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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Exposities 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 19-3 t/m zo 3-4 2016
HemelVAArT/PinksTeren 

do 5-5 t/m ma 16-5 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekCheck voor de nieuwste vacatures zeker onze site!

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

AVE_adv_45x50_krant.indd   1 08-03-16   12:19

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

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

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Te Koop
Ophelialaan 61 aalsmeer

Volledig gemoderniseerde jaren 
30 hoekwoning met eigen oprit 
voor meerdere auto’s en ruime 
vrijstaande garage in de wijk 
Stommeer nabij het centrum van  
Aalsmeer en jachthaven Dragt.

Prijs: e 399.000 k.k.

Voor informatie of 
bezichtiging:

www.pvdG.nl / paul@pvdG.nl
Telefoon: 06-51460888

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Woensdag 6 april:

referendum over 
samenWerkingsakkoord 

oekraïne
kijk verderop in deze krant.

InformatIeavond ontwerp 
bestemmIngsplan Zwarteweg 
donderdag 31 maart In gemeentehuIs aalsmeer

dinsdag 15 maart 2016 heeft het College van burgemeester en 
wethouders besloten het ontwerp bestemmingsplan Zwarteweg, 
met bijbehorende stukken, vanaf vrijdag 18 maart gedurende zes 
weken ter inzage te leggen. om iedereen over het bestemmingsplan 
te informeren organiseert de gemeente op 31 maart van 19.30 uur 
tot 21.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis. 

Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. 

Het programma is als volgt:
19.30 uur Ontvangst
19.45 uur Centrale presentatie / uitleg van het ontwerp 
 bestemmingsplan, de procedure en de verkavelingsopzet
20.15-21.00 uur Inloopgedeelte waarin u gerichte vragen kunt stellen 
 over het bestemmingsplan en het nieuwbouwplan

Het deelgebied Zwarteweg is onderdeel van het project “De Tuinen 
van Aalsmeer”. Het totale project richt zich op de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg en de invulling van de onbebouwde 
gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen. 

Deze avond gaat over de bestemmingsplanprocedure. Er is nog geen 
informatie beschikbaar over de woningen; meer informatie hierover 
zal bekend zijn bij start verkoop van de woningen later dit jaar. 

 

graag tot 31 maart!

ADVERTEREN?
IN DE

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

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer massaal in actie tijdens NL doet

Recordopbrengst zwerfvuil 
na Westeinder Corvee
Aalsmeer - In het kader van NL 
Doet is afgelopen vrijdag 11 en za-
terdag 12 maart fl ink de handen uit 
de mouwen gestoken door bedrij-
ven en vrijwilligers. Ook de politiek 
ging aan de slag. Er is gewerkt in 
de tuinen van zorgcentra Aelsmeer 
en ‘t Kloosterhof, er zijn pannenkoe-
ken gebakken en er zijn fi etstoch-
ten gemaakt met bewoners van de 
ouderencentra. Ook kinderboerde-
rij Boerenvreugd kreeg ‘doeners’ op 
visite om een verblijf voor de kalfjes 
te bouwen. Op zaterdag ging SPIE 
met een grote groep vrijwilligers het 
water op voor de jaarlijkse West-
einder Corvee. Aan boord van een 
van de vele boten ook burgemees-
ter Jeroen Nobel en wethouder Jop 
Tas. Ook zij hebben geholpen met 

Inwoner betrapt 
drie autodieven

Kudelstaart - In de nacht van 
maandag 14 op dinsdag 15 maart 
is geprobeerd in te breken in een 
zilverkleurige Volkswagen Polo. 
De auto stond geparkeerd in het 
Einthovenhof. Rond kwart voor zes 
in de ochtend zag een inwoner drie 
mannen uit een blauwe Volkswa-
gen Golf stappen en naar de au-
to toe lopen. De getuige vertrouw-
de het niet en heeft de politie ge-
beld. De drie mannen ontdekten op 
dat moment dat ze betrapt werden 
en gingen er als een haas vandoor 
richting de Kamerlingh Onnesweg. 
Agenten waren heel snel ter plaat-
se, maar de zoektocht heeft niet tot 
aanhoudingen geleid. De mannen 
zijn niet aangetroffen. In de blauwe 
Golf van de twee vonden agenten 
valse autosleutels. In de openstaan-
de kofferbak lag allerlei gereed-
schap. De blauwe Golf bleek gesto-
len te zijn. Om half negen in de och-
tend van dinsdag 15 maart kwam de 
eigenaar aangifte doen van diefstal 
van zijn auto uit Amsterdam-Oost. 
De auto is door de politie in beslag 
genomen en gaat na onderzoek op 
sporen retour naar de eigenaar, die 
dus eigenlijk heel kort zonder zijn 
VW Golf heeft gezeten.

het schoner maken van de Poel. 
Het bleek opnieuw geen overbodige 
luxe. Kapotte stoelen, emmers met 
gaten, oud plastic, banden, afge-
dankt hout en zelfs een bootje met 
een ‘dikke’ scheur en een verroes-
te fi ets. De Westeinder Corvee bleek 
ook dit jaar geen overbodige luxe. Er 
is een record hoeveelheid zwerfvuil 
van de Poel gehaald, liefst 5,8 ton. 
Eigenlijk om te schamen. De West-
einderplassen verdienen meer res-
pect. Complimenten aan alle vrijwil-
ligers beide dagen. Jullie zijn alle-
maal toppers!

Feestavond SPIE
Voor SPIE wacht aanstaande vrijdag 
18 maart alweer de volgende acti-
viteit. Het heeft met water en bo-
ten te maken, maar is van een heel 
ander kaliber. De jaarlijkse feest-
avond vindt plaats en tijdens deze 
altijd gezellige bijeenkomst worden 
de thema’s bekend gemaakt van de 
Juniorrace en de Pramenrace. Voor 
alle deelnemers, die de thema’s nog 
niet via de wandelgangen en rod-
dels gehoord hebben, een span-
nend moment. Wat heeft het be-
stuur in het dertigste jubileumjaar 

bedacht? Nagenieten van de afge-
lopen Pramenrace en alvast met el-
kaar proosten op de tocht der toch-
ten in september kan vrijdag vanaf 
20.00 uur in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. 

Opschoonactie in Centrum
En voor wie nog een ochtend de 
handen uit de mouwen wil ste-
ken: Aanstaande zaterdag 19 
maart is het Landelijke Opschoon-
dag en daarom organiseert Garby 
Aalsmeer een opschoonactie. Dit 
keer in het Dorp, rond het Praam-
plein, het Molenpad en de Zijd-
straat. Dit hangt af van het aantal 
aanmeldingen! Verzamelen vanaf 
9.30 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 onder het genot van 
een kopje koffi e of thee. Om circa 
10.00 uur geeft Garby Aalsmeer een 
openingstoespraak en daarna gaat 
de groep aan de slag tot een uur-
tje of 13.00 uur en sluit daarna weer 
in De Oude Veiling af met een kop 
soep. Ook kinderen zijn welkom! 
Er zijn prikkers, handschoenen en 
vestjes. Aanmelden is een vereiste 
en kan via Garby.aalsmeer@gmail.
com.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.500

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!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Bezoek eens een strafzitting
Objection, your honor! In Ameri-
kaanse televisieseries zien we bij 
strafzittingen vaak de vonken er-
van af vliegen: de advocaat weet 
de verdachte vrij te pleiten door 
het bewijs met sterke argumen-
ten in twijfel te trekken, of de 
aanklager redeneert de verdach-
te juist met een vlammend be-
toog achter de tralies. In de Ne-
derlandse rechtszaal is de gang 
van zaken lang niet zoals op de te-
levisie, hoewel stevige discussies 
vaak niet geweerd worden. Het is 
aan te raden om eens zo’n zitting 
te bezoeken, omdat u dan zelf een 
beeld kunt krijgen van hoe zo’n 
zitting verloopt. Het bezoeken 
van een strafzitting kan gemakke-
lijk: bijna alle zittingen zijn name-
lijk toegankelijk voor belangstel-
lenden. 

De strafzitting is openbaar we-
gens een principiële reden. In Ne-
derland zijn de rechter en de offi-
cier van justitie niet op democra-
tische wijze gekozen. Ook kennen 
we in Nederland geen juryrecht-
spraak, waarin het publiek in-
vloed kan uitoefenen op de beslis-
sing van een rechter. Door een te-
rechtzitting bij te wonen, kan het 
publiek toch controle uitoefenen 
op de rechter en OM. Die open-
baarheid was vooral belangrijk in 
de tijd dat er veel minder (snel-
le) media bestonden; nu zijn veel 
grote zaken bijna rechtstreeks vol-
gen via Twitter. In sommige geval-
len kan de rechter er overigens 
wel voor kiezen om de zaak af te 
schermen voor pers en publiek, 
zoals zaken waarin de verdach-
te minderjarig is. De privacy van 

de verdachte weegt in zo’n zaak 
zwaarder dan het publieke be-
lang om de zaak openbaar te be-
handelen. 

Dan het praktische gedeelte: als u 
een strafzitting wilt bijwonen, dan 
kunt u in de agendastrafzittingen 
kijken of er zaken zijn die u inte-
ressant vindt. De agendastrafzit-
tingen vindt u op de site van het 
OM (www.om.nl). Ook kunt u op 
een doordeweekse dag naar het 
gerechtsgebouw komen en u mel-
den bij de portier. Vergeet niet uw 
identiteitsbewijs mee te nemen. 
Nadat u door de detectiepoort 
bent gelopen, vraagt u bij de bode 
welke zittingen er plaatsvinden. 
De bode kan u vervolgens verwij-
zen naar de juiste rechtszaal. De 
duur van een zitting hangt af van 
de omvang van de zaak: een inge-
wikkelde overval kan bijvoorbeeld 
zo een paar uur, of zelfs meerde-
re zittingen, in beslag nemen. Zo’n 
zaak wordt dan door drie rechters 
in de meervoudige kamer behan-
deld. Maar bij een simpele win-
keldiefstal kan een politierechter 
al na 15 minuten een uitspraak 
doen.

Is het voor u niet mogelijk om 
een strafzitting te bezoeken, maar 
bent u wel benieuwd naar het 
oordeel van de rechter in een be-
paalde zaak? Dan kunt u via het 
internet bekijken hoe een straf-
zitting is verlopen; zo worden veel 
- gemotiveerde - strafvonnissen 
kort na de uitspraak geplaatst op 
www.rechtspraak.nl. In de grote-
re zaken publiceert het OM ook 
zelf persberichten op www.om.nl.

