plaats
en 3 punten lager stond op de ranglijst. De start was goed met overwinningen van Bart Spaargaren (overtuigend in 4-en) en Ed Couwenberg (11-9 in de vijfde game). Frans
Ravesteijn was vervolgens kansloos in zijn eerste partij en Tempo
Team kwam op 2-2 door het dubbelspel te winnen van Bart en Ed. Ed
zorgde in zijn tweede enkelspel wel
weer voor een voorsprong en Bart
leek op weg naar de 4-2 (11-9, 117), maar hij moest na een spannende vijfde game toch toestaan dat
Tempo Team weer gelijkmaakte (911). Bloemenlust liep vervolgens uit
naar een veelbelovende 5-3 voorsprong door prima zeges van Frans
en Ed, zijn derde van de avond! Helaas wisten Frans en Bart hun laatste partijen niet in winst om te zetten, zodat na een zeer gelijkopgaande wedstrijd de punten werden gedeeld (5-5).
Zo bleef het onderlinge verschil 3
punten, alleen passeerde Bloemenlust 1 door de behaalde 5 punten en
passent ook TZT Haarlem en staat
nu met 1 punt voorsprong op de
derde plaats. Bloemenlust 2 staat

zeer knap eerste in de vijfde klasse
en moest aantreden tegen de nummer 2, GTTC Haarlem 3. De wedstrijd begon met een simpele overwinning voor Danny Knol, waarna zowel Philippe Monnier als Irene
Gerritsma hun partij verloren. Irene
trok in een lange vijf setter helaas
net aan het kortste eind. In het dubbelspel wonnen Philippe en Danny
knap na een 2-0 achterstand, waardoor de pauze begon met een 2-2
gelijkspel.
Na de pauze leek Bloemenlust op
een overwinning af te stomen door
overwinningen in drie games van
Danny en Irene (2-4). Echter daarna keerde het tij en verloren alle
drie de spelers hun enkelspel. Bij
een 5-4 achterstand bracht de laatste wedstrijd een knappe overwinning van Philippe, die in vijf games
zijn tegenstander de baas was. Met
een 5-5 gelijkspel blijft Bloemenlust
2 met twee punten verschil bovenaan staan. Bloemenlust 4 zette hun
zegereeks voort en dit keer was Patrios 4 met 10-0 de klos. De koploper in de zesde klasse speelde deze week met Wim v.d. Aardweg, Willem Visser en Dirk Piet, die dus allen
ongeslagen bleven. Ook het dubbelspel werd glansrijk gewonnen door
het illustere duo Wim en Willem.

14 maart 2013

Arie clubkampioenschap
Biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 2 maart
zijn in het clubgebouw van Biljartvereniging Aalsmeer de jaarlijkse
clubkampioenschappen om de Gerlof Beumer Trofee gehouden. Elk lid
van de vereniging, van hoog tot laag
moyenne, kon zich hiervoor inschrijven. Met 28 deelnemers begonnen
om één uur de wedstrijden. Met 4
spelers per tafel werd er gespeeld
in het knock out systeem, bij verlies was men uitgeschakeld. Daarna moesten de winnaars per tafel
tegen elkaar. De hoogste serie van
145 van de te maken 160 carambole’s werd gemaakt door Wim Besselsen, die de partij won in 3 beurten. Uiteindelijk bleven er 8 spelers over waaronder de winnaar
van vorig jaar: Arnold Heuzen, die
op 9 maart zijn titel moest verdedigen. Ook hier gold het knock out systeem. Vier spelers bleven over om
de finale te spelen.
Arnod Heuzen moest het opnemen
tegen Arie Bezuijen en Mike Griffioen tegen Jan van de Meer. Arnold

had zijn kruit verschoten in de voorgaande partijen en verloor van Arie.
De uitslag: 1. en kampioen Arie Bezuijen, 2. Arnold Heuzen, 3. Jan van
de Meer en 4. Mike Griffioen. De beker aan Arie is uitgereikt door Tienke Verbeek van Kesteren.

