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Jaap Overbeek
Ontwikkeling nieuw beleid ten aanzien van vastgoed

Gemeente: Alleen panden van 
nut en noodzaak behouden
Aalsmeer - De eerste vergadering 
van de nieuwe commissie Ruimte 
en Economie vond afgelopen dins-
dag 10 maart plaats in het gemeen-
tehuis en stond deze eerste keer 
onder voorzitterschap van Dirk van 
Willegen van het CDA. De rappor-
tage over het gemeentelijk vastgoed 
is besproken. 
Het projectteam van de rekenkamer 
van de gemeente heeft een inventa-
risatie gemaakt van vastgoedobjec-
ten in de gemeente. Het betreft ge-
bouwen, buitenterreinen en groen-
stroken. Gekeken is ook gelijk wel-
ke groenstroken er verhuurd wor-
den en welke verkocht kunnen wor-
den, wie de diverse accommodaties 
gebruiken, wat de baten en lasten 
zijn en welke gebruikers subsidie 
krijgen voor de huur en hoe hoog 
de huur is. Uiteraard is ook gekeken 
wat de boekwaarde, WOZ-waarde 
en verzekerde waarde is van de ge-
meentelijke eigendommen en ter-
reinen. Het projectteam heeft ook 
aanbevelingen gedaan voor de ont-
wikkeling van nieuw beleid ten aan-
zien van gronden, accommodaties 
en het commercieel beheer van de 
gemeentelijke eigendommen. De 
gemeente is eigenaar van in totaal 
55 gebouwen. Van dit aantal val-
len 23 onder de noemer ‘algemeen’ 
(welzijnsgebouwen, muziekschool, 
bibliotheek, peuterspeelzaal en een 
kinderdagverblijf), 13 woningen (tij-
delijk in exploitatie), 9 (zwembad, 
sporthallen en gymzalen) in exploi-
tatie bij ESA, 8 gebouwen in ex-
ploitatie bij Greenpark en 2 school-
gebouwen. Van deze laatste twee 
gaat nog dit jaar het beheer over 
naar het schoolbestuur. In de peri-
ode 2012 tot 2014 zijn zes gemeen-
telijke gebouwen (3 woningen, 1 
schuur, 1 bedrijfsloods en 1 kinder-
opvang) verkocht. De verkoop heeft 
plaats gevonden naar aanleiding 
van het genomen besluit in de pro-
grammabegroting 2014 om de vast-
goedportefeuille te verkleinen. Zo-
dra een gebouw geen functie meer 
heeft, de exploitatie onaantrekkelijk 
wordt of huur van een gebouw ef-
fi ciënter blijkt, gaat herbestemmen 
of afstoten van dit vastgoed beke-
ken worden. 

Stille reserve
Het gemeentelijk vastgoed is een 
stille reserve van de gemeente en 

volgens de fracties VVD, HAC en 
PACT kan deze een groot impact 
hebben op de fi nanciële positie van 
de gemeente. De partijen willen de 
regie in deze in handen krijgen en 
houden en hebben middels een mo-
tie gevraagd om een scherp beeld 
van de omvang van de stille reser-
ve. Tevens is een motie ingediend 
om te komen tot een beleid ten aan-
zien van het maatschappelijk vast-
goed van de gemeente. Een visie 
voor de toekomst zou ontwikkeld 
moeten worden waarin organisaties 
meer met elkaar worden verbonden 
in een ‘buurthuis van de toekomst’ 
(een virtueel programma wat vraag 
en aanbod bij elkaar brengt). In de 
commissievergadering gaf wethou-
der Tom Verlaan verdere uitleg over 
de werkwijze momenteel van het 
college in deze. De gemeente wil al-
leen de panden en gebouwen in be-
zit houden, die van nut en noodzaak 
zijn en deze ook intensief gaan ge-
bruiken. Er is met alle organisaties 
op gebied van sport, cultuur en ont-
wikkeling gesproken om iedereen 
uiteindelijk zo goed mogelijk te kun-
nen huisvesten. Er wordt zoveel mo-
gelijk geprobeerd organisaties bij 
elkaar te huisvesten, waardoor di-
verse panden overbodig worden om 
in eigendom te houden en dus het 
vastgoed verkleind kan worden. 

Nieuwe functie muziekschool
Eigendommen van de gemeente die 
leeg staan, vragen uiteraard om di-
recte nieuwe invulling. In deze komt 
het college binnenkort met een 
voorstel om het voormalige onder-
komen van de muziekschool in de 
J.C. Mensinglaan een nieuwe func-
tie te geven. Want, zoals wethou-
der Verlaan resoluut zei: “Wat nu al 
geen functie heeft, gaat wat het col-
lege betreft de markt op. We gaan 
niet ons tafelzilver verkwanselen, 
maar gaan netjes te werk. We willen 
straks alleen nog panden in bezit 
hebben die het hoogste rendement 
opleveren.” Het afstoten van het ge-
bouw van de muziekschool noem-
de hij een gigantische kapitaalver-
nietiging. “Ik ben wel blij dat het 
gebouw straks een andere functie 
krijgt.” De fracties PACT en VVD ha-
merde op meer inzicht in deze, ook 
wat betreft het fi nanciële vlak. Vol-
gens de VVD hebben de eigendom-
men van de gemeente een waarde 

van tussen de 7 (verzekeringswaar-
de) en 30 miljoen. Wethouder Ver-
laan waarschuwde: “Reken u niet 
te rijk.” De gemeente wil alle pan-
den en gebouwen die een belang-
rijke maatschappelijke functie heb-
ben in eigen bezit houden. De wet-
houder noemde in deze onder an-
dere de watertoren en korenmolen 
De Leeuw. En waarschijnlijk gaat er 
weer meer reuring in het gemeente-
huis komen. Gekeken wordt name-
lijk ook of hier instanties een onder-
komen kunnen krijgen. “In het huis 
der gemeente brandt de kachel al-
tijd”, aldus wethouder Verlaan. In 
de raadsvergadering van 26 maart 
komt het gemeentelijk vastgoed op-
nieuw aan de orde.

Gemeentelijk vastgoed: Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.

De voormalige muziekschool in de J.C. Mensinglaan krijgt nieuwe invulling.

Woensdag 18 maart de fi nale!
Ruilmiddag sportplaatjes 
RKDES in Kudelstaart
Aalsmeer - Woensdag 18 maart 
is van 13.00 tot 15.00 uur de fi na-
le van de RKDES sportplaatjes actie 
in winkelcentrum Kudelstaart. Al-
le fanatieke spaarders kunnen de-
ze middag nog één poging doen om 
hun boek compleet te maken door 
te ruilen. Er zijn inmiddels 750.000 
plaatjes in omloop en dat moet 
ruimschoots voldoende zijn om al-
le 800 boeken compleet te maken. 
Er staan ook al veel minder kinde-
ren bij de deur van de Albert Heijn, 
een teken dat veel jeugdige spaar-
ders hun boek al compleet heb-
ben. Dit komt ook door de levendi-
ge ruilhandel die in heel Kudelstaart 
heerst op sportclubs, scholen, be-
drijven, speelpleinen of gewoon bij 
de mensen thuis. Natuurlijk is er 

ook een winnaar, die als eerste zijn 
boek vol had gespaard en dat is Tij-
men Buskermolen. Hij zal aan het 
einde van de actie nog een grote 
verrassing uitgereikt krijgen!

Extra plaatjes
De actie is een ongeloofl ijk groot 
succes geworden, alle plaatjes zijn 
bijna uitgedeeld! En daarom hebben 
Albert Heijn en RKDES besloten om 
nog 50.000 plaatjes extra te bestel-
len. Deze zijn gisteren, woensdag-
ochtend, weer in de winkels aan-
geleverd. Wanneer ook deze plaat-
jes zijn vergeven, dan is de actie 
toch echt ten einde. De initiatiefne-
mers hopen dat iedereen tevreden 
terugkijkt op deze leuke, plaatselij-
ke clubactie.

Wandelaarster vindt schedel
Oude Meer - Afgelopen vrijdag-
middag 6 maart heeft een wande-
laarster op een stukje niemands-
land aan de Aalsmeerderdijk, waar 
zij haar hond aan het uitlaten was, 
een menselijke schedel gevonden. 
De schedel lag zo maar open en 
bloot op de grond, duidelijk in het 
zicht. De onderkant was weliswaar 
weg, maar het was toch duidelijk te 
zien dat het hier om een menselij-
ke schedel ging. De wandelaarster 
belde de politie, die kwam meteen 
en heeft op haar beurt de recher-
che en technische recherche erbij 
gehaald. Zij waren van mening dat 
de schedel in een klein dijkje achter 
de vindplaats gelegen heeft en er 
waarschijnlijk door weersomstan-
digheden zomaar opeens uitgeko-
men is. Het zou heel goed kunnen 
zijn dat de resten van het skelet nog 
in de buurt van het dijkje liggen.
De schedel is overgebracht naar het 
NFI voor nader onderzoek, want er 
zijn natuurlijk veel vragen. Hoe oud 

is de schedel? Gaat het om een man 
of een vrouw? Is er misschien spra-
ke van een misdrijf?
“Het is wel heel apart als je zomaar 
opeens zoiets ziet liggen. Ik kom 
hier al jaren met de hond en heb 

nog nooit iets vreemds gezien”, al-
dus de wandelaarster. “Vooral raar, 
omdat ik vorig jaar juni in het Am-
sterdamse Bos het stoffelijk over-
schot van een man heb gevon-
den, die, zoals ik later hoorde, zelf-
moord gepleegd had. En nu weer 
een schedel gevonden, vlak bij huis 
nog wel, het is echt bizar allemaal.”

Oplichting met 
stroopwafels

Aalsmeer - Op donderdag 5 maart 
kreeg de politie een melding dat 
verkopers van stroopwafels actief 
waren in het Centrum en ‘s avonds 
kregen agenten opnieuw een tele-
foontje over deze verkoop voor een 
goed doel in Oost. Agenten zijn 
gaan kijken en troffen om half tien 
in de avond de drie verkopers aan. 
Het gaat om twee jongens van 16 
jaar uit Gouda en Moordrecht en 
een 15 jarige jongeman uit Gouda. 
De drie van Noord-Afrikaanse af-
komst bleken al meerdere malen in 
diverse plaatsen in het land op deze 
manier oplichting gepleegd te heb-
ben. Er werd 6 euro gevraagd voor 
het zakje stroopwafels en de op-
brengst zou zijn voor ‘Wensen voor 
kids’. Een niet bestaand goed doel. 
De drie zijn gehoord en zijn na een 
nachtje cel heen gezonden. De po-
litie Haaglanden gaat zich verder 
ontfermen over deze zaak. De waar-
schuwing van de politie: Koop nooit 
zomaar producten aan de deur. 
Vraag altijd om een legitimatie!
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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 Kudelstaart, 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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Certifi caat na reanimatiecursus
St.Vrienden sponsort AED in 
wijksteunpunt Voor Elkaer
Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer 
had er al lang één en het Gezond-
heidscentrum Oosteinde ook, maar 
in wijksteunpunt Voor Elkaer in Ku-
delstaart was nog geen AED aanwe-
zig. Dat vonden de bewoners geen 
veilig idee. Bij een hartstilstand is re-
animeren en de inzet van een AED 
(Automatische Externe Defi brilla-
tor) van levensbelang. De bewoners 
richten zich tot de Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer met 
het verzoek om sponsoring van een 
AED. De Vrienden erkenden het be-

lang van een dergelijke aanschaf en 
stemden direct in met het verzoek. 
Bij de aanschaf van een AED hoort 
ook een reanimatiecursus. Tijdens 
zo’n cursus wordt geleerd hoe de 
AED werkt en wordt geoefend met 
het aansluiten en bedienen van het 
apparaat. Een zestal medewerkers 
en bewoners van Voor Elkaer was 
graag bereid om deze cursus te vol-
gen en allen behaalden het certifi -
caat. Vorige week is de AED in de 
Nobelhof opgehangen, dit tot groot 
genoegen van de buurtbewoners!

Spelletjes met De Zonnebloem 
Kudelstaart - Op dinsdagmiddag 
17 februari organiseerde De Zonne-
bloem, afdeling Kudelstaart, de jaar-
lijkse spelletjesmiddag voor ouderen. 
Voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar waren de gasten en vrijwilli-
gers te gast in het wijkpunt ‘Voor El-
kaer’ aan de Nobelhof. Het wijkpunt 
heeft inmiddels in korte tijd bekend-
heid gekregen als mogelijkheid voor 
ouderen om overdag een betaalbaar 
diner te nuttigen. Hoewel er op de-
ze carnavalsdag een middag voor se-
nioren werd gehouden in het Dorps-
huis, kwam toch een groot aantal be-
langstellenden naar het wijkpunt. 
De gasten werden eerst getrakteerd 
op koffi e of thee en een Valentijns-
koek. Onder de leiding van vrijwilliger 
Ben van Maris werden na deze hart-
versterking twee ronden bingo ge-

speeld. Er was voor de winnaars ge-
zorgd voor diverse aantrekkelijke prij-
zen in natura. De tweede helft van de 
middag stond in het teken van gezel-
schapspelletjes als Rummikub, de va-
riant Woordrummikub en Tri-ominos. 
De populariteit van diverse kaartspel-
len was ook opvallend. Ondertussen 
zorgden de aanwezige vrijwilligers 
van De Zonnebloem voor de hapjes 
en drankjes. Na afl oop van deze ge-
zellige middag werden de gasten, in-
dien daar behoefte aan was, onder 
begeleiding naar huis gebracht. Heeft 
u ook belangstelling om eens mee te 
doen aan een activiteit van De Zon-
nebloem? Laat het weten. Er worden 
in de loop van het jaar diverse activi-
teiten gehouden. Verder is het vrijheid 
blijheid bij De Zonnebloem, want het 
is niet nodig om lid te zijn!

Gedichtenbundel ‘BN-er’ Hein
Kudelstaarter - Onlangs is de 
heer Hein Zethof overleden. Hein 
was een ‘BN-er’ in oorspronke-
lijk Kudelstaart. Wat velen niet wis-
ten, was dat hij een dichter was. Er 
is een mooie selectie van zijn werk 
gemaakt, die nu gebundeld in een 
mooi boek is uitgebracht. De bun-
del laat u binnen in zijn gedachten-
wereld en nodigt uit tot rust en een-

Leerzame ANBO-middag 
over diabetes
Aalsmeer - Diabetes Mellitus ( sui-
kerziekte) is een chronische aandoe-
ning die grote invloed heeft op het le-
ven van de mens met diabetes , maar 
waaraan de diabeet zelf veel kan en 
moet doen. Dit en vele andere aspec-
ten van diabetes werden door DVN 
coördinator Amstelland en voorlichter 
van Diabetes Vereniging Nederland 
Jan Bol toegelicht op de bijeenkomst 
van ANBO Aalsmeer. Het is mogelijk 
om goed en redelijk normaal met dia-
betes te leven, maar het is lastig, zeer 
individueel en vraagt veel discipline. 
Bovendien moet je wel weten waar je 
mee bezig bent. Dan is goede voor-
lichting van belang. En wellicht kan 
ook het lidmaatschap van een patiën-
ten vereniging zinvol zijn om voort-
durend op de hoogte te blijven. Door 
goed voor jezelf te zorgen, je bloed-
glucose waarden in de gaten te hou-
den, verstandig met eten om te gaan 
en dagelijks voldoende te bewegen, 
kun je een goede kwaliteit van leven 

met diabetes bereiken. Dat lijkt mak-
kelijk maar is het niet, het vraagt veel 
van de diabeet om dit dag in dag uit 
vol te houden. Dat dit moeilijk is blijkt 
uit het feit dat een derde van de ty-
pe 1 diabeten zijn streefwaarden niet 
haalt. Voor type 2 diabeten blijkt het 
nog lastiger, omdat daar twee derde 
moeite heeft om zijn streefwaarden 
te realiseren. Dat moet eigenlijk beter 
vindt de DVN, want het is uiterst be-
langrijk om vervelende complicaties 
te voorkomen. De deelnemers kre-
gen veel informatie tijdens de bijeen-
komst in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan. Vooral ook dankzij de 
goede en gerichte vragen die allemaal 
werden beantwoord door Jan Bol, de 
zeer deskundige DVN voorlichter. Be-
zoekers en organisatoren vonden de 
bijeenkomst zeker voor herhaling vat-
baar en dat zullen ANBO en DVN dan 
ook op korte termijn gaan organise-
ren. Nadere informatie is te vinden op 
www.dvn.nl, de website van DVN. 

Pasen: Jezus 
gekruisigd 

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan bij 

Pesach thema 
Open Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 20 maart 
vanaf 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
in de Sportlaan 86. Dit keer is het 
thema van de maaltijd Pesach, die 
wordt verzorgd door de Commis-
sie Geloof, Kerk en Samenleving. 
Han van Popering zal uitleg geven 
over dit belangrijke Joodse feest. 
Om 17.45 uur gaat de deur open en 
de maaltijd eindigt rond de klok van 
20.00 uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en iedereen 
mag aanschuiven voor deze maal-
tijd. De kosten bedragen 4.50 eu-
ro per persoon. Opgeven kan via 
emailadres diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch via het nummer van 
de diaconie: 06-41700923 tot zon-
dag 15 maart.

MS Fonds zoekt coördinator
Aalsmeer - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt een coördinator in 
Aalsmeer voor de collecteweek in 
november. Deze spil van de plaat-
selijke collecteorganisatie vormt het 
aanspreekpunt voor de collectan-
ten, is verantwoordelijk voor het ver-
spreiden van de collectebussen en 
maakt een wijk of straatindeling. 
Ben je creatief, inventief, houd je van 
regelen en organiseren en heb je 
goede sociale vaardigheden, neem 
dan contact op! Het Nationaal MS 
Fonds zet zich in om de kwaliteit van 

leven van mensen met MS te ver-
beteren. Dit doet zij door voorlich-
ting te geven, activiteiten te orga-
niseren en onderzoek te fi nancie-
ren. Het Nationaal MS Fonds col-
lecteert 23 tot en met 28 november. 
Nieuwe collectanten zijn uiteraard 
ook van harte welkom. Meer infor-
matie? Neem contact op met Pa-
mela Zaat, landelijk collecte-coördi-
nator van het Nationaal MS Fonds 
via 010-5919839, pamela@natio-
naalmsfonds.nl of via www.natio-
naalmsfonds.nl.

Koffi e met een 
goed gesprek
Kudelstaart - Op maandag 16 
maart van 10 tot 11.30 uur, is er 
weer het maandelijkse ‘koffi e met 
een goed gesprek’ in Wijkpunt 
Voor Elkaer aan Nobelhof 1 in Ku-
delstaart, een initiatief van Zorg-
centrum Aelsmeer in samenwer-
king met de ANBO. Deze keer wordt 

met elkaar gepraat over: Wat bete-
kent het woord gerechtigheid voor 
jou? Belangstellenden worden har-
telijk ontvangen in Wijkpunt Voor El-
kaer voor een ontmoeting om onder 
het genot van een kopje koffi e (of 
thee) met elkaar in gesprek te gaan 
over zaken die u bezig houden op 
het persoonlijke vlak of in uw omge-
ving. Gespreksleider is Johan Jon-
ker. Er zijn geen kosten aan verbon-
den, u betaalt alleen voor uw drank-
jes. En neem gerust iemand mee! 

Zondag 
15 maart

Reumafonds 
collecte

Kudelstaart - Jaarlijks geven on-
geveer 60.000 mensen een paar 
uur van hun tijd om te collecteren 
voor het Reumafonds of de collec-
te in hun buurt te organiseren.  In 
Kudelstaart zijn er ook ruim 40 en-
thousiaste vrijwilligers actief bezig 
voor de collecte en zullen van 16 tot 
en met 21 maart langs de deur ko-
men voor een bijdrage. Het Reuma-
fonds kan dankzij het collectegeld 
werken aan een beter leven voor 
mensen met reuma. In Nederland 
hebben bijna 2 miljoen mensen een 
reumatische aandoening. Genezing 
is nog steeds niet mogelijk. 

Vergadering 
Melomanie

Rijsenhout - Aanstaande maan-
dag 16 maart is er een algeme-
ne ledenvergadering van Drumfan-
fare Melomanie uit Rijsenhout. De 
avond begint om 19.30 uur en vindt 
plaats in Dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat. Leden, donateurs 
en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Op stap met museumplusbus 
Aalsmeer - Op 26 februari waren 
gasten van de Zonnebloem afdelin-
gen Aalsmeer en Kudelstaart uitge-
nodigd om met de bijzondere bus 
naar het van Gogh museum te gaan! 
Dankzij de Bankgiroloterij kunnen 
veel senioren gebruik maken van 
een cultureel dagje. Deze luxe tou-
ringcar is aangepast, zodat gasten 
met een beperking er ook eens lek-
ker erop uit kunnen. De chauffeur 
was heel attent en vertelde op weg 
naar Amsterdam allerlei wetens-

waardigheden! Er was ook een be-
geleider bij, die van alles vertelde 
over de organisatie en in het muse-
um verdeelde hij de gasten in groe-
pen. Elke groep kreeg een gids mee 
en die vertelde over het leven en de 
schilderijen van de schilder. Daar-
na is nog een heerlijke lunch genut-
tigd. De gasten keerden weer tevre-
den huiswaarts. Helaas staat alleen 
de groep van Aalsmeer op de fo-
to, want in Kudelstaart regende het 
toen de mensen uitstapten.

ker Martijn Piet. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. ds. A.G. v/d Heijden uit Zaandam 
en 16.30u. dienst met ds. C.D. Affour-
tit uit Amsterdam.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aels-
meer eucharistieviering met L. See-
boldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woordcommunieviering met N. Kui-
per. Zondag in Karmelkerk om 10.30u 
dienst o.l.v. parochianen m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. dienst 
met mevr. A. Creemer uit Kudelstaart.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. eucharistieviering, vg. Samuel 
m.m.v. dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt 
Seringenhorst, Parklaan 27. Om de 2 
weken. Op 17 maart met Hoite Slag-
ter. Thema: Het evangelie van Lucas.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 16 maart met drs. Bert Piet.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. Eric 
Wegman. Tevens crèche en peuter-
dienst. Op donderdag 12 maart Leer-
huis in Open Hofkerk, ingang Sport-
laan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. Spreker Gor-
don van Veelen. Babyoppas, kinder- 
en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet 
Geijlvoet. Collecte voor Veertigda-
gentijd project. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins. 
Ook kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met dsE.J. 
Westerman. Organist: W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. F. 
v/d Bosch uit Katwijk. Organist: Theo 
Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spre-

de lijdensweg van Jezus. Elke samen-
komst begint om 19.15 en duurt tot 
circa 19.45 uur. Op woensdagavond 
18 maart is het onderwerp: Jezus ge-
kruisigd. De samenkomst wordt ge-
leid door Sjors Rijkmans. Adres Oos-
terkerk is Oosteinderweg 269. Iedere 
belangstellende is welkom!

Westeinderloop 
deze zondag!

Aalsmeer - Aanstaande zondag 15 
maart organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. De hoofdafstand van dit 
hardloopevenement is 10 kilometer. 
Dit parcours gaat voor een groot deel 
langs de Westeinderplassen. Ook kan 
er 5 kilometer gelopen worden en voor 
kinderen is er een 1 kilometer kids-
run. De start van de 1 kilometer is om 
10.30 uur. De start van de 5 en 10 ki-
lometer is om 11.00 uur. De start en 
fi nish zijn op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan 43a. Online Inschrijven kan 
nog tot en met 12 maart via de web-
site www.westeinderloop.nl. Op de si-
te tevens alle informatie over de loop. 
Op de dag zelf inschrijven kan ook, tot 
20 minuten voor aanvang van de loop. 

voud, twee basiskwaliteiten in het 
leven van Hein. Het boek is verkrijg-
baar in een beperkte oplage bij on-
der andere het Boekhuis in de Zijd-
straat, De Marskramer in winkel-
centrum Kudelstaart en het secreta-
riaat van de RK Kerk in Kudelstaart. 
In de DOP-viering van 22 maart om 
9.30 uur gaat de gedichtenbun-
del gepresenteerd worden. De op-
brengst komt geheel ten goede aan 
de RK kerk.



Muziek/Show
Vrijdag 13 maart:
* Party feesterij de Bok, Dreef, 22u.
* Rockjam met Guzz Genser in The 
Shack, Schipholdijk,253b in Oude 
Meer van 21 tot 01u.
* Westeinder Live in Paviljoen, Ku-
delstaartseweg v/a 22u. Thema: Red
Zaterdag 14 maart:
* Kinderdisco in feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 19u. Vanaf 22u. party.
* Muziektheater Four Tina vanaf 
20u. en mannenevenement PWR-
4men vanaf 21u. in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade.
* Matthäus Passion door ACOV 
i.s.m. Cantando, solisten en begelei-
dingsorkest in de Bloemhof, Horn-
weg vanaf 20u.
* Technofeest Nachtruis in N201, 
Zwarteweg vanaf 21u.
* KCA jazzavond met saxofonist Bart 
Wirtz in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
Zondag 15 maart:
* Blues van Kid Lazy Band In The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
* Marlayne’s Sunday Session in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Speciale gast Leonie Meijer v/a 16u.
Donderdag 19 maart:
* Generale repetitie Matthäus Passi-
on door KCOV Excelsior in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 19.15u.
* Musical ‘Een avond met Dorus’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 21 maart:
* Voorstelling Brandweerman Sam 
in Crown Theater, om 14 en 16u.
* Back in Time, dance classics party 
in The Beach, Oosteinderweg, 21u.
* Concert muziekvereniging Flora in 
burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
Zondag 22 maart:
* Presentatie Show- en Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubgebouw 
Bilderdammerweg vanaf 14u.
* Plaatjes draaien met Kees en Mar-
cel in The Beach, Oosteinderweg 
274a vanaf 15u.

Films/Toneel
T/m 22 maart:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Fifty Shades 
of Grey. Ook Michiel de Ruyter, Voor 
jeugd: Sponge Bob 3D, Beertje Pad-
dington, Jack bestelt een broertje, 
Frozen 2, Big Hero 6 3D.
Zaterdag 21 maart:
* Toneel De Rijzenspelers ‘Momen-
ten van geluk’ in De Reede, Schouw-
straat vanaf 20.15u. Ook voorstellin-
gen op 27 en 28 maart.

Exposities
Zaterdag 14 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
Vanaf 15 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre 
met foto’s van Judith de Bats, Mar-
cus Braun, Amerens Hedwich en 
Wil Westerweel en beelden van Tjik-
kie Kreuger en Hanneke Pereboom. 
Open elke zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. Tot en met 17 mei.
14 en 15 maart:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot en met 15 maart:
* Tentoonstelling met abstract werk 
van André van Lier, Anneke Klein 
Kranenbarg en Roland de Jong Or-
lando in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open iedere donderdag tot 

en met zondag 14 tot 17u. Nieuwe 
expositie vanaf 21 maart.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en teke-
ningen van Hans Ravesloot bij Eve-
leens Makelaars, Punterstraat. Te 
bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 2 april:
* Nieuw expositie in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden. 

Diversen
Donderdag 12 maart:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie bij Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Speelavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 13 maart:
* Feestavond SPIE met bekendma-
king thema in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Boekenbal in Boekhuis, Zijdstraat 
vanaf 19.30u.
Zaterdag 14 maart:
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart van 12 tot 
14.30u. en in ‘t Kroontje, Kruisweg 
55 van 11 tot 13u.
* Kraakmarathon in café Sportzicht, 
Sportlaan van 13 tot 01u.
* Bingomiddag op OBS De Zeven-
sprong, Rijsenhout. Om 15u. voor 
kinderen en 16u. voor volwassenen.
* Midgetsjoelen (sjoelen met hin-
dernissen) bij RKDES in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zondag 15 maart:
* Westeinderloop bij Atletiekvereni-
ging. Start baan Sportlaan om 10.30 
en 11u. (1, 5 of 10 km).
Maandag 16 maart:
* Koffie-ochtend ANBO in wijk-
punt Voor Elkaer, Nobelhof 1 in Ku-
delstaart van 10 tot 11.30u.
* Rondreisjury bij Film- en Videoclub 
in Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
* Kaarten bij Allen Weerbaar in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 17 maart:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 18 maart:
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Ruilmiddag sportplaatjesactie RK-
DES in winkelcentrum Kudelstaart 
van 13 tot 15u.
Donderdag 19 maart:
* Lezing burgerlijke stand bij PCOB 
in zorgcentrum, Molenpad, 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 20 maart:
* Open Hof keuken in Baken, Sport-
laan. Thema: Pesach. Vanaf 18u.
21 en 22 maart:
* NL Doet, klussendag voor vrijwil-
ligers. Zaterdag en zondag. Hulp in 
zorgcentra en schoonmaken Poel.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 12 maart:
* Netwerken Borrel Aalsmeer met 
bezoek politici in Welkom Thuis, 
Stommeerweg vanaf 17u.
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.
Maandag 16 maart:
* Lezing over Matthäus Passion door 
dr. Jan Luth bij Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat vanaf 20u.
* Bijenkomst over nieuwe onder-
wijsvisie gemeente in Westplas 
Mavo, Mensinglaan, 20 tot 21.30u.
Woensdag 18 maart:
* Vergadering drumfanfare Melo-
manie in Reede Rijsenhout. 19.30u.
Donderdag 19 maart:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.

AGENDA

Plaatjes draaien met Kees en Marcel

‘Vinyl Maffia’ doet inval...
Aalsmeer - Op zondag 22 maart 
vindt om 15.00 uur een inval plaats 
in het restaurant van The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Dit zal 
gaan met een snelheid tussen de 33 
en 78 toeren. Dit heeft de Aalsmeer-
se Vinyl Maffia per brief laten we-
ten aan de organisatie van plaat-
jes draaien in Aalsmeer. Ruud Vis-
man van The Beach: “Ik ben er zo 
van geschrokken en nu blijkt dat ze 
ook al bij mij binnen zijn geweest! 
De firma MZ (Makkelijk Zat) bevei-
liging uit Mijdrecht kijkt momen-
teel uit naar de Vinyl Maffia. De he-
ren van de A.V.M. zijn herkenbaar 
aan donkere zonnebrillen waar het 
prijskaartje nog aanhangt. Deze la-

ten ze vaak na een bezoek achter. 
Het spoor bijster? Niet doen. Kees 
Markman en Marcel gaan weer 
plaatjes van toen draaien en net als 
vorige keer mogen bezoekers weer 
heerlijk in alle platenbakken neuzen 
en hun single of lp aanbieden om 
ten gehore te brengen. 
De ruimte in The Beach gaat voor-
zien worden van twee enorme led-
schermen, waarmee direct livebeel-
den de zaal ‘ingeslingerd’ worden. 
Noteer deze middag in de agenda, 
het wordt vast weer ‘ouderwets’ ge-
zellig. Meer informatie over dit eve-
nement is te vinden op de site www.
plaatjesdraaieninaalsmeer.nl en op 
Facebook.

Vrijdagavond in The Beach
Bekendmaking thema van 
pramenrace op feestavond
Aalsmeer - Pramenrace-deelne-
mers en -liefhebbers bereiden zich 
voor op het feest der feesten: De 
jaarlijkse feestavond van SPIE. Aan-
staande vrijdag 13 maart vindt de-
ze gezellige en spannende avond 
plaats in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Gezellig omdat 
DJ Kees Markman de muziek ver-
zorgt en spannend omdat het the-
ma van de pramenrace bekend ge-
maakt gaat worden. Er is vast ge-
kozen voor een feestelijk thema, 
het is tot slot de dertigste pramen-
race. Het bestuur weet dit nog ieder 
jaar tot het laatste moment geheim 
te houden, ondanks de vele specu-
laties. “Als u nog niet via het rod-
delcircuit, de wandelgangen of via 
een ander lek gehoord heeft wat de 

nieuwe thema’s zijn, kom dan naar 
de feestavond”, aldus Erna, Sandra, 
Joost, Wim, Jan, Arnaud, Jochem en 
Roy. Thema’s, want ook wordt deze 
avond vertelt waarmee de deelne-
mers van de junior pramenrace aan 
de slag kunnen. Het wordt vast weer 
een druk bezochte avond. Het is tot 
slot heerlijk om herinneringen op te 
halen aan de afgelopen pramen-
race en misschien om alvast met 
het team plannen te maken voor 
de jubileum race in september. Ge-
zellig alvast een feestje bouwen als 
voorproefje op! De feestavond be-
gint om 20.00 uur. Na de feestavond 
volgt op de geheel vernieuwde web-
site www.pramenrace.nl meer infor-
matie, inclusief natuurlijk het nieu-
we thema. 