Column 6

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Waar is Wollie?
Aalsmeer - De rood met witte kater 
Wollie wordt vermist. Wollie is ma-
ger en heeft een redelijk opvallende 
bult aan de (linker) zijkant van zijn 
buik ten gevolge van navelbreuk. 
Hij draagt geen halsbandje en is 
niet gechipt. Wollie is ongeveer 11 
jaar oud. Het wit zit vooral op zijn 
buik, borst, de poten en zijn hoofd-
je. Sinds 9 maart is de kat vermist. 
Wollie moest geopereerd worden 
bij de dierenarts in de Hadleystraat. 
Hier was hij het helemaal niet mee 
eens en brak dwars door zijn deur-
tje van de reismand. Hij liep richting 
dorp, Jozefschool, Bacchus, maar 
ook de begraafplaats zou mogelijk 
zijn. Ook de wijk Baanvak en Sein-
post zijn natuurlijk heel dichtbij. Wie 
heeft Wollie gezien? Hij is in princi-
pe niet bang en goed benaderbaar. 
Wie meer weet wordt gevraagd con-
tact op te nemen met Pien Francis 
via 06-44658111.

Bijbelverhalen in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdagavond 
23 maart van 19.45 tot 20.45 uur 
worden Bijbelverhalen verteld. In 
films, muziek, boeken en schilderij-
en wordt regelmatig verwezen naar 
verhalen uit de christelijke cultuur. 
Ook op televisie en in de sociale me-
dia komen deze onderwerpen voor-
bij. Wat (meer) hier over weten? De 
Oost-Inn geeft nu die mogelijkheid. 
Woensdag gaat het verhaal over Pa-
sen, opstanding en leven. Belang-
stellenden zijn van harte welkom in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Start collecte Reumafonds
Aalsmeer - Het Reumafonds houdt 
binnenkort de jaarlijkse landelijke 
collecte. In de week van 21 tot en 
met 26 maart komen ruim 60.000 
vrijwilligers in actie om door heel 
Nederland geld op te halen voor 
de bestrijding van reuma. Ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart vinden 
huis aan huis collectes plaats. In 
Nederland leven bijna twee miljoen 
mensen met deze ingrijpende aan-
doening, die niet te genezen of te 
voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw bijdrage 
hard nodig. 

Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide on-
zichtbare kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een verza-
melnaam voor ruim 100 aandoenin-
gen aan botten, gewrichten en spie-
ren. Het is een auto-immuunziekte. 
Dit betekent dat het natuurlijke af-

weersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. 
Hierdoor hebben mensen met reu-
ma vaak last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en is bewe-
gen pijnlijk. Reuma is een ingrijpen-
de aandoening en kan jong en oud 
overkomen. Steun van iedere Ne-
derlander blijft nodig. Het Reuma-
fonds strijdt al 90 jaar voor een be-
ter leven met reuma. Nu en in de 
toekomst. 
Het fonds financiert onderzoek naar 
betere behandelmethoden en naar 
de oorzaak van reuma. Er wordt 
voorlichting gegeven, ondersteu-
ning aan patiëntenactiviteiten en 
het fonds komt op voor de belangen 
van mensen met reuma bij politiek 
en zorg. Dat brengt steeds een stap 
dichter bij een wereld zonder reuma. 
Het Reumafonds is blij met iedere 
gift die hieraan bijdraagt. Bankre-
keningnr: NL86RABO0123040000, 
Kijk voor meer informatie op www.
reumafonds.nl

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

G.H. Frederikze, Harderwijk. Or-
ganist: F. van Santen. Woensdag 
23 maart 19.30u. halfuursdienst.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. W.M. Dekker, Waddinx-
veen. Organist: Th. Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Gor Khatchiky-
an. Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.F. 
Ezinga, Westbroek en 16.30u. 
met ds. P.J. Wey, Hardinxveld. 

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

Woordcommunieviering. Zondag 
9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

orthodoxe kerkdiensten. Zater-
dag 17.30u. Avondgebed en zon-
dag 10u. Goddelijke Liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. John 
Vrijhof. Om 16.30u. Ff zingen.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering 

m.m.v. kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 29 maart met Peter Slagter. 
Thema: De profetie van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 21 maart 
20u. met br. Frank Ouweneel.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. drs. Rob 

Kool. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker 

Sven Leeuwestein. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool.

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

bet Geijlvoet. Collecte: Doops-
gezind Wereldwerk. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. kinderdienst met 
ds. A. Moolenaar, Lisse.

Zondag 
20 maart 

Jaarvergadering 
Groei & Bloei

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 
maart houdt de afdeling KMTP Groei 
& Bloei haar jaarvergadering in het 
veilinggebouw van de Historische 
Tuin. De vergadering begint om 10.00 
uur en tijdens de vergadering zal de 
tweejaarlijkse D. Jongkind Mzn. Prijs 
worden uitgereikt. Deze keer valt 
de eer te beurt aan Dick Maarsen. 
Naast het dagelijks leiding geven bij 
het kweken van de ‘oudere’ gewas-
sen geeft hij ook sturing aan de vele 
vrijwilligers. Ook is hij de deskundi-
ge bij de reorganisatie van het Serin-
gen park. De vergadering wordt deze 
keer afgesloten met een veiling van 
bijzondere bloemen en planten onder 
leiding van Coos Buis. Belangstellen-
den zijn welkom.  De Historische Tuin 
is bereikbaar via het Praamplein.

Ruim 260 hardlopers
Mooie, snelle prestaties 
bij de Westeinderloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
13 maart is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Westeinder-
loop gehouden. Net als voorgaan-
de jaren kon er worden meegedaan 
aan een 10 of een 5 kilometer. Voor 
de jeugd tot en met 12 jaar was er 
de 1 kilometer baanloop. Zondag-
ochtend scheen de zon uitbundig, 
de voorbode van een mooie dag. 
Ruim 260 hardlopers kwamen op 
het evenement af. 
Maar liefst 64 jongens en meis-
jes deden mee aan de 1 kilometer 
baanloop. Er werden twee en een 
halve ronde gelopen op de atle-
tiekbaan om vervolgens een mooie 
medaille te verdienen. Voor de drie 
snelste meisjes en jongens was er 
bovendien ook een mooie beker.
Bij de meisjes van 5 t/m 8 jaar was 
Tessa Yntema het snelst met 4:37, 
gevolgd door Carice Heemskerk 
met 4:47 en Rixt Poelstra met 4:51.
Bij de meisjes van 9 t/m 12 jaar 
kwam Gwen Alewijnse als eer-
ste over de finish met 4:01, twee-
de werd Julie Witteveen met 4:11 en 
derde werd Nicky Verlaan met 4:17.
In de categorie jongens van 5 t/m 
8 jaar werd Justin Alewijnse eerste 
met 3:58. Naast hem op het podi-
um stonden Bo Bruine de Bruin met 
3:59 en Steven Waasdorp met 4:11.
Bij de jongens 9 t/m 12 jaar waren 
plek 1, 2 en 3 voor respectievelijk 
Graeme ‘t Hoen 3:39, Rink Rewijk 
3:41 en Diego van Laar 3:44.
Daarna kwam de 5 kilometer Bij 
de dames tot 45 jaar won Nadi-

ne Duursma met 22:14, gevolgd 
door Kirsten Heemskerk met 24:04 
en Martyna Gawrys met 29:05. Bij 
de dames 45+ was het podium 
voor Mirjam Colijn 25:48, Nicolette 
Steegeling Bakvis 25:55 en Jeanet-
te Tas 27:58. Bij de heren tot 45 jaar 
waren posities 1 tot en met 3 voor 
Rik Groenendijk 18:15, Sander Eijs 
18:58 en Damian Florek 21:42 en bij 
de heren 45+ voor Jan Pieter Baars 
19:34, John van Laar 20:32 en Kees 
Schouten 22:22. Tot slot de 10 kilo-
meter. Bij de dames tot 45 jaar won 
de supersnelle Michelle Rannacher 
met 36:55, gevolgd door Evelien 
Zandvliet in 44:53 en Tamara Kwint 
in 50:48. Bij de dames 45+ was het 
podium voor Thecla de Jongh 44:41, 
Yildiz Kurt 47:14 en Marjan Van Gin-
kel 47:39. Bij de heren tot 45 jaar 
waren posities 1 tot en met 3 voor 
Sjoerd Heemskerk 34:39, Felix Rec-
kendrees 36:54 en Jochem Loos 
37:18. Bij de heren 45+ voor John de 
Wit Huissteden in 37:08, Leo Martijn 
38:19 en Nico Verkade 38:44.
Ook dit jaar werd een hardloopcli-
nic voor deze loop georganiseerd. 
In 12 weken tijd werd een groep 
van 40 deelnemers klaargestoomd 
voor de Westeinderloop, een mooie 
en sportieve prestatie. De Westein-
derloop 2016 is weer een succesvol 
evenement geweest. De organisa-
tie bedankt de hoofdsponsor West-
einder Adviesgroep en de vele vrij-
willigers. Kijk voor meer informa-
tie, foto’s en de volledige uitslag op  
www.avaalsmeer.nl

Atletiek
Corné Timmer negentiende 
bij NK cross in Oldenzaal
Aalsmeer - Op zondagmiddag 13 
maart vond in recreatiegebied Het 
Hulsbeek in Oldenzaal het NK cross 
plaats voor junioren en senioren. 
Corné Timmer liep na een wat stroef 
begonnen crossseizoen een ster-
ke race bij de junioren A, waarbij hij 
duidelijke progressie liet zien. Naar-
mate de 7800 meter lange race vor-
derde liep Corné, die het moet heb-
ben van de langere afstanden, van-
uit het middenveld steeds verder 
naar voren, waarbij hij een groot 
aantal atleten inhaalde. Corné fi-
nishte uiteindelijk als 19e. Teamge-
noot Stefan de Vries startte voor het 
eerst op de korte cross (2500 meter) 
bij de senioren. Stefan, oud 400 me-
ter loper, heeft er voor gekozen om 
het komend baanseizoen zich naast 
de 400 meter vooral te gaan rich-
ten op de 800 meter. Voor Stefan re-
sulteerde dit uiteindelijk in een 69e 
plaats.