RKAV MA1 klaar voor
toernooi in Engeland

Handboogschutters Target
tweede in Landsmeer
Aalsmeer - De twee teams van
HBV Target die zondag 3 maart afreisden naar Landsmeer om daar te
schieten voor de regiokampioenschappen voor teams hadden zich
goed voorbereid door zichzelf te
trainen, waarbij met name de tijdsdruk extra aandacht had gekregen.
Op de wedstrijden is het namelijk
zo dat elke schutter 120 seconden
heeft om zijn of haar drie pijlen af te
schieten. Valt de derde pijl net buiten de tijd, die aangegeven wordt
met een stoplicht en een geluidssig-

naal, dan mag deze niet meegeteld
worden in de score. Oefening baart
kunst, zo bleek duidelijk in Landsmeer. Na de twee ronden van 30
pijlen bleek dat 1 team van HBV Target door mocht naar de knock-out
fase van de wedstrijd. Na een spannende strijd van Marco Jongkind,
Cor de Jong en Johan Ruhe tegen
de schutters van de Zaanse handboogvereniging konden zij het ereschavot betreden om met opgeheven hoofd de beker voor de tweede
plaats in ontvangst te nemen.

De winnende schutters van HBV Target. V.l.n.r. Marco Jongkind, Cor de Jong
en Johan Ruhe.

Voetbal zaterdag

A.F.C. en Aalsmeer gelijk
Aalsmeer - Aalsmeer werd een
wedstrijd waar de liefhebbers voor
naar een voetbalveld komen. Twee
ploegen die wilden winnen, maar het
gebeurde op een nette wijze. Met
een laconieke, maar goede leidende scheidsrechter Bahr Benlemkaddem, die de twee penalty’s goed verdeelde en onder de constante regen
de wedstrijd goed in de hand hield.
A.F.C. was buiten kijf de best voetballende ploeg. Vanuit een gesloten defensie veroverde zij het middenveld. Via hun spitsen, vooral Tim
Wulffraat en Ben van Kessel, maakte zij het de Aalsmeer defensie erg
lastig. En niet te vergeten de opkomende middenvelder Floris Dokkum,
die ook met zijn corners de goed op
dreef zijnde Aalsmeer goalie Ray
Smidt handenvol werk liet verrichten. Aalsmeer was technisch minder, maar creëerde zich meer kansen
door een snelle spelomschakeling,
vooral zichtbaar in de tweede helft.
De eerste 20 minuten waren voor
A.F.C. Aalsmeer had niets te vertellen. Veelal over de vleugels werden de ballen voorgezet en was het
wachten op het eerste doelpunt van
A.F.C. Zoals zo vaak viel het doelpunt aan de andere kant. Thomas
Harte ontdeed zich in de 33e minuut handig op links van Blonk. Zijn
voorzet werd door Calvin Koster met
een kopbal ‘à la Bep Bakhuis’ bij de
tweede paal ingekopt. Een fraai doelpunt. Wel tegen de verhouding. In de
tussentijd was Dustin Woodward van
A.F.C. degene die tweemaal doelman
Ray Smidt passeerde, maar evenzo
vele malen redde de paal. A.F.C. probeerde voor de rust nog de stand gelijk te trekken, maar Ray Smidt was
in vorm, evenals vóór hem Burak Sitil
en Dirk Jan van der Meer de uitblinkers waren. Aalsmeer kreeg ook nog
kansen. Salih Yildiz trof met een daverend schot de lat en op een schot
van Noud Bruchner moest van der
Linden gestrekt naar de hoek. En