Kinder- en familiefilms dit weekend
Film ‘Aanmodderfakker’ 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema pre-
senteert de komedie ‘Aanmodder-
fakker’. De film gaat over de lamzak 
en eeuwige student Thijs, die op re-
laxed tempo door zijn leven vol bier, 
chicks en een occasional shift in een 
sfeerloze mediagigant sloft. Als Thijs 
weer eens een wasje wil draaien bij 
zijn zus treft hij daar de oppas aan: 
Lisa, een zestienjarig meisje met to-
renhoge ambities. Deze ontmoeting 
boort bij Thijs een diep weggestop-
te onvrede over zijn eigen passieve 
leven aan. De film duurt 99 minuten 
en wordt vertoond op maandag 16, 
vrijdag 20 en dinsdag 31 maart om 
20.30 uur. De bioscoop aan de Van 
Cleeffkade 15 presenteert dit week-
end weer tal van leuke kinder- en 
familiefilms. Ga genieten van ‘Pad-
dington’ op vrijdag om 13.30 uur of 
zondag om 14.30 uur, van ‘Jack be-

stelt een broertje’ op vrijdag en za-
terdag om 13.45 uur en zondag om 
14.45 uur, van ‘Big Hero 6’ op vrij-
dag om 15.30 uur of zondag om 
12.30 uur, van ‘Frozen 2D’ op vrijdag 
en zaterdag om 15.45 uur en zon-
dag om 16.45 uur, van ‘Dummie de 
Mummie’ op zondag om 12.45 uur 
en van ‘Sponge Bob: Spons op het 
droge’ op zondag om 16.30 uur. De 
ouderen trakteert Crown Cinema op 
zondag 15 maart op ‘Fifty Shades of 
Grey’ om 18.30 uur, ‘Boyhood’ om 
20.30 uur en ‘Michiel de Ruyter’ (16 
jaar) om 21.00 uur. Bioscoopkaart-
jes kunnen gereserveerd worden via 
info@crowncinema.nl of bel 0297-
753700. Tickets kunnen ook worden 
gekocht op de avond zelf in de ge-
zellige biosbar met snoep en drank-
jes. Kijk voor meer informatie op 
www.crowncinema.nl. 

Nu in Crown Theater Aalsmeer
Four Tina, musical Dorus 
en brandweerman Sam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
14 maart een uniek evenement in 
het Crown Theater! Power For Men. 
Een mannen event met stoere man-
nen dingen. Rally, driften, speedbo-
ten en heel veel meer stoere sporten 
en power machines. Eerst samen 
met vriendin, vrouw of partner naar 
de stoere voorstelling ‘Four Tina’, A 
tribute to Tina Turner (vanaf 20.00 
uur) en daarna genieten van de ve-
le stands met de vetste auto’s en 
producten. Met theatertoegangs-
kaart gratis toegang. Optredens van 
diverse artiesten: De Hucksters in 
de Big Apple Nightclub, een DJ in 
Downtown Diner en DionV maakt 
een bijzonder kunstwerk. Op don-
derdag 19 maart presenteert het 
Crown Theater ‘Een avond met Do-
rus‘, de musical over Tom Manders 
en zijn alter ego Dorus. Henk Poort 
kruipt in de huid van de beminnelij-
ke Dorus in het theatertje dat hem 
voor altijd beroemd heeft gemaakt: 
Saint Germain des Prés. ‘Een avond 
met Dorus’ wordt een nostalgische 
avond die herinneringen aan vervlo-
gen tijden doet herleven. Aanvang 
is 20.00 uur. Op zaterdag 21 maart 
komt Brandweerman Sam, bekend 
van de televisie, naar het Crown the-
ater met de vlammende familievoor-

stelling ‘Piekepolder op Stelten’. Sa-
men met Commandant Staal, de al-
tijd ondeugende Norbert en vele an-
deren verzorgt de held van de buurt 
een muzikale show voor het hele 
gezin. Het normaal zo rustige dorp-
je Piekepolder is druk bezig met de 
voorbereidingen voor een groot fes-
tival. Maar plots gebeuren er vreem-
de dingen en binnen de kortste ke-
ren staat heel Piekepolder op stel-
ten. Zou brandweerman Sam het 
festival nog op tijd kunnen redden? 
Er worden twee voorstellingen ge-
geven, om 14.00 en om 16.00 uur. 
Op zaterdagavond 28 maart gaan 
om 20.00 uur de ledspots aan in het 
theater aan de Van Cleeffkade voor 
de theatertour van zangeres Do. En 
de maand maart sluit het Crown 
Theater af op zondag 29 maart met 
het muziekprogramma Joris Lins-
sen en Caramba. Deze voorstelling 
is uitverkocht, maar voor alle an-
dere programma’s kunnen kaar-
ten gereserveerd worden via 0900-
1353, info@crowntheateraalsmeer.
nl of koop tickets bij het Boekhuis 
in de Zijdstraat, Espago in de Op-
helialaan of Primera op het Polder-
meesterplein. Kijk voor het comple-
te programma op www.crownthea-
teraalsmeer.nl. 

Applaus voor de Ministers
Aalsmeer - Een vol Bacchus afge-
lopen zaterdag 7 maart en begrij-
pelijk, de Ministers waren uitgeno-
digd een voorstelling te geven en 
Tim Driessen en Joop Leemans zijn 
graag geziene artiesten in het klein-
kunst wereldje. De Ministers gaven 
een try-out van hun nieuwe muzika-
le voorstelling ‘Herkomst’. Het pro-
gramma was aangenaam en gevari-

eerd vol persoonlijke liedjes en ver-
halen. Het duo, dat beide zingt en 
gitaar speelt, werd bijgestaan door 
een viertal topmuzikanten op toet-
sen, bas, cello en percussie. De Mi-
nisters waren tevreden na afloop, 
het publiek ook. Er klonk een ge-
meend lang applaus. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Extra aandacht licht, geluid en sfeer
Technofeest ‘Nachtruis’ 
zaterdagavond in N201
Aalsmeer - Op zaterdag 14 maart 
start N201 met een gloednieuw 
concept: ‘Nachtruis’. Aalsmeer krijgt 
haar eerste echte Techno feest met 
een line up waar Techno liefheb-
bers de vingers bij af zullen lik-
ken. Nachtruis wordt gehouden in 
Aalsmeers enige echte ‘rave ca-
ve’: N201. Verwacht een opzet qua 
licht en geluid die passen bij de dik-
ste Techno van dit moment met de 
volgende artiesten: Miss Djax (live), 
Tim Wolff, Gabriela Penn, Jor-D en 
Meneer Marcel, één van de oprich-
ters van Nachtruis. N201 heeft af-
gelopen jaar steeds meer het pro-
fiel aangenomen van evenementen 
locatie voor diverse muziekstijlen en 
richt zich niet meer zozeer op jon-
geren zoals vroeger. Dat heeft al-

les te maken met de verzelfstandi-
ging en het wegvallen van subsi-
dies waardoor het programma een 
andere draai heeft gekregen en 
ook bij binnenkomst is dat te mer-
ken. Nachtruis zal een setting heb-
ben zoals verwacht mag worden 
van een goed techno feest met ex-
tra aandacht voor licht, geluid en 
sfeer. Voeg daar de hoogwaardige 
line-up aan toe en alle ingrediënten 
voor een goed feestje zijn aanwezig!
Het feest begint om 22.00 uur en 
de entree is 10 euro in de voorver-
koop. Kaarten zijn online verkrijg-
baar via nowonlinetickets en indien 
nog voorradig te koop aan de deur 
voor 12,50 euro per stuk. Minimum-
leeftijd is 18 jaar, bij twijfel wordt om 
een ID gevraagd.

Dit weekend in The Shack: 
Rockjam en Kid Lazy Band
Oude Meer - Zondagmiddag 15 
maart staan de mannen van Kid La-
zy Band uit Gouda op het Shack-po-
dium. Deze band, bestaande uit zes 
muzikanten, heeft de afgelopen ja-
ren hun sporen al ruimschoots ver-
dient in diversen bands. In de Kid 
Lazy Band laten ze zich vooral in-
spireren door nummers van on-
der andere Gary Moore, Stevie Ray 
Vaughan, Kenny Wayne Sheppard 
en ZZ Top met uitstapjes naar de 
rock. Drummer Ton Prins en bassist 
Martin Tiele zorgen voor een strak-
ke ritmesessie, ondersteunt door 
de doeltreffende toetspartijen en 
bluesharpspel van Philip Kemp. De 
teksten worden met een ruige emo-
tie vertolkt door Pim Leidelmeijer en 
Adrie van Weenen en André Zorg 
maken dit muzikale plaatje com-
pleet door de elkaar aanvullende 
gitaren. De sound, het speelplezier 
en de enorme drive van deze band 
zorgen weer voor een spetterende 
Sunday-Shack-Afternoon. Vrijdag 
13 maart is er weer zo’n geweldige 

rockjam in The Shack onder leiding 
van Guzz Genser. Steeds meer muzi-
kanten weten de weg te vinden naar 
The Shack. Iedere avond is weer an-
ders, maar altijd weten de muzikan-
ten er met elkaar een feest van te 
maken! Grijp je kans, het enige wat 
je mee neemt is je instrument en/of 
je stem, en de rest spreekt voor zich. 
De toegang is gratis! 
Ook alvast voor in de agenda: Za-
terdag 21 maart: The Hudson Five. 
Buitengewoon goeie Rockcover-
band! Oude en nieuwe rockcovers 
rollen in hoog energie van het po-
dium. Zondag 22 maart: Jenn B, ge-
weldige band met fantastische zan-
geres die vaak vergeleken word met 
Janis Joplin en Beth Hart.
De rockjam vrijdag is van 21.00 tot 
01.00 uur en de entree is gratis. 
Zondagmiddag 15 maart open van-
af 15.00 uur en aanvang Kid Lazy 
Band is om 16.00 uur, entree 5 eu-
ro. Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Nieuw jazzkwartet rond 
Bart Wirtz in Bacchus
Aalsmeer - Bart Wirtz op saxofoon, 
Jasper Soffers op piano, Jeroen 
Vierdag op bas en Joost van Schaik 
op drums verzorgen aanstaande za-
terdag 14 maart een concert in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. 
In 2012 zorgde de cd ‘iDreamer’ 
voor een stroomversnelling in de 
carrière van altsaxofonist Bart Wirtz. 
Hij werd de winnaar van de Edison 
publieksprijs 2012. In 2014 werd de 
langverwachte opvolger ‘Interview’ 
uitgebracht, waarin hij met een uit-
zonderlijke bezetting op grenzeloze 
wijze diverse muziekinvloeden laat 
samenkomen. Wirtz won nog meer 
prijzen. In 2002 studeerde Wirz af 
aan het conservatorium in Rotter-
dam. Na een half jaar in New York 
te hebben gewoond, keerde hij te-

rug naar Nederland. Hij speelde in 
verschillende bands, waaronder 
The Young Sinatra, een tienkoppi-
ge band met onder andere zanger 
Paul van Kessel; Monsieur Dubois, 
waarin stijlen als funk, soul jazz, jun-
gle beats en Afro grooves met el-
kaar gecombineerd worden; Artvark 
Saxophone Quartet, welke Wirtz de 
gelegenheid geeft om nieuwe, ver-
schillende muzikale grenzen te ver-
kennen. Een nieuwe jazzgrootheid 
heeft zich aangediend en komt voor 
het eerst naar Aalsmeer, met zijn 
eigen kwartet. Niet te missen! Het 
KCA jazzconcert in cultureel café 
Bacchus aan de Gerberastraat be-
gint zaterdagavond om half tien. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Matthäus Passion ACOV 
Aalsmeer - De Aalsmeers Christe-
lijke Oratorium Vereniging verzorgt 
aanstaande zaterdag 14 maart sa-
men met Oratoriumkoor Cantando 
een groots concert in de Bloemhof 
aan de Hornweg. De Matthäus Pas-
sion van J.S. Bach gaat ten gehore 
gebracht worden met een begelei-
dingsorkest en de organisten San-
der van den Houten en Wim Hazeu. 
Medewerking verlenen de sopraan 

Merel van Geest, de alt Merlijn Ru-
nia, de tenoren Adrian Fernandes 
en Aart Mateboer en de bassen Da-
vid Greco en Hans de Vries. Het ge-
heel staat onder leiding van dirigent 
Danny Nooteboom. Kaarten voor dit 
bijzondere concert kosten 22 euro 
per stuk (tot 18 jaar 15 euro) inclu-
sief het programma. Informatie en 
online kaarten bestellen: www.acov.
nl. Het concert begint om 19.30 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

Lessenaars in
divere kleuren 

 vanaf  € 15,95

Gitaarversterker
‘Crate’ (12 inch lspr.)

€ 125,-

Leuke muzikale
cadeaus en boeken

Monharmonica
‘Suzuki Folkmaster’

€ 15,95

Gitaarversterker
NIEUW:

€ 125,-
TIP:

 vanaf  € 15,95

Monharmonica
AANBIEDING:
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EvEnEmEntEn

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Surfeiland aan de Kudelstaartseweg (Z-2015/012147), 

Oude deuren surfcup op 5 juli 2015.

CollECtEs

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

Drank- En HorECawEt

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein 5 (Z-2015/011834), aanvraag slijterijver-

gunning door Slijterij Wijnhandel W. van Schaik.

tEr inzagE

t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw 
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken (m.b.t. de percelen 
aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer). (Z-
2014/069898)

t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en 
Horecawet***(met de daarop betrekking heb-
bende stukken) Stichting dorpshuis Kudel-
staart De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 239 
(Z-2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten Het Plassenlint 
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de wa-
tertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringen-
park (met alle bijbehorende stukken) (west) 
(Z-2013/043272)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en 
het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ 
en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartse-
weg 295-297’

t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bijbeho-
rende stukken voor het oprichten en in wer-
king hebben van een tuin- en onderhoudsbe-
drijf met de opslag en verkoop van consumen-
tenvuurwerk, de opslag van theatervuurwerk 
(PSE en flairs) en ontstekers voor vuurwerk. 
(Z-2014/048081)

t/m 23-04-15 Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partië-
le herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbeho-
rende stukken

Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woens-
dag tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8.30-16.30 en 
vrijdag tussen 8.30-12.30); 

Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ bestem-
mingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplannen).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid 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 bestemmings-
plan Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’. Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mon-
deling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor 
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

wEt algEmEnE bEpalingEn omgEvingsrECHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Kudelstaartseweg 83 (Z-2015/012923), plaatsing ge-

luidsscherm 2 m.hoog achter reeds
 bestaande beplanting;
- Stuurboordstraat 6 ( Z-2015/013367), het aanleggen van 

een uitrit;
- Kamperfoeliestraat 6 (Z-2015/013521), het uitbreiden 

van een woonhuis op de tweede verdieping;
- Uiterweg 154 ws 5 ( Z-2015/013788), het bouwen van 

een schuur bij een woonark;
- Meervalstraat 2 ( Z-2015/014505), het bouwen van erfaf-

scheiding en stenen schuur met plat dak.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Machineweg 25 ( Z-2015/013984), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Oosteinderweg 515 (Z-2015/014206), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Herenweg 72 (Z-2015/002728), het melden van een ge-

sloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (verzon-
den 06 maart 2015);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065496), het vervangen van 
kozijnen en interne verbouwing (verzonden 06 maart 
2015).

rectificatie
verleende omgevingsvergunning 2e fase, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het oprichten van een broodbakkerij (Z-2014/066032) aan 
de Japanlaan 4 te Aalsmeer. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Stommeerweg 72 ws 7 (Z-2015/002328), het vergroten 

van een schuur (ontvangen 13 januari 2015).

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mastweg (Z-2015/002620), het plaatsen van een geluid-

meetpost.

CommissiE ruimtElijkE kwalitEit 
(voorHEEn wElstanDsCommissiE)

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

officiële mededelingen
12 maart 2015

baliEs burgErzakEn op woEnsDag 18 maart 
vanaF 14.00 uur gEslotEn

Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. In verband hiermee zijn de ba-
lies van Burgerzaken die dag vanaf 14.00 uur gesloten. Dit 
betekent dat het op deze dag vanaf 14.00 uur niet mogelijk 
is om reisdocumenten, rijbewijzen e.d. aan te vragen of af 
te halen. 

18 maart vErkiEzingEn. u stEmt toCH ook?

18 maart 2015 is het zover. U mag weer naar de stembus. 
Op die dag worden de leden van de Provinciale Staten én de 
leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in 
Nederland gekozen. U mag dus twee keer stemmen tijdens 
deze verkiezingen. Als Nederlandse inwoner van de gemeente 
Aalsmeer stemt u voor de leden van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland. Ook stemt u voor het algemeen bestuur 
van Hoogheemraadschap Rijnland óf het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Een van de twee dus.

voor welk waterschap stemt u?
Linksboven op uw stempas staat voor welk waterschap u mag 
stemmen. Laat u een ander voor u stemmen? Let er dan op 
dat u beiden voor hetzelfde waterschap stemt! 

overzicht stembureaus
Op uw stempas staat een stembureau vermeld in uw woon-
omgeving. U mag echter in ieder willekeurig stembureau uw 
stem uitbrengen. U kunt uw stem voor de Provinciale Staten 
en uw stem voor het waterschap in hetzelfde stembureau 
uitbrengen. Belangrijk is dat u naast uw stempassen ook uw 
identiteitsbewijs meeneemt. De stembureaus zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur.

1 zorgcentrum ‘aelsmeer’ * 
 Molenpad 2 Aalsmeer
2 solidoe de Dolfijn  
 Baccarastraat 3 Aalsmeer
3 De meerlanden  
 Zwarteweg 77 A Aalsmeer
4 wijkcentrum ‘t baken * 
 Sportlaan 86 Aalsmeer
5 wijksteunpunt seringenhorst * 
 Parklaan 27 Aalsmeer
6 wijkcentrum ‘t anker * 
 Oosteinderweg 273 A Aalsmeer
7 gezondheidscentrum aalsmeer oost * 
 Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer
8 buurthuis Hornmeer  
 Roerdomplaan 3 Aalsmeer
9 p.c.b.s. ‘De graankorrel’ * 
 Schweitzerstraat 136 Kudelstaart
10 wijksteunpunt kudelstaart * 
 Nobelhof 1 Kudelstaart
11 Clubgebouw vzoD * 
 Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
12 gebouw De mikado * 
 Catharina-Amalialaan 66 N Aalsmeer
13 o.b.s. De zuidooster * 
 Catharina-Amalialaan 66 A Aalsmeer
14 r.k.b.s. antonius * 
 Zonnedauwlaan 59 Kudelstaart
15 gemeentehuis* 
 Raadhuisplein 1 Aalsmeer

*) stembureaus geschikt voor minder valide kiezers

tEr inzagE lEgging ontwErp bEstEmmingsplan 
‘partiëlE HErziEning aalsmEEr-Dorp’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 13 maart 2015 tot en met 23 april 2015 het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’ met 
bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op 
de gronden met de bestemming ‘Gemengde doeleinden’ en 
‘horecadoeleinden’ binnen het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp. 

Doelstelling
De partiële herziening Aalsmeer-Dorp ziet er op toe om bin-
nen de bestemmingen ‘Gemengde doeleinden’ en ‘horeca-
doeleinden’ de gebruiksbepaling te repareren zodat dat de 
woningen binnen deze bestemmingen gebruikt kunnen wordt 
conform de doelstelling van de ‘Kadernota Ruimte voor huis-
vesting arbeidsmigranten’. Kamergewijze verhuur van wonin-
gen (> 5 personen) zal op basis van deze partiële herziening 
gehandhaafd kunnen worden. 
procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken ligt van 13 
maart t/m 23 april 2015 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- de papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8:30-14.00 en woensdag van 08.30-20.00 uur);

-  de papieren versie van het bestemmingsplan is tevens 
in te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het 

gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

opEningstijDEn baliE burgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

opEningstijDEn baliE bouwEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

wijkinFormatiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insprEkEn in DE CommissiEvErgaDEring 
ovEr EEn gEagEnDEErD onDErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

ovErigE lokEttEn En inFormatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

sErviCElijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

sErviCEpunt bEHEEr En uitvoEring 
provinCiE noorD-HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

proCEDurE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor mEEr inFormatiE: www.aalsmEEr.nl
Van vrijdagavond tot zondagmorgen
Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud
Aalsmeer - In het weekend van 13 
tot en met 15 maart wordt de Wa-
terwolftunnel onder de Ringvaart 
tussen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer twee nachten af-
gesloten voor verkeer. De afsluiting 
is nodig voor het uitvoeren van ge-
plande onderhoudswerkzaamheden. 
Verkeer op de N201 wordt deels 

omgeleid en moet rekening hou-
den met enige vertraging. Vanwe-
ge de geplande onderhoudswerk-
zaamheden aan de Waterwolftun-
nel, is de tunnel afgesloten van vrij-
dag 13 maart (21.00 uur) tot zater-
dag 14 maart (06.00 uur) en van za-
terdag 14 maart (21.00 uur) tot zon-
dag 15 maart (06.00 uur). Door de 

afsluiting kan het verkeer geen ge-
bruik maken van de  N201 tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de aan-
sluiting  met de Fokkerweg in Haar-
lemmermeer. Met behulp van bor-
den worden de omleidingsroutes 
aangegeven. 
Om de veiligheid en doorstroming 
van de Waterwolftunnel te kunnen 
garanderen, is het noodzakelijk dat 
de tunnel regelmatig onderhouden 
wordt. Dit onderhoud vindt deels 
plaats terwijl de tunnel open blijft 
voor verkeer. Drie keer per jaar dient 
de tunnel echter afgesloten te wor-
den om de veiligheid van het onder-
houdspersoneel te kunnen garande-

ren en te zorgen voor een snel ver-
loop van de onderhoudswerkzaam-
heden. De werkzaamheden zijn niet 
alleen voor preventief onderhoud, 
zoals het wassen van de tunnelwan-
den en het reinigen van de wegmar-
keringen, maar ook voor inspecties 
en testen, zoals controles op vei-
ligheidsmiddelen. Om het verkeer 
zo min mogelijk te hinderen wor-
den de onderhoudswerkzaamheden 
in de nacht uitgevoerd. Bij vragen 
over werkzaamheden kunnen weg-
gebruikers en omwonenden gra-
tis bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800-0200600.

Radio-cdspeler 
uit auto weg

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 6 op zaterdag 7 maart is in-
gebroken in een langs de Oost-
einderweg geparkeerde auto. Uit 
een blauwe Fiat is de radio-cd-
speler gestolen. Niet bekend is 
hoe de dieven zich toegang tot de 
auto hebben verschaft.

 Woninginbraak 
niet gelukt

Kudelstaart - Op donderdag 5 
maart is tussen drie uur ‘s nachts 
en zeven uur in de ochtend ge-
probeerd in te breken in een wo-
ning in de Gozewijnstraat. De be-
woners hadden aan de achter-
zijde braaksporen aan het raam 
aangetroffen. Een sponning bleek 
los getrokken. De inbrekers zijn 
niet in het huis geweest.
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Elke dag het laatste 
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Duo Dyade: Zacht, lief en mooi
Aalsmeer - Was het toeval dat 
op zondag 8 maart, Internationa-
le vrouwendag, in het Oud Katho-
lieke kerkje twee bevlogen harpis-
tes het publiek (waaronder geluk-
kig ook veel luisteraars) verwen-
de met een prachtig optreden? Hoe 
dan ook. KCA had een uitstekende 
keuze gemaakt om Duo Dyade, be-
staande uit Colet Nierop en Emilie 
Bastens, voor het voetlicht te halen. 
Buiten leek het alsof de lente echt 
een poging deed om terrein te win-
nen en de hemels klinkende harp-
klanken binnen voegden daar nog 
eens een dimensie aan toe. De ge-
kozen naam Duo Dyade past bij de 
dames zoals het dekseltje op het 
potje. Twee godinnen die hoe ver-
schillend zij ook zijn toch een een-
heid vormen in rust en harmonie. 
Dat zij in een gebouw speelden met 
tegenover hen het beeld van David 
en de harp deed hen geheel thuis 
voelen. Veel plezier wenste zij een 
ieder vooraf en dat was niet tegen 
dovenmansoren gezegd. ‘Geen dag 
zonder Bach’, maar hoe kun je als 
harpiste een stuk van deze compo-
nist spelen wanneer hij nog nooit 
een noot voor harp op papier heeft 
gezet? Heel eenvoudig door een be-
werking te spelen en wat klonk dat 
prachtig. Parels en nog eens pa-
rels van noten dwarrelden rond en 
werden opgevangen door gezalfde 

oren. Behalve het goddelijke godin-
nenspel werd het dankbare publiek 
ook meegenomen in de gedachte-
wereld van de harpistes, hun bele-
vingen en belevenissen. Zij vertel-
den over het karakter, de mogelijk-
heden van de harp het ontstaan en 
de voortgang, over de teksten die bij 
de muziek hoorden, het was alle-
maal even boeiend. De klassiek ge-
schoolde harpistes schuwden de-
ze middag ook de moderne klanken 
niet. Het stuk van de Tsjechische 
componist J.F. Fischer was ooit een 
onderdeel van een eindexamen-
opdracht (waarvoor Emilie glans-
rijk slaagde). Er ging een wereldwij-
de zoektocht aan vooraf om het be-
geerde manuscript te vinden. Maar, 
het was de zoektocht meer dan 
waard. Geen ‘plink plonk’ muziek, 
maar ingenieuze klanken vol ver-
rassing en spanning, eens te meer 
werd duidelijk waarvoor de harp 
zich allemaal leent. “Vonden jullie 
het mooi? Hè, gelukkig.” Duo Dyade 
zorgde voor een heerlijke muzika-
le middag. “Sympathieke uitstraling, 
zacht, lief en mooi”, volgens Bob van 
den Heuvel en niemand zal hem te-
genspreken. Het laatste KCA klas-
siek concert van dit seizoen is zon-
dag 12 april, dan treden de Haarlem 
Voices op! Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl.

recensie

Show Jachthoorkorpsen
Kudelstaart - Zondag 22 maart 
presenteert het Show- en Jacht-
hoornkorps uit Kudelstaart weer de 
jaarlijkse SJK-middag. Deze mid-
dag is voor iedereen een kans om 
te zien hoe het korps jachthoorn-
muziek speelt. Het korps bereidt 
zich al enige weken voor op deze 
middag. Net zoals elk jaar wordt 
een aantal nieuwe muziekstuk-
ken ingestudeerd. Elk jaar orga-
niseert het Show- en Jachthoorn-
korps een gastoptreden. Dit jaar is 
de gast Het Helders Jachthoorn-
korps uit Den Helder, waardoor de 
hele middag zal bestaan uit Jacht-
hoornmuziek. Eerst zal ieder korps 
zijn eigen kwaliteiten ten gehore 
brengen, daarna zal het zich sa-
menvoegen tot één groot korps. 
De muzikale middag op zondag 22 
maart begint om 14.00 uur in het 
clubgebouw aan de Bilderdam-
merweg 116. De zaal is geopend 
vanaf 13.30 uur en de toegang is 
gratis. Tijdens deze middag wordt 
ook een loterij gehouden waar leu-

ke prijzen mee te winnen zijn. Na 
de SJK-middag zal het Show- en 
Jachthoornkorps weer naar bui-
ten gaan voor een optreden tijdens 
Palmpasen op 29 maart bij de RK 
Kerk St. Jan Geboorte Kudelstaart 
en op 11 april laat het korps van 
zich horen tijdens Kom in de Kas 
aan de Hoofdweg. Voor meer in-
formatie op www.showjachthoorn-
korps.com. 

Hoe denken inwoners over de 
evenementen in Aalsmeer?
Aalsmeer - Aalsmeer is een dorp 
van feesten en evenementen, met 
dank aan de vele enthousiaste vrij-
willigers en ondernemers die ieder 
jaar weer van alles organiseren. Wat 
vindt u als bewoner van de Aalsmeer-
se evenementen? 
De gemeente werkt aan een nieuw 
evenementenbeleid en hoort graag 
hoe u over evenementen denkt. Eve-
nementen zorgen voor levendigheid 
en gezelligheid in Aalsmeer. De ge-
meente wil deze typisch Aalsmeer-
se traditie graag behouden. Gezel-
lig, maar wel veilig is het uitgangs-
punt. Omdat evenementen en regel-

geving veranderen, moet de gemeen-
te van tijd tot tijd haar beleid aanpas-
sen. Op dit moment werkt zij aan een 
nieuwe evenementennota. Met de 
organisatoren van grote evenemen-
ten heeft zij het huidige beleid te-
gen het licht gehouden. De gemeen-
te vindt het ook belangrijk om te ho-
ren wat bewoners vinden van de eve-
nementen in Aalsmeer. Laat horen 
hoe u erover denkt en vul de onli-
ne enquête in. Het duurt maximaal 
twee minuten, maar uw mening is 
belangrijk om een breed gedragen 
beeld te krijgen. Vul de enquête in via  
www.aalsmeer.nl/enquete .

Verhaal over verdriet en vreugde, kracht en trouw

Musical Ruth komt er aan!
Aalsmeer - Het begint intussen een 
traditie te worden: om de drie jaar een 
opvoering van een Bijbelse musical in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Vanaf ok-
tober vorig jaar wordt er al weer hard 
gerepeteerd voor een nieuwe musical 
over een bekende Bijbelse vrouw: Ruth. 
Het wordt de zesde keer. Eerder wer-
den de musicals Jacob, Jozef, Mozes, 
Paulus en Maria met groot succes op-
gevoerd. Met ongeveer 1000 bezoekers 
per musical (en vorige keer zelfs 1300) 
mag je zeggen dat deze musicaluit-
voeringen een begrip zijn geworden in 
Aalsmeer en omgeving. Geen enkele 
culturele voorstelling trekt zo veel be-
zoekers. Het is dus wel traditie, maar 
het wordt zeker geen herhaling van het 
voorgaande. De musical over de per-
soon van Ruth is wel weer van dezelfde 
schrijvers, maar voor de rest is er veel 
anders als de vorige keer. De dirigen-
te is dezelfde gebleven, maar de pro-
ductiegroep is gewijzigd en wat de re-
gie betreft zijn er ook veranderingen. Er 
zijn drie uitvoeringen gepland, twee in 
de Spil, het gebouw van de Samen op 
Weg gemeente in Kudelstaart, en één 
in de Open Hof Kerk in de Ophelialaan. 

Ruth in deze tijd.
De musical volgt vrij precies het Bij-
belverhaal zoals dat bekend is, al zijn 
er soms aparte wendingen en vonds-
ten. Het verhaal speelt ook in de ‘ou-
de tijd’. Vertaald naar deze tijd, zou het 
verhaal als volgt kunnen verlopen. Uit 
economische motieven trekt een Turk-
se familie, een echtpaar en twee zonen, 
naar Nederland. Ze werken en leven er 
en de zonen trouwen met Nederland-
se meisjes. Er voltrekt zich echter een 
groot drama: zowel de vader als de 
twee zoons overlijden. De moeder blijft 
achter met twee ontroostbare schoon-
dochters. Teleurgesteld in haar leven 
wil de moeder terugkeren naar haar 
geboorteland. De ene schoondochter 
blijft achter in Nederland, maar de an-
dere schoondochter wil persé met haar 
schoonmoeder mee. Naar een voor 
haar vreemd land, maar wel het ge-
boorteland van haar overleden man. Ze 
zegt: “Ik ga waar u gaat, uw land is mijn 
land, uw God is mijn God.” In de musical 
gaat het om het oude Bijbelverhaal, om 
Noomi en Elimelech en om de schoon-
dochters Ruth en Orpa. Ruth gaat mee 
met Noomi en vindt, als allochtoon in 
het geboorteland van haar overleden 
man, een nieuwe liefde: de boer Boaz. 
Het verhaal neemt de bezoekers mee 
naar een tijd van diepe crisis. Want er is 
hongersnood in Bethlehem. Hoe over-
leef je een crisis? Wie zijn jou trouw 
en wie ben jij trouw? ‘Ruth - van graf 
tot wieg’ - is een musical over hoop en 
wanhoop, verdriet en vreugde, zoeken 
en vinden. Maar bovenal een musical 
over de kracht van trouw.