Senioren en masters 
Afgelopen zondag 13 maart nam 
Erica Belandi, vrouwen masters 40, 
deel aan een 30 kilometer wed-
strijd in Spaarnwoude. Erica liep 
deze wedstrijd als voorbereiding 
op de marathon van Rotterdam, 
die volgende maand op zondag 10 
april wordt gelopen. Erica liep de-
ze 30 kilometer in een snelle tijd van 
2.09.456 uur en zij was daarmee de 
eerste dame in deze goed bezet-
te wedstrijd. De tijd laat zijn dat zij 

in vorm begint te raken voor de ma-
rathon. Gastatlete Michelle Ranna-
cher, die 3 maanden als stagiaire in 
Aalsmeer werkt en in die periode bij 
AV Aalsmeer meetraint, won afgelo-
pen woensdag 9 maart de 5 kilome-
ter baanloop bij AV Aalsmeer in een 
schitterende tijd van 18.19.62 minu-
ten. Het was een goede voorberei-
ding voor de Westeinderloop, waar 
zij de 10 kilometer liep een dik per-
soonlijk record boekte van 36.55 mi-
nuten. Tijdens dezelfde wedstrijd 
liep Rens de Bok voor het eerst on-
der de 36 minuten en hij verbeterde 
zijn persoonlijke record op de 10 ki-
lometer tot 35.54 minuten. 



Muziek/Theater/Cabaret
Donderdag 17 maart:
* Magie met een lach in Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 20u.
Vrijdag 18 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg van 20.30 tot 01u.
Zaterdag 19 maart:
* Eerste voorronde Popprijs Am-
stelland in N201, Zwarteweg met 
Switchboard, Blind Summit, Beyond 
The Joke, The Estate en Type 2 van-
af 20.30u.
* Grunge Live in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 21.30u.
* Cabaretier Martijn Hillenius met 
‘De man in bonus’ in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.
Zondag 20 maart:
* Middagconcert ACOV met werken 
die horen bij passietijd in Open Hof 
kerk, Ophelialaan vanaf 15.30u.
* Lankmoed met ‘Onvergetelijk’ bij 
Bob en Gon in The Club, Studio’s 
Aalsmeer vanaf 15.30u.
* Junior Mack met band in The 
Shack, Schipholdijk 253a, Oude 
Meer vanaf 16u.

Films
Donderdag 17 maart:
* Film ‘Publieke Werken’ in Bios-
coop Aalsmeer, Van Cleeffkade van-
af 18.45u. Ook maandag, woensdag 
om 18.45u., zondag 21u.
Vrijdag 18 maart:
* Dramafilm ‘Spotlight’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Vrijdag en dinsdag van-
af 21u.

Exposities
Tot en met 24 april:
* Schilderijen en tekeningen van 
Appie Smulders en Mai van Oers in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open: zaterdag en zondag 13 
tot 17u. 
Zaterdag 19 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. 
20 tot en met 28 maart:
* Expositie ‘De 14 Staties’, initiatief 
zes geloofsgemeenschappen, in 
Oude Veiling, Marktstraat. Alle da-
gen van 15 tot 21u. Zondag opening 
om 15.30 uur door wethouder.
Zondag 20 maart:
* Themamiddag met expositie over 
Seringenpark in Historische Tuin, in-
gang Praamplein, vanaf 13.30u. Vei-
ling seringen om 15u.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen 
en Judith Keessen in gemeentehuis. 
Woensdag 30 maart lezing Tiny 
Nijssen over expositie vanaf 20u.

Diversen
Donderdag 17 maart:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* OVAK te gast bij brandweer in ka-

zerne Zwarteweg vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Paaskien Vogelvereniging in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Vrijdag 18 maart:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Open hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.
* Feestavond SPIE met bekendma-
king thema’s Pramenrace en Junior-
race in The Beach, Oosteinderweg 
247a vanaf 20u.
* Lezing schrijver Arthur Japin over 
‘De Gevleugelde’ in Oude Veiling, 
Marktstraat van 20.15 tot 22u.
* Paasdrive bij De Kleine Poel in 
Noorddamcentrum, Bovenkerk, 20u.
* Spiritueel café in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.
Zaterdag 19 maart:
* Landelijke opschoondag. Garby 
in actie in Centrum van 10 tot 13u. 
Verzamelen bij Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 9.30u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in Dorpshuis,10.30 tot 12.30u.
* Speelgoed- en kledingbeurs voor 
‘Kinderen op de vlucht’ in De Bin-
ding, Zijdstraat 53 van 10.30 tot 15u.
Maandag 21 maart:
* Kaarten bij Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 22 maart:
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Paasdrive bij Ons Genoegen in 
OTT Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 23 maart:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot 
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. 
* Introductie Walking Football bij 
FCA, Beethovenlaan vanaf 10u.
* Video-opera bij Nivon in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 14u.
Donderdag 24 maart:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Zaterdag 19 maart:
* Jaarvergadering Groei & Bloei in 
Historische Tuin. Ingang Praamplein 
vanaf 10u.
Dinsdag 22 maart:
* Vergadering commissie Ruimte 
en Economie in gemeentehuis van-
af 20u. Onder andere over aankoop 
loswal Herenweg.
Woensdag 23 maart:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u. Onder andere over 
herinrichting raadzaal.

Bijeenkomsten
Donderdag 17 maart:
* Open dag zorgcentrum Klooster-
hof, Clematisstraat van 10 tot 16u.
* Eerste diabetescafé in Seringen-
horst, Parklaan 27 van 15 tot 17u.
Dinsdag 22 maart:
* Eerste vrijwilligersborrel in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 18-20.30u.

The Anchor Creek uit Amstelveen, de winnende band van vorig jaar.

Eerste voorronde Popprijs 
Amstelland in N201
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart is 
de eerste voorronde van de Popprijs 
Amstelland in N201 aan de Zwarte-
weg. De Popprijs Amstelland is op-
gericht om nieuw muzikaal talent te 
stimuleren. Dit jaar is alweer de ze-
ventiende editie van deze bandcom-
petitie. In totaal tien bands zullen in 
N201 verdeeld over twee voorron-
des de strijd aangaan voor een plek 
in de finale op 20 mei in P60.
De Popprijs is in het leven geroe-
pen als wedstrijd en opstap voor 
talentvolle bands uit de regio Am-
stelland. Hierin krijgen zij de kans 
om podiumervaring op te doen en 
mooie prijzen te winnen waarmee 
de bands zichzelf verder kunnen 
ontwikkelen. Zaterdag 19 maart is 
de eerste voorronde waar de bands 
Switchboard, Blind Summit, Beyond 
The Joke, The Estate & Type 2 hun 
beste beentje voor zullen zetten om 
door te kunnen naar de finale.
Voor iedereen die iets met mu-
ziek heeft is de Popprijs elk jaar 

een buitengewoon gezellige avond 
om naartoe te gaan, vol met nieu-
we muziek variërend van pop, jazz, 
funk, rock, punk en alles er tussen-
in. Het publiek heeft ook een be-
langrijke stem, want uiteindelijk 
wordt één band door het publiek 
gekozen als finalist; De band die de 
meeste stemmen krijgt van het pu-
bliek gaat door.
De jury zal bij elke voorronde na af-
loop van de optredens één band 
kiezen die zeker is van een finale-
plaats. De andere finalist zal sa-
men met de winnaars van voorron-
de twee en de publieksprijswinnaar 
bekend gemaakt aan het einde van 
de tweede voorronde. De tweede 
voorronde is ook in N201 en vindt 
op 16 april plaats.
N201 is zaterdag open vanaf 20.00 
uur. De eerste band begint al vroeg 
dus kom op tijd om niets te missen!
De entree is gratis. Meer info en up-
dates zijn te vinden op de facebook-
pagina van Popprijs Amstelland.

Muzikale reis op zondagmiddag
Junior Mack in The Shack
Oude Meer - De veelzijdige én fan-
tastische Junior Mack uit Amerika 
heeft gekozen om zijn korte tour van 
4 dagen af te sluiten in Oude Meer, 
en daarmee heeft The Shack voor 
aanstaande zondag 20 maart weer 
een muzikant van wereldformaat in 
huis gehaald met in zijn band nie-
mand minder dan Richard van Ber-
gen, Jody van Ooijen en Bart Kamp! 
De Amerikaanse Junior Mack is een 
doorgewinterde muzikant en in het 
bezit van een prachtige warme soul-
stem. Hij betovert zijn publiek en 
weet ze te boeien met zijn soulvolle 
interpretatie van de blues, en neemt 
daarmee de luisteraar mee op een 
muzikale reis. Een reis die je van het 
begin tot het eind blijft boeien, met 
uitstapjes naar rock, soul en gospel. 
Hij speelt al gitaar sinds zijn negen-
de en werd beïnvloed door onder 
andere Duane Allman, Jan Akker-
man, die overigens een groot fan is 
van Junior Mack, en Wes Montgo-
mery. De vocale invloeden van Sam 
Cooke en Greg Allman zijn ook al-
lemaal terug te horen in Mr. Juni-
or Mack himself! Een optreden voor 
Pops Staples, én de enthousiaste 
en bemoedigende reactie van zo-
wel Pops zelf als van Mavis Staples, 
gaf hem het welbekende duwtje in 
de rug om zijn muziek te presente-
ren aan een breder publiek. Sinds-
dien heeft Junior Mack een CV om 
u tegen te zeggen. Junior speelt met 
The Heritage Blues Orchestra, die 
over de hele wereld furore maakt, en 
heeft gewerkt met The Allman Bro-
thers Band, Warren Haynes, Gov’t 
Mule, Derek Trucks, Honeyboy Ed-
wards en Cyndi Lauper. En zoals ge-
zegd heeft Junior klasse-muzikan-

ten om zich heen verzameld, muzi-
kanten die The Shack héél graag op 
haar podium heeft staan: Richard 
van Bergen (gitaar), Jody van Ooijen 
(drums) en Bart Kamp (basgitaar). 
Een heerlijke soulvolle middag. The 
Shack is zondag 20 maart geopend 
vanaf 15.00 uur, aanvang van Juni-
or Mack is om 16.00 uur. Entree 10 
euro. 