konden de vele Aalsmeerders zich
na 45 minuten gaan verwarmen in de
kantine. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. Aalsmeer werd in de counters wel gevaarlijker. In de 53e minuut haalde Dirk Jan van der Meer
de bal van de doellijn op een schot
van Dustin Woodward. Het was de
goed opkomende Floris Dokkum die
in de 57e minuut, vanaf 20 meter met
een kiezelhard schot in de linker bovenhoek Ray Smidt kansloos liet,
1–1. In dezelfde minuut moest Ray
Smidt zich rekken om een schot van
Floris Dokkum tot corner te verwerken. 62e minuut wissel: Tom Doeswijk voor Peter Neuvel. Weer was
het Aalsmeer dat de leiding nam uit
een corner van Noud Bruchner. In
de 66e minuut kopte Stefan van der
Dussen langs de graaiende handen
van doelman van der Linden in, 2–1.
Een penalty voor A.F.C. in de 72e minuut na een luchtduel van Burak Sitil
met Tim Wulffraat werd door diezelfde speler onberispelijk ingeschoten,
2–2. 78e minuut wissel: Bart de Jong
voor Noud Bruchner. Aalsmeer werd
gevaarlijker in de laatste 10 minuten. Een zware overtreding van keeper van der Linden op Thomas Harte
in de 86e minuut waardoor de bal op
de stip belandde gaf Aalsmeer nog
de kans op een overwinning in dit
duel. De 4 minuten ‘oplappen’ van de
doelman en van Thomas Harte waren niet goed voor de concentratie
van Vincent Krabbendam. Zijn penalty was te zacht en van der Linden
maakte zijn fout goed. De stand bleef
2–2. 87e minuut wissel: Hans v.d.
Schilden voor Thomas Harte (blessure). En zo eindigde deze spannende pot in een gelijkspel en mochten beide ploegen tevreden zijn met
een punt. Aalsmeer speelt komende zaterdag 16 maart uit tegen O.S.V.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Locatie
sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk, 1035 EW Amsterdam.
Jack van Muijden

Aalsmeer - Enkele maanden geleden is de MA1 aan de slag gegaan
om sponsors te zoeken om het georganiseerde toernooi in Nottingham,
Engeland te kunnen gaan bekostigen. Maandelijks sparen de meiden
al een bedrag. Marc van Toernooi
Voetbal, die het toernooi heeft opgezet, opperde het idee om een inloop- of reserveshirt aan te schaffen
met daarop de logo’s van de sponsors. De meiden zijn aan de slag gegaan met sponsorwerving en ook
de coaches hebben hun inzet gegeven om een groot deel van de kosten dekkend te kunnen gaan krijgen.
Met name het bestuur van RKAV en
de Club van 100 waren welgezind en

diverse bedrijven hebben sponsoring toegezegd. Afgelopen zaterdag
was het moment om de materialen
uit te reiken aan de meiden, wat op
ludieke wijze door materialenman
Hans Schijf van RKAV gedaan werd.
Hij heeft veel van de meiden al vanaf
jongs af aan getraind en zien groeien, dus mede door zijn connecties
was hij dé aangewezen persoon om
de shirts en trainingspakken te overhandigen. En nu op naar Engeland,
waar naar de meiden op vrijdag 31
mei vertrekken, zaterdag 1 juni het
toernooi spelen en zondag 2 juni
na een vriendschappelijke wedstrijd
weer huiswaarts treden. De meiden
hebben er enorm veel zin in!

Handbal

FIQAS blijft in het spoor
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer slagen er tot nu toe als enige in de kampioenspoule in om in het
spoor van de koplopers Volendam
en Lions te blijven. Zo werd zaterdag
ruim van E&O gewonnen! Vanaf de allereerste minuut had FIQAS Aalsmeer
de leiding in de wedstrijd. Letterlijk en
figuurlijk, want de Aalsmeerders waren niet alleen de betere ploeg, maar
hebben ook vanaf de start voor gestaan. Er was meteen een hoofdrol
voor keeper Gaby Birjovanu én Remco
van Dam, die aan de andere kant de
ene na de andere bal in het net schoot.
Want bij een stand van 7-2 waren er al
vijf doelpunten door Remco gemaakt.
Hij was een plaag voor de verdediging
van E&O en hun keeper. Rodrigo Huttinga was op de cirkel sterk en scoorde elke bal die hij in zijn handen kreeg.
Intussen werden er penalty’s gestopt
door Gaby en andere schoten, waardoor FIQAS Aalsmeer meteen in de tegenaanval kon. Zo liep de voorsprong
op tot 12-6. Djordje Stevanovic kwam
in de ploeg en zelfs in ondertal kon er
via een fraaie vlieger van Robin Boomhouwer worden gescoord. Ruststand:
9-15. Na rust liep FIQAS Aalsmeer
meteen verder uit en vervolgens hadden beide ploegen een iets mindere fase. Maar na 10 minuten liep het
weer goed en kon zelfs worden uitge-