Veel verschillende deelnemers 
Doel is dat zoveel mogelijk verschillen-
de mensen betrokken worden bij de 
voorbereiding en de uitvoering van de 
musical. Dat is gelukt en het valt op dat 
er veel ervaren zangers en zangeressen 
zijn, omdat men al bij een ander koor 
zingt. De deelnemers komen niet alleen 
uit Open Hof Kerk en SOW Kudelstaart, 
maar uit nog wel vijf andere kerken of 

zijn soms geen lid van een kerk. Het is 
een project dat veel verschillende men-
sen samenbindt. Bijzonder is ook dat ik 
de kerk St Jan Geboorte in Kudelstaart 
een groot beeld van Ruth staat, dat nu 
in het logo van de musical is verwerkt. 
De casting voor een musical is altijd 
een uitdagende opgave: spelers moe-
ten de combinatie van acteren èn solo-
zingen aan kunnen. Het heeft prachtige 
solostemmen en talentvolle acteurs op-
geleverd. De zangsolisten zijn van hoog 
niveau. De keuze voor wie welke (zang)
rol doet en het instuderen is het werk 
van de dirigente Irma Zethof en het re-
gisseursduo JelYvon Kadijk en Marja 
v.d. Meer. Dit drietal is artistiek verant-
woordelijk. Ze werken met aanstekelijk 
enthousiasme en zorgen voor een pri-
ma sfeer bij het instuderen. Ze weten 
door hun manier van werken het bes-
te uit de individuen en de groep te ha-
len. Ellen Vermeulen, die de vorige keer 
de regie samen met JelYvon deed, is nu 
op de achtergrond beschikbaar voor 
adviezen. Theatermaker Kees van der 
Zwaard heeft tekstbijdragen geleverd 
en daardoor meer diepgang en emo-
tie in de musical gebracht. Een produc-
tiegroep bestaande uit Garry Scholte, 
Ed Duinkerken, Jan Sikkema en Koos 
Koelewijn coördineert het geheel en is 
eindverantwoordelijk.

Kaartverkoop van start
De integratie tussen koorzang, toneel-
spel, decor, geluid en licht is ook bij 
deze musical Ruth de grootste uitda-
ging. Maar dat maakt een musical ook 
zo bijzonder! Nog meer dan de vori-
ge keer zal er gebruik gemaakt wor-
den van projecties om het geheel een 
extra dimensie te geven. Eerst hebben 
koor en toneelgroep apart gerepeteerd, 
maar sinds een paar weken wordt er 
gezamenlijk gerepeteerd. De koorle-
den konden zo voor het eerst kennis-
maken met de prestaties van de toneel-
spelers. Ze werden aangenaam verrast. 
Wat een mooi spel al! Velen hadden het 
over kippenvel en een brok in de keel. 
Er is nog 5 weken tijd om alles in elkaar 
te passen en de puntjes op de i te zet-
ten. Musical Ruth wordt uitgevoerd op 
10 en 11 april in de Spil in Kudelstaart 
en op 18 april in de Open Hof Kerk. De 
kaartverkoop gaat aanstaande zater-
dag 14 maart van start bij The Read-
shop in de Ophelialaan 151, Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat 12 en Mars-
kramer van Berkel in Winkelcentrum 
Kudelstaart. De prijs van de kaarten 
bedraagt 10 euro per stuk. De vorde-
ringen van de voorbereidingen kunnen 
gevolgd worden op de eigen website: 
http://musicalaalsmeer.nl/.

Geslaagde rondleiding langs 
kunst in gemeentehuis
Aalsmeer - Donderdag 5 maart wa-
ren belangstellenden welkom in het 
gemeentehuis om de kunstenaars Wil-
leke Frima, Tineke Coucken en Mi-
chael Glanz te horen vertellen over hun 
werk en werkwijze. In een korte inlei-
ding werd nog weer eens benadrukt 
hoe het College de kwartaal lang du-
rende exposities op prijs stelt. “De ge-
meente ziet het liefst kunst op iedere 
hoek van de straat. De laatste aanko-
pen: De in 1926 door Ir. Sangster ont-
worpen maquette van de watertoren 
is een absolute aanwinst en ook ‘De 
Zwaan’ van de beeldhouwer Mark van 
Kuppevelt, evenals de maquette te zien 
in de Burgerzaal, verhoogt het aanzien 
van de door architect Berghoef ont-
worpen ruimte. De hommage aan hem, 
verbeeld door Miep Maarse en moge-
lijke gemaakt door Lions Club is reeds 
een vertrouwd beeld in de burgerzaal. 
De gemeente trekt jaarlijks een be-
drag uit om kunst in de wijken te be-
vorderen en wordt daarbij ondersteunt 
door een kunstadviescommissie. Dat 
er nu ook in de meerdere zorgcentra 

en andere openbare ruimtes kunst is 
te zien, wordt alleen maar toegejuicht”, 
aldus wethouder Gertjan van der Hoe-
ven. Daarna was de microfoon voor de 
kunstenaars. Hoewel de meeste kun-
stenaars van zichzelf vinden dat zij be-
ter zijn in schilderen dan in praten be-
wezen Willeke, Tineke en Michael dat 
zij heel goed hun verbeelding kunnen 
verwoorden. De uitleg van de drie to-
taal verschillende werkwijzen maak-
te de avond interessant voor het se-
lecte gezelschap. “Het mooie van de-
ze avonden is dat je als kijker inten-
siever leert en gaat kijken, waardoor 
er steeds meer valt te ontdekken in de 
schilderijen.” Een mooie samenvatting. 
Wie ook eens de schilderijen in het ge-
meentehuis van dichtbij wil bekijken, 
kan bellen naar 06-12922954 of een 
mailtje sturen naar www.huiskamer-
museum.nl. De werken van Willeke, Ti-
neke en Michael sieren tot en met 2 
april de ruimten en kantoren in het ge-
meentehuis op.

Janna van Zon

Veel belangstelling voor Hans en Marijke 

Stoelen te kort bij aanschuiftafel

Generale repetitie Matthäus 
Passion in Open Hof kerk

Aalsmeer - Er waren stoelen te 
kort in het Huiskamermuseum. Zo-
als voorspeld werd de ‘aanschuif-
tafel’ zaterdag 7 maart voor de vele 
aanwezigen een bijzondere middag. 
In de achterkamer, eens de slaapka-
mer van Marijke Ohlenbusch, stond 
nu de doodskist gemaakt door Hans 
Denijs. Zij waren beiden de gasten 
van deze luister- en kijkmiddag. Hoe 
komt een jonge volwassene op het 
idee om doodskisten te gaan ma-
ken? Het heeft allemaal met het ver-
leden van Hans Denijs te maken. 
Voortdurend werd hij als kind ge-
confronteerd met afscheid en dood. 
Zijn ervaringen zullen waarschijnlijk 
volgend jaar in boekvorm verschij-
nen en de ‘aanschuiftafelfans’ kre-
gen alvast een voorproefje te horen. 
Men was er stil van. De meegeno-
men kist straalde zo een sereniteit 
uit, dat het niet meer bedreigend 
was. Door de vorm en de prachti-
ge afwerking wordt de kist eerder 

een kunstwerk. En hoewel het on-
derwerp toch behoorlijk beladen 
is, tenslotte wil niemand echt ge-
confronteerd worden met de dood, 
bleef de sfeer ontspannen. Met el-
kaar werd het glas geheven en veel 
van gedachten gewisseld. Daarna 
was er aandacht voor yoga docen-
te Marijke Ohlenbusch. Voor haar 
is het terugkomen in de wereld van 
haar jeugd zo bijzonder dat zij het 
plan heeft opgevat om in het Huis-
kamermuseum workshops te gaan 
geven. De belangstelling voor haar 
enthousiaste en gedegen uitleg was 
groot en er ontstonden opnieuw 
mooie gesprekken tussen alle aan-
wezigen. De volgende aanschuifta-
fel is zaterdag 4 april van 16.00 tot 
18.00 uur. Het adres van het Huiska-
mermuseum is: van Cleeffkade 12a, 
zie voor meer informatie www.huis-
kamermuseum.nl 

Janna van Zon

Aalsmeer - Op donderdag 19 maart 
om 19.30 uur staan 130 zangers van 
KCOV Excelsior en 6 solisten klaar 
voor de generale repetitie van de 
Matthäus Passion. In de Open Hof 
kerk wordt aan 60 personen de mo-
gelijkheid geboden om deze gene-
rale bij te wonen. 
De entreeprijs is 10 euro per per-
soon. Opgeven voor deze genera-
le kan per mail via penningmees-
ter@kcov-excelsior.nl. Graag naam, 
adres en e-mailadres vermelden. 
Zij die zich hebben aangemeld, die-
nen uiterlijk om 19.15 uur aanwezig 

te zijn in de Open Hofkerk, ingang 
bij ‘t Baken in de Sportlaan 86. Ook 
kunnen kaarten voor de uitvoering 
op zondagmiddag 22 maart (laat-
ste kaarten) vanaf 14.15 uur -en/of 
zondagavond 29 maart vanaf 19.30 
uur bij Het Concertgebouw kopen 
via www.concertgebouw.nl of via 
de website www.kcov-excelsior.nl. 
Heeft u nog vragen? Mail dan naar: 
kaartverkoop@kcov-excelsior.nl. De 
prijs voor eerste rang bedraagt 39 
euro en is inclusief koffie/thee voor-
af en drankje in de pauze én gar-
derobe. 

Kermis
Aalsmeer - Een week lang gillen-
de kinderen, stampende discomu-
ziek, bobbobbobbobbobbobbb- 
en whoep whoep- geluiden, druk-
te in ons straatje, peperdure at-
tracties, eenarmige bandieten, tien 
keer schieten voor drie euro vijf-
tig en suikerspinnen zo groot als 
de romp van mijn zoon. Maar wat 
hééft ie het naar zijn zin gehad 
zeg. Het is elk jaar voor hem een 
feestje en ik begrijp hem daarin zo 
goed. Vroeger was ik ook niet weg 
te slaan van het Raadhuisplein als 
de kermis daar jaarlijks was. Beet-
je flirten bij de botsauto’s, stoe-
re jongens gadeslaan bij de boks-
bal, overdreven gillen in de Spin en 
net doen of ik kotsmisselijk werd. 
Net alsof ja, want dat ben ik van 
geen enkele attractie ooit geweest. 
Sterker nog; ik vind achtbanen nog 
steeds het leukste wat er is. Ieder 
jaar ga ik met mijn gezin naar een 
attractiepark en dan vooral voor de 
hoogste, vetste en snelste achtba-
nen die er zijn. Het haalt het kind 
in mij naar boven en ik kan natuur-
lijk niet onderdoen voor mijn trap-
pelende mannen. Als zoonlief ook 
maar één keer zegt; ‘dat durf jij 
toch niet mam’, dan sta ik al in de 
rij. De engste die ik ooit heb mee-
gemaakt is De Silver Star in Euro-
papark, Duitsland. Ruim een uur in 
de rij. En hóóg!! Niet normaal. Je 
krijgt gewoon het gevoel dat je een 
vrije val maakt in het begin. Toen 
wij er waren, bleek het, met zijn 
drieënzeventig meter, de hoogste 
achtbaan van Europa te zijn en de 
snelheid liep op tot honderddertig 
kilometer per uur. Inmiddels zul-
len er nog hogere en snellere zijn. 
Het was in ieder geval het wach-

ten waard. Ik kreeg er een enorme 
adrenalinekick van en wilde met-
een nog een keer! Dat hoge ding 
op de kermis in de Hornmeer, daar 
draai ik dan ook mijn hand niet 
voor om, zoals je begrijpt. Toch 
heb ik hem dit jaar overgeslagen. 
De kermis was voorbij voordat ik 
er erg in had. Puberzoon heeft er 
natuurlijk wel in gezeten, uiter-
aard zonder te gillen, want dat is 
natuurlijk niet cool.. De euroda-
gen stellen overigens nooit zo-
veel voor, er zitten zoveel uitzon-
deringen aan. Want wat kon je nu 
voor een euro doen? Wel, eend-
jes hengelen en touwtje trekken 
misschien, maar de échte attrac-
ties waren toch duurder hoor. Ja, 
je kon op die dagen nog eens een 
extra paar keertjes schieten in de 
schiettent. Ik geloof dertien keer 
in plaats van tien. Het mocht de 
pret niet drukken. Omdat het om 
de hoek is, heeft mijn kind er bij-
na dagelijks even rondgeneusd. En 
wat een prijzen heeft hij gewon-
nen zeg.. Let op: Een Zippo aan-
steker op benzine, een illegaal la-
serlampje, een verboden zakmes, 
een skelet aan een touwtje, een 
dribbelend opwind-mini-penis-
je en last but not least, een gou-
den hand met opgestoken middel-
vinger. Nou als dat geen hoofdprijs 
is dan weet ik het niet meer. Geen 
idee wat hij er allemaal aan heeft, 
maar blij dat ie is met zijn onzin-
nige overwinningen. En ach, daar 
word ik weer blij van. Wat maakt 
het uit. Het is tenslotte maar één 
keer kermis in Aalsmeer. Ik ben 
overigens wel blij dat ik vanaf van-
daag mijn auto gewoon weer voor 
mijn eigen deur kan parkeren. Dat 
was wellicht een klein minpuntje. 
Maar kermisexploitanten, graag 
tot volgend jaar maar weer. Aan-
komende meivakantie zoeken wij 
trouwens met z’n drietjes opnieuw 
een pretpark op ergens in Europa 
en zal ik hollen van de ene naar de 
andere attractie. Een kind van vijf-
enveertig. Hihi. Ze kennen mij daar 
toch niet. Whoep whoep!! 

M iranda’s
omentenm

Flora: Back to the sixties
Aalsmeer - Zaterdag 21 maart 
geeft muziekvereniging Flora on-
der leiding van Dick-Jan Veerbeek 
haar jaarlijks donateursconcert in 
de burgerzaal van het gemeen-
tehuis. Bezoekers kunnen deze 
avond luisteren naar muziek uit 
de jaren zestig, het orkest neemt 
hen mee terug in de tijd met num-
mers als Brilliant Beatles, een Hair 
selectie en Proud Mary. Het Flora 
jeugdorkest laat ook van zich ho-
ren tijdens het concert. Zij speelt 
onder andere I can’t get no satis-
faction (Mick Jagger) en, niet uit 
de jaren zestig maar wel een gro-
te hit, Happy van Pharell Williams.  
Als ‘oude’ bekende van orkest en 
dirigent verleent Helga Buitelaar 
dit jaar haar medewerking aan het 
concert, als soliste maar ook met 
Stem Vast, een gelegenheidszang-
groepje dat deze avond bestaat 

uit Helga en haar twee dochters. 
Sinds een jaar bestaat dit vocale 
concept en leggen ze zich toe op 
het meerstemmig zingen van voor-
namelijk covers en af en toe eigen 
werk. 
Orkest en soliste vertolken samen 
de klassieker Welterusten, meneer 
de President van Boudewijn de 
Groot en solo is zij te beluisteren 
met Mercedes Benz (Janis Joplin). 
Stem Vast laat van zich horen met 
onder andere Blackbird en Califor-
nia Dreaming. De avond wordt ge-
presenteerd door Jaap van Leeu-
wen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal en kosten 7,50 euro. De 
zaal is open om 19.30 uur en het 
concert begint om 20.00 uur. Mu-
ziekvereniging Flora hoopt veel 
mensen te mogen begroeten op 
dit concert met gevarieerde mu-
ziek uit de jaren zestig. 
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Leuke actie Jumbo Koster 
en Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Jumbo Koster heeft sa-
men met Renault Nieuwendijk een 
leuke actie bedacht. Door deel te ne-
men aan deze actie maken de klan-
ten van Jumbo Koster kans op een 
weekend gratis rijden in de nieuwe 
Renault Twingo. Het werkt als volgt: 
In de winkel bij Jumbo Koster liggen 
5 ‘Renault gadgets’. Klanten kunnen 
hiernaar op zoek gaan en deze ver-
volgens scannen met de handscan-
ner. De producten, uiteraard zonder 
winkelwaarde, worden vervolgens 
geregistreerd op de kassabon. Veel 
klanten reageerden enthousiast en 
hebben hun kassabon bij de Jum-

bo ingeleverd. Inmiddels is de win-
naar voor februari bekend. Afgelo-
pen dinsdag hebben verkoopadvi-
seur Timo Peters van Renault Nieu-
wendijk en Bas van der Linden van 
Jumbo Koster de cheque aan de 
winnaars overhandigd. De familie 
was verrast en erg blij met deze leu-
ke prijs. Zij zullen snel een weekend 
rijden met de nieuwe Twingo in-
plannen, zodat zij kunnen genieten 
van hun welverdiende prijs. De actie 
loopt nog enige tijd door en dit be-
tekent dat klanten nog deel kunnen 
nemen. Eind maart zal opnieuw een 
winnaar bekend gemaakt worden. 

Wekelijks wisselende evenementen
Westeinder Live een succes!
Aalsmeer - Dat er een frisse wind door 
het Westeinder Paviljoen is gaan waai-
en sinds Stefan Levarht, Devin Hooger-
vorst en hun compagnon aan het roer 
staan is menig bezoeker waarschijnlijk 
opgevallen. “Het restaurant loopt goed, 
we hebben veel aanloop voor lunch en 
diner en bovenal, de zondagmiddagen 
en vrijdagavonden worden zeer goed 
bezocht”, aldus Stefan. De Westeinder 
Live evenementen zijn duidelijk een 
succes. Vaste DJ René Kipuw draait af-
wisselend soul, disco en dancehits uit 
de jaren zeventig tot negentig. Hij is ja-
renlang leadzanger van de geweldi-
ge partyband Jamento, die tevens re-
gelmatig te horen en te zien is tijdens 
Westeinder Live. Elke editie van Panne-
bar@Westeinder zal René een gast DJ 
uitnodigen of zelf draaien. Talenten uit 
de tijd van de Pannebar, maar ook van 
nu, zoals DJ Bert. Maar er is meer. Af-
gelopen zondag gaf Aalsmeerse volks-
zanger Jan Leliveld acte de précen-
se en 22 maart staat zangeres Marjet 
van den Brand geboekt voor een spe-
cial spring edition. Zij is bekend ge-
worden door deelname aan de Voice of 
Holland. De Fridays en Sundays worden 
om de week georganiseerd. Iedereen is 
van harte welkom vanaf 19.00 uur op 
de vrijdagen en 16.00 uur op de zon-
dagen. Stefan: “Kom gezellig langs en 
haal met elkaar herinneringen op van 
vroeger.” Bij ‘Fridays@Westeinder’ staat 

het diner centraal. Er wordt een drie-
gangenmenu geserveerd voor veertig 
euro per persoon met steeds een wis-
selend thema. Stefan: “Morgen, vrijdag 
13 maart, hebben we ‘Concept Red’. 
Vanaf 22.00 uur is iedereen dan weer 
welkom voor een borrel en een dansje 
op heerlijke muziek van een DJ. Let op, 
reserveren is vereist. Houdt de websi-
te www.westeinderlive.nl in de gaten of 
volg ons op Facebook.” 

Zomerseizoen 
Het Westeinder Paviljoen is zeven da-
gen in de week geopend vanaf elf uur 
’s morgens. Op 1 april wordt het terras 
in een nieuwe look geopend. “Uiteraard 
is nu het terras al open, waar je heer-
lijk kunt vertoeven in het zonnetje. Tij-
dens de Westeinder Waterweek vanaf 
eind juni gaat er ook veel gebeuren in 
en om het Westeinder Paviljoen. Er zul-
len feesten worden gegeven, Aquapa-
looza wordt weer georganiseerd en we 
doen mee met Culinair Aalsmeer op 5 
juli. Dit jaar uitsluitend met Aalsmeerse 
horeca ondernemers. Een aantal res-
taurants hebben hun medewerking al 
toegezegd, maar hierover later meer. 
We zitten vol met mooie plannen. Graag 
tot ziens bij ons Westeinder Paviljoen!” 
Aldus de enthousiaste horecaman. 
Door Miranda Gommans

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Stefan Levarht (links), Sous-chef Rutger en bedieningsmedewerkster Iris.

Afgelopen zondag 8 maart verzorgde zanger Jan Leliveld een optreden in het West-
einder Paviljoen. Het was een heerlijke zonnige dag, die menigeen kwam afsluiten 
met een drankje en de meezing-liedjes van deze Aalsmeerse zanger. 

1e verjaardag Zorba de Griek
Aalsmeer - Op 17 maart vorig jaar 
opende het Grieks specialiteitenres-
taurant ‘Zorba de Griek’ haar deu-
ren in de Marktstraat en deze eerste 
verjaardag gaat aanstaande zaterdag 
14 maart uitbundig gevierd worden. 
“Al meteen toen wij vorig jaar be-
gonnen, kwamen de eerste gasten 
en in de weekenden zat het meteen 
redelijk vol”, vertelt eigenaar Kostas. 
“Het leek wel of Aalsmeer en omge-
ving had zitten wachten op een goed 
Grieks restaurant, want na nu een 
jaar loopt het prima en hebben velen 
de weg naar ons restaurant, waar au-
thentieke Griekse gerechten op het 
menu staan, gevonden. Veel gasten 
van het eerste uur komen nu nog re-
gelmatig terug en hebben goede re-

clame voor ons gemaakt, want er ko-
men steeds meer gasten bij ons eten. 
In het weekend zijn we bijna altijd vol 
en is dan is reserveren gewenst”, ver-
volgt Kostas. Het verjaardagsfeest-
je op zaterdag 14 maart gaat gevierd 
worden met Griekse muziek van het 
duo ‘Pare-Mas’ en er zal zeker ook 
de Sirtaki gedanst worden. Natuur-
lijk krijgen alle gasten die avond een 
drankje ‘van het huis’. Het belooft het 
een heel gezellige Griekse avond te 
worden. Kostas’ maatschappelijk be-
trokkenheid blijkt uit het feit dat hij 
ter gelegenheid van de eerste ver-
jaardag iets speciaals voor de Voed-
selbank doet. Het feestje meevie-
ren? Dan zeker reserveren via 0297-
320492.

Gezellig druk op de kermis. Nagenieten kan volop via www.kicksfoto’s.nl.

Politie: Prima verlopen!
Drukte op zonnige kermis

Aalsmeer - De kermis was af-
gelopen week neergestreken in 
Aalsmeer en menig inwoner heeft 
een bezoek gebracht aan dit jaar-
lijkse festijn in de Hornmeer. Leuk 
een rondje ‘racen’ in de botsau-
to’s, gillen bij de snelle attracties, 
een gokje wagen bij de grijpers en 
de schiettent, duikelen in de wa-
terballen, springen op de trampoli-
nes en voor de kleintjes prijzen sco-
ren bij het eendje vissen en touw-
tje trekken. 
Grote attractie was het hoge rad 
die, zei het snel, een prachtig uit-

zicht bood over de gemeente. Vrij-
dag kwamen Buurman en Buurman 
langs, zaterdag werd met vuurwerk 
de dag afgesloten en zondag was 
eurodag en dankzij het mooie, zon-
nige weer was het bezoekersaantal 
groot. Het was druk. In de rij voor 
een attractie was niet vreemd, maar 
werd geaccepteerd. Eerst even kij-
ken, is tot slot ook heel leuk. En na-
tuurlijk waren er suikerspinnen en 
andere lekkere lekkernijen. De ker-
mis blijft een attractie voor alle leef-
tijden. Er is genoten door jong en 
oud. Nu weer een jaartje wachten, 

maar nagenieten kan met de vele 
foto’s op www.kicksfotos.nl. 

Geen ongeregeldheden
Niet alleen de bezoekers, ook de po-
litie kijkt terug op een gezellig ver-
loop van de kermis. Agenten heb-
ben dagelijks enkele ronden over 
het terrein gelopen. Er hebben zich 
geen onenigheden voorgedaan. 

Naar ziekenhuis
Wel is assistentie verleend bij een 
onwel geworden bezoekster. Een 
15 jarige jongedame uit Kudelstaart 
werd alle lampjes en geluiden iets 
te veel. Ze kreeg een epileptische 
aanval. De Kudelstaartse is ter con-
trole per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd.

Oud-hoofdredacteur Jan Peterse
Katelijne van Otterloo te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de lo-
kale omroep van Aalsmeer en omge-
ving. Wekelijks brengt de omroep 24 
uur per dag informatieve program-
ma’s voor alle geledingen uit de ge-
meente en overdag en ’s nachts 
heerlijke muziek. Vandaag, donder-
dag 12 maart, is het een jaar gele-
den dat we afscheid hebben moe-
ten nemen van Jan Peterse. Ter na-
gedachtenis aan deze bijzondere, be-
trokken oud-hoofdredacteur van Ra-
dio Aalsmeer zendt het program-
ma ‘Halte Zwarteweg’ een muzikale 
nagedachtenis aan hem uit. Jan was 
als mede-oprichter van het program-
ma vanaf de eerste dag intensief be-
trokken bij de samenstelling. Vier jaar 
lang was hij de drijvende kracht ach-
ter de schermen om van ‘Halte Zwar-
teweg’ een kwaliteitsprogramma te 
maken voor alle luisteraars van Radio 
Aalsmeer. Jan zijn inzet en onverge-
telijke steun voor het team missen de 
programmamakers ontzettend: “Wij 
zijn hem zeer dankbaar voor alles wat 
hij voor Halte Zwarteweg heeft bete-
kend.” 

Boekenbal in Vrijdagavondcafé 
Ron gaat deze vrijdagavond in het 
programma Vrijdagavondcafé in ge-
sprek met zangeres Leonie Meijer 
die bekend is van de nummers ‘Nie-
mand zoals jij’ en het duet ‘Los’ dat zij 
opnam met haar voormalig The Voi-
ce-coach Jeroen van der Boom. Aan-
staande zondag geeft Leonie Me-
ijer een optreden Marlayne’s Sunday 
Session. Samen met Marlayne en de 
band onder leiding van Danny Sahu-
pala is zij één van de gasten zondag-
middag in de Crown Studio’s. Mooie 
aanleiding dus om alvast vooraf in ge-
sprek te gaan met Leonie in het Vrij-
dagavondcafé. Ook is het deze week 
weer tijd voor de maandelijkse social 
media rubriek van Deborah Bothe. 
En dit keer zal Deborah zelfs live ver-

slag doen van het Boekhuis Aalsmeer 
Boekenbal waar zij vanuit de ‘spea-
kers corner’ een pleidooi zal houden 
over een favoriet boek. En natuurlijk is 
er ook weer volop aandacht voor mu-
ziek tijdens de uitzending en de vas-
te rubrieken Ron’s Top 40 Hitarchief, 
de Soulshow-classic en de wekelijk-
se Twitterhit waarmee de luisteraars 
kans maken op 2 filmkaarten voor een 
film naar keuze. Het vrijdagavondcafé 
is te beluisteren tussen 21.00 en 23.00 
uur op Radio Aalsmeer.

In ‘Aalsmeer Politiek’ zal deze keer 
Aalsmeerse Belangen zaterdag van-
af 12.00 uur de politieke week door-
nemen. En zaterdag zal Joke Wegman 
weer een deel van het ‘Weekend Ma-
gazine’ verzorgen, samen met doch-
ter Mariëlle. In het eerste uur tussen 
14.00 en 15.00 uur zal zij onder ande-
re Rody Peters, Joost de Vries en Wim 
ontvangen, dat allemaal in het kader 
van NLdoet, dat dit jaar op 20 en 21 
maart gaat plaats vinden. Tevens zal 
deze week het motto van de Pramen-
race 2015 worden onthult door het 
bestuur van de SPIE. 
Iedere maandagavond staan weke-
lijks twee populaire uitzendingen ge-
programmeerd. In ‘Door de Man-
gel’ (19.00 tot 20.00 uur) staat een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter cen-
traal, deze maandag 16 maart is dat 
de bekende jazz zangeres Katelij-
ne van Otterloo en in de Top 10 van... 
(20.00 tot 21.00 uur) geeft Regina 
Spel van cadeauwinkel Happy Bday 
acte de presence. Uiteraard kunnen 
live vragen gesteld worden aan al-
le gasten via 0297-325858 of via e-
mail: studio@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM, maar ook 
via de livestream op internet: www.ra-
dioaalsmeer.nl. Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleeffkade 15 in Stu-
dio’s Aalsmeer.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar 

Aalsmeer - Allen Weerbaar orga-
niseert op maandag 16 maart weer 
een gezellige kaartavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Om 19.30 uur gaan de deuren open 
voor inschrijving, koffie of thee en 
vanaf 20.00 uur worden de kaar-

ten verdeeld. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom. De winnaar van 
de kaartavond op 2 maart was Lida 
de Nooij met 5178 punten, op twee 
Tiny Buwalda met 5044 punten en 
op drie is Maarten v/d Vaart geëin-
digd met 4986 punten. De marsen-
prijs was na loting voor Frans Braat 
en de hekkensluiter van deze avond 
was Jan Alderden met 3442 punten. 
Bij het jokeren ging Emmy Schuit 
met de hoofdprijs naar huis. 

Kudelstaart voor Kudelstaart:
Bijdragen veiling in de bus!
Kudelstaart - Eind februari zijn in 
heel Kudelstaart huis-aan-huis brie-
ven met formulieren van Kudelstaart 
voor Kudelstaart bezorgd.  Inmiddels 
zijn in het winkelcentrum van het dorp 
speciale bussen geplaatst bij Bakke-
rij Van Leeuwen, Slijterij Gall & Gall en 
Albert Heijn. Daarin kunnen bewoners 
nog de hele maand maart de door hen 
ingevulde formulieren afgeven. Op de 
formulieren kunnen inwoners noteren 
wat voor bijdrage zij gaan leveren aan 
de veiling van Kudelstaart voor Ku-
delstaart. 
Dat mag een bijdrage in contan-
ten zijn of overmaking van een be-
drag op Ibannummer NL13 RABO 
0300.1079.27 t.n.v. Veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Maar vooral aange-
boden diensten blijken op de veiling 
erg in trek te zijn. Met behulp van de-
ze bijdragen van inwoners van Ku-
delstaart en van het lokale bedrijfsle-
ven worden aantrekkelijke kavels sa-
mengesteld. Die worden dan tijdens 
de feestelijke veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart op 9 mei in het Dorpshuis 
(aanvang 20.00 uur) geveild. Dit jaar 
vindt de vijftiende editie van deze vei-
ling plaats. In die veertein jaar is bij el-
kaar een bedrag van 247.000 euro bij-
eengebracht door Kudelstaarters. Dat 
geld blijft in het dorp want de organi-

satie van de veiling geeft het als do-
natie aan clubs en verenigingen in 
het dorp die voor een goed omschre-
ven project een financieel zetje in de 
rug kunnen gebruiken. De organisa-
tie hoopt met de opbrengst van 9 mei 
door de grens van in totaal een kwart 
miljoen euro te gaan. Vorig jaar ont-
vingen de Stichting Dorpshuis Ku-
delstaart, Korfbalvereniging VZOD, 
Voetbalvereniging RKDES, Muziek-
vereniging Flora,  Handboogvereni-
ging Target, Scouting Tiflo,  Samen 
op Weg-gemeente Kudelstaart, het 
RK Kerkbestuur Sint Jan Geboor-
te, Schaakclub ’t Kalende Pionne-
tje, Stichting Dag van je Leven, Bad-
mintonvereniging Volant ’90, stich-
ting Jeugdbelangen Kudelstaart, Car-
navalsvereniging De Pretpeurders, 
Buitenspeeldag Kudelstaart, Sjoel-
club Aalsmeer en Ouderensoos Ku-
delstaart een bijdrage uit de vei-
ling van 2014. Verenigingen, clubs en 
stichtingen uit Kudelstaart die voor 
een goed onderbouwd doel (of jubi-
leum) in aanmerking willen komen 
voor een bijdrage in 2015 kunnen tot 
en met 30 april een aanvraag indie-
nen bij Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Het aanvraagformulier kan worden 
gedownload van de website www.vei-
lingkudelstaart.nl

Rondreisjury in Aalsmeer
Beoordeling films F&VA
Aalsmeer - Maandag 16 maart komt 
de NH’63 rondreisjury naar Aalsmeer 
voor het beoordelen van de beste 
clubfilms. Er is een nominatie te ver-
dienen waarmee je film kan worden 
vertoond op het regio filmfestival op 
zaterdag 2 mei in de grote zaal van 
Wooncentrum Bloemswaard in Hille-
gom. 
           De jury zal bestaan uit ju-
ryvoorzitter Kees Tervoort, Ton Bak-
kenes en Sjaak Vrieling. De KLM Ca-
meraclub zal op deze avond als gast-
vereniging aanwezig zijn met twee 

filminzendingen. ‘Het Panamakanaal’ 
en ‘Tussen haat en verzoening’. De Vi-
deoclub Aalsmeer vertoont de films: 
‘Autoliefde roest niet’ van Henk Wes-
terhof en Margriet Smulders, ‘Kunste-
naar’ van Gerard van Schie en ‘Een 
impressie van Cuba’ van Gerard Voor-
tallen. Vanwege beperkte plaatsruim-
te is het wel raadzaam om dit voor-
af even te melden bij voorzitter Gerard 
van Schie via 023-5284564. De films 
worden op groot scherm vertoond in 
’t Anker aan de Oosteinderweg 273a 
vanaf 20.00 uur.