Van Morrison
Zondag 27 maart, op eerste Paas-
dag, een fenomenale tribute aan 
Van The Man. Om een ode te bren-
gen aan Van Morrison, moet je als 
muzikant wel wat in je mars heb-
ben. Dat vraagt om een geweldig 
stel muzikanten dus! De eer is aan 
die muzikale kanjers uit Woodstock 
The Story en wellicht ken je ze ook 
nog uit de Joe Cocker tribute in The 
Shack. Martin van der Starre op 
zang, Matthijs van Noort op toet-
sen, Thomas Meeuwis op bas, Da-
vid Aferiat op gitaar, Tim Beudel op 
drums en Pieter van Houte op sax.
Dus kom na de Paasbrunch lekker 
uitbuiken in The Shack!

Eerste optreden Remband
En maandag 28 maart, tweede 
Paasdag, de Remband op het po-
dium van The Shack! Remco Mille-
naar, Remco de Hundt, Hans Mil-
lenaar, Ron Schalkwijk en Ab Han-
sen in een nieuwe band. Remband 
speelt onder andere geweldige klas-
siekers uit de jaren zeventig met in 
de hoofdrol de piano en hammond! 
Heel bijzonder én goed!
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Zaterdag cabaret in Bacchus
Martijn Hillenius brengt 
‘De man in bonus’
Aalsmeer - Cabaretier Martijn Hil-
lenius brengt zaterdag 19 maart de 
voorstelling ‘De man in bonus’ in 
cultureel café Bacchus. Het gaat 
goed met Martijn . Vindt hij zelf. En 
als je zelf vindt dat het goed met je 
gaat, vinden anderen dat meestal 
ook. En wanneer niet alleen jijzelf, 
maar ook de anderen vinden  dat 
het goed met je gaat, ja, dan zal het 
wel waar zijn. In ‘De man in bonus’ 
gaat Martijn op zoek naar het ge-
heim van de voorspoed. Met hilari-
sche muzikale acts, rake typeringen 
en scherpe overdenkingen neemt 
hij u mee op zijn zoektocht. Natuur-
lijk. Om tot het positieve te komen 
moet soms ook het negatieve wor-
den ondergaan. Maar uiteindelijk 
zult u in de plus eindigen. Dat is be-
loofd. Martijn Hillenius is in 2002 af-
gestudeerd aan de Hogeschool voor 
de Kunsten. Hij speelde daarna in 
vele theaterstukken, was op de te-
levisie te zien in diverse program-

ma’s en shows en maakt deel uit 
van Stanley en de Menzo’s, de aca-
pella zangroep van Kleinkunst aca-
demie vrienden. En zaterdag is Mar-
tijn dus in Bacchus met ‘De man in 
bonus’. De voorstelling in het cul-
turele café in de Gerberastraat be-
gint om 21.00 uur. Kaarten à 12 eu-
ro zijn te reserveren via www.cul-
tureelcafebacchus.nl of telefonisch 
0297-342657. De zaal is open vanaf 
20.30 uur.

Drie voorstellingen in april
TV Kudelstaart schittert 
met ‘Bonje na het Bal’
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart gaat op zaterdag 9, vrijdag 
15 en zaterdag 16 april schitteren in 
het Dorpshuis. Al maanden wordt er 
driftig gerepeteerd en dat is aan het 
resultaat te merken. De spelers zijn 
er zo goed als klaar voor en kunnen 
niet wachten u een avond onver-
valst vermaak en ouderwets lachen 
aan de bieden met de klucht ‘Bonje 
na het Bal’. In deze komische klucht 
komt de familie van Zuijlen behoor-
lijk in de problemen. En dat terwijl 
ze enkel een avondje luchtig carna-
val gevierd hebben. Pa is gehuld in 
een piraten kostuum en moeders is 
opgedoft als non. Dochterlief heeft 
haar clownspak uit de kast getrok-
ken en wil graag haar nieuwe ver-
kering voorstellen aan haar ouders, 
die voor de gelegenheid verkleed is 
als sinterklaas. Maar of hij in goe-
de aarde zal vallen? Opa is ook mee 
uit geweest, vermomd als paashaas 

heeft hij nog een enthousiast indi-
aantje aan de haak geslagen. Geen 
vuiltje aan de lucht zou je denken... 
Echter wanneer er na afloop van het 
bal, diep in de nacht nog enkele an-
dere feestvierders aanhaken en de 
toon wat dreigender wordt, slaat de 
feestvreugde om, is de verwarring 
compleet en zijn er grote problemen 
om op te lossen... Zal de rust in Hui-
ze van Zuijlen terug keren zonder 
dat pa zijn koffers hoeft te pakken 
en weet opa de boel tijdig te sus-
sen? Komt het zien op 9, 15 of 16 
april! De kaartverkoop start op za-
terdag 26 maart in het Dorpshuis 
van Kudelstaart tussen 11.00 en 
13.00 uur. Vanaf maandag 28 maart 
zullen deze tevens te verkrijgen zijn 
bij Gal & Gal in winkelcentrum Ku-
delstaart en Bakkerij Vooges in de 
Zijdstraat. Kijk voor meer informa-
tie op www.toneelverenigingku-
delstaart.nl

Gevarieerd scala voorstellingen
Cabaretteketet: Heerlijk 
avondje lachen in Crown
Aalsmeer - Wat een heerlijke 
avond. De lachspieren zijn aan het 
werk gezet tijdens de voorstelling 
Cabaretteketet in het Crown Thea-
ter vrijdag 11 maart. Even zorgen en 
plichten vergeten en mee op reis in 
de beslommeringen van de cabare-
tiers Isabel,  Lucinda, Omar en Kees.
Vanavond, donderdag 17 maart, is 
The Club in het Crown Theater op-
nieuw de place to be: Magie met 
een lach. Aanvang 20.00 uur. En op 
zondagmiddag 20 maart trakteren 
Bob en Gon in deze sfeervolle ruim-

te vanaf 15.30 uur op het duo Lank-
moed. In de theaterzaal zingt Suus 
op woensdag 23 maart liedjes van 
Annie M.G. en een ‘vette’ aanrader 
is de muziekvoorstelling Chez Brood 
op vrijdag 25 maart. Kijk voor meer 
informatie, het complete program-
ma en het reserveren van kaar-
ten op de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. Tickets zijn ook 
te koop bij Espago in Ophelialaan, 
Het Boekhuis in de Zijdstraat en de 
Marskramer in Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

De bedenkers en makers van de mediaquiz: Elmer, Stella en Jan.

‘Ernst, Boris en de rest’ 
winnen Joppe mediaquiz
Aalsmeer - Een grote Multi me-
dia quiz werd afgelopen zaterdag 12 
maart gehouden in café Joppe. De 
quizvragen over allerlei onderwer-
pen zijn samengesteld door Stella 
Calvetti, Elmer Stokkel en eigenaar 
Jan van Schuppen. De quiz kende 
veel beeld-, video- en geluidsfrag-
menten. Niet alleen vragen over mu-
ziek, films en televisieseries moes-
ten beantwoord worden. Ook ken-
nis van showbizz en onder ande-
re stripboeken was vereist. De quiz 
is met 163 punten gewonnen door 
Ernst, Boris en de rest bestaande uit 
Kim, Jet, Sander, Thomas en Boris. 
Hun prijs is een rijtje van drie origi-
nele bioscoopstoelen. Over wie de-
ze in huis mag nemen, zijn de laat-
ste woorden nog niet gezegd. De 
eerste afspraak is om de vier maan-
den wisselen. Op twee is team Fan-
tastic 5 geëindigd met 144 punten, 
op de voet gevolgd door Gebroekers 
Kriekeboom met 139 punten. Hek-
kensluiter is team The Players met 

slechts 36 punten. In totaal deden 
zeven teams mee. Het leverde een 
gezellig en vol Joppe op. De smaak 
van dit weetspelletje nu te pakken? 
Om de  twee weken wordt de ‘gewo-
ne’ quizavond in het café in de We-
teringstraat gehouden. Teams, be-
staande uit maximaal vier personen, 
worden bij deze uitgenodigd eens 
deel te komen nemen. 

Zaterdag livemuziek
Aanstaande zaterdag 19 maart trak-
teert Joppe op livemuziek. De vijf-
mansformatie ‘Grunge Live’ komt 
een optreden verzorgen. De muzi-
kanten van deze band zijn geïnspi-
reerd door de legendarische MTV 
unplugged sessies, van onder an-
dere Nirvana, Alice in Chains, Pearl 
jam en Soundgarden. ’Grunge’ is 
Arjan Koekoek, David Aferiat, Robin 
Verkaik, Guide Vrouwe en Klaas de 
Jong. Rond 21.00 uur gaan de heren 
‘aan de slag’ met hun instrumenten. 
De toegang is, zoals altijd, gratis.

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

Het belooft een geweldige avond te 
worden, vol enthousiasme en ple-
zier. De Jostiband bestaat dit jaar 
50 jaar en dit jubileum wordt groots 
gevierd. Het is voor de inwoners uit 
Aalsmeer en uit de regio een bijzon-
der moment het orkest live in actie 
te zien. Er zijn nog steeds kaarten te 
kopen voor 15 euro per persoon via 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
of via www.rotaryamu-jostiband.nl. 

Nieuw: Publieke Werken 
en Spotlight in Bioscoop
Aalsmeer - De film ‘Publieke Wer-
ken’ is vanavond, donderdag 17 
maart, voor het eerst te zien in Bi-
oscoop Aalsmeer. De film begint 
in 1888. Een vioolbouwer, Vedder, 
moet het veld ruimen als zijn huisje, 
gelegen tegenover het net opgele-
verde Centraal Station van Amster-
dam, moet wijken voor het geplan-
de Victoria Hotel. Zijn neef Anijs, 
apotheker te Hoogeveen heeft zich 
door ongeoorloofd medisch hande-
len in de nesten gewerkt en zoekt 
een uitweg, voor zichzelf, maar ook 
voor een groep arme turfstekers die 
hij een toekomst in Amerika be-
looft. Bevlogen – of is het hoog-
moed? – beramen de twee een plan 
om het onderste uit de kan te ha-
len. Met tragische gevolgen. Don-
derdag 17, maandag 21 en woens-
dag 23 maart kan plaatsgenomen 
worden in het pluche om 18.45 uur, 
zondag 20 maart om 21.00 uur en 
dinsdag 29 en woensdag 30 maart 
om 20.00 uur. De film (drama) duurt 
110 minuten. Vrijdag 18 maart pre-

senteert de bioscoop in Studio’s 
Aalsmeer het indrukwekkende film-
drama ‘Spotlight’. In de film stuit de 
journalistieke onderzoeksafdeling 
van The Boston Globe op een ze-
denzaak binnen de katholieke ge-
meenschap die uiteindelijk één van 
de grootste schandalen uit de Ame-
rikaanse geschiedenis werd. Met 
een sterrencast bestaande uit on-
der anderen Rachel McAdams, Li-
ev Schreiber, Mark Ruffalo, Michael 
Keaton en Stanley Tucci. Vrijdag 18, 
dinsdag 22 en dinsdag 29 maart te 
zien vanaf 21.00 uur. De film duurt 
128 minuten. 
Uiteraard draait het kassucces ‘Rok-
jesdag’ nog in de bioscoop (donder-
dag, vrijdag en zondag) en staan 
tal van familie- en jeugdfilms in 
de planning. Ga genieten van on-
der andere ‘Buurman en Buurman’, 
‘Zootropolis’, ‘Minions’ en ‘Woezel 
en Pip’. Kaarten reserveren kan via 
0297-753700 of bioscoop@studios-
aalsmeer.nl en zijn te koop in de 
knusse biosbar. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:KOOPJE:

TIP:NIEUW:

Elektrische gitaar
‘SX Strat’ (donkerrood)

  € 145,-

Lessenaar
‘Gypsy Rose’ (zwart)

€ 15,95

Kleurige ukelele’s
vanaf  € 29,95

Ook hét adres voor
flightcase materiaal
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Sander Pleij van Vrij Nederland en Miep Maarse van de commissie beeldende 
kunst van het KCA tijdens de opening afgelopen zaterdag 12 maart.