lopen naar een marge van tien. Daarna konden de Aalsmeerders het zich
permitteren om gas terug te nemen,
waardoor E&O aan het einde nog iets
terug kon komen. Het werd uiteindelijk 19-26. Het publiek in Emmen was
inmiddels erg stil geworden, maar wel
zo sportief om te klappen voor Gaby:
ze hadden immers genoten van zijn
acties. Door deze overwinning staat
FIQAS Aalsmeer op vier punten van
de beide koplopers, die ook nog twee
keer tegen elkaar moeten spelen. Met
nog zeven speelrondes te gaan is er
dus nog van alles mogelijk. Aanstaande zondag krijgt FIQAS Aalsmeer in de
Bloemhof het Drentse Hurry Up op bezoek. Aanvang 14.30 uur.

OVAK-Soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
20 maart vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen tijdens de kaartmiddag op 6 maart is gewonnen door
Wim Spring in ‘t Veld met 5446
punten, op twee Gerrit van der
Geest met 5409 punten en op drie
Bep van Netten met 5099 punten.

Voetbal zondag

Opnieuw nederlaag RKDES
Kudelstaart – Na de tumultueuze
week, de gestaakte wedstrijd tegen
Soest, moest RKDES naar de subtopper Hoofddorp. In winterse omstandigheden kon ook nu RKDES geen
potten breken en moest toezien dat
Hoofddorp bijzonder effectief met de
kansen omging. Na een 2-0 ruststand
werd het in de 92e minuut nog 3-0
voor de gastheren. Trainer Hajo Hendriks moest ook deze wedstrijd weer
zijn opstelling aanpassen. Mark Schut
(geschorst), Paul Verburg (liesblessure), Roald Pothuizen (ziek), waren niet
beschikbaar. Terug na zijn schorsing
was verdediger Sander Boshuizen.
In het eerste half uur was RKDES de
bovenliggende partij en kreeg Hoofddorp weinig kansen. De Kudelstaarters kregen wel de kansen. In de 7e
minuut schoot Roy Endhoven rakelings naast. Nog geen minuut later een snelle aanval over rechts, de
voorzet van Edwin van Maris kwam
net niet goed voor de vrijstaande Richard de Vries. De eerste kans van
Hoofddorp in de 32e minuut was onmiddellijk raak. Het centrale duo van
RKDES werd verrast en Hoofddorpspeler Sander Stroo profiteerde hier
onmiddellijk van, door te scoren, 1-0.
In de 42e minuut een voorzet van Richard de Vries werd door Mark Pothuizen maar net naast gekopt. Pal
voor rust was de organisatie op links
bij RKDES even weg en ook nu was
Hoofddorp slagvaardig. De bal verdween over de achterhoede van RKDES en er was geen rugdekking ,

eenvoudig kon Hoofddorper Nick de
Jong scoren, de ruststand werd hierdoor 0-2 . In de tweede helft kreeg
RKDES nog een aantal mogelijkheden voor de aansluitingstreffer. In de
53e minuut kreeg Adil Zohri een grote kans. Zijn schot belandde helaas
voor de trouwe RKDES supporters
aan de verkeerde kant van de paal.
Ook Hoofddorp kreeg nog een paar
kansen, maar de grootste kans was
voor RKDES. Een schitterende aanval
over rechts kreeg een bijna goed vervolg. Het snoeiharde schot van zeker
30 meter van Steef Hoogwerff Kroon
werd door de Hoofddorpse doelman
Ivan Lammers met de vingertoppen
over het doel getikt. In de slotfase
kwam junior Lars Winter nog in het
team van RKDES en maakte hiermee
zijn debuut in het eerste van RKDES.
In de 92e minuut scoorde Hoofddorp nog eenmaal, Hoofddorp- speler
Lesley van Dams schoot van dichtbij
raak. Een 3-0 eindstand. RKDES weer
met lege handen. Ook deze wedstrijd
werden de Kudelstaarters niet weggespeeld en was de overwinning van
Hoofddorp wel wat geflatteerd, maar
zeker verdient. Het ontbreekt het
team van Hajo Hendriks op dit moment aan stootkracht in de aanval en
worden er op cruciale momenten te
veel fouten gemaakt in verdedigend
opzicht. Zondag 17 maart speelt RKDES 1 thuis tegen Hillegom 1 vanaf
14.00 uur.
Ad Verburg
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Programma
handbal

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap

Zondag 17 maart

Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op dinsdag 5 maart.