Lezing Adriaan van Dis 
voor uitverkochte zaal
Aalsmeer - In het kader van de Na-
tionale Boekenweek gaf Adriaan van 
Dis afgelopen maandag 9 maart een 
lezing in de Doopsgezinde kerk. 

De animo om deze avond met de 
bekende schrijver bij te wonen was 
groot. Er moest al snel ‘uitverkocht’ 
gegeven worden. Adriaan van Dis 
vertelde over zijn meest recente ro-
man ‘Ik kom terug’ waarin hij ver-
telt over zijn moeder. Na afloop van 

de bespreking vond een gezellig ge-
sprek plaats en nam Van Dis ruim de 
gelegenheid om boeken te signeren. 
De lezing werd georganiseerd door 
stichting KCA, Amstelland bibliothe-
ken en het Boekhuis. De Nationale 
Boekenweek vindt plaats tot en met 
zondag 15 maart. Er staan nog diver-
se activiteiten op het programma, in 
zowel de bibliotheek als in het Boek-
huis.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Boeken op de catwalk in Hornmeer
Kom-in met boekenshow
Aalsmeer - Op woensdag 18 maart 
is er een Kom-in met Gré Kalf en 
haar boekenshow. Deze Nivon-mid-
dag is van 14.00 tot 16.00 uur in 
buurtcentrum Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. 
Het is dat boeken niet op een cat-
walk kunnen paraderen, maar Gré 
Kalf zou dat wel willen. Zij noemt 
haar optreden ook wel een ‘boeket 
van bloemen en gedichten’. Allerlei 
boeken en gedichten zullen de re-
vue passeren; ook komen schrijvers 

en het boekenvak in de aandacht. 
Omdat Gré zelf gedichten schrijft, 
zal zij ook daar over vertellen. En 
voorlezen. Er zal een tafel vol boe-
ken zijn om in te kijken in de pauze. 
Gré heeft een specialisme gemaakt 
van boeken en heeft leesclubs ge-
leid, boekbesprekingen op de radio 
gedaan en is vaak met deze boe-
kenshow opgetreden. Allen welkom, 
kosten: 5 euro voor leden en niet-le-
den betalen 7.50 euro inclusief kof-
fie of thee.
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Activiteiten in het Boekhuis
Boekenbal en ‘Echt Eten2’
Aalsmeer - Op vrijdag 13 maart 
wordt wederom het Boekhuis Bal, 
een lezersfeest voor alle klanten van 
de boekwinkel in de Zijdstraat, ge-
organiseerd. Vanaf 19.30 uur zijn 
belangstellenden welkom om lek-
ker rond te neuzen in de winkel, te 
proeven van lekkere hapjes en eens 
een kleurplaat voor volwassenen te 
proberen. 
Na het succes van vorig jaar wordt 
opnieuw de Speakers Corner inge-
richt, waar enkele klanten een warm 
pleidooi houden voor een van hun 
favoriete boeken. Met onder ande-
re Jan van Veen, Janna van Zon en 
Dick Goedhart. De toegang is gra-
tis. En op zaterdagmiddag 21 maart 

komt plaatsgenoot en chef-kok Jo-
nathan Karpathios zijn nieuwe boek 
‘Echt Eten 2’ presenteren. Het boek 
staat in het teken staat van de Fran-
se keuken. In Echt eten 2 neemt 
Jonathan zijn lezers mee naar het 
Zuidwesten van Frankrijk, naar 
twee bijzondere vrienden. Zij wer-
ken nauw samen met de natuur en 
hun manier van leven geeft hem 
nieuw inzicht en heeft Jonathan 
geïnspireerd tot het creëren van 
ruim honderd prachtige gerechten 
met groente in de hoofdrol. Jona-
than leert bovendien hoe je een ei-
gen oogst kunt produceren door het 
aanleggen van een vierkantemeter-
moestuin. 

Shoeby in Aalsmeer viert 
haar 2,5-jarig jubileum!

College bezoekt Fertiplant 

Aalsmeer - Dit jaar is het 2,5 jaar 
geleden dat Shoeby haar deu-
ren opende in de Zijdstraat 34-36. 
Wilfred en Miranda Koekkoek en 
hun team grijpen deze gelegenheid 
aan om hun klanten eens extra in 
het zonnetje te zetten. Van woens-
dag 18 tot en met zaterdag 21 maart 
profiteren alle klanten van een spet-
terende voordeelactie. Speciaal 
voor de kids is er op 18 maart een 
schminkster aanwezig. Op 20 maart 
is er van 19.00 tot 23.00 uur een DJ 
en op 21 maart kunnen de kids een 
glittertattoo laten zetten.

Van fashion tot beauty
Shoeby heeft altijd de nieuwste fa-
shion voor een vriendelijke prijs. Het 
dameslabel Eksept vind je exclusief 
bij Shoeby. Voor heren is er het ei-
gen label Cult Edition. Verder zijn 
er voor de kids de eigen labels: Jill 
en Jilly voor meiden, Mitch en MTC 
voor jongens. Shoeby heeft een heel 
eigen, unieke signature en wordt 
gezien als voorloper in de markt. 
Een groot team van designers ont-
wikkeld wekelijks de meest unie-
ke collecties. Style je outfit af met 
de leukste accessoires en maak je 
look compleet met een paar schoe-
nen. Maar ontdek ook de heerlijke 
Eksept cosmeticalijn, met onder an-
dere bad- en doucheproducten. Sta 
jij ook wel eens voor jouw kleding-
kast peinzend en lichtelijk in pa-

niek om de juiste outfit bij elkaar te 
vinden voor die perfecte date, een 
feestje of nieuwe baan? Kom dan 
naar Shoeby Aalsmeer en krijg ad-
vies van Jouw Personal Shopper om 
een stoere, casual of chique outfit te 
maken. Iedere dag staat het team 
van Shoeby Aalsmeer klaar om jou 
van top tot teen te stylen! En mocht 
het je even niet uitkomen, maak 
dan een afspraak met een Perso-
nal Shopper in de winkel. Wil je nog 
meer inspiratie op het gebied van 
styling? Via de blog op shoebyblog.
nl zijn dagelijks fashion tips & trics 
te vinden.

Over Shoeby
In ruim dertig jaar is Shoeby uitge-
groeid tot een toonaangevende re-
tail- en full service franchise orga-
nisatie in Nederland en België. Het 
van oorsprong Brabantse modebe-
drijf heeft met trendy, betaalbare en 
eigen ontworpen collecties voor zo-
wel dames, heren en kinderen een 
serieus aandeel in de Nederlandse 
fashionmarkt. Het bedrijf heeft een 
duidelijke visie over mode, winkel-
beleving, winkeluitstraling en hoe 
klanten geadviseerd moeten wor-
den. Shoeby wil een oprecht per-
soonlijke band tussen haar klanten 
en medewerkers creëren. Deze per-
soonlijke communicatie met klanten 
is een belangrijke en onderschei-
dende succesfactor gebleken. 

Aalsmeer - Het College van B&W 
bezoekt regelmatig bedrijven en or-
ganisaties om te weten wat bedrijven 
en organisaties belangrijk vinden en 
wat er leeft. Op 3 maart bezochten ze 
het handelsbedrijf Fertiplant. Dit be-
drijf zit aan de Burg. Kasteleinweg 5. 
Al meer dan 25 jaar exporteert Ferti-
plant potplanten en stekken van pot-
planten over de gehele wereld. Ferti-
plant heeft zich inmiddels ontwikkeld 
tot een middelgrote exporteur met 
afnemers binnen en buiten Europa. 
Het bedrijf zit op 1 kilometer afstand 
van ‘s werelds grootste veiling. Ze 
versturen potplanten en stekken van 
potplanten naar meer dan 60 landen 
wereldwijd. De klant is koning bij 
Fertiplant. Hele grote, maar ook klei-
nere en specifieke bestellingen. Als 
een bedrijf in het Midden Oosten een 
plant van 8 meter wil hebben, wordt 
dit geregeld. De inkopers kopen da-
gelijks op de Nederlandse veilingen, 
maar ook rechtstreeks van kwekers 
uit geheel Europa en zelfs daarbui-
ten. Fertiplant beschikt over een re-
al-time webshop; dit systeem is een 
optimale verbinding zijn tussen klant 
en kweker. Dagelijks is de afdeling 
verkoop, samen met klanten, kwe-
kers en partners in transport en ver-
pakking, ermee bezig om het proces 
van kweker tot consument te opti-

maliseren. Wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg: “We zijn trots op 
zo’n echt Aalsmeer exportbedrijf dat 
Aalsmeer in de hele wereld op de 
kaart zet. Niet allen zorgt het voor 
werkgelegenheid voor de eigen me-
dewerkers, maar ook bij aanleveren-
de bedrijven. Zo kopen ze alle kar-
tonnen dozen die nodig zijn voor ex-
port ook bij een Aalsmeers bedrijf.” 
Mededirecteur Harry Loos: ”Bij Ferti-
plant werken 38 mensen en in druk-
ke periodes is er extra inhuur. Regel-
matig lopen er leerlingen stage van 
de tuinbouwschool. Wij staan er voor 
open om te bekijken of we mensen 
met beperking aan kunnen nemen. 
We willen een maatschappelijk ver-
antwoord bedrijf zijn.”

Sparen voor korting op 
dagje uit bij de Jumbo
Aalsmeer - Over iets minder dan 
twee weken is het weer lente: dé tijd 
om er met het hele gezin op uit te 
gaan. Daarom start bij Jumbo een 
grote spaaractie. Klanten kunnen 
tot en met 12 mei sparen voor kor-
ting op meer dan veertig dagjes uit 
naar dierentuinen, pretparken en 
musea. Naast een groot aantal par-
ken in heel Nederland – van Safa-
ripark Beekse Bergen tot Attrac-
tiepark Duinrell – kunnen klanten 

dit jaar voor het eerst ook met de 
hoogste korting naar enkele Belgi-
sche en Duitse dagattracties, zoals 
Plopsa Indoor en Moviepark Germa-
ny. Klanten kunnen van 11 maart tot 
en met 12 mei sparen voor korting 
op dagjes uit. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen, ontvangen zij één 
Uit-zegel. Wie vijf zegels heeft ge-
spaard, heeft een volle spaarkaart 
en kan daarmee via Jumbo.com een 
dagje uit naar keuze reserveren. De 
korting kan oplopen tot 15 euro en 

Eerste lustrum NicO-Optiek
Meer dan 100 taarten...
Aalsmeer - Afgelopen weken heb-
ben veel klanten van NicO-Optiek 
heerlijk zitten snoepen van de over-
heerlijke taarten van Bakkerij Voo-
ges. Nico en zijn team deelden ter 
gelegenheid van de viering van het 
eerste lustrum taartbonnen uit, zo-

dat de klanten zelf bij de bakker hun 
lekkerste taart konden uitkiezen. 

NicO-Optiek heeft het 5 jarig jubile-
um met taart én met de ‘Leuke Gas-
ten’ gevierd. “Echt een feestje. Het 
was echt een topdag”, aldus Nico.

Cursus ‘Kleur je Kalm’
Aalsmeer - In 2014 werd het kleur-
boek voor volwassenen een hype. In 
2015 zoeken we elkaar op om am-
bachtelijk te leren kleuren en daar-
bij vooral te ontspannen. De tech-
niek van het inkleuren vraagt con-
centratie; met passende muziek, 
kruidenthee en de juiste aanwijzin-
gen komen de kleurplaten tot leven. 

Na het succes van de workshops 
Kleur je Kalm, die het Boekhuis sa-
men met kunstdocente Annefie 
van Itterzon organiseerde, biedt de 
boekhandel nu een 4-delige cur-
sus aan. Voor iedereen die op zoek 
is naar nog meer verdieping en hulp 
bij het kleuren en ontspannen. Hoe 
leg je streepjes kleur laag over laag 
aan, hoe spaar je licht uit en wat is 
doezelen? Welke kleurpotloden ge-
ven de beste structuur en wat is het 

effect van een tipje goudverf? Hoe 
brachten de Keltische monniken in 
het jaar 800 kleurdiepte in een voor-
stelling? Veel mensen zijn van natu-
re ontvankelijk voor kleur en wor-
den door aansprekende opdrachten 
en voorbeelden gestimuleerd om 
geconcentreerd te werken. Creatief 
werken geeft plezier en versterkt 
het zelfvertrouwen. In de laatste les 
ontwerpen de deelnemers zelf een 
kleurplaat en worden met elkaar de 
resultaten besproken. De data van 
deze 4-delige cursus zijn: vrijdag 10 
april, vrijdag 17 april, vrijdag 24 april 
en vrijdag 1 mei. Aanvang 20.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro 
inclusief tekenvellen, koffie of thee 
met iets lekkers. Inschrijven is vanaf 
heden mogelijk: boekhuis@boeken-
hof.nl of telefonisch 0297-324454. Er 
zijn maximaal 20 plaatsen.

Informatieve middag bij OVAK 
over Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Donderdagmiddag 5 
maart was Ellen Millenaar met haar 
collega Linda aanwezig bij de OVAK 
ouderenvereniging. Ellen is holistisch 
therapeut, haar belangstelling is voor-
al gericht is op het samengaan van 
hersenen(hoofd) en lichaam. Op in-
teressante en onderhoudende wijze 
vertelde Ellen op deze voorlichtings-
middag over de activiteiten, die in ge-
bouw Irene plaatsvinden. De dagbe-
steding en de mantelzorgondersteu-
ning zijn ontstaan in 2007. De dags-
ociëteit is een maatwerk voorziening 
voor ouderen met een indicatie tot 
dementie. Ook zij worden1 tot 4 da-
gen per week ontvangen. De behan-
deling is individu gericht en twee be-
roepskrachten met vrijwilligers zor-
gen dat deze mensen hun mogelijk-
heden behouden door de lichamelijke 
conditie in tact te houden door onder 
andere veel te wandelen. Bij de mees-
te cliënten is de meest voorkomende 
vorm Alzheimer (60%) wat zich uit in 
problemen met de dagelijkse hande-
lingen, vergissingen met plaats of tijd, 
taalproblemen en het kwijtraken van 
spullen. Ook treden er veelal veran-
deringen op in gedrag en karakter. 
Het centrum biedt een programma 

op maat voor alle senioren: Er vinden 
activiteiten plaats die de hersenen op 
de juiste manier prikkelen, activiteiten 
om het lichaam fit te houden, natuur-
lijk worden contacten met lotgenoten 
gelegd en wordt informatie en advise-
ring gegeven op tal van terreinen. Vrij 
recent is het inloopcentrum geopend. 
Dit is een algemene voorziening voor 
kwetsbare ouderen met een redelijke 
zelfredzaamheid. Vijf dagen per week 
geopend en ouderen kunnen deelne-
men aan diverse activiteiten, waaron-
der hersentrainingen en creatieve be-
zigheden. Belangrijk is dat ouderen 
niet met geheugen klachten blijven 
lopen, maar erover praten. En onder-
streept werd dat vergeten nog hele-
maal geen signaal is dat van demen-
teren sprake is. Ellen benadrukte dat 
steeds centraal staat hoe iemand met 
haar/zijn beperking om gaat en wel-
ke mogelijkheden er voor de persoon 
in kwestie zijn. Nadat er een oproep 
werd gedaan om eens een kijkje te 
komen nemen in het inloopcentrum 
zodat u daar de mensen kunt ont-
moeten en een kopje koffie met hen 
kan drinken, werd deze zeer leerzame 
informatieve middag afgesloten. 
Door Iman Mosselman

Geen Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 18 maart is 
er geen Oost-Inn in verband met de 
verkiezingen. Op 25 maart is ieder-
een weer welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina-Ama-
lialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Burgemeester en wethouders 
aan de slag tijdens NLDoet

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hield Voedselbank Aalsmeer een in-
zamelactie bij AH Poldermeester-
plein. Het was een mooie en drukke 
winkeldag en de vrijwilligers, goed 
herkenbaar in oranje bodywarmers, 
hadden er zin in. De voor de Voed-
selbank bedoelde artikelen waren 
netjes en overzichtelijk centraal in 
de winkel neergezet; een soort ei-
gen winkeltje. Na een wat aarze-
lend begin liep het totaal aantal 
kratten vlot op tot totaal 42 super-
vol gepropte kratten vol met voed-
seldonaties! Van de opbrengst van 
de collectebus werden aanvullend 
nog verse melk en yoghurt gekocht. 
Voor de kinderen van de voedsel-
bank-klanten mochten er nog vier 
dozen met de bekende AH-moes-
tuintjes meegenomen worden.

Actie Open Hof kerk
Afgelopen zondag was er in de 
Open Hof Kerk een kerkdienst met 
het thema: Delen is vermenigvuldi-
gen. Heel passend had men hier een 
inzamelactie voor de Voedselbank 
aan vast gekoppeld. De kerkgan-
gers hadden de boodschap goed 
begrepen en dat resulteerde in een 
mooie opbrengst van 14 kratten vol 
met voedsel, wasmiddelen en hygi-
ene-producten.

Matthäus Passion
Het bestuur, de vrijwilligers en de 
klanten van de Voedselbank mogen 
steeds weer ervaren dat onderne-

mers, particulieren en organisaties 
hen een warm hart warm hart toe 
dragen. Zo bood de organisatie van 
de Matthäus Passion vrijkaarten aan 
voor de voorstelling van aanstaande 
zaterdag 14 maart. Afgelopen don-
derdag werd bij de uitgifte gevraagd 
wie er belangstelling hiervoor had. 
Het resultaat was dat komende za-
terdag meer dan 20 mensen een 
mooi uitje hebben en de voorstelling 
zullen bijwonen. Dit soort geslaagde 
acties en warme belangstelling mo-
tiveren bestuur en vrijwilligers om 
enthousiast door te gaan met het 
werk voor mensen die tijdelijk in de 
knel zitten. 

Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er weer 
veel klussen tijdens NLDoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland. In Aalsmeer zijn nog steeds 
vrijwilligers nodig op vrijdag 21 en 
zaterdag 22 maart. Meer dan 142 
vrijwilligers kunnen de handen uit 
de mouwen steken. In heel Neder-
land zelfs 325.000. Traditiegetrouw 
zijn ook de wethouders en burge-
meester van Aalsmeer van de par-
tij. Burgemeester Jobke Vonk Job-
ke helpt bij de Wereldwinkel in de 
Zijdstraat in Aalsmeer. Wethou-
ders Ad Verburg, Gertjan van der 
Hoeven en Tom Verlaan helpen bij 
’t Kloosterhof. Jop Kluis en Gertjan 
van der Hoeven gaan 22 maart mee 
de Westeinder schoonmaken. Ook 
een aantal medewerkers van de ge-
meente Aalsmeer gaan aan slag.

Nog vrijwilligers nodig 
Bij verpleeghuis Rozenholm, ’t 
Kloosterhof, Ons Tweede Thuis Am-
stel-Meer en voor het schoonma-

ken van de Westeinderplassen zijn 
nog twintig vrijwilligers nodig voor 
verschillende klussen. Via www.nl-
doet.nl zijn de klussen te bekijken 
en kunnen vrijwilligers zich opge-
ven. Wethouder Zorg en Welzijn Ad 
Verburg: “Het college vindt het leuk 
en belangrijk om mee te doen. Maar 
ik wil deze gelegenheid ook aan-
grijpen om alle mensen die het hele 
jaar actief zijn als vrijwilliger te be-
danken. Heel goed allemaal doen bij 
verenigingen, maar ook bijvoorbeeld 
als vrijwilliger bij een zorginstelling 
of bij evenementen. Laten we voor-
al niet vergeten dat zonder vrijwil-
ligers onze maatschappij er anders 
uit zou zien. Het hele jaar door zijn 
er vrijwilligers nodig, zowel vast als 
incidenteel voor een uur.” Enthou-
siast geworden door NLDoet? Kijk 
voor een overzicht van alle vrijwilli-
gersvacatures in Aalsmeer op www.
vrijwilligerscentrale-amstelland.nl 
of www.zorgvoorelkaar.com. Of bel 
voor een afspraak: 06-12218119. 

Op 16 maart bij de Zin-Inn 
Lezing Jan R. Luth over 
Johann Sebastian Bach 
Aalsmeer - Op maandag 16 maart 
verzorgt dr. Jan R. Luth een lezing 
over Bach bij de Zin-inn. In de lezing 
gaat hij met de aanwezigen op zoek 
naar een antwoord op de vraag of 
Johann Sebastian Bach terecht ‘de 
vijfde evangelist’ en ‘het muzikale 
Godsbewijs’ wordt genoemd. 

Op we naar Goede Vrijdag, komt 
ook het Matthaüs Passion steeds 
meer onder de aandacht. Velen zul-
len het zelf opzetten, naar het mu-
ziekstuk in concert gaan, of het zelf 
zingen. Deze avond zal meer con-
text en begrip bij deze prachtige to-
nen te scheppen, evenals meer ken-
nis van het genie er achter. Dr. Jan 
Luth is universitair docent Liturgie-
wetenschap (specialisatie Hymno-
logie), aan de faculteit Godgeleerd-
heid en Godsdienstwetenschappen 
aan de Universiteit Groningen. 
Hij geldt als een groot kenner van 

de muziek van Bach en is ook con-
certerend organist. De lezing be-
gint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
is er koffie en thee, bij de Doopsge-
zinde Gemeente in de Zijdstraat 55. 
Toegangsprijs is 5 euro per persoon. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom de lezing bij te wonen. Kijk 
voor meer informatie op: zininn@
dgaalsmeer.nl.

Geslaagde inzamelings-
acties voor Voedselbank
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Onderzoek na 
inbraakpoging

Aalsmeer - Op zondag 8 maart 
is tussen tien voor acht en acht 
uur in de avond geprobeerd in 
te breken in een woning in de 
Gouden Regenstraat. Toen de 
bewoners thuis kwamen, ont-
dekten zij dat het cilinderslot 
van de voordeur vernield was. 
De dief of dieven zijn niet in de 
woning geweest. Een buurtbe-
woner meldde bij de politie deze 
avond een voor hem onbekende 
man in de tuin aangetroffen te 
hebben. De getinte man, een In-
disch of Indonesisch type, was 
heel vriendelijk, maar gaf niet 
de reden op waarom hij in de 
tuin stond. Hij is er vandoor ge-
gaan. De ongeveer 1.80 meter 
lange man droeg donkere kle-
ding. Het onderzoek naar hem 
is in volle gang.

Met buikpijn 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op vrijdag 6 maart 
om zeven uur in de ochtend zijn 
de hulpdiensten opgeroepen 
naar een onwel geworden inwo-
ner te gaan in de Koningsstraat. 
In de woning troffen de ambu-
lancemedewerkers en de poli-
tie een 40 jarige man aan, die 
klaagde over hevige buikpijn. 
Hij was voor zijn buikklachten 
net uit het ziekenhuis ontslagen. 
Besloten is de man opnieuw op 
te nemen. Hij is naar het Spaar-
ne ziekenhuis vervoerd.

Met drank op 
tegen paal

Aalsmeer - Om half twee in de 
nacht van vrijdag 6 op zaterdag 
7 maart is een automobilist on-
der invloed van alcohol tegen 
een lantaarnpaal op de Stom-
meerkade gereden. De 26 jarige 
bestuurder zonder vaste woon- 
of verblijfplaats was hierbij niet 
gewond geraakt. Toen de poli-
tie ter plaatse kwam, was de au-
to namelijk verdwenen. De au-
tomobilist werd gesignaleerd op 
de Aalsmeerderweg. Toen hij de 
Kerkweg opreed, is de bestuur-
der tot stoppen gemaand. De 
man bleek te diep in het alco-
holglaasje gekeken te hebben. 
Het ademanalyseapparaat stok-
te bij 580 Ugl. Het Poolse rijbe-
wijs van de 26 jarige is direct 
in beslag genomen. Hij zal zich 
moeten verantwoorden bij justi-
tie. De schade aan zijn auto kwa-
men overeen met de schade aan 
de lantaarnpaal. 

Hennepplantage 
A. Fokkerweg

Uithoorn - Op woensdag 4 
maart om acht uur in de ochtend 
is door de politie Aalsmeer-Uit-
hoorn een inval gedaan in een 
pand aan de Anthony Fokker-
weg. Er waren aanwijzingen dat 
het gebouw omgetoverd was 
tot hennepkwekerij. In het pand 
werden in twee grote ruimten 
liefst 1.962 stekjes aangetrof-
fen. De plantjes werden warm 
gehouden door 80 lampen. De 
verlichting en diverse andere 
attributen zijn op last van de Of-
ficier van Justitie in beslag ge-
nomen en direct vernietigd. Er 
is één aanhouding verricht. Een 
43 jarige man uit Wassenaar is 
voor verhoor meegenomen naar 
het bureau. Een nader onder-
zoek in deze zaak volgt.

Het groen op de hoek Berkenlaan met de Thijsselaan: Wel of niet bebouwen?

Rik Rolleman van PACT: “Achterbaks”

Veel ophef over mogelijke 
bebouwing in Berkenlaan
Aalsmeer - Veel ophef over een 
nog prematuur bouwplan afgelo-
pen dinsdag 10 maart in de verga-
dering van de commissie Ruimte en 
Economie. De brief van de bewo-
ners van de Berkenlaan stond op de 
agenda. Het stuk groen op de hoek 
met de J.P. Thijsselaan gaat moge-
lijk bebouwd worden en hierover 
maken de bewoners zich zorgen. Ze 
zijn bang straks tegen een tien me-
ter hoge buitenmuur aan te zullen 
kijken. Onbegrijpelijk vinden zij het, 
vooral omdat vorig jaar het nieu-
we bestemmingsplan Stommeer is 
vastgesteld en de Berkenlaan en de 
Thijsselaan tot beschermde dorps-
gezichten zijn verklaard. “De inkt 
is nog maar net opgedroogd”, al-
dus de heer Roos uit de Berken-
laan. Menigeen, die door de Thijs-
selaan langs de Berkenlaan rijdt, 
heeft zich vast wel eens afgevraagd 
waarom er geen woning staat op de 
hoek van beide straten. Het is een 
kaal stuk gras. Dit is overigens wel 
geprobeerd. Het verzoek om hier 
te mogen bouwen is in 1997/1998 
gestrand vanwege Schiphol en in 
2008 is het verzoek om een dubbel 
woonhuis te mogen bouwen gewei-
gerd door de gemeente. Te massaal. 
De grond is in eigendom van een 
projectontwikkelaar en is nu, ze-
ven jaar later, weer in beeld als lo-
catie om één woning op te bouwen. 
Opmerkelijk in deze is dat vanuit 
het ministerie al een verklaring van 
geen bezwaar is afgegeven voor 
de bouw. Er is sinds 1998 toch ze-
ker (veel) meer vliegverkeer geko-
men boven dit gebied. Zeker meer 
dan boven het bouwplan Helling in 
het Centrum waarvoor de verklaring 
van geen bezwaar vanwege Schip-
hol onlangs is geweigerd. Het pro-
ject Berkenlaan is in een beginfa-
se, is prematuur, en kan nog alle 
kanten op. De projectontwikkelaar 
werkt aan een ontwerp, het colle-
ge en de ambtenaren werken mee 
middels het aangeven van regels, 
maar de procedure rond het plan 
is nog niet opgestart. Er is welis-
waar vorig jaar een principe-ver-
zoek ingediend door de projectont-
wikkelaar met de vraag in hoever-
re de gemeente de bouw van een 
enkel woonhuis toestaat, maar een 
officiële aanvraag is (nog) niet in-
gediend bij de gemeente. Gebeurt 
dit wel, dan is het uiteindelijk aan 
de gemeenteraad of zij wel of niet 
medewerking wil verlenen. Het 
was een duidelijke uitleg van de 
stand van zaken en de eventueel 
te volgen procedure van wethouder 
Gertjan van der Hoeven. Niet voor 

Rik Rolleman van PACT. Het deed 
zijn bloed koken. “De grond heeft 
een groene bestemming. PACT wil 
niet dat daar gebouwd gaat wor-
den. Achterbaks, zoals het gaat.” 
Voorzitter Dirk van Willegen gaf aan 
dergelijke taal niet te toleren, maar 
Rolleman vond dat hij dit wel kon 
zeggen. “Het staat gewoon in het 
woordenboek.” Wethouder Van der 
Hoeven vatte de uitbarsting laco-
niek op. “Ik neem hier wat emoties 
waar.” Achterbaks zei hij volslagen 
ongepast te vinden. Hij kreeg in de-
ze bijval van Eppo Buskermolen van 
het CDA. “Ik snap de woedeuitbar-
sting van de heer Rolleman niet. 

Sterk overdreven.” De PACT-man 
weigerde toch zijn woorden terug 
te nemen. Hij bond een beetje in 
door te zeggen dat hij het woord 
achterbaks had gebruikt vanwege 
de slechte communicatie met inwo-
ners. Volgens het CDA was er ech-
ter niets mis met de communica-
tie. De fracties zijn op 4 december 
op de hoogte gesteld van het plan. 
De ontwikkelaar heeft toen beloofd 
met de bewoners om de tafel te 
gaan. Wethouder Van der Hoeven 
gaf aan ook een gesprek te zullen 
gaan hebben. “Onrust in een buurt 
draagt niet bij aan de helderheid.” 
De heer Roos uit de Berkenlaan zei 
tijdens het inspreekmoment een 
brief geschreven te hebben naar 
het college en hier nog steeds geen 
antwoord op gehad te hebben. De 
wethouder wees in deze naar het 
ambtelijke beleid van de gemeente 
Amstelveen, en dus ook Aalsmeer, 
dat geen ontvangstbevestigingen 
meer worden verstuurd. En nog was 
het onderwerp nog niet voldoende 
behandeld, vond de VVD tenmin-
ste. Fractielid Teun Treur gaf aan 
de ‘briefing’ in december gemist te 
hebben. “Zeker in de zak van Sin-
terklaas verdwenen.” Hij pleitte er 
voor om de ontwikkelaar tenmin-
ste opdracht te geven om te zor-
gen dat de nieuwbouw past bij het 
bestaande beeld. Eventuele nieuw-
bouw, want vooralsnog is het niet 
zeker of de projectontwikkelaar zijn 
plan doorzet of zich misschien wel 
terugtrekt. Na een half uur besloot 
voorzitter Van Willegen het onder-
werp af te sluiten. Er was voorals-
nog voldoende gesproken over de 
brief. Er was voor nu eigenlijk al te 
diep ingegaan op het onderwerp. 
Het ging om de brief, niet om de 
mogelijke invulling. Hij kreeg gelijk 
van Dick Kuin van AB. “Ik wacht wel 
op het voorstel en ga er dan inhou-
delijk op in.”