Eervolle taak voor Sander Pleij
Expostie twee rasschilders 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het expositieseizoen 
van het KCA begint al weer aardig te 
vorderen. Sander Pleij, Chef Repu-
bliek der Letteren en Schone Kun-
sten van Vrij Nederland had afge-
lopen zaterdag de, zoals hij dat zelf 
noemde, eervolle taak de expositie 
met werk van de beeldend kunste-
naars Appie Smulders en Mai van 
Oers te openen. Hij deed dat bevlo-
gen en enthousiast. De wijze waar-
op beide kunstenaars het thema 
landschap en beweging weten vorm 
te geven heeft daar veel mee te ma-
ken, zo bleek uit zijn toespraak.
Sander Pleij vertelde dat de toe-
schouwer het wel voelt die bewe-
ging in dat landschap, maar niet de 
woorden heeft om de dynamiek van 
dat landschap uit te drukken. Let-
terlijk zei hij: “Onze intuïtie zweeft 
rond in een wereld zonder woord 
en begrip. Daarom wenden wij ons 
tot God of tot kunstenaars als Appie 
Smulders en Mai van Oers. Zij ge-
ven weer wat we intuïtief aanvoelen 
maar niet kunnen benoemen.”
Eigen handschrift
Elk doet dat natuurlijk in een eigen 
herkenbare stijl en handschrift. Het 
werk van Appie Smulders, beeld-
houwer en schilder, gaat over ge-
bieden tussen land en water. Het 
zou zo maar over het wad kunnen 
gaan. Zijn schilderijen hebben aard-
se tinten en zijn monumentaal van 
sfeer en karakter. Eindeloos schil-
dert hij laag op laag en is niet bang 

om teer, pigment en lijnolie door el-
kaar te gebruiken. Het geeft een 
sfeer van rust en verstilling. Als toe-
schouwer word je als het ware dat 
landschap, die delta vol beweging 
door eb en vloed, ingezogen van-
uit een soort vogelperspectief. Het is 
er stil. Met de schilderijen van Mai 
van Oers is het tegenovergestelde 
het geval. Ook zij duikt in het land-
schap, maar boetseert het met dik-
ke verflagen die rechtstreeks uit de 
tube lijken te komen. Het levert ex-
pressief en ontroerend werk op. 
Haar werk is figuratief, maar het kan 
nauwelijks worden beschreven wat 
ze schildert. Is het geel, zon of dat 
blauw lucht? Het zijn in ieder ge-
val zelfstandige werelden vol bewe-
ging waarin licht een belangrijke rol 
speelt. Ook in haar tekeningen valt 
elke keer weer wat te ontdekken. 
Zo is schilder en tekenaar Mai van 
Oers maker van een heel eigenzin-
nig oeuvre. Haar werk is te vinden 
in collecties van onder het Muse-
um Boijmans van Beuningen en het 
Centraal Museum in Utrecht. 
Met deze expositie heeft KCA 
Aalsmeer twee rasschilders weten 
te strikken. Vakmensen die werk 
weten te maken waar de toeschou-
wer rustig een paar keer naar toe 
kan gaan. Er is veel te zien en te ont-
dekken. De expositie loopt nog door 
tot en met 24 april en is van donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
uur en 17.00 te bezoeken.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Workshop schilderen voor 
ouderen in Inloopcentrum
Aalsmeer - In het inloopcentrum 
van zorgcentrum Aelsmeer wordt 
een tekenworkshop georganiseerd 
voor senioren: ‘Stilleven, tekenen 
en schilderen’ met bloemen van de 
Aalsmeerse veiling op de voorgrond
De workshop bestaat uit twee och-
tenden. Eerst wordt met potlood en 
papier geleerd een indeling te ma-
ken, zodat de vaas en bloemen goed 
tot zijn recht komen. Er wordt ge-
oefend met kijken, observeren, in-
vloed van lichtinval en de vorming 
van schaduw. De deelnemers le-
ren kleur verschil aan te brengen 
met potlood, een techniek die met 
het schilderen ook gebruikt wordt. 
De tweede ochtend staat schilderen 
op het programma. Via oefenen met 
kleuren mengen, het opzetten van 
de achtergrond en gebruik maken 
van het perspectief wordt gewerkt 
naar het eindresultaat, een eigen 

schilderij met misschien wel prach-
tige Aalsmeerse seringen! Gastdo-
cente is Sunny Neeter (1953) en 
zij heeft haar talent als kind al ont-
dekt en heeft in Manilla haar oplei-
ding in de kunst genoten. Geruime 
tijd geeft zij workshops voor groe-
pen en in haar eigen atelier. Ze vindt 
het een uitdaging om anderen te in-
spireren en vooral hun eigen gevoel 
te laten uiten door middel van schil-
deren. De workshop in Kudelstaart 
is in Voor Elkaer aan het Nobelhof 
1 op de donderdagen 31 maart en 7 
april en in Aalsmeer in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat op de maan-
dagen 11 en 18 april. De workshop 
start met koffie en thee vanaf 10.00 
uur. Interesse? Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met het Ontmoetingscentrum 
via 06-22468574 of via email: emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl

Voorjaarsshow Jan Makkes
“Zijn leven was wonderlijk, 
zijn werk nog meer”
Velserbroek - Rond Pasen en Pink-
steren kan men in de Museum-
boerderij Jan Makkes te Velser-
broek weer genieten van een we-
reld vol kleur op een unieke loca-
tie. De Paasexpositie is van zater-
dag 19 maart tot en met zondag 3 
april. De Pinksterexpositie is van-
af Hemelvaartsdag 5 mei tot en met 
maandag 16 mei, dagelijks tussen 
11.00 en 18.00 uur. Aan de hand van 
veel eerder niet getoond werk krijgt 
de bezoeker een goede indruk van 
het talent, het unieke kleurgebruik 
en de mens Jan Makkes. Ongeveer 
100 schilderijen, pastels, tekenin-
gen en gouaches worden vertoond 
in verschillende ruimtes in de Mu-
seumboerderij die speciaal hiervoor 
in sfeer is gebracht. De toegang is 
gratis. Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn bij-
zondere kleurgebruik. Op de ten-
toonstelling is te zien dat hij in al-
le schilder- en tekentechnieken een 
meester was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens werd ge-
bouwd was Makkes er vaak bij om 
er tekeningen of schilderijen van te 
maken. Zowel lokale, Nederland-
se als internationale onderwerpen 
zijn te zien op zijn schilderijen. Jan 
Makkes was meer dan een kunste-
naar: door zijn contacten met we-
reldleiders die hem om zijn werk 
bewonderden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vrede. “Zijn 
leven was wonderlijk, maar zijn werk 
nog meer’’, vertelt zijn weduwe El-

ly Makkes. In de eeuwenoude mu-
seumboerderij waar Jan Makkes ja-
ren woonde en werkte zijn veel fo-
to’s van deze bijzondere kunste-
naar te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Elly vertelt graag over 
Jan en geeft samen met anderen 
rondleidingen door de boerderij, die 
zowel binnen als buiten een plaatje 
is. Uiteraard is het aanwezige werk 
van Jan Makkes te koop, net als het 
prachtige fotoboek over zijn leven. 
Locatie: Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek. Buiten genoemde tijden is 
men na telefonische afspraak wel-
kom, bel hiervoor met 023-5376227. 
Parkeren kan op 100 meter afstand 
van de boerderij bij voetbalvereni-
ging VSV aan de Hofgeesterweg. 
Zie ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Jong talent in klassiek concert
Van de Spiegelzaal op de 
fiets naar Aalsmeer
Aalsmeer - Het was alweer het 
laatste klassieke concert van KCA in 
het Oudkatholieke kerkje. De werk-
groep heeft dit jaar getracht jonge 
mensen naar het podium te halen 
en is daar goed in geslaagd. Er was 
veel jong talent te beluisteren op el-
ke tweede zondag van de maand. 
Ook nu weer, op zondag 13 maart, 
waren drie jonge talenten in staat 
het publiek muisstil te laten worden. 
Rechtstreeks vanuit de Spiegelzaal 
van het concertgebouw waar zij op-
traden voor Radio 1 fietsten zij via 
een mooie route naar Aalsmeer. Op 
fluit, hobo en basklarinet brachten 
Rieneke Brink, Paloma de Beer en 
Ilse Eijsink een uitgebalanceerd, ge-
varieerd programma. 