10.00 uur: FIQAS Aalsmeer jongens B2
– LHV/ASC
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer jongens A2
– Nijenrodes
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5
– DSG
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4
– Vido
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1
– Hurry Up
(eredivisie, nacompetitie).

Bovenste rij vlnr: Coach Anneke van Vliet, Esthera Buijs, Joyce Baardse, Serena Leeuwrik, Renske Jongkind, Kim Eveleens, Fleur Pijpers en coach Caroline
Ramp. Middelste rijd vlnr: Chantal Molleman, Sabine Brockhoff, Quirine Dols,
Jitte Buchner, Marielle Bor, Denise van Vliet en Macy Weij. Onderste rij vlnr:
Dieuwertje Walch en Danielle Ramp. Niet op de foto: Eveline Bosman.

• Nieuwe Meerbode

De wedstrijden worden alle
thuis, in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg, gespeeld. Publiek is van harte welkom.

Pomp daagt uit
Aalsmeer - Het speelseizoen van
BV de Pomp leverde met klaverjassen, hartenjagen en sjoelen weer
een gezellige avond op. Daar zijn 6
winnaars uit voortgekomen, die u
uitdagen om op maandag 18 maart
revanche te komen nemen , wanneer u niet in de gelegenheid was
om bij de voorgaande avond aanwezig te zijn. Het klaverjassen leverde als winnaar op Maaike Spaargaren met 5398 punten en poedelprijswinnaar Essy van Es met 3835
punten. Er kon ook gesjoeld worden
en Geert Hoving was winnaar hiervan met 599 punten. Een mooie poedelprijs kon gewonnen worden door
Lia Zorn met 541 punten. Het hartenjagen had net als in september
als winnaar Gre Bax met 194 punten
en de poedelprijs ging naar Margriet
de Vries met 301 punten. Na een
prachtige verloting met vele prijzen
gingen de spelers tevreden na een
gezellige avond huiswaarts. Ook zin
in een gezellige avond? Aanstaande
maandag ontvangt het bestuur van
De Pomp iedereen graag in ’t Baken
in de Sportlaan 86. De speelavond
begint om 20.00 uur. Telefonische
informatie kan verkregen worden bij
Caroline Ramp via 0297-344107.

Sjoelavond in
De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 7 maart. Eerste in de Hoofdklasse: Drikjan Baardse 1989 punten, 2. Jan Joore 1855 punten en
3. Ria v/d Jagt 1751 punten. Klasse A: 1. Nel Lagerburg 1796 punten,
2. Ruud van Schie 1692 punten en
3. Riet Schijf 1659 punten. Klasse B:
1. Char Kuite 1611 punten, 2. Plonie
Verdel 1604 punten en 3. Joke Eickhoff 1593 punten. Klasse C: 1. Elisa
Arendse 1576 punten, 2. Edwin Eikelenboom 1493 punten en 3. Rina
Korenwinder 1483 punten. De volgende sjoelavond is donderdag 21
maart vanaf 20.00 uur in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat.

Gemma wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren en eventueel ook
rummicup en hartenjagen staan op
het programma. Op donderdag 7
maart is het klaverjassen gewonnen door Gemma van As met 5645
punten, gevolgd door Kees van der
Meer met 5341 punten en Eef van
Mourik met 5191 punten. Het jokeren is gewonnen door Gerard de Wit
met 28 punten, op twee Marie van
der Jagt met 162 punten.