Aalsmeer - Willem Kikkert, num-
mer 5 op de kandidatenlijst van 
Water Natuurlijk Rijnland, en le-
den van D66 Aalsmeer brachten 
op zaterdag 7 maart in het kader 
van de aanstaande verkiezingen 
een werkbezoek aan de Westein-
der. D66 participeert in de groot-
se en groene waterschapspar-
tij met een hart voor blauw. On-
der de bezielende leiding van twee 
Westeinder kenners, beroepsvisser 
Theo Rekelhof en rondvaart-on-
dernemer Henk van Leeuwen voe-
ren de Aalsmeerse kandidaten voor 
de waterschapsverkiezingen op 18 

maart aanstaande en Aalsmeer-
se D66 leden door dit unieke na-
tuur-, cultuur- en recreatiegebied. 
Zij openden daarmee het vaarsei-
zoen van Westeinder Rondvaart 
Aalsmeer. De Westeinder is een 
uniek gebied. Eeuwenoude econo-
mische activiteiten als de seringen-
teelt gaan hand in hand met prach-
tige natuur en heerlijk recreëren. 
Dat dit geregeld met elkaar op ge-
spannen voet komt te staan lijkt 
onvermijdelijk. Afkalvende oevers 
door ondeugdelijke beschoeiingen, 
veel zwerfvuil en zelfs grof vuil op 
en rond de eilanden, een doorn in 

Water Natuurlijk en D66 
op Westeinderplassen

het oog van Henk van Leeuwen van 
Westeinder Rondvaart Aalsmeer. 
Maar ook met een grote variatie 
aan vogels, van specht tot roofvo-
gels, en bijzondere bomen en plan-
ten, niet allemaal inheems maar 
prachtig. Het gaat de goede kant 
op met de visstand, zo beroepsvis-
ser Theo Rekelhof. De laatste ja-
ren is door Rijnland hard gewerkt 
aan de waterkwaliteit en is het wa-
ter veel helderder geworden, want 
dat is de standaard voor schoon 
water. Het van nature troebele wa-
ter in de ondiepe en veenrijke Poel 
is voor bijvoorbeeld de snoekbars 
echter van levensbelang. Door te-
veel zonlicht wordt die blind en kan 
dus niet meer jagen op zijn prooi. 
Natuurlijke oevers en het behoud 
van de unieke drijvende rietakkers 
in de Westeinder zijn volgens Theo 
van groot belang als kraamkamer 
voor vissen. En de paling heeft vei-
lige doorvaarten nodig, zoals vis-
vriendelijke gemalen in zijn jaar-
lijkse trektocht naar de Saragossa 
Zee, 6.000 kilometer hier vandaan 
om zich daar voort te planten. Wa-
ter Natuurlijk maakt zich daar sterk 
voor. De belangrijkste aandachts-
punten van Water Natuurlijk sluiten 
goed aan bij wat de Westeinder no-
dig heeft: groene veiligheid, herstel 
van de waternatuur, toegankelijk 
maken voor recreatie, en goede in-
richting van het water als ‘huis van 
de vis’, schoon water in de stad, be-
houd van cultureel erfgoed en zorg 
voor het klimaat.

Zetel oud-burgemeester in PS?
Theo van Eijk: “Met uw stem maak 
ik het verschil voor Aalsmeer”
Aalsmeer - “Begrijpt u me goed: ik 
heb het geweldig naar mijn zin ge-
had als burgemeester van Aalsmeer. 
Het was fantastisch om tussen de 
mensen te staan in zo’n warme sa-
menleving en velen van u persoon-
lijk te ontmoeten. Maar aan alles 
komt een eind. Wat voor mij wel de 
weg opende naar nieuwe uitdagin-
gen: waarnemen als burgemeester 
in verschillende gemeenten en dan 
nu de Provinciale Staten in Haar-
lem. Over een kleine week, woens-
dag 18 maart, zijn er verkiezingen. 
Als nummer vier op de lijst van het 
CDA maak ik met uw stem een kans 
om mijn missie waar te maken: de 
provincie beter de plaatselijke belan-
gen laten dienen. Mijn stelregel: wat 
lokaal wenselijk is, dat moet de pro-
vincie mogelijk maken. Daarom durf 
ik te zeggen: uw stem op mij volgen-
de week is eigenlijk een stem voor 
Aalsmeer en Kudelstaart!” Aan het 
woord oud-(waarnemend)-burge-
meester Theo van Eijk die zich kan-
didaat heeft gesteld om plaats te ne-
men in de Provinciale Staten. Hij gaat 
verder met zijn verhaal: “Wat kun je 
dan vanuit Haarlem allemaal doen 
voor Aalsmeer? Meer dan u mis-

schien denkt. Veel beleidsterreinen 
die de grenzen van één gemeen-
te overstijgen zijn het terrein van de 
55 leden van Provinciale Staten, de 
zes gedeputeerden en de Commis-
saris van de Koning. Neem bijvoor-
beeld Ruimtelijk Ordening en Milieu, 
Infrastructuur, Landbouw, Natuur en 
landschap, Toerisme. Dat is nogal 
wat. Zo bepaalt de provincie in feite 
voor veel gemeentelijke vraagstuk-
ken het speelveld. Voor Aalsmeer 
zijn natuurlijk vooral de ontwikkelin-
gen rond de Land en Tuinbouw van 
belang. Maar ook overlast Schiphol, 
economische ontwikkeling, toerisme 
en recreatie, Flora Holland, voldoen-
de infrastructuur, duurzame energie 
en aandacht voor midden- en klein-
bedrijf. Zaken die van belang zijn 
voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dan 
zeg ik: de provincie moet beter gaan 
luisteren naar de plaatselijke poli-
tiek. Niet langer denken in onmoge-
lijkheden of barrières, maar in oplos-
singen. Haarlem moet veel dichterbij 
de gemeenten en regio’s van Noord-
Holland komen!”

“Rol die me heel goed ligt”
Theo van Eijk: “Vergeet niet: De pro-

vincie heeft bevoegdheden, geld is 
er ook. Nu moet je het nog goed or-
ganiseren. Dat is een rol die me pri-
ma ligt. Niet dat het louter een kwes-
tie is van ‘U vraagt en wij draaien’. 
Een provinciaal bestuur moet op 
zijn tijd ook voorop lopen. Bijvoor-
beeld als het gaat om werkgelegen-
heid, infrastructuur, milieu. Dan komt 
het ook aan op het creatief combi-
neren van verschillende zaken, zo-
dat je bijvoorbeeld natuurbehoud én 
toerisme tegelijk een dienst bewijst. 
Als waarnemend burgemeester van 
verschillende gemeenten heb ik veel 
geleerd. Ik kwam bij mensen thuis op 
hun huwelijksfeest, langs de lijn bij 
de voetbalvereniging of in het dorps-
huis bij een muziekuitvoering. Over-
al hoorde ik wat inwoners en onder-
nemers verwachten van hun over-
heid. Ook in mijn intensieve relatie 
met gemeenteraad en college kwam 
dat vanzelfsprekend aan bod. Van 
die kennis kan ik profiteren als ik sa-
men met mijn fractie de belangen 
van Aalsmeer en Kudelstaart duide-
lijker dan voorheen op de Haarlem-
se kaart ga zetten. Door een verbin-
der te zijn tussen de belangen van de 
provincie Noord-Holland en haar ge-
meenten en tussen gemeenten on-
derling. Als u volgende week stemt 
op Theo van Eijk, plaats vier van de 
CDA-lijst, dan vieren we de komen-
de vier jaar een nieuwe relatie tussen 
gemeente en provincie. U rekent op 
mij? Ik reken op u!”

Initiatief werkgroep Seringenpark
Uitzicht vanaf bankje op 
de Stommeermolen
Aalsmeer - Vorige week werd al in 
de krant aangekondigd dat de ge-
meente Aalsmeer actief bezig is met 
het renoveren van het Seringenpark. 
De werkgroep ‘Behoud Seringen-
park en omgeving’ heeft naar aan-
leiding van dit groot onderhoud een 
informatief gesprek gehad met wet-
houder Ad Verburg. De wethouder 
heeft uitgelegd welke werkzaamhe-
den er plaats gaan vinden en in wel-
ke volgorde. Inmiddels wordt er ge-
werkt aan het vernieuwen van de be-
schoeiing aan de waterpartijen. Door 
de inspanning van de werkgroep in 
samenwerking met de gemeente ziet 
men het park weer in zijn oude glo-
rie herstellen. De werkgroep zet zich 
ook in voor de omgeving van het 
park. Er is op dinsdag 10 maart een 

ciaal contact met de bewoners met 
daarbij een mooi uitzicht op de mo-
len. De prachtige treurwilgen die 
hier stonden zijn verwijderd. Op ad-
vies van de werkgroep worden hier 
ter vervanging een rij knotwilgen 
langs het water geplant. Deze acti-
viteit gaat plaatsvinden in samen-
werking met de scholieren van De 
Groenstrook op woensdagmiddag 
18 maart tijdens de nationale boom-
plantdag. Belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn.

Fractie komt met initiatiefvoorstel
AB in verplaatsbaar huis
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 28 fe-
bruari heeft de fractie van Aalsmeer-
se Belangen een oriënterend werkbe-
zoek gebracht aan de modelwoning 
‘Heijmans ONE’. Mevrouw Timmer-
mans van Heijmans Vastgoedontwik-
kelaar gaf een uitgebreide presenta-
tie. Deze vooraf vervaardigde woning 
is semi-permanent en kan eenvoudig 
worden geplaatst en later ook weer 
worden verplaatst. De woning biedt 
goede voorzieningen voor een een-
persoons huishouden. De uitstraling 
is aantrekkelijk en laat zich niet ver-
gelijken met de gebruikelijke contai-
nerwoning. Deze woningen zijn zeer 
interessant voor locaties waar op kor-
te termijn nog geen ontwikkelingen 
plaatsvinden. Aalsmeerse Belangen 
ziet kansen om deze woningen ook in 

Aalsmeer en Kudelstaart te plaatsen 
en zal hiervoor met een initiatief ko-
men. Kortom, wordt vervolgd …

Vanavond weer nieuw vergaderen
Kredieten voor scholen in 
commissie Maatschappij 
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 12 maart, komt de commissie 
Maatschappij en Bestuur bijeen in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
De bijeenkomst begint om 20.00 

uur, voorzitter is Dick Kuin van AB 
en belangstellenden zijn welkom. 
Gesproken wordt over het voorstel 
om een voorbereidingskrediet van 
220.000 euro beschikbaar te stel-

len voor de nieuwbouw van de bre-
de Hornmeerschool ter vervanging 
van de gebouwen van de basis-
scholen. De Wegwijzer in de Roer-
domplaan en De Hoeksteen in de 
Ophelialaan. In het nieuwe school-
gebouw voor totaal 17 groepen 
leerlingen gaat ook kinderopvang 
aangeboden worden. Extra aan-
dacht wordt besteed bij de vorm-
geving van het gebouw aan duur-
zaamheidaspecten. Het school-
bestuur heeft uitgesproken zelf 
bouwheer te willen zijn. Om de 
plannen verder uit te werken is het 
thans nodig externe deskundigen 
in te schakelen en hiervoor is het 
voorbereidingskrediet nodig. Pa-
rallel aan de bouwvoorbereiding 
zal het college de globale herzie-
ning van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan voorbereiden. 
Na behandeling in de commissie 
volgt besluitvorming in de raads-
vergadering van 26 maar. Voorals-

nog gaat de gemeente er qua plan-
ning van uit dat het nieuwe school-
gebouw in 2018 in gebruik geno-
men kan worden. En nog een kre-
diet wordt gevraagd in de commis-
sie Maatschappij en Bestuur. Een 
bedrag van 170.000 euro voor de 
uitbreiding van de klimaatinstalla-
tie van brede school De Rietpluim 
in Kudelstaart. Op zonnige dagen 
loopt de temperatuur in de boven-
ste lokalen op tot ontoelaatbare 
hoge waarden. Met het aanbren-
gen van afzuigunits bij de 14 bo-
venste lokalen wordt een aanzien-
lijke verlaging van de temperatuur 
op zonnige dagen beoogd. Besluit-
vorming vindt eveneens plaats in 
de raadsvergadering van 26 maart. 

Fort Kudelstaart
Na afloop van de vergadering vindt 
een informatief overleg plaats over 
de actuele ontwikkeling rondom 
het project Fort Kudelstaart. 

bankje geplaatst bij het speelplaats-
je aan de Linnaeuslaan met behulp 
van een jaarlijkse bijdrage van Eigen 
Haard en het wijkbestuur Stommeer. 
Dit zitbankje staat voor rust en so-





Een nieuw seizoen en dat is 
te zien bij Van der Schilden 
Lingerie. De frisse kleuren 
stralen je tegemoet wanneer 
je de winkel binnenstapt. 
Bikini’s, badpakken en ook 
tankini’s met de leukste 
accessoires, laat de zon maar 
komen.

Nieuw dit seizoen zijn kleuren als 
geel, pink en curaçaoblauw; een 
vrolijk geheel. Nieuwe merk in 
de lingerie is Signature by After 
Eden. Lingerie voor de grotere 
cupmaat t/m 90 omvang in een 
aantrekkelijke prijsklasse. Leuke 

prijzen zijn er zo ie zo bij Van der 
Schilden Lingerie. Merken als 
Esprit, Passionata en Triumph zijn 
naast de luxere Marie Jo, Aubade 
en Prima Donna nog steeds ruim 
vertegenwoordigd. Naast een ruime 
collectie voor de grotere cupmaat 
zijn er ook nieuwe push up bh’s. 
Calvin Klein en Pleasure State 
geven een ‘boost’ aan de borst! 
200% push up met een comfortable 
pasvorm. Maar zoals altijd, de juiste 
maat is leidend voor een goede bh 
en daarbij adviseren we u graag, 
graag tot ziens bij Van der Schilden, 
Raadhuisplein 10 te Aalsmeer,
0297-327253

Waar bij veel dieren het haar 
vooral een beschermende 
functie heeft in relatie tot de 
lichaamstemperatuur, heeft 
het hoofdhaar van de mens 
vooral een esthetische functie. 

De een heeft weinig haar, de ander 
juist heel veel. De een knipt het 
kort, de ander laat het juist zo lang 
mogelijk groeien. De hoeveelheid 
haar die we hebben is echter van 
minder groot belang dan de kwa-
liteit. Ons haar vertelt ons namelijk 
wel iets belangrijks, het is in feite 
een weerspiegeling van onze inner-
lijke gesteldheid. Zacht en glanzend 
haar duidt op een gezond lichaam. 
In die zin is de kwaliteit van ons 
kapsel een goede indicator voor de 
gezondheid van ons lichaam.
Wanneer er sprake is van overma-
tige haaruitval, kan dit verschillende 
oorzaken hebben. Er kan sprake 
zijn van een erfelijke aanleg voor 
kaalheid, in dat geval zul je ermee 
moeten leven dat het hoofdhaar 
geleidelijk verdwijnt of een 
behandeling moeten ondergaan 
om door middel van bijvoorbeeld 
transplantatie het haarverlies te 
compenseren. Is er geen sprake 
van erfelijke kaalheid, dan kan 
een haarziekte de oorzaak zijn van 
haarverlies. Denk bijvoorbeeld aan 
ontstekingen in het gebied rond 
de haarwortels, die de haargroei 
verstoren. Ook een stoornis in de 
schildklier kan een oorzaak zijn 
van haarverlies, evenals stress, het 
gebruik van bepaalde medicijnen 
en gebrek aan bepaalde vitaminen 
en/of mineralen.
Ook de manier waarop we met 
ons haar omgaan is van invloed op 
de kwaliteit van ons kapsel. Zo is 
bijvoorbeeld bekend dat mensen 
die dreadlocks of vlechten te strak 
in het haar aanbrengen later te 
maken krijgen met haaruitval. In 
dat geval wordt er teveel kracht op 

de haren uitgeoefend, waardoor 
problemen ontstaan. Soms kan 
een haarziekte relatief eenvoudig 
worden verholpen. Alleen al het ge-
bruiken van een andere shampoo 
kan soelaas bieden. Raadpleeg een 
dermatoloog om te bepalen of hier 
de oplossing van het probleem kan 
liggen. In andere gevallen kan aan-
passing van het voedingspatroon 
of de leefstijl al een heel verschil 
maken. Onthoudt dat ons hele 
lichaam baat heeft bij gezond leven, 
dus ook ons kapsel.
En dan zijn er nog de situaties 
waarin haarverlies onvermijdelijk is. 
Mensen die een behandeling tegen 
kanker ondergaan krijgen ermee te 
maken. Haarverlies kan emotioneel 
voor de nodige problemen zorgen, 
maar gelukkig zijn daarvoor goede 
oplossingen beschikbaar. Er is 
zelfs een landelijke haarbank, waar 
haar kan worden gedoneerd dat 
vervolgens wordt gebruikt voor 
het maken van haarwerken. Deze 
haarwerken worden kostenloos 
aangeboden aan financieel minder 
bedeelde vrouwen met borstkanker. 
In heel Nederland zijn kapsalons 
die gratis of met een korting van 
50% knippen wanneer men het 
haar wil doneren. Een overzicht van 
deze kapsalons is op de website 
www.haarstichting.nl te vinden.
Bron: www.lijfengezondheid.nlHet is lente bij 

Siphra’s Studio

Een seizoen dat vol energie 
gaat beginnen. De kleuren 
die we gaan zien zijn veel 
pasteltinten en natuurtinten. 

Ook wit is erg belangrijk dit seizoen, 
stoere broeken van Please gecombi-
neerd met mooie tops van Summum, 
YaYa, Expresso, Sandwich, Super-

trash, Dept enz. Ook de accessoires 
zijn erg belangrijk, mooie tassen en 
riemen van Cowboys Bag. Dus de 
collectie bestaat uit veel Musthaves! 
Ook voor cadeautjes kunt u bij ons 
terecht. Dus maak alvast ruimte 
in je kledingkast en kom langs bij 
Siphra’s Studio, Zijdstraat 58 te 
Aalsmeer.

Spaar haar voor elkaar

Sommige mensen hebben er 
veel, bij andere mensen zijn ze 
nauwelijks te vinden. 
Hoe komt dat...?

Om die vraag te beantwoorden is 
het zinvol om eerst te weten wat 
sproeten precies zijn. Gekscherend 
wordt wel eens gezegd dat het de 
verroeste uiteinden zijn van stalen 
zenuwen, maar dat is natuurlijk 
slechts een grappig bedoelde 
opmerking. Onze huid kleurt bruin 
wanneer we in de zon zitten. Die 
bruine kleur wordt veroorzaakt door 
het pigment in de huid, genaamd 
melanine. Wanneer de melanine in 

de huid niet gelijkmatig is verdeeld, 
maar zich concentreert in een soort 
klontjes, worden dat bruine vlekken 
die we sproeten noemen. Ze heb-
ben meestal een doorsnee tussen 
twee en vier millimeter. In sommige 
gevallen zijn ze groter, maar nooit 
groter dan 10 millimeter in door-
snee. Of je veel of weinig sproeten 
hebt is genetisch bepaald. Je kunt 
er dus ook niets aan doen om dat 
te veranderen. Overigens hebben 
vrouwen vaker sproeten dan 
mannen. Mannen hebben daar-
entegen weer vaker zogenoemde 
zomersproeten, die ontstaan onder 
invloed van blootstelling van de 

Sproeten zijn kleine 
bruine vlekjes op de huid

Shoes 
and more

ZIN is een nieuwe boutique 
in het centrum van Aalsmeer! 
Opende haar deuren eind 
januari met de nieuwste 
voorjaar en zomer collectie. 
ZIN straalt een huiselijke sfeer 
uit om op uw gemak de mooie 
collectie te komen bekijken. 
ZIN staat voor kwaliteit en 
betaalbaarheid met schoenen, 
slippers, plateaus, laarzen, tas-
sen en vele accessoires! Leuke 
Ibiza tunieken met bijpassende 
ketting, armband en slipper! 
Er zijn al hippe slippers met 
verhoging vanaf 24,95 euro te 
koop! Kortom echt de moeite 
waard om gezellig een kijkje te 
komen nemen in deze knusse 
winkel: ZIN, Weteringstraat 1A 
01 te Aalsmeer.

Mooi
Heb je altijd al willen weten 
welke huidverzorging het 
best bij je past, welke make-
up jou nog meer laat stralen 
of welk parfum jou op het lijf 
geschreven is? Dan is nu je 
kans...

Schrijf je in voor een 
Mooi Beautyschool! 
In groepjes van maximaal vier 
personen leer je onder begelei-
ding van een Mooi Beauty speci-

alist alles wat voor jou belangrijk 
is, immers: Mooi. Dat ben je zelf. 
Deelname aan een Beautyschool 
kost maar 7,50 euro en direct 
na afloop van de Beautyschool 
krijg je 7,50 euro korting* op je 
aankopen. Kies op www.mooi.
nl je favoriete Beautyschool en 
maak een afspraak in de winkel.
Cadeautip: Geef eens een 
Mooi Beautyschool cadeau. Te 
halen bij Mooi van der Zwaard, 
Zijdstraat 16-18 te Aalsmeer.

Stress is een kreet die steeds 
vaker opduikt in het dagelijkse 
taalgebruik. Men heeft het 
dan over iets dat spanning 
oproept, en vrijwel altijd heeft 
het een negatieve klank. 
Stress  kan echter ook prettig 
zijn, geeft uitdaging zet je aan 
tot actie en geeft het leven 
kleur.

Maar teveel stress geeft verhoogde 
hartslag, spierspanning, versnelde 
ademhaling, en een verhoging 
van hormonen zoals adrenaline 
en cortisol. Langdurige stress kan 
uiteindelijk leiden tot overspan-
nenheid, burn out, diabetes, hoge 
bloeddruk, depressie, hyperventila-
tie of angstaanvallen. Stress vreet 
energie en gaat gepaard met een 
constant gevoel van vermoeidheid. 
Het vermogen om te ontspannen 
verminderd waardoor er slaap-
problemen ontstaan, het lichaam 
krijgt niet voldoende rust om bij 
te tanken. Mensen met span-
ningsklachten hebben vaak last van 
pijnlijke spieren, aanhoudende rug 
of nekklachten of hoofdpijnklach-
ten. Sporten lijkt dan niet voor de 

hand liggend, je voelt je immers al 
zo moe. Echter sporten heeft een 
positief effect op het menselijke 
stresssysteem, en een stabiliserend 
effect op je stemming. Sporten 
zoals bijv. hardlopen maar ook yoga 
is een doeltreffende manier om 
hoogopgelopen spanningen weg 
te laten vloeien. Door te rennen 
kun je letterlijk even uitrazen en 
de lichamelijke vermoeidheid 
nadien zorgt voor een goede 
nachtrust. Tijdens sporten maakt 
het lichaam het eiwit VGF aan, dit 
is een natuurlijk antidepressivum 
dat sterker werkt dan de gangbare 
medicijnen tegen depressie. Be-
wegen stimuleert ook de aanmaak 
van nieuwe hersencellen. Het is al 
langer bekend dat kinderen beter 
leren als ze veel sporten, maar dit 
geldt ook voor volwassenen. Ook 
stimuleert hardlopen de aanmaak 
van endorfine (feel good hormoon) 
en DHEA (verjongingshormoon). 
Bovendien biedt het een positieve 
ervaring en de mogelijkheid om 
sociale contacten op te doen, die 
het zelfvertrouwen weer kunnen 
vergroten enz.
Bron: www.lijfengezondheid.nl

Stress

huid aan zonlicht. Zomersproeten 
kunnen daarom, in tegenstelling 
tot de genetisch bepaalde variant, 
wel worden voorkomen door 
minder vaak en minder lang in de 
zon te zitten. Maar waarom zou 
je sproeten willen voorkomen...? 
Sproeten worden doorgaans gezien 
als één van de zeven schoonheden 
en dus hoeft iemand zich er totaal 
niet voor te schamen wanneer er 
veel sproeten zichtbaar zijn. Een 
interessant gegeven is overigens 
dat baby’s nog geen sproeten heb-
ben. Vrij kort daarna ontstaan ze, 
om vervolgens de rest van je leven 
aanwezig te blijven.
Bron: www.lijfengezondheid.nl 

Winkelcentrum Nieuw-Oosteinde
Poldermeesterplein 12  •  1432 JZ Aalsmeer
tel. 0297-368000NicO-Optiek

Of juist geen bril op deze zomer?
Probeer eens contactlenzen

Welkom bij NicO-Optiek

De zonnebril is een mode accessoire 
dat inmiddels alle jaargetijden meedoet.

Een goede zonnebril is onmisbaar, 
als goede bescherming tegen de zon
of dat je er gewoon goed uit wilt zien.

NicO-Optiek heeft een groot assortiment, 
ook op de sterkte van uw bril.*

ZONNEBRIL OP STERKTE AL VANAF €109,-

Onze openingstijden zijn:
ma. 13.00 - 18.00 uur | di-do 9.00 - 18.00 uur | vr. 9.00 - 20.00 uur | za. 9.00 - 17.00 uur

Voorjaar!







Oproep aan ouders en jongeren:
Praat mee over nieuwe 
onderwijsvisie
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders stelt, sa-
men met het onderwijs, kinderop-
vang, zorgverleners en bedrijfsle-
ven een integrale onderwijsvisie op 
voor de periode 2015-2018. Het col-
lege wil echter ook graag van ou-
ders en jongeren horen wat zij be-
langrijk vinden voor het onderwijs in 
Aalsmeer. Ouders en jongeren zijn 
daarom van harte uitgenodigd om 
op maandag 16 maart deel te ne-
men aan een interactieve bijeen-
komst over de nieuwe onderwijsvi-
sie. Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in het Wellanctcollege West-
plas in de 1e J.C. Mensinglaan 40 
van 20.00 tot 21.30 uur. Wethouder 
Onderwijs Gertjan van der Hoeven: 
“De wens om tot een gezamenlij-
ke onderwijsvisie te komen is me-
de ontstaan omdat per 1 januari van 
dit jaar alle taken op het gebied van 
jeugdhulp naar de gemeente zijn 
gekomen. Omdat wij als gemeente 
nu verantwoordelijk zijn voor jeugd, 
jeugdveiligheid en zorg willen we 
samen met het onderwijsveld een 
breed gedragen nieuwe onderwijs-
visie opstellen.” Uitgangspunten bij 
opstellen gezamenlijke onderwijsvi-
sie zijn: Kinderen maken een goede 

start in het onderwijs. Belemmerin-
gen worden zo vroeg mogelijk ge-
signaleerd en aangepakt; Ieder kind 
heeft recht op goed onderwijs, dat 
past bij de mogelijkheden van het 
kind en uitdagend en stimulerend 
is bij de ontwikkeling van het kind; 
Zo nodig is extra ondersteuning en 
zorg dichtbij en snel beschikbaar. 
Alle ondersteuning en zorg zijn op 
maat; Het spreken van de Neder-
landse taal, voldoende taalvaar-
dig zijn, is essentieel voor succes-
volle deelname aan het onderwijs 
en participatie in de maatschap-
pij; Alle leerlingen kunnen in de re-
gio naar het Voortgezet Onderwijs; 
Aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt, met name het stimu-
leren van groen onderwijs en tech-
niek, is belangrijk voor de werkge-
legenheid en de economie. Ouders 
en jongeren worden van harte uit-
genodigd voor de bijeenkomst op 16 
maart. Gaarne wel van te voren aan-
melden Dit kan door te mailen naar 
E.gorissen@amstelveen of te bel-
len naar 020-540 4688. Met het be-
drijfsleven wordt een aparte bijeen-
komst belegd in april om te praten 
over de aansluiting onderwijs en ar-
beidsmarkt.

Groep verontruste burgers: 
‘Buig om naar verbinding’
Aalsmeer - De groep verontrus-
te burgers laat weer van zich horen. 
De heren en dames zijn nog steeds 
verontrust over de instabiele be-
stuurlijke situatie in Aalsmeer, zeer 
betrokken daarbij, maar voor een 
naamswijziging naar betrokken bur-
gers is het te vroeg, vindt de groep. 
Vooral omdat de bestuurlijke situatie 
de afgelopen tijd niet is verbeterd. 
Sterker nog, het is voor de groep 
maar de vraag of het dieptepunt nu 
bereikt is met het vertrek van burge-
meester mevrouw Vonk. “Wij vinden 
dit enorm triest voor haar, omdat zij 
met grote ambities naar Aalsmeer 
kwam en die ambities nu vroeg-
tijdig moet beëindigen. Voor haar 
keuze hebben wij een diep respect. 
De commentaren en speculaties na 
haar aankondiging en vooral de re-
acties van de verschillende raads-
fracties en collegeleden maken dat 
wij nog meer verontrust zijn. Geen 
enkele reactie getuigt van zelfreflec-
tie of van een vermogen eigen be-
langen te overstijgen. En daar zou 
de ommekeer toch vanuit moeten 
ontstaan. Sterker nog, de oorzaak 
wordt vooral bij anderen gezien, of 
die ander nu het college van burge-
meester en wethouders is, de ge-
meenteraad als totaal dan wel frac-
ties uit de raad. Maar wat nog erger 
is, die oorzaak wordt ook nog eens 
gezocht bij een kritische pers en/of 
bij (lastige) inwoners die zich blijk-
baar te veel met de politiek of het 
gemeentebestuur bemoeien. Het 
lijkt wel alsof bestuurlijk Aalsmeer 
in een omgekeerde wereld leeft en 
daarmee een stolp om zichzelf heen 
heeft geplaatst. Maar het kan toch 
niet zo zijn dat daar de oorzaak van 

de bestuurlijke ellende ligt. Kennen 
wij in onze democratie niet het gro-
te goed van vrijheid van pers? Laten 
wij ons gelukkig prijzen dat wij in 
Aalsmeer nog onafhankelijke jour-
nalistiek hebben. En natuurlijk de 
commentaren kunnen kritisch zijn. 
Maar van een goed bestuur(der) 
mag verwacht worden dat hij of 
zij met die kritiek om kan gaan. Of 
hierop een goed inhoudelijk weer-
woord heeft. Naar onze mening ligt 
de oorzaak in het disfunctioneren 
van de verschillende bestuursorga-
nen. Vergoelijkend wordt ook wel 
gezegd dat vele besluiten genomen 
worden met grotere en wisselende 
meerderheden, maar dan betreft het 
vooral besluiten waar geen bestuur-
lijke gevoeligheden aan kleven. Het 
komt er juist op aan om ook gevoe-
lige dossiers tot een goed einde te 
brengen. En dan is verbondenheid – 
de verbinding maken – van uiterst 
belang. Zowel intern binnen de be-
stuursorganen, maar ook extern sa-
men met de inwoners. Nu is er al-
leen maar sprake van meer verwij-
dering.”

De groep verontruste burgers tot 
slot: “Wij doen een oproep aan al-
le betrokkenen (politiek is en blijft 
gelukkig mensenwerk) die verwij-
dering om te gaan buigen naar een 
verbinding om Aalsmeer weer op 
een positieve manier op de kaart 
te zetten. En de stolp af te zetten. 
Aalsmeer en de Aalsmeerders ver-
dienen dat.” Aan inwoners of onder-
nemers die deze brief onderschrij-
ven wordt gevraagd een bericht re-
tour te sturen naar: aalsmeersfo-
rum@gmail.com

College B&W wil second opinion
Opdracht 3e deskundige over 
verkeersveiligheid Middenweg
Aalsmeer - Op 25 februari heeft 
de voorzieningenrechter van Recht-
bank Amsterdam het verzoek van 
de gemeente om de voorlopige 
voorziening tegen de omgevings-
vergunning voor de aanleg van een 
gedeelte van de Middenweg afge-
wezen, waardoor de aanleg van de 
Middenweg nabij de woning en het 
bedrijf op perceel Middenweg 53/55 
voorlopig niet gerealiseerd kan wor-
den. De uitspraak is een voorlopig 
oordeel, het definitieve oordeel zal 
pas plaatsvinden in de zogenaam-
de bodemprocedure. De behande-
ling van de deze bodemprocedure 
laat echter nog zo’n zes tot twaalf 
maanden op zich wachten. De voor-
zieningenrechter heeft het verzoek 
afgewezen omdat hij acht dat de 
onzekerheid over de verkeersveilig-
heid zwaarder weegt dan het belang 
van de rechtstreekse verbinding via 
de Middenweg op de N201 vanuit 
Oosteinde en Green Park Aalsmeer. 
De weg, volgens het ontwerp van 
de gemeente 7.90 meter breed, is 
naar het oordeel van de voorzie-
ningenrechtervoor het voorkomen-
de verkeer relatief smal, omdat de-
ze afwijkt van de richtlijnen van de 
CROW voor een gebiedsontslui-
tingsweg. Deze overweging in sa-
menhang bezien met het vrachtver-
keer op de Middenweg en de toena-
me van het verkeer in de toekomst 
maakt dat de voorzieningenrechter 
voorlopig onvoldoende overtuigd is 
van de veiligheid van de wegen. Ten 
aanzien van de stukken met betrek-
king tot de verkeersveiligheid zal het 
college met een voorstel komen om 
de geheimhouding op te heffen. 
“Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het ontwerp van 
de Middenweg gebaseerd op een 
deskundig advies van een verkeers-
kundig bureau. Dit bureau heeft ge-

oordeeld dat de weg voldoende ver-
keersveilig kan worden ingepast. 
Het college wil uiteraard geen en-
kel risico op het gebied van de ver-
keersveiligheid nemen en heeft 
daarom besloten opdracht te verle-
nen aan een derde deskundige op 
het gebied van de verkeersveilig-
heid om een second opinion te ge-
ven op de verkeerskundige adviezen 
van zowel de adviseur van de ge-
meente als de adviseur van de be-
woner/bedrijf perceel Middenweg 
53/55. Daarbij zal de centrale vraag 
zijn of het ontwerp verkeersveilig is. 
Aan deze adviseur zal ook worden 
gevraagd de huidige verkeerssitu-
atie op de Middenweg in beschou-
wing te nemen en de uitspraak van 
de voorzieningenrechter. Daarnaast 
blijft de gemeente in overleg met de 
betreffende familie over de verwer-
ving van de woning en naastgele-
gen inrit”, aldus wethouder Ad Ver-
burg in een reactie aan de gemeen-
teraad. 