Er werd gestart met mooie roman-
tische melodieën van Fauré, Saint 
Saëns en Hahn. De zeeman die af-
scheid nam van zijn wiegenkind, 
een deinende rit te paard en tenslot-
te nog een fraai weergegeven lief-
desbrief zorgden voor een mooi af-
gerond eerste blok. De basklarinet 
was een mooie stabiele ondergrond 
voor het gezang van hobo en fluit. 
De basklarinet is overigens een in-
strument dat niet zo veel bespeeld 
wordt, Het heeft een geweldig be-
reik van hoog naar laag en vraagt 
ook een behoorlijke beheersing van 
longen en mond. De bespeelster, Il-
se Eijsink, bleek geweldig virtuoos 
op het instrument . Naast deze pas-
sie bleek ook haar “liefde” voor de 

wijn door voor de pauze nog even 
te wijzen op deze drank die klaar 
stond. Na de pauze werd er ver-
rassend begonnen met een duet 
waarbij de hoboïste plaats had ge-
nomen achter in de kerk. De klari-
net beantwoordde haar vraag vanaf 
het priesterkoor. Langzaam kwamen 
beide instrumenten bij elkaar en dat 
resulteerde in een fraai liefdesduet 
van twee instrumenten. De meeste 
stukken die Dividivi3 spelen zijn ar-
rangementen. Een trio van fluit, ho-
bo en klarinet komt niet veel voor en 
dat betekent veel “herschrijven”van 
muziek. Een enkele compositie komt 
wel voor en daar werden er drie van 
ten gehore gebracht. Deze drie stuk-
ken volgden na een mooie Piazzola 
waarbij ook nog even de tentoon-
stelling van Jheronimus Bosch werd 
aangehaald. Tegenover het daar ge-
schilderde kwaad werd de muziek 
gezet als iets wat geen kwaad kan.
Het was een waardig slot van een 
mooi seizoen. Het nieuwe seizoen 
staat al in de startblokken. Weer is 
de werkgroep er in geslaagd jonge 
talenten naar Aalsmeer te halen. Op 
9 oktober kan genoten worden van 
Trio 42 met onder andere de harpist 
Remy van Kesteren. Daarnaast ma-
ken ook de pianist Erwin Weerstra 
en de Harlem Voices wederom hun 
opwachting. Wie nu al een abon-
nement wil, kan voor informatie te-
recht bij Tini Man via 0297- 329592.
Wilbert Streng
Foto: www.kicksfotos.nl

De oprichter, bovenmeester L.A. Braak van de ‘Buurtse school’, tweede links.

Geschiedenis van meer dan 130 jaar

Cees Stieva: Van Zingschool 
tot Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - “’s Morgens om half ze-
ven stapten de koorleden in de boot 
van Carsjens en waren drie kwartier 
later bij de Schinkelkade in Amster-
dam. Daar stapten ze op de elek-
trische tram naar het IJ, waar men 
overvoer naar Amsterdam-Noord en 
daar stapte het koor in de stoom-
trein naar Purmerend. Een reis van 
zo’n 3½ uur! Na afloop van het fes-
tival beluisterden de koorleden nog 
een concert van het Stedelijk Mu-
ziekkorps, voor de reis in omgekeer-
de volgorde gemaakt werd. Om drie 
uur ’s nachts bereikte men Aalsmeer 
weer.”Dat was op 5 juli 1908. Voor-
zitter Cees Stieva van het nu ‘Ko-
ninklijk’ Toonkunstkoor Aalsmeer 
heeft het allemaal geboekstaafd in 
een indrukwekkend gedocumen-
teerd en geïllustreerd geschied-
werk. ‘Tot mijn verbazing,’ schrijft hij, 
‘was nooit geprobeerd de geschie-
denis van het koor op te schrijven.’ 
Dus heeft hij dat nu gedaan. Hij is 
‘gaan snuffelen in het koorarchief’ 
– en hij heeft in de afgelopen jaren 
een ongelofelijke hoeveelheid in-
middels vergeten Aalsmeers glorie 
weten op te duikelen.

Harmonium
Aan de wieg van het koor staat een 
conflict over een harmonium. Bo-
venmeester Braak van de ‘Buurt-
se school’, tevens voorzanger van 
de Doopgezinde Gemeente (‘Ver-
maning’), had in 1866 een ‘zing-
school’ opgericht omdat de kwaliteit 
van de kerkzang te wensen overliet. 
Er werd ‘a capella’ gezongen; maar 
na een aantal jaren bleek het toch 
wel moeilijk om goed wijs te hou-
den. Daarom besloot meester Braak 
om een harmonium aan te schaffen. 
Een deel van de leden vond dit geld-
verspilling en verliet uit protest het 
koor. De overblijvende leden richt-
ten daarop de ‘Aalsmeersche Koor-
vereniging’ op, op de gedenkwaar-
dige datum 7 november 1883.

Straatverlichting
Het is moeilijk je een voorstelling te 
maken van het Aalsmeer uit de be-

gintijd. De Buurt (Uiterweg) was een 
smal weggetje zonder straatverlich-
ting, met aan beide zijden een sloot 
met draaiplanken. De koorleden re-
peteerden in Buurtse school hal-
verwege – en moesten hun klom-
pen uitdoen omdat die teveel lawaai 
maakten. Alle vervoer ging over het 
water – de ‘hoofdweg’ was de Wete-
ring. De veilingen waren er niet, de 
Watertoren en de huidige Doops-
gezinde kerk zijn van het eind van 
de jaren twintig, busmaatschappij 
Maarse & Kroon kwam in 1933 naar 
Aalsmeer, er waren dirigenten die te 
voet uit Kudelstaart – of zelfs uit Lei-
muiden kwamen!

Bloeitijd
De eerste echte bloeitijd beleef-
de het koor onder directie van de 
begaafde dirigent (en plaatselijke 
scheepsbouwer) Adriaan van Dam 
die van 1908 tot 1938 op ‘de bok’ 
stond. Cees Stieva heeft in zijn boek 
een imposante lijst opgenomen van 
festivals en concoursen waarin het 
koor is verschenen. Van 1905 tot 
1910 waren het de jaarlijkse Fes-
tivals van de Bond van Gemeng-
de Zangverenigingen. Van 1911 tot 
1914 de Pattelandsconcoursen, van 
Westzaan tot Renkum, en van 1916 
tot 1957 de ‘Stadsconcoursen’ waar-
bij sinds 1931 steevast de 1ste prijs 
in de wacht werd gesleept. Sinds de 
jaren zeventig werden zes buiten-
landse tournees gemaakt, naar Tsje-
chië, België, tweemaal Engeland en 
tweemaal Duitsland. 

Bindmiddel
Er is een ontzettend lange tijd ver-
streken, sinds een reis naar Purme-
rend 3½ uur duurde. Het zou kun-
nen zijn dat zo’n reis de enige keer 
was dat de koorleden hun dorp ver-
lieten. Het koor was op die manier 
niet alleen een sociaal en muzikaal 
bindmiddel, het verruimde ook de 
blik op de wereld – letterlijk. Het 
boek van Cees Stieva doet daar op 
een voorbeeldig wijze verslag van.

Door Pierre Tuning

Een vroege foto van het koor.

De Uiterweg nog zonder straatverlichting.

‘Van Zingschool tot Toonkunstkoor’
Eerste boek voor Cees Stieva
Aalsmeer - Het eerste exemplaar 
‘Van Zingschool tot Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer’ is zaterdag 12 
maart door Cock Lagerweij–van Eg-
mond uitgereikt aan voorzitter en 
schrijver van het boek Cees Stieva. 
In het boek wordt het wel en wee 
van het koor beschreven, wordt ver-
teld over de geschiedenis, zijn anek-
dotes uit archieven en kranten op-
genomen evenals veel foto’s. Het 
prachtig geillusteerde boek biedt 
een kijkje in het bestaan van het 
koor. Maker Cees Stieva heeft twee 
jaar aan het boek gewerkt. Het re-
sultaat mag er zijn, een uniek boek, 
bestaande uit 158 pagina ‘s, uitge-
geven in eigen beheer en voor 19,50 
euro te bestellen bij mevrouw A. Es-

kes-Noordhof via 0297-323378 of 
email: anflieskes@caiway.nl  

Paasdrive 
De Kleine Poel

Bovenkerk - IJsclub De Kleine Poel 
organiseert op vrijdag 18 maart een 
paasdrive in het Noorddamcentrum 
in Bovenkerk. Vanaf 19.30 uur is de 
zaal open. Op 20.00 uur wordt met 
de eerste kaartronde begonnen. 
Klaverjassen staat op het program-
ma en bij voldoende belangstelling 
ook boksen. Geheel in de paassfeer 
wordt het prijzenpakket gevormd 
door eieren. Het motto ‘geen van 
de kaarters gaat zonder eieren naar 
huis’ geldt ook dit jaar weer. De 
kaartavond wordt besloten met een 
verloting met een keur aan prijzen.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. Op 9 maart is het klaverjassen 
gewonnen door Hannie Houthuijs 
met 5991 punten, Ben v/d Voort 
werd tweede met 5476 punten en 
Arie Zethof derde met 5058 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Piet v. Klaveren met 3800 punten. 

Kees de Lange 
wint dartavond

Aalsmeer - Na een weekje niet 
gedart te hebben vlogen afgelo-
pen dinsdag de pijlen als van ouds 
door het Middelpunt in Oost. De 
rust had schijnbaar een goed effect 
op de darters, want er werd goed 
gegooid. De een na de ander wist 
de tripels goed te raken waardoor 

Ouderensoos: 
Winst voor Jan

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Graag zou 
de groep er nog enkele jokeraars bij 
willen. Kom eens langs, ook klaver-
jassers zijn welkom. Op donderdag 
10 maart is het klaverjassen gewon-
nen door Jan Weij met 5948 punten, 
op twee Jaap Balk met 5101 punten 
en op drie Kees van der Meer met 
5041 punten. Bij het jokeren was 
deze week Henny de Wit met 44 
punten de beste, gevolgd door Tru-
dy Knol met 236 op twee en Gerard 
de Wit met 252 punten op drie. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon: 0297–340776.

er hoog en fanatiek gegooid werd. 
Maar de dubbels blijven het be-
langrijkste en daar kwam Sebasti-
aan achter. Hij werd hierdoor vierde. 
De eerste plaats was voor Kees de 
Lange, op twee is Ben van Dam ge-
eindigd en op drie Franklin Dolk. De 
vijfde plaats was als afsluiter voor 
Hans Dolk. Wie ook eens een pijl-
tje wil gooien om te ontspannen, is 
van harte welkom op dinsdagavond 
vanaf 19.45 uur in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55.





Officiële Mededelingen
17 maart 2016

BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

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

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

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

vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstverlening 
Bij de Balie BOuwen & vergunningen en 
Balie Bedrijven gewijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens 
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per 
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige 
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over 
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen 
kunt u een afspraak maken via 020-5404911.