Maatkaarten in
het Dorpshuis
Kudelstaart - De Supporters Vereniging Kudelstaart organiseert vrijdagavond 15 maart een maatkaartavond. Kaarters die graag weer een
avond willen kaarten met een vaste maat, bijvoorbeeld vrouw, vriendin, vriend collega, buurman of
buurvrouw, worden uitgenodigd.
Wie geen maat kan vinden voor deze avond, wordt aangeraden toch
ook naar het dorpshuis te komen.
Het bestuur gaat proberen om een
passende maat te vinden. Voor deze avond is een speciaal prijzenpakket ingekocht. Er is een marsenprijs, een hoogste en laagste tafelprijs, een poedelprijs en natuurlijk
vijf dubbele winnaarsprijzen. Ook
de altijd gehouden verloting met
veel mooie prijzen, waaronder een
heerlijke fles drank, diverse vleesprijzen en planten, ontbreekt deze avond niet. Het inschrijfgeld bedraagt voor deze avond 3,50 euro
per persoon. Aanvang is 20.00 uur
in het Dorpshuis.

Lijn A:
1
Krijnie en Jan Joore
58,57
2
Jan en Til Eveleens
56,07
3
Rita van Leeuwen en Angela Korenromp 54,64
4
André Lanser en J. v.d. Zwaard 52,50
5
M. Joore en Herma Raggers
51,07
Lijn B:
1
Pieter en Erna Jongkind
2
Jan en Mien Korenwinder
3
Martha en Theo Teunen
4
Coby Blom en Piet van Hoek
5
Jan Doeve en R. v.d Zwaard

57,86
56,43
55,36
53,93
52,86

Lijn C:
1
Janet Blom en Roelie Everts
2
Nelly Mul en Marry Tulp
3
Gerard Pouw en Jan Oor
-4
Hans en Lia Vreeswijk
-4
Annie en Sima Visser
6
Klaas Maarse en Adri Otto

63,93
53,93
51,79
51,07
51,07
50,36

Kaartavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 14 maart, houdt buurtvereniging Oostend voor liefhebbers een
speelavond. Om 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld in buurthuis ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan dan klaar. Het klaverjassen op 28 februari is gewonnen door Maarten van de Vaart met
5932 punten, op twee Kees Kuggeleijn met 5321 punten en op drie
Dirk Tromp met 5218 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Franklin Dolk met 3117 punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavond gezellig gekaart door leden van klaverjasclub De Geluksvogels in het
Dorpshuis. Iedereen die zin heeft
om met anderen te klaverjassen, is
welkom. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Het klaverjassen
op 6 maart is gewonnen door Jaap
Streefkerk met 5672 punten, gevolgd door Gerard Presserwerd met
5503 punten en op drie Bep Enthoven met 5018 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Sjaan Bon met
3774 punten.

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van BV Oostend is op donderdag 21 maart vanaf 14.00 uur in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal gaat open om 13.30 uur.
Kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Tijdens de vorige soosmiddag
is niet hoog gekaart, maar gezellig was het wel. De eerste plaats is
behaald door J. van Veen met 5218
punten, gevolgd door M. Tulp met
5196 punten. De hoogste eer bij het
rummicuppen is behaald door mevrouw Verhoef.

Koppelkaarten
in Middelpunt
Aalsmeer - De volgende koppelspeelavond van buurtvereniging
Oostend is op maandag 18 maart in
Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De aanvang is 20.00 uur en
kaartkoppels zijn van harte welkom.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Het
koppelkaarten op 4 maart is gewonnen door Maarten en Ans met
5294 punten, op twee K. Kooijman
en G. Presser met 5157 punten en
op drie Ab en Joke met 4843 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
J. Tameris en J. Alderden met 3919
punten.

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 21
maart staat weer sjoelen op het programma van buurtvereniging Oostend. Er wordt gespeeld in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat open
om 19.30 uur en wie een keer mee
wil sjoelen, is welkom. Donderdag 7
maart is er matig goed gesjoeld. Na
loting vielen de prijzen deze keer bij
Lida de Nooij, de heer en mevrouw
Bleeker en bij Jeffrey Hoekman. Er
wordt dit seizoen nog drie maal gesjoeld.