Gezichtverlies
PACT heeft reeds gereageerd op 
deze brief van het college aan de 
fracties. “Wat is de visie van B&W 
naar aanleiding van de recente uit-
spraak van de voorzieningenrech-
ter over hoe met dit dossier om te 
gaan? Doorgaan met vechten en 
rechten of zoeken naar een minne-
lijke oplossing”, vraagt fractievoor-
zitter Ronald Fransen. Volgens PACT 
is het tot twee keer verliezen van 
een rechtzaak over hetzelfde onder-
werp door een overheid een ernsti-
ge vorm van gezichtverlies.” De frac-
tie wil tot slot ook nog van het col-
lege weten hoe B&W de uitspraak 
van de voorzieningenrechter inter-
preteert aangaande veiligheid van 
de weg, zoals deze nu is en in de 
toekomst wordt. 

Twee keer stemmen op 18 maart
Verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschappen

Aalsmeer - Aanstaande woensdag 
18 maart mag iedereen van 18 jaar en 
ouder weer naar de stembus. Er mag 
zelfs twee keer gestemd worden. Er 
wordt gestemd voor de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland 
én voor het waterschap. Bij Provinci-
ale Staten worden de volksvertegen-
woordigers van de provincie gekozen. 
Zij bepalen het beleid van de provin-
cie en kiezen, niet onbelangrijk, de le-
den van de Eerste Kamer. Bij het wa-
terschap wordt het bestuur van het 
waterschap gekozen. Waterschap-
pen zorgen ervoor dat we in Neder-
land droge voeten en schoon water 
hebben. In Aalsmeer kennen we twee 
waterschappen: het Hoogheemraad-
schap Rijnland en het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Heeft u uw 
stempassen ontvangen? Bewaar deze 
goed. Met uw stempassen kunt u in 

elk willekeurig stemlokaal in Aalsmeer 
stemmen. Om te stemmen heeft u een 
identiteitsbewijs (Nederlands pas-
poort, identiteitskaart, rijbewijs) en uw 
stempassen nodig. Uw identiteitsbe-
wijs mag maximaal vijf jaar verlopen 
zijn op de dag van de stemming. Dat 
tekent dat deze minimaal geldig is tot 
19 maart 2020. Mist u één of beide 
stempassen? U kunt digitaal, schrif-
telijk of aan de balie een vervangen-
de stempas aanvragen. Bij uw verzoek 
dient u een kopie te voegen van uw 
identiteitsbewijs.

Een ander laten stemmen
Bent u verhinderd op 18 maart, vraag 
dan iemand anders om voor u te stem-
men. Vul de achterkant van de stem-
passen in. De gemachtigde en u moe-
ten beiden tekenen. De stempas ver-
andert daarmee in een volmachtbe-
wijs. Geef (een kopie van) uw identi-
teitsbewijs mee! U kunt dit regelen tot 
op de stemdag.  Let op: bij de water-
schapsverkiezingen kunt u alleen ie-
mand machtigen die stemt voor het-
zelfde waterschap. De stemlokalen 
zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 
Burgemeester Jobke Vonk: “Het recht 
om te stemmen is de basis van onze 
democratie. Wie niet stemt, laat een 
kans liggen om zijn of haar stem te la-
ten horen. Verkiezingen voor Provinci-
ale Staten of de Waterschappen staan 
misschien iets verder van u af dan ge-
meenteraadsverkiezingen, maar bei-
den zorgen voor allerlei belangrijke 
zaken in uw directe leefomgeving. De 
Provincie gaat bijvoorbeeld over we-
gen, bruggen en tunnels. Denk aan 
de Waterwolftunnel en de N201. Dat 
de waterschappen belangrijk zijn be-
hoeft geen uitleg in een gemeente die 
voor meer dan tweederde uit water 
bestaat. Zonder veilige dijken zou ons 
dorp onderlopen, maar we willen ook 
schoon water uit de kraan of om te 
douchen. En een goede kwaliteit wa-
ter in de Westeinderplassen, anders 
gaan de vissen dood of kunnen we er 
niet meer zwemmen. Vergeet dus niet 
te stemmen op 18 maart.”

Wijkoverleg 
in de Hornmeer

Aalsmeer - Op donderdagavond 19 
maart is er Wijkoverleg in de Horn-
meer. 
Het overleg wordt in verband met de 
verkiezingen op de woensdag daar-
voor, dit keer op donderdagavond 

gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan. Het overleg 
begint om 20.00 uur. 

Het bestuur wil deze avond met de 
bewoners uit de Hornmeer overleg-
gen over het ‘hoe en wat’ om ons 
heen. Als thema is daarom gekozen: 
Wat gebeurt er om ons heen? De ve-
le onderwerpen die aan de orde ko-
men zullen van het overleg een in-
teressante informatieavond maken.

Duikvest weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van zondag 8 
op maandag 9 maart is ingebroken in 
een woning en kantoor aan het begin 

Bijkomen 
in grasveld

Aalsmeer - Op woensdag 4 maart om 
twee uur in de middag troffen agenten 
een auto aan in het gras bij de Hellen-
daalstraat. Het bleek niet te gaan om 
een ongeval, maar om een bestuurder 
die zijn auto ‘geparkeerd’ had na te-

veel alcohol gedronken te hebben. De 
47 jarige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats is gevraagd te blazen en 
omdat de test positief was, is de man 
meegenomen naar het politiebureau 
voor een ademanalysetest. Het appa-
raat stokte bij 750 Ugl. Vanwege de-
ze hoge ‘score’ is direct het rijbewijs 
van de man ingevorderd en is zijn auto 
in beslag genomen. De 47 jarige krijgt 
een dagvaarding van justitie.

van de Oosteinderweg. Bij de bijkeuken 
hebben de dieven om binnen te komen 
een raampje geforceerd. In het kantoor 
hingen diverse duikvesten. De dieven 
hebben er slechts 1 meegenomen. Het 
hangertje is teruggevonden in de tuin. 
De inbraak moet plaatsgevonden heb-
ben tussen drie uur in de middag en de 
volgende ochtend zeven uur. 

Scherpe familiekomedie
De Rijzenspelers speelt 
‘Momenten van geluk’
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers speelt 21, 27 en 28 
maart ‘Momenten van geluk’, een 
stuk van de Britse toneelschrijver 
Alan Ayckbourn. Na de succesvol-
le jubileumopvoering ‘Lang en ge-
lukkig’ nu een scherpe familieko-
medie. Een avondvullende voorstel-
ling met een moraal: koesteren we 
zelf wel voldoende onze momen-
ten van geluk?! Half gevulde gla-
zen en wat vergeten etensresten op 
tafel. De ouders voeren het hoog-
ste woord, ieder met zijn eigen be-
langrijke onderwerp. Wordt er über-
haupt nog wel geluisterd? Een ober 
die nog wat drank probeert te slij-
ten. Een in het oog springende da-
me die er duidelijk niet bij lijkt te ho-
ren en haar best doet onhoorbaar 
te hikken en plots richting ’dames’ 
moet rennen. De stilte die volgt en 
de spanning die ondanks het tijd-
stip van de avond bijna tastbaar is. 
Het begin van Momenten van geluk 
(een vertaling van Time of my life 
door Coot van Doesburgh, 1992) is 
het einde van een familie-etentje ter 
gelegenheid van de verjaardag van 
de moeder, traditiegetrouw gevierd 
in het favoriete Italiaanse restau-
rant. De dialoog is nog niet op gang 
gekomen of je voelt al dat er binnen 
deze familie spanningen zijn en dat 
de naderende eruptie niet lang meer 
op zich zal laten wachten. Schrijver 
Alan Ayckbourn (Engeland, 1939) is 
de onbetwiste koning van het vari-
eren op het thema familieperikelen 
en stelt er een eer in het menselijk 
onvermogen tot ware liefde in een 
en hetzelfde stuk van verschillen-
de kanten te bekijken. In Momen-
ten van geluk wordt gespeeld met 
de tijd. Er zijn flash backs en er spe-

len scenes af in de toekomst. Als 
publiek betekent het steeds scha-
kelen en op je qui vive blijven. \En 
gaandeweg het stuk worden gehei-
men ontrafeld en de familierelaties 
bloot gelegd. Na het hilarische en 
zeer succesvolle Lang & Gelukkig 
dat de jubileumvoorstelling was van 
de 70-jarige toneelvereniging volgt 
nu de komedie ‘Momenten van ge-
luk’. En de vraag die men na afloop 
van de avond kan stellen is: koeste-
ren we eigenlijk die momenten van 
geluk wel genoeg of gaan we er te 
snel aan voorbij? Toneel met een le-
vensvraag. De voorstellingen vinden 
plaats in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14 en beginnen al-
le avonden om 20.15 uur. Kaarten 
kunnen gereserveerd worden via de 
website van de Rijzenspelers: www.
rijzenspelers.nl of telefonisch via 
0297-327840.

Concert De Marconisten
Leimuiden - Shantykoor De Mar-
conisten uit Leimuiden organiseert 
speciaal voor liefhebbers van shan-
ty- en zeemansliederen op zaterdag 
21 maart voor de zesde keer haar 
vriendenconcert in kerkelijk cen-
trum De Ontmoeting aan de Dorps-
straat 51 te Leimuiden. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen van 
harte welkom voor een feestelij-
ke avond met de Marconisten, met 
veel bekende shantyliederen, maar 
ook speciale aandacht voor nieuwe 

nummers, die de afgelopen tijd door 
het koor zijn ingestudeerd. Naast 
de vaste muzikale begeleiding, zal 
het koor bij deze gelegenheid extra 
worden ondersteund door een flui-
tiste en een bassist. Net als voor-
gaande jaren is er weer een tombo-
la met prachtige prijzen, waarvoor u 
in de pauze loten kopen. De avond 
begint om 20.00 uur en de kaarten 
à 5 euro, inclusief een kop koffie of 
thee, zijn te koop aan de ingang van 
de zaal.

Meewerken aan Torenveiling?
Rijsenhout - Op zaterdag 25 april 
vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in 
dorpshuis de Reede aan de Schouw-
straat voor de Torenveiling. De op-
brengst van deze avond is bestemd 
voor de bouw van de toren naast de 
Ontmoetingskerk, om het dorp te ver-
rijken met een duidelijk zichtbaar hart 
voor alle inwoners. Een toren die de 
kern vormt van Rijsenhout, en die 
laat zien dat alle inwoners trots zijn 
op hun dorp.  U kunt helpen de laat-
ste meters te realiseren. De Fonds-
wervingscommissie is voor deze vei-
ling nog op zoek naar goederen van 

waarde die geveild kunnen worden op 
deze avond. Er zijn al veel verschillen-
de categorieën kavels beschikbaar en 
de goederen zijn heel divers. Artikelen 
voor de ‘ruimere jas’, maar ook voor de 
‘krappere beurs’. Ook zullen er talen-
ten geveild worden, waarbij ook  uw/
jouw dienst geveild kan worden aan 
de hoogste bieder. Wilt u, als particu-
lier, dorpsgenoot of bedrijf iets aan-
bieden? Neem dan contact op met de 
werkgroep Fondswerving via jrhon-
coop@quicknet.nl of bel 0297-343833. 
Kijk voor meer achtergrond informatie 
op www.sparenvoordetoren.nl.
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Zonnebloem bij Van Gogh
Aalsmeer - De Zonnebloem afde-
lingen van Aalsmeer en Kudelstaart 
maakten op donderdag 26 februa-
ri een gezamenlijke bus trip naar 
het Van Gogh museum. Het culture-
le uitje ging met de zogeheten Mu-
seumPlusBus. Deze bus is financieel 
mogelijk gemaakt door de Bankgi-
ro loterij, in samenwerking met De 
Zonnebloem. Vooraf kon een keuze 
worden gemaakt uit twaalf musea, 
verspreid over het land. 

Er was gekozen voor het nabijgele-
gen Van Gogh museum. Onderweg 
gaf de chauffeur uitleg over de his-
torie van de wijk Amsterdam Zuid 
en het Olympisch stadion. De wijk 
wordt momenteel in fasen gerestau-
reerd en in de oorspronkelijke kleu-
ren teruggebracht. Het stadion is 

een aantal jaren geleden al in ou-
de luister hersteld. In het Van Gogh 
Museum aangekomen werden er 
drie groepen gevormd. Iedere groep 
afzonderlijk kreeg een rondleiding 
onder begeleiding van een gids. Bij 
de bekende schilderijen ‘De Aard-
appeleters’ en ‘De Zonnebloemen’ 
werd uitgebreid stilgestaan en kre-
gen de bezoekers deskundig com-
mentaar. Tussen de middag werd 
gezamenlijk een lunch genuttigd in 
het museumrestaurant. Dit alles in 
een ontspannen en gezellige sfeer. 
Daarna kon iedereen op eigen ge-
legenheid de kunstwerken bezich-
tigen. Schilderijen van tijdgenoten 
van Vincent van Gogh hangen ook 
in het museum. De bekendste schil-
der onder hen is Paul Gauguin, van 
wie onlangs nog een schilderij is ge-

Trouwambtenaar 
te gast bij PCOB

Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
19 maart is er weer een ledenmid-
dag van de PCOB. Deze middag 
komt Diny Zimmer-Koopsen uit Er-
melo, die jarenlange ervaring heeft 
als ambtenaar van de burgerlijke 

Burgemeester Vonk viert diamanten huwelijk mee

Humor houdt bruidspaar 
Dikkeboom op de been
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
5 maart bracht burgemeester Job-
ke Vonk een bezoek aan de fami-
lie Dikkeboom. Zij waren een week 
daarvoor, om precies te zijn op 25 
februari maar liefst zestig jaar gele-
den in het huwelijksbootje gestapt. 
Dirk Dikkeboom komt oorspron-
kelijk uit Burgerveen en ontmoet-
te zijn meisje Erna uit Leimuiden in 
haar woonplaats op de kermis. Op 

de vraag of het liefde op het eerste 
gezicht was zegt mevrouw Dikke-
boom resoluut: “Nee, dat was het 
niet. 
Kom nou! Hij heeft zijn best moeten 
doen voor mij hoor. We hebben drie 
jaar verkering gehad en toen zijn 
we getrouwd in Hoofddorp. Ik was 
eenentwintig en hij tweeëndertig.” 
Er wordt tijdens het bezoek ontzet-
tend gelachen. Meneer maakt de 

ene grap na de andere. Er kwamen 
twee kinderen; dochter Jolanda en 
zoon Jeroen. 

En dat de humor in de genen zit 
blijkt wel uit het feit dat Jeroen (sa-
men met zijn compagnon Ed Sta-
ring) het komische duo ‘De Leuke 
Gasten’ vormt in Aalsmeer. De ap-
pel valt dus niet ver van de (Dikke)
boom. Het echtpaar heeft vijf klein-
kinderen en twee achterkleinkinde-
ren. Er worden bloemen ontvangen 
van de burgemeester en een kopie 
van de originele trouwakte. Job-
ke Vonk zegt dat ze dit soort be-
zoekjes altijd erg plezierig vindt. 
Ze zit tussen het echtpaar in op de 
bank en keuvelt gezellig met me-
neer Dikkeboom over zijn geboor-
tedorp Burgerveen, waar de twee 
toevallig een aantal dezelfde con-
necties hebben. De wereld is klein. 
Dat blijkt maar weer.

Bruine bonen
Mevrouw heeft altijd gehandwerkt 
als hobby. Borduren, haken en 
breien. “Ik moet het eigenlijk weer 
eens oppakken”, zegt ze. En me-
neer heeft altijd getuinierd naast 
zijn werkende leven als kwekerij-
medewerker. Helaas gaat dat niet 

meer. Het stel is niet zo goed ter 
been. Beiden zijn ze in het bezit van 
een rollator. “Maar ik doe niet mee 
met wedstrijden hoor!”, roept Dirk. 
Er wordt wederom gelachen. Op 
de vraag wat ze nou zo leuk vinden 
aan elkaar, reageert het echtpaar 
als volgt. “Mijn man is altijd erg on-
deugend en heeft humor. 

Dat vind ik leuk aan hem. Het is 
trouwens een goedige man.” En 
meneer vervolgt: “Ze kan fantas-
tisch koken. Dat komt goed uit, 
want ik kan alleen maar water 
warm maken. Mijn lievelingskost-
je is bruine bonen. We slaan geen 
week over om dat te eten.” Het 
echtpaar heeft zesenveertig jaar 
in de Clusiusstraat gewoond en 
woont nu al twee jaar met veel ple-
zier in de Rozenstraat. Ze zijn te-
vreden. “Het is hier heerlijk”, aldus 
mevrouw Dikkeboom. “Als wij ons 
natje en droogje maar hebben, een 
beetje lief zijn voor elkaar en nooit 
kwaad gaan slapen.” En haar man 
sluit af met de woorden: “We had-
den een leuk gezin, een leuk loon. 
Die miljoen hoef ik niet. Geld is niet 
het belangrijkste. Ik heb de oorlog 
en de armoe meegemaakt. Toen 
hadden de mensen echt niks. Ze 
moeten niet zo mopperen tegen-
woordig. Wij gingen vroeger met 
z’n achten (vier broers, vier zussen) 
in de teil om ons te wassen en van 
datzelfde water werd er nog koffie 
gezet ook!” Dat laatste is natuur-
lijk wederom een grapje. Ja, humor 
houdt het diamanten bruidspaar 
Dikkeboom wel op de been. 

Door Miranda Gommans 

veild voor een recordbedrag! Voor 
de avondspits keerden de gasten en 
vrijwilligers weer met de bus terug 
naar Kudelstaart en Aalsmeer. Er 

kan worden teruggekeken op een 
geslaagde dag. De MuseumPlusBus 
gaat verder en rijdt de komende tijd 
nog door het land!

stand, vertellen over ‘Ernst en hu-
mor in de trouwzaal’. Ze heeft ver-
halen over de bijzondere voorvallen 
en anekdotes, die zich in de trouw-
zaal hebben voorgedaan. Het be-
looft een bijzondere middag te wor-
den. U bent van harte uitgenodigd 
om deze middag bij te wonen, die 
begint om 14.30 uur in de grote zaal 
van Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad. 

Volgende: Digitaal fotoalbum maken

Infomiddag senioren over 
computers druk bezocht 
Aalsmeer - De door Computer-
hulp 55 plus voor Senioren op 3 
maart gehouden informatiemiddag 
ging over kopen en verkopen op 
Marktplaats. Er werd uitleg geven 
hoe men een artikel op Marktplaats 
het makkelijkst kan vinden en hoe 
te bieden. Tevens werd er ruim aan-
dacht geschonken aan het plaatsen 
van een eigen advertentie als men 
iets wil verkopen. Een aantal goede 
foto’s en een duidelijke en uitvoe-
rige tekst zijn van belang. Aan de 
hand van enkele voorbeelden kre-
gen de bezoekers een goed indruk 
van het handelen op Marktplaats. 
Op dinsdag- en donderdagochtend 
is er voor iedere 55-plusser vrije in-
loop om zich nader te laten informe-

ren over alles wat met de compu-
ter en het tablet te maken beeft. De 
bezoekers van de informatiemiddag 
hebben al aangegeven hier graag 
gebruik van te willen maken.
Op dinsdag 17 maart is er een bij-
eenkomst over het maken van di-
gitale fotoalbums. Er is nog plaats. 
Aanmelden kan bij Vita via 0297- 
323138, dagelijks tussen 9.00 en 
16.00 uur. De informatiemiddag is in 
wijksteunpunt Meander in de Cle-
matisstraat 20, naast zorgcentrum ‘t 
Kloosterhof, en begint om 14.00 uur. 
Er volgen nog meer laagdrempelige 
en informatieve middagen voor ou-
deren. Op 31 maart wordt uitgelegd 
wat Skypen is en op 14 april is de 
iPad het onderwerp van gesprek. 

Scootmobieler rijdt water in
Kudelstaart - Maandag 2 maart is 
één van de bewoners van de Nobel-
hof met zijn scootmobiel van het ter-
ras via de steiger in het water ge-
reden. De toegangsdeur naar de rij-
wiel- en scootmobiel-stalling is hier 
gemaakt. Wie naar binnen wil dient 
de elektrische deur middels een 
sleutelschakelaar vlak naast de deur 
te openen. De deur gaat naar bui-
ten open en dus moeten de scoot-

mobielers snel een stukje achteruit 
rijden. Deze bewoner ging te snel 
en te ver en plonsde in het water. 
Het is goed afgelopen. De bewoner 
was slechts geschrokken en moest 
zijn natte kleding gaan uittrekken. 
Overigens wordt de situatie als ze-
ker niet ideaal beschouwd. “Eigen-
lijk wisten we dat het een keer ging 
gebeuren, alleen niet wanneer”, al-
dus bewoner J. Vrolijk. 

Stichting zoekt nog vrijwilligers
De Bovenlanden houdt
Boomplantdag 
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart or-
ganiseert de Stichting de Bovenlan-
den weer de boomplantdag. Regel-
matig verwerft de Bovenlanden per-
celen in het bovenlandengebied van 
de Westeinder en Aalsmeer Oost. 
Vaak zijn deze percelen in het ver-
leden in gebruik geweest als se-
ringenakker. In principe zal de Bo-
venlanden proberen deze seringen-
akkers weer door te verhuren aan 
een kweker. De tuinbouw staat im-
mers aan de basis van de typische 
structuur van de bovenlanden. Het 
komt echter voor dat percelen, bij-
voorbeeld door de afgelegen lig-
ging, niet meer interessant zijn voor 
de tuinbouw. In dergelijke gevallen 
gaat de Bovenlanden over tot de 
omvorming naar natuur. Soms moet 
de vorming van natuur een hand-
je geholpen worden. Dit kan onder 
andere door bomen aan te planten. 
Zaterdag 28 maart gaat de Boven-
landen bomen poten op voormali-
ge seringenakkers in de buurt van 
het Zwet. De betreffende akker heet 
‘de Polder’. Achtergrond van deze 
naam is  niet duidelijk, zoals wel va-

ker met namen van akkers het geval 
is. Heeft u zin in een dagje in de na-
tuur, dan bent u van harte welkom. 
De groep vertrekt om 9.30 uur met 
pramen vanaf de Historische Tuin 
aan het Praamplein naar het Zwet. 
Verzamelen vanaf 9.00 uur.  Zorg 
zelf voor laarzen en warme kleding. 
De Bovenlanden zorgt voor kof-
fie en een hap voor tussen de mid-
dag. Wie zelf een schep heeft, wordt 
gevraagd deze zelf mee te nemen. 
De Bovenlanden zorgt ook voor een 
aantal scheppen. Komt u liever op 
eigen gelegenheid dan kan dat na-
tuurlijk ook. De akker ligt links aan 
het begin van het Zwet, gezien van-
uit Aalsmeer. Rond 13.30 vertrekt de 
groep weer richting de Historische 
Tuin.  Zin in een lekker dagje bui-
ten werken? Meldt u dan aan voor 
de boomplantdag op zaterdag 28 
maart bij Cees Tas via 0297-327577, 
Anton de Boer via 0297-320713 of 
via info@bovenlandenaalmeer.nl. 
Meer informatie over Stichting Bo-
venlanden Aalsmeer is te vinden 
op de website www.bovenlande-
naalsmeer.nl.

Op 28 maart in Crown Theater
Leer de zangeres kennen 
in ‘Do Uncovered’ 
Aalsmeer - Zangeres Do tourt met 
haar vierkoppige band langs de the-
aters in Nederland. Ten tijde van het 
telefonische interview dat deze krant 
met haar had, vertelt zij dat ze net 
hun vierde show hebben gespeeld: 
“Dat was in Venlo het publiek ging uit 
zijn dak. We doen er in totaal dertien 
en mogen zaterdag 28 maart onze 
negende voorstelling spelen bij jul-
lie in Aalsmeer. Het is ontzettend leuk 
om na acht jaar weer op te treden in 
het theater.” Wat de reden geweest is 
dat het zo lang heeft geduurd, ant-
woordt Do: “Nou, uh, eigenlijk van al-
les en niks. Het zit zo; tijdens onze 
eerste theatertour overleed mijn pia-
nist, bandleider en producer. Daarna 
heb ik alles even op een rijtje moe-
ten zetten. Het was ook een goede 
vriend, moet je weten. Ik moest met 
een nieuw team gaan werken. En het 
heeft wel een jaar of twee geduurd 
voordat ik die om mij heen verzameld 
had. Ondertussen heb ik niet stilge-
zeten hoor. Ik heb musicalwerk ge-
daan, ik was jurylid in België bij X-
factor en er hebben zich wat verve-
lende privéomstandigheden voorge-
daan. Tweeënhalf jaar geleden dacht 
ik: ‘En nu ben ik er wel weer klaar 
voor’, maar toen werd ik zwanger! Ge-
lukkig had ik wel al de knoop door-
gehakt om weer een theatershow te 
maken. Ik geef toe dat het best druk 
is (mijn zoon is inmiddels ruim een 
jaar) maar het is zó leuk om te doen.” 
Do heeft veel liedjes zelf geschre-
ven en gebruikt tevens repertoire van 
Whitney Houston, Stevie Wonder, Mi-
chael Jackson en Frank Boeijen om 
maar wat te noemen. Je kunt in de 
voorstelling Do Uncovered een mix 
vinden van oud, nieuw, Nederlands-
talig, Engelstalig, hits als Heaven en 
emotionele liedjes. De live band laat 
geweldige klanken horen en Do is 
in vorm met haar fantastisch stem-
geluid. Do Uncovered is een intieme 
theatervoorstelling. “Ik vind het het 
leukst als ik mijn publiek bijna kan 
aanraken. En heb ook veel interactie 
met de zaal. Mensen kennen mij na-
tuurlijk van televisie, maar wil je we-
ten wie ik nou echt ben, dan moet je 
komen kijken en luisteren.” Aldus Do, 
de vrolijke blonde dame in glamour-
jurk. Maar wie gaat er schuil achter 

die lieve lach? In deze intieme voor-
stelling kom je daar achter. Do geeft 
zich bloot en neemt je mee op reis 
door haar gevoelsleven, intense emo-
ties, grootste angsten en diepste ver-
langens. 

Handtekening van Do
Do is als klein meisje al een paar 
keer in de studio’s in Aalsmeer ge-
weest. Momenteel vinden er de op-
names plaats van Surprise Surpri-
se. Ze zegt: “Het was vroeger al een 
plek van ‘wauw, daar gebeurt het al-
lemaal’ en nu sta ik er zelf! Wat ik tus-
sen de nummers door vertel en deel 
met mijn publiek, zal dan ook zeker 
gaan over die ervaring.” De voorstel-
ling is voor een zeer breed publiek 
toegankelijk. Wil jij hier bij aanwezig 
zijn? Kom dan op zaterdag 28 maart 
naar het Crown Theater Aalsmeer. 
De voorstelling begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn een uur voor aanvang 
aan de kassa verkrijgbaar voor 27,50 
euro. Wil je verzekerd zijn van een 
plekje reserveer dan via www.crown-
theateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. 
Nadien deelt Do handtekeningen 
uit, ze neemt de tijd om op de foto 
te gaan en er wordt een cd verkocht 
met het repertoire van de show voor 
maar tien euro. De vriendelijke zan-
geres zegt tot slot, terwijl haar zoon-
tje op de achtergrond langzaamaan 
aandacht van zijn mama nodig be-
gint te krijgen: “Als mensen behoefte 
hebben aan meer diepgang, minder 
oppervlakkigheid en aan willen horen 
dat het bij artiesten echt niet altijd ro-
zengeur en maneschijn is, kom dan 
maar gewoon. Ik maak dezelfde din-
gen mee als ieder ander. En sowie-
so garandeer ik je een leuke avond!” 
Door Miranda Gommans 

Dirkjan wint 
bij sjoelclub

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op donder-
dag 5 maart. In de Hoofdklasse is de 
hoogste eer behaald door Dirkjan 
Baardse met 1989 punten, op twee 
Thomas van Brakel met 1833 pun-
ten en derde Corry Balder met 1762 
punten. In Klasse A. was Elly Lanser 
met 1736 punten de beste, op twee 

Til Vermeer met 1642 punten en op 
drie Elisa Arends met 1623 punten. 
In Klasse B eindigde Bertus Baas 
met 1733 punten op één, gevolgd 
door Heiltje Baas met 1680 pun-
ten en op drie Alie van Tol met 1631 
punten. In Klasse C de hoogste eer 
voor Willem Romijn met 1483 pun-
ten, op twee Ans Borawitz met 1433 
punten en op drie Marjo Sym met 
1425 punten. 
De volgende competitieavond is op 
donderdag 19 maart vanaf 20.00 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat.
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kinder- en jeugdkrant

Inschrijving nu geopend
Schoolatletiekdag bij AVA

Leerlingen Zevensprong 
stemmen ook 18 maart

Aalsmeer - Ook dit jaar organi-
seert AV Aalsmeer weer de jaarlijk-
se schoolatletiekdag. Dit gezellige 
en sportieve evenement vindt plaats 
op zaterdag 11 april op de atletiek-
baan in de Sportlaan. 

De organisatie hoopt, net als voor-
gaande jaren, weer op heel veel 
deelnemers. Het programma zal 
weer bestaan uit een viertal onder-
delen, te weten 60 meter sprint, ver-
springen, een werponderdeel en 
voor de echte ‘doorbijters’ 600 me-
ter hardlopen. Op ieder onderdeel 

in elke categorie zijn er medailles 
te verdienen en ook ontvangt iede-
re deelnemer weer een mooie pres-
tatiekaart. Tevens is er dit jaar een 
mooie beker voor de meest succes-
volle school te winnen! De inschrij-
ving is inmiddels geopend. Zit je 
op één van de Aalsmeerse of Ku-
delstaartse basisscholen, dan kun 
je je via school opgeven. Mocht je 
school niet meedoen, dan kun je 
ook individueel inschrijven voor de-
ze leuke atletiekdag bij Dirk Spaar-
garen of Janpieter Baars. Meer in-
formatie op www.avaalsmeer.nl.

Rijsenhout - Op OBS de Zeven-
sprong in Rijsenhout mogen leerlin-
gen op 18 maart óók stemmen! Niet 
voor de Provinciale Staten of de wa-
terschappen, maar voor een nieuw 
schoollogo. De school vindt het be-
langrijk dat kinderen leren wat bur-
gerschap, democratie, meeden-
ken en meebeslissen inhouden en 
heeft al enige tijd een leerlingenraad 
waarin vertegenwoordigers van ie-
dere groep meepraten en meeden-

ken over plannen van de directie en 
voorstellen van leerlingen. Recente-
lijk is besloten om een nieuw logo 
voor de school te creëren. De leerlin-
genraad heeft een selectie gemaakt 
van door leerlingen uit groep 4 tot en 
met 8 ontworpen logo’s. De landelij-
ke verkiezingen worden nu door de 
leerlingenraad aangegrepen om ei-
gen schoollogo-verkiezingen te hou-
den. Alle leerlingen en medewerkers 
mogen op 18 maart stemmen!