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

vOOrneMen OpschOrten BijhOuding 
persOOnslijst

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

geslachtsnaam  geboorte- vertrek datum
en voorletter(s) datum naar voornemen

Le Grand, J. 16-01-1982 Onbekend 11-03-2016
Pankala, K.M. 10-07-1983 Onbekend 11-03-2016

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

agenda vOOr de vergadering van de 
cOMMissie ruiMte en ecOnOMie Op 
dinsdag 22 Maart 2016, 20.00 uur 

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, mevrouw 
  W.B. Alink-Scheltema
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen bestemmingsplan Hornweg
20.25 4. Vaststellen bestemmingsplan ‘1e 
  herziening Hornmeer-Fusieschool’
21.05 5. Aankoop loswal Herenweg Kudelstaart
21.30  Vragenkwartier
21.45  Sluiting

agenda vOOr de vergadering van de 
cOMMissie Maatschappij en Bestuur Op 
wOensdag 23 Maart 2016, 20.00 uur

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3.  Initiatiefvoorstel Aalsmeer 

  Millennium- en Fairtradegemeente
20.45 4. Evaluatie convenant Stichting Auro – 
  gemeenten Aalsmeer, Ronde Venen 
  en Uithoorn
21.05 5. Herinrichting raadzaal Aalsmeer
22.05 6. Vragenkwartier
22.20 7. Sluiting

vaststelling wijzigingsplan “schinkelpOlder, 
derde wijziging” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening dat zij bij be-
sluit van 15 maart 2016 het wijzigingsplan “Schinkelpolder, 
derde wijziging” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan-
gebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan de Riet-
wijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is om de vestiging 
van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ aan de Rietwijkeroord-
weg 33 mogelijk te maken. Op het plangebied rust thans 
de bestemming “Agrarisch - Tuinbouw” (A-TB) volgens welke 
bestemming de uitoefening van een ‘agrarisch aanverwant 
bedrijf’ niet mogelijk is. Burgemeester en wethouders geven 
daarvoor toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid als ver-
vat in artikel 3.7.1 van de regels van het bestemmingsplan 
“Schinkelpolder”.

inzien wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt teza-
men met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 
18 maart 2016 tot en met donderdag 28 april 2016 voor een 
ieder ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar 
gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSchinkelpolwijz3-VG01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur 
tot 20.00 uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage 
bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer 
Amstel 1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale 
balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en 
met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en 
vrijdag 8.30-12.30 uur.

Beroep 
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes weken tegen 
het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den 
Haag. Beroep kan worden ingesteld door: 
- belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethou-

ders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar
  voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over 

het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar 
voren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een 
zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de 
dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit 
treedt dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

ter inzagelegging OntwerpBesteMMingsplan 
‘zwarteweg’ en OntwerpBesluit hOgere 
grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat met ingang van 18 maart 2016 tot en met 28 april 
2016, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Zwarteweg’ met de bijbehorende stukken (IDN: 
NL.IMRO.0358.07K-OW01). Burgemeester en wethouders ma-
ken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de 
Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast 
te stellen voor maximaal 26 woningen.

doelstelling
Het doel is om op het voormalige terrein van de kwekerij en 
het aangrenzende terrein van de voormalige gemeentewerf 
aan de Zwarteweg 69 woningen te ontwikkelen en zo bij te 
dragen aan de woningvoorraad in Aalsmeer.

locatie
Het plangebied wordt in het noorden globaal begrensd door 
de Gloxiniastraat, in het oosten door de Burgemeester Kas-
teleinweg, het zuiden door de Zwarteweg en in het westen 
door de achtertuinen van de aan de Hortensialaan gelegen 
woningen.

Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken vanaf 18 maart 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl  

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07K-OW01, 
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstij-
den zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen

indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen wor-

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

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 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.

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.

calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

den gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestem-
mingsplan ‘Zwarteweg’. Zienswijzen kunnen tevens via de ge-
meentelijke website worden ingediend door op de hiervoor 
genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan 
daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
via telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Burgemeester Kasteleinweg. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mo-
gelijk zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan 
wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaar-
den voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor-
bereid. 

indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stuk-
ken ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Belang-
hebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen 
tegen het voornemen een hogere grenswaarden vast te stel-
len. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester 
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder ver-
melding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
‘Zwarteweg’.

informatieavond
Op donderdagavond 31 maart organiseert de gemeente Aals-
meer een informatieavond over het ontwerp bestemmings-
plan Zwarteweg. U bent van harte welkom vanaf 19.30 tot 
21.00 uur op het gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1. 
Om 19.45 uur is er een centrale presentatie over het ont-
werpbestemmingsplan, de procedure en de verkaveling van 
de woningen. Graag tot ziens op 31 maart.

nieuw hOrecaBeleid 
Het college heeft op 15 maart het nieuwe horecabeleid vast-
gesteld. Met de nieuwe nota wil de gemeente horecaonder-
nemers faciliteren door te dereguleren en administratieve 
lasten te verlichten. De nota sluit aan bij de ambitie van het 
college om toerisme en recreatie in Aalsmeer te versterken. 
Het huidige horecabeleid is van 2005 en aan actualisatie toe. 
De gemeente heeft het beleid geëvalueerd met Aalsmeerse 
horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en de po-
litie. De gemeente heeft de aanbevelingen meegenomen in 
het nieuwe horecabeleid.

ter inzage
De conceptbeleidsnota horeca is in te zien van 17 maart 
tot en met 27 april 2016. Voordat het college van B&W een 
definitief besluit neemt, wil zij graag belanghebbenden raad-
plegen alvorens het nieuwe horecabeleid aan de gemeen-
teraad ter besluitvorming voor te leggen. De bijbehorende 
documenten kunt u inzien op deze website, http://www.
aalsmeer.nl/horecabeleid of bij de balie Bouwen en Vergun-
ningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 
1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur en woensdag van 
08.30–20.00 uur) of bij de balie Bouwen en Vergunningen 
van het Raadhuis in Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen (openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag 
tussen 08.30-15.30 uur, donderdag tussen 08.30-16.30 uur 
en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur). 

zienswijzen indienen
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder 
een zienswijze betreffende dit onderwerp kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en wethouders van Aals-
meer onder vermelding van zaaknummer Z-2016/014426 
D-2016/073373. Een zienswijze indienen kan door schrif-
telijk te reageren naar het college van B&W, postbus 25, 
1430 AG Aalsmeer of via de mail: info@aalsmeer.nl. In de 
door u ondertekende zienswijze vermeldt u in ieder geval 
uw naam, adres, datum van indienen, het zaaknummer  
(Z-2016/014426 D-2016/073373) en een onderbouwing.

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.
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013492), het af-

wijken van bestemmingsplan t.b.v. vestigen arbeidsmi-
granten

- Korianderhof 9, 1431 DZ (Z-2016/013855), het plaatsen 
van een terrasoverkapping

- Marconistraat 50, 1433 KL (Z-2016/013905), het bouwen 
van een carport aan de voorkant van de woning

- Sweelinckstraat 31, 1431 XS (Z-2016/013951), het bou-
wen van een opbouw op de schuur 

- Uiterweg 404, 1431 AZ (Z-2016/014497), het plaatsen 
van een erfafscheiding 

- Koningsstraat 183, 1432 PM (Z-2016/014489), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel en 
plaatsen van een dakraam aan de achterzijde

- Marktstraat 34, 1431 BE (Z-2016/013960), het vervangen 
van een pand

- Stommeerkade 23, 1431 EJ (Z-2016/014818), het oprich-
ten van een bed en breakfast

- Wilhelminastraat 43, 1432 GB (Z-2016/014964), het 
plaatsen van een vaste trap en het isoleren van het zol-
dergedeelte 

aanvraag ontvangen, ligplaatsvergunning
- Kudelstaartseweg 226, 1433 GR (Z-2016/013194), het 

vervangen van het huidige woonschip door nieuw woon-
schip en wijziging tenaamstelling

- Uiterweg 127 ws 7, 1431 AD (Z-2016/014480), het wijzi-
gen van de tenaamstelling

-  Uiterweg 168 ws, 1431 AS (Z-2016/013904), het wijzi-
gen van de tenaamstelling

vervolg op volgende blz.

gewijzigde Openingstijden rOnd pasen 
goede vrijdag Op Goede Vrijdag (25 maart) is het 
 gemeentehuis geopend.
pasen Maandag 28 maart (tweede paasdag) 
 zijn het gemeentehuis en Afvalbedrijf 
 De Meerlanden gesloten.



Officiële Mededelingen
17 maart 2016

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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 onder-
kant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 47, (Z-2015/069883), het oprichten van 

opslaggebouw met opslagunits. (verzonden 07-03-2016)
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070641), het uitbreiden van 

het zwembad met een sporthal, entree en kantoor en het 
aanbrengen van reclame (verzonden 07-03-2016) 

- Lisdoddestraat 156, 1433 WH (Z-2016/004066), het af-
wijken van een bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten 
van arbeidsmigranten (verzonden 08-03-2016)

- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/010321), het aanleg-
gen van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. het sloopwerk 
op het terrein op Linnaeuslaan 2a, door middel van het 
plaatsen van stalen rijplaten (verzonden 07-03-2016) 

- Vlinderweg 306, 1432 MX (Z-2016/002794), het vergro-
ten van een dakopbouw (verzonden 18-02-2016)

- Aalsmeerderweg 380, 1432 E (Z-2016/000531), het aan-
leggen van een in- en uitrit (verzonden 03-03-2016)

-  Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2015/064008), het realise-
ren en in gebruik nemen van een nieuwe kantine (verzon-
den 02-03-2016)

- Lakenblekerstraat 51, 1431 GE (Z-2016/008739), het 
afwijken van bestemmingsplan t.b.v. sanitair showroom 
(verzonden 09-03-2016) 

- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008289 ), het uitvoe-
ren van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven 
Noord perceel 1 (verzonden 08-03-2016)

- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008296), het uitvoe-
ren van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven 
Noord perceel 2 (verzonden 08-03-2016) 

- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008354), het uitvoe-
ren van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven 
Noord perceel 3 (verzonden 08-03-2016) 

- Uiterweg 154 ws10, 1431 AJ (Z-2016/005265), het bou-
wen van een bijgebouw bij woonark (verzonden 10-03-
2016)

Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Achter Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000802), herbouw 

van een afgebrande opslagloods

- Aalsmeerderweg 325, 1432 CP (Z-2016/000330), het ver-
groten en veranderen van een woning 

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/005608), het op-
richten van een showroom

vergunning geweigerd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie
- Oosteinderweg 539A, 1432 BK (Zaaknr Z-2016/003248), 

het legaliseren van een dakkapel t.b.v. duiven. Besluit 
verzonden 08-03-2016. 