Zaterdag rijdt bus voor laatste keer

Jeugdschaatsbus Aalsmeer 
stopt na 40 jaar!
Aalsmeer - Helaas een minder 
leuk bericht: de Jeugdschaatsbus 
Aalsmeer stopt! Na 40 jaar Jeugd-
schaatsen Aalsmeer, opgericht door 
de vier natuurijsclubs van Aalsmeer 
(IJsclub Aalsmeer-Oost, IJsclub Ui-
terweg, VZOD Kudelstaart en De 
Blauwe Beugel Rijsenhout) ofte-
wel De Federatie Aalsmeer is er 
besloten te stoppen. Zaterdag 14 
maart rijdt voor de laatste keer de 
schaatsbus naar de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam. De vaste leiders-
groep van 10 personen heeft ve-
le jaren, waarvan sommigen zelfs 
meer dan 25 jaar, de Aalsmeerse 
jeugd spelenderwijs het schaatsen 
geleerd. De Aalsmeergroep is de 
oudste jeugdtrainingsgroep die op 
de Jaap Edenbaan deelneemt aan 
het Jeugdschaatsen en er zijn heel 
wat goede veranderingen doorge-
voerd en meegemaakt. Het bus-
vervoer met vier opstapplaatsen in 
Aalsmeer maakte van deze club een 
hechte groep. Al een aantal jaren is 
er geprobeerd 10 serieuze en be-
kwame opvolgers te vinden, maar 
dat is niet gelukt. Na overleg met de 
natuurijsclubs is besloten te stop-
pen met de jeugdschaatsbus. Ge-
lukkig kunnen de kinderen, die door 
willen gaan met schaatsen, terecht 

bij de schaatstrainingsgroepen van 
VZOD in Kudelstaart en De Blau-
we Beugel in Rijsenhout. Deze bei-
de sportverenigingen trainen op za-
terdag in Haarlem en hebben ook 
jeugdschaatsuren. Bekijk de onder-
staande sites, waarschijnlijk zijn er 
voor volgend jaar andere dagen en 
tijden. Ook is er de mogelijkheid om 
het Jeugdschaatsen in Amsterdam 
te blijven volgen bij andere vereni-
gingen, bijvoorbeeld Schaatsvereni-
ging Diemen en De Poelster Am-
stelveen. Voor al deze verenigingen 
geldt dat de kinderen door de ou-
ders en/of verzorgers zelf naar de 
baan gebracht moeten worden, dus 
geen speciale bus meer.
Grote dank gaat naar alle leiders 
en leidsters en personen die in al 
die jaren aan de Jeugdschaatsbus 
hebben meegewerkt. Aanstaan-
de zaterdag is er voor het laatst het 
schaatsexamen en tevens diploma-
uitreiking in café Jaap op de Jaap 
Edenbaan.
Mailadressen verenigingen: VZOD 
Kudelstaart: www.stgvzod.nl, De 
Blauwe Beugel Rijsenhout: jeugd-
schaatsen@ijsclubdeblauwebeugel.
nl, Diemen: jeugdschaatsen@die-
merijsclub.nl en Poelster Amstel-
veen: www.poelster.nl.

Super avond: Disco-zwemmen!
Aalsmeer - Wat een gezelligheid en 
wat een drukte afgelopen zaterdag-
avond 7 maart in zwembad De Wa-
terlelie. Voor de jeugd tussen de zes 
en twaalf jaar werd disco-zwemmen 
georganiseerd en dit evenement is 
al vele jaren bijzonder geliefd bij de 
jongens en meiden. Wie slim was 
had al vroegtijdig een kaartje ge-
kocht, want het was druk. De late 
beslissers stonden voor aanvang in 
de rij, maar erg vonden ze het niet. 
Er wachtte tot slot een heel gezel-
lig en sportief evenement, speciaal 
voor hen. Er werd gezwommen, van 
de glijbaan gegleden en er lagen al-
lerlei speelmaterialen in het water, 
waaronder fluorescerende banden. 
Het zwembadpersoneel, ook in flu-
orescerende outfits, organiseerde 
leuke spelletjes waar iedereen aan 
mee kon doen. Er waren zelfs prijs-
jes te winnen! DJ Michel draaide de 
muziek en er konden natuurlijk ook 
nummers worden aangevraagd. De 

sfeer zat er goed in het en was dan 
ook een geslaagde disco. Na twee 
uur gingen om negen uur de boxen 
en de spots uit, het disco-zwem-
men was weer afgelopen. “We heb-
ben een super avond gehad”, aldus 
enkele enthousiaste deelnemers. 
De medewerkers van het zwembad 
hadden best een drukke avond ge-
had, maar bij het zien van al die vro-
lijke gezichten, borrelde de ener-
gie weer omhoog. “Zo leuk om dit 
te doen”, reageert een van hen. De 
jeugd kan uiteraard regelmatig een 
duik komen nemen in de Waterle-
lie, echter op weer een avond dis-
co-zwemmen moeten ze nog even 
wachten. Heb je het disco-zwem-
men gemist? Houd dan de website 
in de gaten, want in het najaar wordt 
het evenement opnieuw georgani-
seerd. Meer informatie over zwem-
bad De Waterlelie en alle activitei-
ten op de sie www.esa-aalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Cursussen Cultuurpunt 
Aalsmeer succesvol 
Aalsmeer - Nu het Cultuurpunt 
Aalsmeer bijna anderhalf jaar be-
staat, weten steeds meer kinderen 
hun weg naar het cursusaanbod te 
vinden. Begin februari ging de vijfde 
reeks cursussen voor basisschool-
leerlingen van start en het aantal 
inschrijvingen was overweldigend. 
Ruim 120 kinderen kozen uit een 
cursus musical, muziek, ballet en 
DJ. Ter promotie van de cursussen 
organiseerde het Cultuurpunt ken-
nismakingsworkshops op de basis-
scholen in Aalsmeer Oost, die en-
thousiast werden ontvangen. Met 
bassischool De Zuidooster als nieu-
we cursuslocatie worden Aalsmeer-

se kinderen uit Oost beter bediend: 
dicht bij huis kunnen zij geduren-
de negen weken een cursus mu-
ziek volgen. Ook de toevoeging van 
de cursus DJ in samenwerking met 
René van Aken van House of Beats 
bleek een gouden greep. Maar liefst 
vier groepen zijn van start gegaan. 
In de studio van René leren de kin-
deren de fijne kneepjes van het DJ-
vak. Zij sluiten de cursus af met een 
optreden in poppodium N201. Uiter-
aard is er in het volgende cursussei-
zoen weer volop plek voor kinderen 
om deel te nemen aan een van de 
vele cursussen van het Cultuurpunt 
Aalsmeer. 

Trots op voetbaljeugd
RKDES D2 is kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zondag8 
maart werd, voor de belangrijke 
wedstrijd van RKDES 1 tegen Scho-
ten 1, op sportpark Calslagen het 
kampioensteam RKDES D2 gehul-
digd. De D2, onder leiding van trai-
ner/coach Chris Beringel, heeft al 
haar wedstrijden in de najaarscom-
petitie van de derde klasse met rui-
me (soms ook dubbele) cijfers ge-
wonnen; slechts 1x werd verlo-
ren. Omdat die tegenstander elders 
punten morste, kon het najaarskam-
pioenschap toch worden binnen-

gehaald. De kampioenen mochten 
voorafgaand aan de wedstrijd van 
het eerste elftal hun talent nog een 
keer laten zien in een voorwedstrijd 
tegen RKDES D1. 
Ze hebben hiermee het eerste elftal 
weten te motiveren gezien de winst 
met 1-0 tegen Schoten. Na de wed-
strijd vond in de kantine van RKDES 
- onder de klanken van Queen’s 
klassieker “We are the champions” 
- de intocht en huldiging van de D2 
plaats. RKDES is trots op deze kam-
pioenen!

Handballers E1 kampioen! 
Aalsmeer - In de wedstrijd tegen 
Volendam kon de E1 van FIQAS 
Aalsmeer kampioen worden. Een 
verslag van Joyce: “Het wordt een 
spannende wedstrijd. We kunnen 
kampioen worden! Danila en Si-
mone deden extra mee. Eerst werd 
het 1-0 voor ons en daarna 2-0. Er 
volgde ook nog een 3-0. Maar daar-
na scoorde Volendam ook. Het werd 
3-1. Daarna maakten wij weer een 
punt maar Volendam ook! Toen was 

het rust. We maakten het heel span-
nend, het stond ineens 4-4! En we 
schoten ook nog een penalty mis. 
Daarna werd het 5-4 voor ons. We 
gooiden nog twee keer op de paal 
en een keer op de lat. En we misten 
ook nog een penalty. Daarna werd 
het 6-4 en 7-4 voor ons. Als Dani-
la en Simone er niet waren geweest, 
hadden we nooit zo veel doelpunten 
gemaakt. Het is ons dus gelukt, we 
zijn kampioen! Joehoe!” 

Handbalcompetitie jeugd
Meiden E1 Fiqas kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
kon het na de wedstrijd dan officieel 
gevierd worden: de meiden van de 
E1 van Fiqas zijn kampioen gewor-
den in de zaal. Ongeslagen kam-
pioen, wat een prestatie. Met 16-8 
werd zaterdag in eigen huis Lely-
stad verslagen. 
De week ervoor was de meest be-
langrijke handbalwedstrijd van het 
seizoen. Toen werd er gespeeld te-
gen de nummer 2 Volendam. De 
meiden moesten winnen om ze-
ker te zijn van het kampioenschap. 

Het was een bloedstollende wed-
strijd; een aantal gemiste strafwor-
pen en veel kansen op doel die niet 
altijd benut werden Uiteindelijk ein-
digde die wedstrijd gelukkig toch in 
een 7-4 winst voor Fiqas. De hand-
balvereniging is trots op deze kan-
jers. Een leuke groep meiden bij el-
kaar die het niet alleen binnen, maar 
ook buiten het veld prima met el-
kaar kunnen vinden. Alle trainers, 
coaches en andere mensen, die zich 
hebben ingezet, bedankt. Op naar 
het buitenseizoen!

Judotalenten bewijzen zich 
op clubkampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond het jaarlijkse clubkampioen-
schap plaats van de Aalsmeerse ju-
doschool Ron van Raaphorst. Meer 
dan 60 judoka’s stonden in de start-
blokkken klaar om te strijden om de 
clubtitel in hun leeftijd en gewicht. 
In de ochtend waren eerst de jong-
ste lichtgewichten aan de beurt. In 
een veilige omgeving maakten ze 
kennis met judo op wedstrijdni-
veau onder leiding van CIOS stu-
dente Denise Bouchier. De meeste 
eerste plaatsen waren vanzelfspre-
kend voor de judoka’s uit de selec-
tie, maar onverwachts wisten ook 
twee niet-selectie kinderen beslag 
te leggen op de eerste plaats. De-
ze nummers één kregen prompt een 
uitnodiging voor de selectietraining 
van meester Ron. In het tweede blok 
traden de meer ervaren judotalen-
ten aan. Maurits Reijnaert (rege-
rend kampioen Noord Holland) had 

het niet makkelijk tegen Samantha 
Schaaf, (tweelingzus) Anna Reij-
naert en Reza van Walraven, maar 
ging er toch vandoor met de club-
titel. In een demonstratiepartij lie-
ten Kirsten van Gulik (over twee we-
ken startend op districtskampioen-
schap) en Sam Lindauer (in voorbe-
reiding op de zwarte band) zien hoe 
judo wordt beoefend in de klasse 
-18 jaar. Het aanwezige publiek be-
loonde hen met een enthousiast ap-
plaus. Ook in het laatste blok (gele/
oranje banden) werd in de verschil-
lende poules hard gestreden om 
wie zich clubkampioen mocht noe-
men. Een bijzondere prestatie lever-
de Quinten Havinga die na enkele 
maanden training nu als tweede in 
zijn poule eindigde met een prachti-
ge heupworp. Al met al een bijzon-
der clubkampioenschap waarmee 
Ron van Raaphorst bewijst dat het 
Aalsmeerse judo in de lift zit.

Volgende week inzamelingsactie
Jozefschool helpt MissionHouse
Aalsmeer - Evenals vorig jaar gaat 
De Jozefschool samen met Stich-
ting bag2school kleding inzame-
len ten bate van de stichting van 
Meester Stef, MissionHouse. Bag-
2school betaalt 30 cent per kilo. Met 
dit geld kan de stichting van mees-
ter Stef verder gaan met de bouw 
van een ziekenhuis in Nigeria, in de 
stad Ado Ekiti. Arme kinderen in Ni-
geria kunnen niet naar de dokter, 
want dat kost geld. Er is geen ver-
zekering, zoals in Nederland. Kin-
deren gaan dan met een gebroken 
arm of been naar een ‘bone-doctor’, 
een soort medicijnman. De gebro-
ken arm of been wordt nooit meer 
helemaal goed. Daarom lopen veel 
mensen mank. In het ziekenhuis dat 
gebouwd wordt gaat doctor Ogun-
lusi werken, een vriend van meester 
Stef. In week 12 krijgen alle kinde-
ren een blauwe plastic zak, waarin 
niet meer gedragen kleding, schoe-
nen, riemen, tassen, overbodige la-
kens, tafellakens, gordijnen, kus-

sens, knuffels, slaapzakken, etc. 
kunnen worden gedaan. Deze blau-
we zak kan in week 13 van half 9 
tot 9 uur elke dag worden ingele-
verd in de gang naast de groepen 
7. Maandagmiddag 30 maart wor-
den de zakken opgehaald. ’s Mor-
gens inleveren kan dus ook nog. Er 
mag naast de uitgedeelde plastic 
zak ook ‘gewoon’ een vuilniszak ge-
vuld worden en meer mag natuurlijk 
ook, graag zelfs. Inwoners, die ook 
een bijdrage willen leveren, kunnen 
zakken met kleding, ect. op woens-
dagmiddag 25 maart komen inleve-
ren. De school in de Gerberastraat 
blijft hiervoor extra open tot 15.00 
uur. Meester Stef tot slot: “Waarom 
iedereen mee moet doen? Als we 
met ons allen meedoen en heel veel 
geld verdienen kan de gemeente 
Aalsmeer via OSA het opgehaalde 
bedrag verdubbelen. Dan wordt dus 
elke euro dubbel zo veel waard en 
dit geld kan de stichting bag2school 
goed gebruiken.”
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Voetbal zondag
RKDES wint degradatieduel
Kudelstaart - RKDES heeft zich-
zelf zondag 8 maart een gewel-
dige dienst bewezen om het de-
gradatie duel tegen Schoten met 
1-0 te winnen. In poule 3c degra-
deren twee ploegen rechtstreeks, 
waarvan Blauw-Wit er één zal zijn. 
Voor de tweede hangt het er nog 
om, waarschijnlijk Schoten of RK-
DES en daarom was deze wed-
strijd een echte kraker. Schoten 
had al 4 punten minder gesprok-
keld als de plaatselijke FC, dus bij 
winst van Schoten zouden ze op nog 
maar één punt komen van RKDES. 
Maar als RKDES won zou het gat in-
eens zeven punten zijn. RKDES be-
gon weer met Justin de Haan in de 
basis die terugkwam na een schor-
sing. Daryl Haime moest plaats ma-
ken. De Afas/Nieuwendijk schoot 
werkelijk uit de startblokken, want 
na een prima voorzet van Roy End-
hoven en het terugleggen van Jordy 
Bourgonje poeierde Edwin van Ma-
ris raak, 1-0 en dat al in de derde 
minuut. Zowel Schoten als RKDES 
zochten de aanval, maar de bal stui-
terde naar alle kanten op het har-
de veld. Beide ploegen wisten voor 
rust geen kansen meer te creëren. 
Na de rust leek RKDES meteen net 
als in de eerste helft toe te slaan, 
maar een prachtige volley van Jus-
tin de Haan werd door de keeper 
van Schoten uit de bovenhoek ge-
tikt. Hoe langer het 1-0 bleef, des te 
onrustiger werden beide ploegen. 
Het kwam het spel niet ten goede. 
Edwin van Maris kon de wedstrijd 
beslissen met een lastige intikker, 

maar deed dit niet terwijl aan de an-
dere kant keeper Jeremaih Veld-
man zich moest strekken om een 
bal onder uit de hoek te tikken. In 
de 86ste minuut kon de plaatselij-
ke FC opnieuw de wedstrijd beslis-
sen. Jordy Bourgonje werd onder-
uit gekegeld binnen de zestien me-
ter en de uitstekende scheidsrech-
ter de Gast wees terecht naar de 
stip. Ivo Lentjes schaarde zich ach-
ter de bal, maar zijn inzet ging via de 
paal naast. Dit tot ontsteltenis van 
het publiek. Volgens Ivo zelf wilde 
hij de spanning er in houden. Span-
nend bleef het zeker. De emoties 
liepen bij de Schoten spelers hoog 
op, wat leidde tot een rode kaart na 
maar blijven mekkeren. Ook de trai-
ner van Schoten was al geen voor-
beeld voor zijn ploeg. Hij uitte op-
zichtig zijn ongenoegen en kon ver-
trekken. Ver in de verlenging kon de 
ingevallen Daryl Haime de wedstrijd 
echt op slot gooien. Plots versche-
nen vier RKDES spelers vrij voor de 
goal, maar hij koos er voor om zelf 
op het doel te schieten. Helaas de-
ze bal zeilde over. Gelukkig bleef het 
1-0 voor de Afas/Nieuwendijk bri-
gade, een verdiende maar zwaar 
bevochten overwinning. RKDES is 
er nog niet. Het team hoopt dat de 
twee ploegen boven zich nog kun-
nen inhalen en zo de nacompetitie 
te kunnen ontlopen. Komend week-
end is RKDES vrij en daarna is Roda 
23 in Bovenkerk de tegenstander. 
Eppo

Foto: www.kicksfotos.nl.

Tafeltenniscompetitie
Ruime zege Bloemenlust 1
Aalsmeer - Met een ruime 8-2 
thuisoverwinning op Tempo Team 
11 heeft Bloemenlust 1 de kopposi-
tie in de 4de klasse verder verste-
vigd. Bart Spaargaren bleef onge-
slagen met drie enkelspelzeges. Sa-
men met Johan Berk werd ook het 
dubbelspel overtuigend gewon-
nen. Johan Berk en Ed Couwen-
berg wonnen allebei twee partijen 
en verloren van dezelfde tegenstan-
der. Bloemenlust 2 speelde uit te-
gen HTC 10 en kwam heel goed uit 
de startblokken. Danny Knol, Peter 
Velleman en Horst Krassen wonnen 

hun eerste partij en Peter en Dan-
ny wonnen vervolgens nipt in een 
spannende wedstrijd het dubbel-
spel. Daarin werd een 2-0 achter-
stand in games en een 9-7 achter-
stand in de derde game door Dan-
ny en Peter toch nog in winst om-
gezet. Bloemenlust stond 0-4 voor! 
Maar daarna was de koek helaas 
op. De volgende 6 wedstrijden wer-
den allen verloren door de bezoe-
kers; einduitslag : 6-4. Door deze 
uitslag staat Bloemenlust nog maar 
1 punt voor op de tegenstander en 
nummer 5 van de poule HTC 11. 

Triathlon seizoen bijna gestart
Aalsmeer - De afgelopen maand is 
er door alle (jeugd)leden hard ge-
traind om in vorm te komen voor het 
naderende Triathlon seizoen. De ko-
mende maand staan er nog losse 
wedstrijden zwemmen, lopen of een 
combinatie van deze twee op het 
programma. Maar 25 april staat de 
eerste echte Triathlon in de Miranda 
bad in Amsterdam op de kalender. 

Dit is een van de vijf Triathlon ’s wel-
ke tellen voor het Jeugd en Junio-
ren Circuit waaraan onze jeugdle-
den mee doen. In de afgelopen we-
ken hebben de atleten diverse wor-
kouts gehad en de officiële KNWU 
fietstest is afgenomen. Vele jeugd-
leden kregen toen voor het eerst 
een hartslag meter om en wer-
den op de PC aangesloten. De tes-
ten waren niet misselijk, 3 x 5 se-
conden sprinten op volle kracht, 1x 
vijf minuten sprinten op volle kracht 

en daarna 20 minuten met alles wat 
je had de pedalen rond draaien. Na 
veel vergelijkingen: Hoe hard ging 
jij en hoeveel kilometer heb jij afge-
legd?, kwam ook aan deze geslaag-
de dag een einde. Wil jij weten wat 
Triathlon is. Hier is je kans! Zondag 
12 april is er van 10.30 tot 14.45 uur 
een Triathlon-dag bij Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer en in zwembad 
de Waterlelie. Deze dag is speciaal 
voor (jeugdige) sporters van 12 tot 
23 jaar, welke hun winnaarsmenta-
liteit en talenten willen meten met 
hun leeftijdgenoten en meer willen 
weten van Triathlon. Lijkt het je leuk 
om eens mee te trainen? Later dit 
jaar, op 20 juni, wordt ook een scho-
lenzwemloop georganiseerd in het 
Oosterbad. Hiervoor kan en mag je 
vier keer gratis mee trainen met de 
jeugd. Stuur voor meer informatie of 
aanmelding een mail naar: Jeugd@
oceanustriathlonteam.nl.

Kraakmarathon in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 14 maart 
organiseert café Sportzicht in de 
Sportlaan weer een kraakmarathon 
voor koppels. De koppels, die zich 
al hebben opgegeven, hebben er 
zin in en zijn er klaar voor. Maar ie-
der koppel, dat zin heeft in een ge-
zellige marathon en denkt de eer-
ste prijs in de wacht te slepen, kan 
zich nog snel inschrijven voor de-
ze kraakmarathon. Personen, die 
geen kraakpartner hebben, kun-
nen zich ook inschrijven. Voor hen 
worden koppels samengesteld. Bui-
ten de eerste, tweede en derde prijs 

is er ook een prijs te winnen voor 
de hoogste partij, de meeste mar-
sen en niet te vergeten de poedel-
prijs. De kraakmarathon begint om 
13.00 uur en eindigt om 01.00 uur. 
Het inschrijfgeld is 12,50 euro per 
persoon. Tijdens de marathon wordt 
er ’s avonds voor een lekkere hap 
gezorgd en tussendoor worden de 
deelnemers van een aantal hapjes 
voorzien. Toeschouwers zijn natuur-
lijk van harte welkom om de deel-
nemers aan te moedigen en ervoor 
te zorgen dat de koppels het 12 uur 
volhouden om te kraken.

Basketbalcompetitie
U18 neemt revanche
Aalsmeer - Nog maar een paar we-
ken geleden verloren de basketbal-
lers van team U18 van BV Aalsmeer 
de uitwedstrijd tegen Volendam. Af-
gelopen zondag was er een kans op 
sportieve wraak en het team was 
dan ook tot het uiterste gemoti-
veerd om die vreemde uitglijer recht 
te zetten. 
Het in grote getalen toegestroomde 
publiek ging er eens goed voor zit-
ten en kreeg vanaf het eerste fluit-
signaal een ware show voorgescho-
teld. In de eerste periode werd Vo-
lendam door een zeer gretig en 
agressief spelend Aalsmeer volko-
men onder de voet gelopen en de 
stand van 28-7 na 10 minuten was 
een duidelijke en terechte afspiege-
ling van de krachtsverhouding. 
In de tweede periode werd iets gas 

terug genomen en kregen de Vo-
lendammers door eigen individu-
ele acties en slordigheden in de 
Aalsmeerse verdediging wat meer 
ruimte om te scoren. De rust brak 
aan bij een stand van 41-17. Daar-
mee was de wedstrijd allang be-
slist en in de tweede helft gaf coach 
Meindert Buskermolen alle spelers 
ruimschoots de kans om wedstrijd-
ritme op te doen. 

De eindstand werd 69-43 en daar-
mee kon Volendam beslist niet on-
tevreden zijn. Valentijn Stokman was 
dit keer overduidelijk de man van de 
wedstrijd. Niet alleen ging hij voor-
op in de weer strak gespeelde zo-
nepress verdediging. Met 33 pun-
ten verzorgde hij bovendien bijna de 
helft van de score. 

Basketbalcompetitie
Dames BV Aalsmeer 
werken zich in het zweet! 
Aalsmeer - De vorige wedstrijd te-
gen de huidige nummer 1, US 5, 
was een zeer sportieve en leuke 
wedstrijd om naar te kijken. Net als 
bij de uitwedstrijd, had BV Aalsmeer 
de beschikking over maar 6 spelers. 
Daarbij kwam ook nog eens dat De-
nise en Rosanne met een blessu-
re aan de wedstrijd begonnen. US 
5 begon goed aan de wedstrijd en 
wist al snel een 0-6 voorsprong te 
nemen. Het vizier stond nog niet op 
scherp bij Aalsmeer, er waren kan-
sen genoeg om op gelijke hoogte te 
komen. 

De verdediging van Aalsmeer draai-
de na de stroeve start goed en 
Aalsmeer wist door een lay-up van 
Rosanne en afstandsschot van De-
nise terug te komen tot 4-6. Aan 
het begin van het tweede kwart kon 
Aalsmeer nog bij blijven, na de eer-
ste score van Rianne stond het nog 
7-12. US 5 had een time-out nodig 
om met een beter aanvalsplan te 
komen. Dat lukte helaas, de schoten 
vielen niet meer bij Aalsmeer en US 

5 kon daardoor uitlopen naar 7-23. 
Aalsmeer wist zich de laatste 2 mi-
nuten voor de rust ter herpakken, 
het werd daarin 6-6. Dit door goed 
te rebounden en scores van Denise, 
Rosanne en Rianne. De pijp was ei-
genlijk al leeg bij Aalsmeer, daarom 
slaan de meiden het derde kwart 
even over, tussenstand na derde 
kwart 17-52. 
Het laatste kwart kon er weer ge-
concentreerd worden gespeeld. 
Wendy en Shanice hadden zelfs 
geen enkele turnover en er wer-
den weer veel rebounds gepakt. In 
de aanval bleven Anniko, Rosanne 
en Denise naar de ring gaan. Daar 
waar Anniko niet wist te scoren, 
kregen Denise en Rosanne er nog 
wel 6 punten bij. Het kwart ging nog 
wel verloren, alleen met een klein 
verschil: 6-12. De hele wedstrijd is 
er goed samengespeeld en als de-
ze lijn wordt doorgezet is de kans 
op nog een overwinning dit sei-
zoen groot. De volgende wedstrijd 
zijn Patty, Rosan en Iris er gewoon 
weer bij.

Handbal nacompetitie
Aalsmeer wint verdiend 
van Targos/Bevo 
Aalsmeer - Donderdagavond werd 
een doordeweekse speelronde af-
gewerkt, waarin de mannen van FI-
QAS Aalsmeer regerend landskam-
pioen Targos/Bevo op bezoek kre-
gen. Van deze ploeg was dit seizoen 
nog niet eerder gewonnen, maar de 
punten waren nu broodnodig om in 
het spoor van de top vier te blijven 
in de nacompetitie. Het beloofde 
dus een spannende partij handbal 
te worden. En dat werd het ook: FI-
QAS Aalsmeer startte sterk en ge-
dreven en wist binnen drie minu-
ten al op een 3-1 voorsprong te ko-
men via twee mooie acties van Tim 
Bottinga en een doelpunt van Sa-
mir Benghanem vanaf de cirkel, 
waar hij mooi vrij gespeeld werd 
door Wai Wong. Bevo kwam te-
rug, wist op gelijke hoogte te ko-
men: 6-6 en nam zelfs heel even 
een voorsprong: 6-7. Er ontspon 
zich een mooie, spannende strijd. 
Gaby Birjovanu verrichtte belang-
rijke reddingen en nu was het FI-
QAS Aalsmeer dat uitliep: 9-7. Toch 
trokken de Limburgers de stand 
ook nu weer gelijk: 9-9, waarna 
doelpunten om en om vielen. Voor 
rust maakte Samir Benghanem 
drie mooie doelpunten op rij van-
af de cirkel, maar Bevo kon van af-
stand scoren en zo gingen de ploe-
gen rusten bij een 13-13 stand. In 
de tweede helft bleef de wedstrijd 
spannend. 
Na een paar doelpunten om en om 
(15-15) was het dit keer de ploeg 
uit Panningen die iets kon uitlo-
pen. FIQAS Aalsmeer zag wat kan-
sen gestopt en een paar foutjes 
gaven Bevo de kans te profiteren: 
16-20. Maar een strijdvaardig FI-
QAS Aalsmeer gaf niet op en knok-
te zich terug in de wedstrijd. Rem-
co van Dam, opnieuw twee keer 
Benghanem én Bas Troost zorgden 
ervoor dat de strijd na een kwar-
tier weer helemaal open was: 20-
20. De slotfase was enerverend 
en boeiend. Het publiek ging ach-
ter de ploeg staan en op de bank 
pepte Djordje Stevanovic zijn team-
genoten op. Bevo kwam nog een 
paar keer aan de leiding, maar 
nooit meer dan één punt, want 
de Aalsmeerders wisten steeds 
vrij snel gelijk te maken. De 23-
23 kwam van de hand van Rodri-
go Huttinga en vervolgens benutte 
Lars van Wijk een strafworp: 24-23, 

met nog een minuut of tien op de 
klok. Benghanem maakte er 25-23 
van, maar nog was de strijd niet ge-
streden. Want er werden een paar 
kansen gemist en ondanks red-
dingen van Birjovanu maakte Be-
vo vier minuten voor tijd opnieuw 
gelijk: 25-25. Vervolgens kreeg FI-
QAS Aalsmeer een strafworp en 
van Wijk was cool: 26-25. Eén mi-
nuut voor tijd zag echter ook Bevo 
nog kans een keer te scoren: 26-
26. In de snelle aanval die volgde 
maakte Robin Boomhouwer op on-
navolgbare wijze vanuit de rechter-
hoek de 27-26. Dat zou de winnen-
de treffer worden, want de penal-
ty die Bevo nog kreeg in de slot-
seconden werd gestopt door Bir-
jovanu die daarmee de held van 
de avond werd. Zo waren er twee 
broodnodige en dik verdiende pun-
ten voor FIQAS Aalsmeer dat over 
de hele wedstrijd gezien de be-
tere ploeg was. De heren van FI-
QAS Aalsmeer vochten zondag-
middag in Limburg een spannende 
strijd uit met OCI/Lions. De wed-
strijd ging grotendeels gelijk op en 
bij rust was er een minimale voor-
sprong voor de thuisploeg: 18-17. 
In de tweede helft ging het eerst 
een kwartier gelijk op: 25-25. Daar-
na sloeg Lions een gaatje van vier: 
29-25. In de slotfase kwam FIQAS 
Aalsmeer nog terug 31-30, maar 
miste net de zorgvuldigheid om het 
karwei af te maken. 

Zondag: Tophandbal 
Handballiefhebbers worden aan-
staande zondagmiddag 15 maart 
op hun wenken bediend. In de 
Bloemhof zijn namelijk verschillen-
de twee topwedstrijden te zien. Om 
12.40 uur spelen zowel het eerste 
damesteam als het tweede heren-
team van FIQAS Aalsmeer hun laat-
ste competitiewedstrijd in de Eer-
ste Divisie: de dames in hal 2 tegen 
SEW 2, heren 2 in hal 1 tegen WHC. 
De dames van FIQAS Aalsmeer 
hadden overigens hun uitwedstrijd 
bij Nieuwegein zaterdagavond ruim 
gewonnen met 33-25. De mannen 
van FIQAS Aalsmeer spelen zozn-
dag om 14.50 uur een wedstrijd in 
de nacompetitie tegen Red-Rag/
Tachos. Het wordt ongetwijfeld 
een heerlijke handbalmiddag in de 
Bloemhof met wedstrijden op hoog 
niveau, dus mis het niet! 

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 14 maart: 
FC Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – TAVV 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – WV-HEDW 3 12.00 u
Alliance’22 2 - F.C.Aalsmeer 3 15.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – Swift 9 14.30 u
F.C.A’damsebos 5 - F.C.Aalsmeer 5 12.30 u
WV-HEDW 22 - F.C.Aalsmeer 6 15.00 u
GeuzenM’meerVet3-F.C.AalsmeerVet.1 15.00 u

Vrouwen
GeuzenM’meerVR.1-F.C.Aalsmeer VR.1 15.00 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A2 – Amstelveen A2 12.30 u
Nederhorst B1 - F.C.Aalsmeer B1 15.00 u
Olympia’25 B1 - F.C.Aalsmeer B2 12.30 u
F.C.Aalsmeer B3 – ADO’20 B6 12.30 u
Amstelveen C2 - F.C.Aalsmeer C2 10.30 u
AMVJ C2 - F.C.Aalsmeer C3 10.00 u
F.C.Aalsmeer C4 – Hertha C3 12.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – Hoofddorp C 11 10.30 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – Arsenal D2 11.30 u
F..Almere D2 - F.C.Aalsmeer D2 11.30 u
F.C.Aalsmeer D3 – AMVJ D1 11.30 u
F.C.Aalsmeer D4 – Roda’23 D6 11.30 u
Amstelveen D3 - F.C.Aalsmeer D5 14.15 u
F.C.Aalsmeer D6 – AS’80 D8 9.00 u
Pancratius D8 - F.C.Aalsmeer D7 13.15 u
Bl.Wit.A’dam E1 - F.C.Aalsmeer E1 10.45 u
F.C.Aalsmeer E2 – Argon E3 10.30 u
AMVJ E1 - F.C.Aalsmeer E3 12.00 u
RKDES E2 - F.C.Aalsmeer E4 11.00 u
F.C.Aalsmeer E5 – ZuidoostUnited E3  9.00 u
F.C.Aalsmeer E6 – Roda’23 E 11 9.00 u
Abcoude E7 - F.C.Aalsmeer E7 9.00 u
Legm.vogels E9 - F.C.Aalsmeer E8 13.00 u
F.C.Aalsmeer E9 – AFC E14 9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – Pancratius E 12 10.30 u
F.C.Aalsmeer F1 – Waterwijk F3 9.00 u
F.C.Aalsmeer F2 - Sp.Martinus F4  9.00 u
F.C.Aalsmeer F3 – Buitenveldert F5  9.00 u
ZuidoostUnited F2 - F.C.Aalsmeer F4 9.00 u
Pancratius F7 - F.C.Aalsmeer F5 10.15 u
Ouderkerk F6 - F.C.Aalsmeer F6G  9.00 u
Sp.Martinus F10 -F.C.Aalsmeer F7G 13.45 u
F.C.Aalsmeer F8 – Pancratius F12 9.00 u
AFC F10 - F.C.Aalsmeer F9 9.45 u
F.C.Aalsmeer F 10 – Roda’23 F9 9.00 u
RKDES F10 - F.C.Aalsmeer F 11 9.30 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – WV-HEDW MA.1 14.30 u
F.C.Aalsmeer MC.1 – DSS MC.2 14.30 u
NFC MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.2 12.15 u
VVJ MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 9.30 u
F.C.AalsmeerME.1 - RKDES ME.1 9.00 u
Hertha ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.2 9.00 u
BuitenveldertME.6 -F.C.AalsmeerME.3 11.30 u 
IJburg AFC ME.3 - F.C.Aalsmeer ME.4 11.15 u

RKDES
Zeeburgia D2 -RKDES D1 13.30 u
AFC D6 - RKDES D2 12.15 u
GeuzenM’meer D4 - RKDES D3 9.00 u
Amstelveen D5 - RKDES D4 10.30 u
RKDES D5M – NFC D3M 9.30 u
RKDES D6 – AFC D7 11.00 u
Buitenboys E2 - RKDES E1 9.00 u

RKDES E2 – F.C.Aalsmeer E4 11.00 u
RKDES E3 – Arsenal E12 11.00 u
Badh.Dorp E6 - RKDES E4 9.30 u
RKDES E5 – Abcoude E8 9.30 u
DCG F1 - RKDES F1 9.00 u
AFC F5 - RKDES F2 9.45 u
Ouderkerk F3 - RKDES F3 9.00 u
Sp.Martinus F12 - RKDES F4 12.30 u
RKDES F5 – CSW F6 11.00 u
RKDES F6 – AFC F12 9.30 u
Amstelveen F4 - RKDES F7 10.30 u
RKDES F8 – Roda’23 F 12 9.30 u
AMVJ F3 - RKDES F9 9.30 u
RKDES F 10 – F.C.Aalsmeer F 11 9.30 u

Meisjes
KDO MB.1 - RKDES MB.1 13.30 u
RKDES MC.1 – KDO MC.2 11.00 u
Hertha MD.2 - RKDES MD.1 11.00 u
F.C.Aalsmeer ME.1 - RKDES ME.1 9.00 u
RKDES ME.2 – SCW ME.1 9.30 u

SCW
VVA/Spartaan 1 - SCW 1 15.00 u
VVH/Velserbroek 2 - SCW 3 14.30 u
SCW 4 – Hillegom 4 12.00 u
Amstelveen 5 - SCW 5 14.30 u
Bloemendaal 2 - SCW 6 15.00 u
SCW Vet.1 – Sp.Martinus Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Diemen Vet.1 14.30 u

Junioren
Onze Gazellen B1 - SCW B1 14.30 u
DSS C2 - SCW C1 11.30 u
Geinburgia C1 - SCW C2 12.00 u

Pupillen
Kon.HFC D5 - SCW D1 11.15 u
RKAVIC E3 - SCW E1 10.15 u
Alliance’22 E4 - SCW E2 15.30 u
SCW E3 – Legm.vogels E7 8.45 u
Legm.vogels E8 - SCW E4 11.00 u
SCW E5 – Amstelveen E6 8.45 u
SCW F1 – Amstelveen F2 8.45 u
SCW F2 – AFC F15 8.45 u
SCW F3 – Alliance’22 F8 9.45 u

Vrouwen
De Meer VR.4 - SCW VR.1 12.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Zandvoort MB.1 11.30 u
GeuzenM’meer MD.1 - SCW MD.1 10.30 u
RKDES ME.1 - SCW ME.1 9.30 u

Zondag 15 maart:
FC Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 3 – BSM 2 11.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – Schoten 5 11.30 u
Sp.Martinus 5 - F.C.Aalsmeer 5 14.15 u
KDO 6 - F.C.Aalsmeer 6  
 11.30 u
RKDES
RKDES 6 – Hoofddorp 14 12.00 u

Junioren
RKDES B1 – Pancratius B2 11.00 u
Roda’23 B5 - RKDES B2 12.00 u
RKDES C1 – Waterwijk C3 10.00 u
RKDES C2 – AS’80 C4 12.00 u

Wielrennen in Dominicaanse Republiek

Jordy rijdt zeer tevreden in 
de Vuelta Independencia 
Kudelstaart - Wielrennen is in de 
winter in Nederland geen pretje. La-
ge temperaturen, een nat wegdek, 
dus nauwelijks mogelijkheden om ki-
lometers te maken. Toch heeft Jor-
dy Buskermolen zich in deze winter 
voorbereid op de Vuelta Independen-
cia, een 8-daagse etappekoers in de 
Dominicaanse Republiek. Tijdens de 
reis werd een tussenstop gemaakt in 
Philadelphia, waar de temperatuur 17 
graden onder nul was en vervolgens 
richting Santo Domingo waar de tem-
peratuur varieerde van 34 tot 40 gra-
den. Daarbij een tijdverschil van 5 uur, 
waardoor de renners gelukkig een 
dag hadden om te wennen aan de 
Dominicaanse omstandigheden. De 
ploeg van Jordy bestaat uit 6 gese-
lecteerde renners uit Nederland, met 
daarbij 3 begeleiders om het team te 
ondersteunen. De eerste etappe was 
direct een lange van 192 kilometer, 
met veel tegenwind. De Kudelstaart-
se wielrenner kon zich prima staan-
de houden in de 2.2 koers: een wed-
strijd met een internationaal peloton 
bestaande uit overwegend profs. Te 
midden van renners uit onder meer 

USA, Duitsland, Mexico, Puerto Ri-
co en Colombia eindigde Jordy net-
jes in het peloton. De dagen erna was 
het parcours zeer wisselend met vlak-
ke en heuveletappes, maar ook een 
bergetappe met een klim van meer 
dan 15 kilometer en een gemiddeld 
stijgingspercentage van 8% naar een 
hoogte van ruim 1400 meter. Daar-
naast bestond een etappe uit een om-
loop van 7 kilometer, met daarin een 
korte, maar steile klim, die het pelo-
ton 16 keer moest afleggen. Ondanks 
de hoge temperatuur tijdens de koer-
sen, de kwaliteit van de Dominicaan-
se wegen, de nu en dan gebrekkige 
organisatie en gevaarlijke situaties op 
de weg, heeft Jordy een inspannende, 
maar fantastische week achter de rug. 
Met ruim 1200 kilometer achter de 
wielen en een uiteindelijke 51e plaats 
in het algemeen klassement was de 
voor het Swabo Cycling Team rijden-
de Kudelstaarter in het sterke deelne-
mersveld zeer tevreden. Gelukkig was 
er nog een middagje om lekker uit te 
rusten onder de hete Dominicaanse 
zon, voordat de terugreis werd aan-
vaard.
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Patrick op één 
bij Sjoelclub

Aalsmeer - De competitie begint 
zijn einde te naderen en vooral in 
de B- en C-Klasse blijft het span-
nend tot het einde. In de Hoofdklas-
se werd Patrick Haring eerste voor 
Wim Eijlers en Hans van Leeuwen. 
In A-Klasse was de hoogste eer 
voor Rob Kuypers, gevolgd door Eli-
sa Houweling en Jacob van ‘t Hof. In 
de B-Klasse eindigde Theo van Le-
ijden op één, Dirk Mol op twee en 
Klaas van Leeuwen op drie. In de 
C-Klasse was Nico Verhaar onver-
slaanbaar. In zijn kielzog Klaas de 
Vries en Mirjam van den Berg. De 
volgende competitieavond wordt 
gehouden op donderdag 19 maart 
in het Dorpshuis in Kudelstaart van-
af 20.00 uur. Voor informatie en 
uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg via 0297-347439.

Programma 
handbal

Zondag 15 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – 
 EHC
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – 
 US
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 Hellas (Jeugddivisie)
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –  
 EHC (Tweede Divisie)
12.40 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 SEW 2 (Eerste Divisie)
12.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 WHC (Eerste Divisie)
14.50 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Tachos (eredivisie, nacompetitie) 
Alle thuiswedstrijden worden ge-
speeld in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg 187. Publiek is van har-
te welkom. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag bridgeavond op 
3 maart bij Strijd en Vriendschap.

Lijn A:
1 Maarten en Mary Jongkind 55,21
2 Cees en Corry Burgers 54,17
3 Theo Blom en Ko van Es 53,13
4 Martha en Theo Teunen 52,08
-5 Gré Aartse en Jasper Blom 51,74
-5 Coby Blom en Piet v. Hoek 51,74
Lijn B:
1 Laurens en Rina Veldt 61,11
2 Wil Groot en Ans Nieuwendijk 60,07
3 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 59,72
 Hans en Lia Vreeswijk 58,33
5 Van Beek en Gerard Verlaan 51,04
Lijn C:
1 Tineke en Henk Krop 58,68
2 Gerard Pouw en Nelly Mul 57,64
3 Hein Bosman en Lilian Schmitz 56,94
-4 Janet Blom en Tonnie 53,82
-4 G v. Leeuwen en Jan v. Zwieten 53,82

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende middag is 
woensdag 18 maart. De OVAK soos 
begint om 14.00 uur en is in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 4 maart is ge-
wonnen door Dirk Tromp met 5242 
punten, op twee is Riet Meijer ge-
eindigd met 5014 punten en op drie 
Wim Reuling met 4969 punten. 

Zwemsportclub Oceanus
Veel persoonlijke records
Aalsmeer - Zondag 8 maart verza-
melden de zwemmers van Oceanus 
zich in zwembad de Waterlelie voor 
de allerlaatste competitie ronde van 
dit seizoen. Het werd erop of eron-
der, degraderen of door een wonder 
toch in de A-klasse blijven?  De mid-
dag begon met de estafette 4x200 me-
ter vrije slag met Wessel, Thomas, Ar-
jan en Vincent. Er werd hard gezwom-
men door de heren. Inschrijftijd 8.25.65 
en deze vier giganten maakte er ge-
woon 8.21.32 seconde van. De minio-
ren en junioren1 waren de volgenden 
die mochten starten op de 50 meter 
vlinderslag. Nina, Femme en Naomi 
in serie 1. Femme en Naomi scherp-
ten beiden hun tijden lekker aan. Am-
ber C. en Romee knalden er in serie 2 
ook flink op los, wat voor beide dames 
resulteerde in een persoonlijk record 
van 35.14 en 39.16 seconde. Ook Jo-
chem en Liam scherpten hun tijd aan 
op de 100 meter vrijeslag. Daarna was 
het de beurt aan de meiden 400 meter 
vrije slag met Sam in serie 1. Zij wist 
maar liefst 23 seconden van haar tijd 
af te zwemmen, wat resulteerde in een 
mooi persoonlijk record van 5.29.03 
seconde. Emma en Amber B. zwom-
men de gehele race zij aan zij, de laat-
ste baan trok Emma hem goed door en 
beiden meiden wisten een persoonlijk 
record van resp. 5.23.07 en 5.24.23 se-
conde te behalen. Michael en Rick 
wisten op de 100 meter schoolslag 
ook hun tijden lekker aan te scherpen. 
Toen was het de beurt aan de heren en 
Wessel zwom tot zijn eigen verbazing 
gewoon een persoonlijk record op de 
100 meter rugslag van 1.02.13 secon-
de. Anouck R. haalde op de 200 me-
ter schoolslag 2 seconde van haar tijd 
af en Dana scherpte haar tijd aan tot 
3.08.58 seconde. Lianne, schoolslag 

specialist, wist in een hele mooie race 
een pracht van een persoonlijk record 
te behalen, 2.47.86 seconde. Sebastian,  
Roan en Tijn zetten alle drie ook een 
mooi persoonlijk record achter hun 
naam, waarbij Sebastian er maar liefst 
4 seconde vanaf wist te halen. Vervol-
gens zwom Aïcha op de 200 meter 
rug een mooi persoonlijk record van 
2.53.39 seconde. De 3 mannen Yves, 
Aage en Olaf zwommen een persoon-
lijk record waarbij de 1 minuut grens al 
knipoogt naar Aage 1.00,28 seconde, 
Yves 1.01,99 seconde en Olaf 1.01,58 
seconde. Robin mocht aantreden te-
gen haar pupillen Loïs en Beau en het 
ging toch echt niet gebeuren dat ze 
van haar gingen winnen op de 50 me-
ter vrije slag, alles werd eruit geperst: 
31.0 Robin, 31.71 Beau en 36.03 Loïs. 
Laura wist een 31.55 seconde op de 
stopwatch te zetten en Annette 29.95 
seconde. 
Daarna kwamen de minioren en ju-
nioren 1 weer in actie op de 100 me-
ter vrije slag, Romee 1.18.59, Naomi 
1.21.14, Nina 1.24.66, Femme 1.21.84 
en Amber C 1.09.75 seconde. Hierna 
mochten de jongens van start op de 
50 meter vlinderslag, Jochem 42.65, Li-
am 43.67 en Jort 43.61 seconde. Jane 
had zin in de 100 meter schoolslag en 
zwom 1.31.63 seconde. Luuk en Mi-
chael zwommen beiden een mooie 
race op de 400 meter vrije slag. Luuk 
maakte er 5.31.33 seconde van! Mi-
chael haalde ook maar liefst 32 se-
conden van zijn tijd af en Rick haal-
de er 9 seconde af. Dames 200 meter 
wisselslag leverde Beau een persoon-
lijk record op van 4 seconde. Op de 50 
meter vrije slag heren had Jos maar 1 
doel: “Winnen” en dat heeft ie gedaan: 
24.83 seconde. Lianne behaalde nog 
een persoonlijk record op de 100 me-

ter rugslag en wat zag het er soepel en 
snel uit: 1.08.24 seconde. Dana, Britt 
en Anouck finishte iets boven hun tijd. 
Bij de 200 meter schoolslag wist Se-
bastian onder de 3 minuten grens te 
duiken, 2.57.07 seconde. Aïcha en Eva 
wisten allebei op de 100 meter vrije 
slag een persoonlijk record te halen. 
De 200 meter rugslag heren: Sohrab 
2.47.11, Yves 2.53.59, Olaf 2.57.88, Aage 
2.43.00 en Ruben 2.35.77. Thomas Ver-
ouden stond als enige Oceanees klaar 
op de 200 meter vlinderslag en hij kan 
trots zijn op zichzelf: 2.29.15 seconde! 
Nog 3 estafette ploegen in actie. Op 
de 4x50 meter vrije slag heren: Ocea-
nus 2: Rick, Luuk, Sebastian en Davy 
1.58,32 seconde en Oceanus 1: Ruben, 
Tijn, Roan en Sohrab 1.51.66 seconde. 
Super tijden! De laatste estafetteploeg 
4x100 meter wisselslag met Emma, 
Amber B, Amber C en Jane 5.14.06 
seconde en toen zat het erop. Helaas 
hebben de goede prestaties niet kun-
nen voorkomen dat Oceanus is gede-
gradeerd naar de B-klasse.

Sjoelers naar NK in Barneveld
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart was 
de derde en laatste voorronde voor 
het NK Sjoelen Individueel, dat op 
18 april in Barneveld gaat plaats-
vinden. De leden van Sjoelclub 
Aalsmeer behaalden 4 prijzen. In 
de Heren Hoofdklasse A werd Al-
bert Geleijn vierde. In de Dames 
Hoofdklasse A deed Joke Schagen 
het, ondanks een buikgriepje, uit-
stekend! Ze werd tweede achter de 
ongenaakbare Simone Frijlink. Pe-
tra Houweling eindigde voor haar 
moeder Marry Verhoeven (5) op de 
vierde plaats. Tiny Amsing sloot de 
rij met een zevende plek. In de He-
ren B Hoofdklasse was Wim Eijlers 
de beste van Sjoelclub Aalsmeer. Hij 
werd vijfde, voor Paul van den Berg 
(7) en Hans van Leeuwen werd ne-
gende. Kees Kuypers mocht in de C-
Klasse wederom goud in ontvangst 
nemen. Elisa Houweling werd ze-
vende en Sjaak Siebeling werd ne-
gende. In de D-Klasse werd Rob 
Kuypers derde, Karin Geleijn zesde 
en Henk Brozius elfde. Theo van Le-
ijden had deze keer een slechte dag 
met een zesde plaats. In de G-Klas-
se werd Mirjam van den Berg prima 

derde. In het totaalklassement na 
drie selectiedagen telden de hoog-
ste 4 series (van de 6) mee voor de 
selectie voor het NK in Barneveld. 
Cock Tukker eindigde als derde en 
Albert Geleijn als vijfde in de He-
ren A. In de Dames A kwam Joke 
Schagen tot de bronzen plak, voor 
Marry Verhoeven, Petra Houweling 
en Tiny Amsing. In de Heren B ein-
digde Aalsmeer in de achterhoede: 
Paul van den Berg zevende, Wim 
Eijlers achtste en Hans van Leeu-
wen negende. Kees Kuypers mag 
zeker naar het NK, hij werd overtui-
gend nummer één in de C-Klasse. 
Elisa Houweling werd negende en 
Sjaak Siebeling twaalfde. Ook Karin 
Geleijn mag met een tweede plaats 
in de D-Klasse naar het NK. Rob 
Kuypers werd zesde en Henk Bro-
zius zag zijn dagje uit beloond met 
een dertiende plek. Theo van Le-
ijden werd in de E-Klasse tweede en 
gaat ook in Barneveld voor de prij-
zen meedoen. Mirjam van den Berg 
zit in de wachtkamer met een der-
de plaats in de eindrangschikking. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

FC Aalsmeer ruim langs U.V.V.

Zaterdag ZABO-voetbalcompetitie
Wie wint twaalfde ronde: 
Midi’s of La Furia Roja? 

Aalsmeer - Lag het aan de eerste 
lentedag of aan de aanwezige kermis? 
Beide elftallen van FC Aalsmeer bak-
ten er in de eerste helft weinig van. 
De ruime zege van de FC doet denken 
aan een flonkerend spel, maar de ruim 
130 liefhebbers zagen iets anders. De 
tweede helft en vooral het laatste deel 
liet FC Aalsmeer tegen tien man van 
U.V.V. enkele leuke combinaties zien, 
waar ook de doelpunten uitkwamen. 
FC Aalsmeer zaterdag begon veel-
belovend. Al na vijf minuten kon Mi-
chal Kocon uit een pass van Mike Vos 
hoog opverend de 1-0 binnenkoppen. 
Helaas had het scorebord een slech-
te dag en weigerde medewerking. Het 
spel van Aalsmeer was af en toe slaap-
verwekkend. Veel balbezit maar con-
stant achteruit of breed. U.V.V. - de 
oudste ploeg uit de afdeling, veel der-
tigers – vond het prima en loerde op 
de fouten achterin bij Aalsmeer. Re-
gelmatig lieten de beide backs van de 
FC steekjes vallen. Nick van der Horst 
en Karim Aref van U.V.V. deelden ook 
in de malaise. Het enige oponthoud 
in de eerste helft waren de drie gele 
kaarten aan Aalsmeer. Thomas Harte 
en Salih Yildiz hebben komende week-
end vrijaf. De verhouding gele kaarten 
in de hele wedstrijd was FC Aalsmeer 
4-U.V.V. 6. In de 61e minuut kon Issouf 
Coulibaly met een tweede gele kaart 
de kleedkamer opzoeken en kreeg 
Aalsmeer meer ruimte. Aan de ge-
le kaarten te zien denkt men aan een 
harde wedstrijd, maar het waren veelal 
kleine en domme overtredingen. Over 
de eerste helft is voor de rest weinig 
te schrijven. Het kabbelde voort, tot-
dat scheidsrechter de Haan uit Am-
stelveen voor rust afblies. De tweede 
helft bracht meer. Mike Vos bleef ach-
ter in de kleedkamer en Peter Neuvel 
was zijn vervanger. Al in de 46e minuut 
kreeg Calvin Koster een bijna niet te 
missen kans op 2-0, maar uit de pass 
van Michal Kocon en het overstapje 
van Peter Neuvel miste hij op drie me-
ter van het doel. Het beeld veranderde 
compleet in de 61e minuut toen Issouf 

Coulibaly met twee gele kaarten maar 
de kleedkamer ging. Niet omdat U.V.V. 
een man moest missen, zij hielden de 
gehele wedstrijd acht man achter de 
bal, maar bij de FC begon het te lopen. 
Uit een voorzet van Floris Dokkum 
kopte Wesley van Schaik de bal hard 
achter doelman Dylan te Niet, 2-0. En 
was het pleit beslecht. Men begon te 
voetballen en het publiek kreeg waar 
het voor kwam -leuk aanvallend voet-
bal. Goed voorwerk van Tom Doeswijk 
op rechts in de 77e minuut werd door 
Calvin Koster hard in de linkerboven-
hoek gejaagd, 3-0. Hij maakte ook de 
4-0 door goed door te jagen op een 
lange bal en liet de keeper opnieuw 
kansloos. Stefan van der Dussen en 
Bart de Jong werden in de 85e en 87e 
minuut ingebracht voor Michal Kocon 
en Sander Star. FC Aalsmeer had de 
punten binnen. Gezien de stand zal er 
weinig meer te halen zijn in deze com-
petitie. Komende zaterdag 14 maart 
speelt FC Aalsmeer thuis tegen T.A.V.V. 
uit Ter Aar, een club van ander kaliber. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie heeft drie weken stilgele-
gen. De competitie wordt zaterdag 14 
maart hervat met de twaalfde speel-
ronde. Er wordt dit weekend gespeeld 
in de Proosdijsporthal aan de Edison-
straat in Kudelstaart. Om 18.35 uur be-
gint LEMO tegen Koning Nieuwen-
dijk (Holex). Om 19.20 uur is de aftrap 
van Amsec Beveiliging tegen Polonia 
Aalsmeer. Om 20.05 uur speelt Piller 
Sport tegen Café Sportzicht. Om 20.50 
uur start Heemhorst Watersport tegen 
EZ Flower. De laatste wedstrijd begint 
om 21.35 uur en dát is de topper van 
de avond: Sportcafé de Midi’s tegen La 
Furia Roja oftewel de koploper tegen 

de nummer 2 van de ranglijst. Publiek 
is van harte welkom en de toegang is 
gratis bij de ZABO. Stand vooraf: Deel-
nemers, toeschouwers en volgers van 
de ZABO competitie hadden enige tijd 
geen inzage in de stand. Dit had te ma-
ken met zoekgeraakte wedstrijd formu-
lieren. Inmiddels is het probleem ver-
holpen en kan de ZABO bij deze de of-
ficiële ranglijst presenteren. De stand 
na elf speelronden ziet er als volgt uit: 
Sportcafé de Midi’s 11-33, La Furia Ro-
ja 11-25, Piller Sport 11-22, Polonia 
Aalsmeer 11-21, LEMO 11-21, Heem-
horst Watersport 11-15, Café Sportzicht 
11-9, Koning Nieuwendijk 11-9, EZ Flo-
wer 11-6, Amsec Beveiliging 11-3.

Nieuw-Vennep 
wint sjoelavond

Rijsenhout - Afgelopen vrijdag 6 
maart was er weer een gezellige 
speelavond bij sjoelclub Rijsenhout. 
Het aantal inschrijvingen was groot. 
Na een bijzonder geslaagde avond 
kwam het team uit Nieuw-Vennep  
als winnaar uit de bus met gemid-
deld 120.03 punten. Op twee Beins-
dorp-Lisse met gemiddeld 114.01 
punten, op drie Langeraar met ge-
middeld 108.96, op vier Rijsenhout 
met gemiddeld 106.65, op vijf ´t 
Middelpunt met gemiddeld 102.73 
en op zes Rijsenhout 2 met gemid-
deld 101.53 punten. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Michel van Galen wint finale

Handbaldames Youth op bezoek

Kudelstaart - De vorige speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye was de tien-
de van het seizoen, waardoor het aantal 
gespeelde finales tot nu toe op veertig 
kwam, namelijk tien finales op alle vier 
de niveaus. De winnaars van het twee-
de, derde en vierde niveau waren zeer 
divers. De tien finales leverden per ni-
veau negen verschillende winnaars op. 
Zo slaagde slechts Lenny Vork erin om 
twee keer het vierde niveau te winnen. 
Zij stond tot nu toe zelfs vier keer in de-
ze finale. Drie andere darters bereikten 
twee keer de finale van het vierde ni-
veau. Peter Bakker en Rob Braam won-
nen en verloren beiden een finale, ter-

wijl Wilco van Det twee keer eervol als 
tweede eindigde. De afgelopen speel-
avond leverde echter weer een nieu-
we winnaar op; Michel van Galen. Hij 
won in het verleden al eens drie keer 
het derde niveau. Tegenstander Guido 
Scholten verloor nu jammerlijk, maar 
won dit seizoen wel al het derde niveau. 
Tim van de Poel grossierde dit seizoen 
veelvuldig met finale plaatsen, op de 
afgelopen speelavond bereikte hij voor 
alweer de zevende keer dit seizoen een 
finale. Het winstpercentage lag ook 
nog eens hoog met vijf gewonnen fina-
les, waaronder die van het hoogste ni-
veau. Ook won hij het tweede én der-

Aalsmeer - Leuk om namens de da-
mes selectie van FIQAS Aalsmeer in 
te kunnen gaan op het verzoek van 
Jong jong Oranje om tegen elkaar 
een wedstrijd te spelen. De jong, 
jong oranje (Youth) selectie was op 
woensdag 4 maart al vanaf 17.00 uur 
aanwezig in de Bloemhof. De voor-
bereiding op de wedstrijd begon met 
teambesprekingen van beide teams 
en natuurlijk de warming up. Dat jong 
jong oranje een ploeg is die snel is 
en behoorlijk op elkaar ingespeeld 
is, werd al snel duidelijk. Na 9 minu-
ten spelen was de stand 7-2 in het 
voordeel van de Youth. Vooral van af-
stand  mochten ze makkelijk schieten. 
De dekking van de FIQAS dames be-
gon na 15 minuten iets beter te wer-
ken, al kon de cirkelspeelster van de 

Youth nog steeds regelmatig scoren. 
Iris maakte inmiddels de 5-9, vrij snel 
gevolgd door weer een lekkere bal 
van Lisa: 6-9. Maar dat de cirkelloop-
ster van de Youth een snelle en ge-
vaarlijke dame is bleef duidelijk. De 
Aalsmeerse dames hadden weinig 
geluk: de stand werd 6-11. Maar ook 
bij de Youth werd er geoefend met 
spelsituaties en wel eens een aan-
val niet goed benut. De FIQAS dames 
gingen wel iets beter verdedigen en 
ook de effectiviteit van de aanvallen 
werd iets beter, al scoren ze nog wel 
te weinig. De dames gingen rusten bij 
7-12. Jammer, maar wel leuk en leer-
zaam en daar ligt in deze wedstrijd 
natuurlijk de nadruk op. In de twee-
de helft was het snel 10-15. Varousc-
ka stond inmiddels in het doel. Toen 

Winnaar Michel (links) naast Guido.

de niveau maar liefst twee keer. Op 
de afgelopen speelavond verloor Tim 
echter de finale van Ronald Baars, die 
daarmee op zes gewonnen finales ooit 
kwam. Nick Tesselaar debuteerde sterk 
met een halve finale plaats op het der-
de niveau. Ook Jan Berk was goed be-
zig door de andere halve finale te be-
reiken. Op het tweede niveau werd 
William Hunitetu de negende winnaar 
van het seizoen, ten koste van Rem-
co Maarse in de finale. Het hoogste 
niveau telde daarentegen slechts vier 
winnaars tot nu toe. Danny Zorn won 
maar liefst zes keer, William twee, Pa-
trick van Santen en Tim één. Op de af-
gelopen speelavond schitterden voor 
de derde keer dit seizoen twee Danny’s 
in de finale. Danny de Hartog eindigde 
echter evenzoveel keer eervol als twee-
de. Roy de Jong had met een finish van 
108 de Hoogste Uitgooi van de avond. 
Frappant was dat hij zodoende niet al-
leen een grote fles bier won, maar ook 
nog eens zijn eigen getal met het Mys-
tery Out rad wist te draaien, wat goed 
was voor de geldpot. Overigens bereik-
te Roy ook nog eens knap de halve fi-
nale van de winnaarronde. Pieter Lan-
gelaan mocht voor de vijfde keer ooit 
aanleggen voor het spel de Triple Pot, 
helaas wist hij de juiste triple niet te ra-
ken. Op de website www.poelseye.nl 
is allerlei informatie over de dartclub 
Poel’s Eye te lezen. De volgende speel-
avond is morgen, vrijdag 13 maart. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft een 
open deuren beleid, lidmaatschap of 
van te voren opgeven is niet nodig, be-
langstellenden zijn van harte welkom in 
het Dorpshuis. 

het spel weer wat evenwichtiger werd 
kreeg de Youth weer meer grip, terwijl 
de dames van FIQAS het aan de cir-
kel weer wat te vaak lieten liggen en 
de kansen iets minder goed wisten te 
benutten. Wat wel opviel is dat beide 
teams gretig bleven op de bal en dat 
was terug te zien aan het laatste deel 
van het scoreverloop: 19-24 met nog 
4 minuten te spelen. FIQAS Aalsmeer 
miste nog een keer van afstand, maar 
bleef aandringen. Er was weer score 
van Kelsey en nog een break out van 
Lisa en dat bracht de stand op 22-25 
met nog 1 minuut op de klok. Uitein-
delijk werd het 27-24 voor de Youth, 
die de terechte winnaar was van een 
goede oefenwedstrijd voor beide 
teams: mooi om tegen elkaar te heb-
ben gespeeld! 

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 13 
maart is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom. De zaal 
van het buurthuis in de Roerdom-
plaan 3 gaat open om 19.30 uur. 
Vanaf 20.00 uur. worden de kaarten 
verdeeld. De koffie en thee staan 
klaar. Het klaverjassen op 6 maart is 
gewonnen door Paul van Aalst met 
5154 punten, op twee Plony de Lan-
gen met 5113 punten en op drie is 
Ans Doeswijk geëindigd met 5095 
punten. De poedelprijs was voor 
Ben Johannessen met 3750 punten.

Kees wint 
dartavond

Aalsmeer - Deze keer was het dar-
ten niet alleen van hoog niveau, er 
werd ook hoog uitgegooid. De hoog-
ste was van Daniél Stokkel die een fi-
nish had van 115. Hij behaalde hier-
mee niet de eerste plaats. Deze was 
voor Kees de Lange, die net even 
beter zijn dubbels uitgooide. Da-
niél werd tweede en op drie is Fran-
klin Dolk geëindigd met een uitgooi 
van 72. In de verliezers ronde was 
de hoogste eer voor Ted van Galen, 
gevolgd door Sander ter Schure en 
Hans Dolk. Iedere dinsdagavond is er 
vanaf 20.00 uur darten in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De deur 
is open vanaf 19.30 uur.

Gerrit wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart, – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaar middag in Dorpshuis 
’t Podium van 13.30 tot 16.30 uur. 
Op donderdag 5 maart is het kaar-
ten gewonnen door Gerrit v/d Geest 
met 5599 punten, op twee is Coby 
van Weerdenburg geëindigd met 
5369 punten en op drie Nico de 
Ron met 5221 punten. Bij het joke-
ren behaalde Bets Teunen met 112 
punten de hoogste eer en Henny 
de Wit werd met 294 punten twee-
de. Belangstelling voor deze gezelli-
ge kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken en  meedoen. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.
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