- Oosteinderweg 56, 1432 AM (Z-2016/009271), het plaat-
sen van een mantelzorgchalet op wielen. Besluit verzon-
den 10-03-2016.

Besluit genomen, aanvraag buiten behandeling gesteld 
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. 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 ad-
vertentie.
- Lakenblekerstraat 51, 1431 GE (Z-2016/001267), het wij-

zigen van het gebruik in detailhandel.  Besluit verzon-
den 23-02-2016

procedure afgebroken, aanvraag is ingetrokken
- Roerdomplaan 16, 1431 WJ (Z-2016/007815), oprichten 

van een aanbouw aan de rechter zijgevel

Meldingen ontvangen
- Markstraat 34, 1431 BE (Z-2016/013948), het melden 

van brandveilig gebruik t.b.v. het vervangen van het pand
-  Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/014147), het slopen 

van een schuur
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/014015), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

Meldingen akkoord
- Linnaeuslaan 2 , 1431 JV (Z-2016/012973), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit het gebouw
- Rietgorstraat 57, 1431 VV (Z-2016/012832), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/014015), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

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:
- Hornweg 187, Sporthal De Bloemhof (Z-2016/015019), 

Jostibandconcert op 9 april 2016, ontvangen 10 maart 
2016 

- Wetering / Chrysantenstraat (Z-2016/014333), Konings-
dag 2016 op 27 april 2016, ontvangen 8 maart 2016

- Zwarteweg 77, Dreef 2 en Stommeerweg t.o. nr. 131 (Z-
2016/013361), Veiligheidsdag i.s.m. Brandweer-Politie-
Ambulance op 21 mei 2016, ontvangen 3 maart 2016

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Legmeerdijk 313, 1431GB(Z-2016/005213), FloraHolland 

Springfair op 13 en 14 april 2016, verleend 7 maart 2016

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

ter inzage
t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Lo-

catie Oost” (Green Trade & Experience Cen-
ter (GTEC) op locatie Oost van FloraHolland 
Aalsmeer) met de daarop betrekking hebben-
de stukken) 

t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbe-
horende stukken m.b.t. activiteiten bouwen 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2 
ten behoeve van de bouw van een recreatie-
woning.

t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedu-
re) en een ontheffingsverzoek hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (aanvraag voor 
omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ont-

werp besluit hogere grenswaarde en de overi-
ge daarop betrekking hebbende stukken)

t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met 
de bijbehorende stukken (op voormalige ter-
rein van de kwekerij en aangrenzende ter-
rein van de voormalige gemeentewerf aan de 
Zwarteweg 69 woningen ontwikkelen)

t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wij-
ziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijker-
oordweg 33 te Aalsmeer)

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl
Stimulans om locaties te blijven zoeken

Boeiende avond PACT 
over het nieuwe wonen
Aalsmeer - Woensdag 9 maart 
toonden in Bacchus twee jonge 
woonpioniers aan de hand van een 
powerpoint presentatie hoe het nij-
pende woningprobleem in de toe-
komst op een ludieke wijze kan 
worden opgelost. Dat deden zij op 
uitnodiging van de Partij van de Ar-
beid - dat samen met Groen Links 
en D66 onderdeel uitmaakt van de 
gemeentelijke politieke partij PACT. 
Een architect, een bouwkundige en 
een kunstenaar die samen een ide-
aal voor ogen hebben: Prettige en 
betaalbare woningen creëren voor 
nieuwe singles, pensionado’s, star-
ters en van hen die graag de regie 
van het alternatieve woongenot in 
eigen handen willen houden.
Wat een aantal jaren geleden be-
gon met een experiment: het wo-
nen in een camper en het wonen in 
een caravan achter in de tuin van 
ouders, brachten Jelte en Daniël bij 
elkaar. Later voegde zich Arthur bij 
hen en zo ontstond Woon Pioniers. 
Hun missie: ‘Hoe kunnen wij de 
woonproblemen serieus oplossen, 
hoe maken wij woningen betaalbaar 
en hoe kunnen wij tegemoet komen 
aan de steeds meer individualisti-
sche woonwensen?’ Zij borduur-
den verder op de Tiny Houses die in 
Amerika inmiddels razend populair 
zijn. Verplaatsbare huizen van 6 bij 
5 bij 5.5 meter gemaakt van milieu 
vriendelijke materialen. Waar woon-
comfort een andere lading krijgt, 
zoals geen hypotheek waardoor er 
geld vrij komt voor andere zaken die 
het leven leuk maken. Minder ruim-
te binnen, maar wel ruimte rond het 
huis en waar mogelijk integreren 
met de natuur en geen of nauwe-
lijks kosten aan onderhoud. 
Tot nu toe zijn tot de regels in Ne-
derland zo, dat het niet te verwach-
ten valt dat er binnen korte tijd be-
gonnen kan worden aan grootscha-
lige bouw maar belangstelling is 
er zeker. Dat komt mede door het 
zorgvuldige onderzoek dat de woon 
pioniers plegen. Iedere mogelijkheid 
bekijken, hindernissen; zoals inge-
wikkelde juridische reglementen 
zien te vereenvoudigen, het wordt 
tot in de finesses bekeken en er 
worden oplossingen aangedragen. 
Er wordt gekeken naar tijdelijke zo-
nes, permanente zones en naar zo-
nes waar pioniers worden uitge-
daagd om geheel selfsupport te zijn. 

Deze plekken zijn er gewoon in Ne-
derland en ook zeker in Aalsmeer!  
Er wordt veel onderzoek gepleegd 
aan vernieuwend en milieuvriende-
lijk materiaal onderzoek. Hun know 
how reikt inmiddels zo ver dat zij 
voor meerdere gemeentes interes-
sante raadgevers zijn. De door hen 
ontworpen huizen zien er buiten-
gewoon aantrekkelijk en gevari-
eerd uit, ook de richtprijs van 35.000 
euro zal veel mensen aanspreken.  
Aalsmeer ziet zeker iets in de nieu-
we en alternatieve woonvormen. De 
belangstelling van de overige poli-
tieke partijen voor dit onderwerp 
was overduidelijk. Dat er echter 
nog heel wat beren op de weg lig-
gen maakte wethouder Tom Verlaan 
(CDA) in de pauze duidelijk. Schip-
hol blijkt een grote boosdoener en 
daarnaast zijn het de grondprijzen 
die veel aandacht eisen en vragen 
oproepen. Toch mag verwacht wor-
den dat deze avond een stimulans is 
om te blijven zoeken naar geschik-
te locaties in de verschillende wij-
ken waar deze verplaatsbare huizen 
gebouwd kunnen worden. Het en-
thousiasme en de vergaarde kennis 
van de woon pioniers verdient ab-
soluut een vervolg en een serieuze 
kans was de mening van meerdere 
aanwezigen. 

Containerwoningen
Na de pauze was het Rienk Post-
ma van woningcorporatie De Key 
die met een zeer enthousiasme-
rende beschouwing kwam over het 
plaatsen van containerwoningen. 
Hij sprak over een geslaagd pro-
ject waar Poolse werknemers tijde-
lijk een woonruimte kunnen betrek-
ken tegen een betaalbare huur. Er 
is inmiddels een hechte gemeen-
schap ontstaan met een eigen Pool-
se winkel. Maar de Keij gaat veel 
verder. Op dit moment wordt het 
project met 750 containerwonin-
gen met een vloeroppervlakte van 
23 vierkante meter gerealiseerd. Be-
doeld voor mensen tot 30 jaar. De 
groep is zeer gemêleerd; van hoog 
tot laag opgeleid, een evenwichtig 
aantal mannen en vrouwen. Het is 
de maximale mix. Alle voorstellingen 
en beslissingen zijn en gaan in over-
leg met gemeente, de COA en Soci-
us, een organisatie die helpt bij de 
socialisatie van het totaal project. En 
het zijn de bewoners die gezamen-

lijk zorgen - in de vorm van werk-
groepen - voor sociaal contact, or-
ganiseren van bijeenkomsten, on-
derhoud tuin en omgeving. “De uit-
daging zit ‘m in de structuur. Wij zijn 
een avontuur aangegaan waarin wij 
sterk geloven en over een half jaar 

weten wij of het gaat werken”, aldus 
Rienk Postma. Voor dit project be-
staat in het land veel belangstelling. 
Ook de politieke wil in Aalsmeer is 
er. AB CDA en PACT zijn in voor al-
ternatieve woonvormen.
Janna van Zon

Dringende oproep
CDA: Stop bezuiniging op 
Groen Onderwijs
Aalsmeer - Tijdens de raadverga-
dering van 10 maart heeft het col-
lege een CDA-motie overgenomen, 
mede-ingediend met de AB-fractie 
en gesteund door PACT, om het be-
lang van groen onderwijs te blijven 
benadrukken en om bij het Kabinet 
en de Tweede Kamer een dringen-
de oproep te doen om de bezuini-
gingen op Groen onderwijs terug te 
draaien. De CDA-fractie is blij om te 
zien dat, op de VVD na, de voltalli-
ge gemeenteraad en het college het 
belang van Groen onderwijs willen 
benadrukken. 

Grote vergissing
Sins 1 januari 2016 heeft dit kabinet 
een bezuiniging van 28 miljoen eu-
ro op het Groen Onderwijs doorge-
voerd. Deze bezuiniging heeft ook 
directe gevolgen voor de tien Wel-
lant Colleges (MBO AOC) in de re-
gio. Een signaal uit Aalsmeer, hart 
van de sierteeltindustrie, kan, wat 
het CDA betreft, helpen het ver-
schil te maken. “Deze bezuiniging is 
een grote vergissing”, pleitte woord-
voerder Ines van der Boon. “Met 
kennis, innovatie en duurzaamheid 
is het Groen Middelbaar Onder-
wijs een belangrijke schakel tus-
sen de wetenschap en het bedrijfs-
leven. De continuïteit komt nu dus 
ernstig in gevaar”. De positie van de 
Nederlandse land- en tuinbouw is 
sterk. Nederland is het tweede ex-
porterende land en de Greenport 
Aalsmeer speelt hier, met 50.000 ar-
beidsplaatsen, een belangrijke rol 

College presenteert onderzoek
Geen 2e, wel uitbreiding 
Supermarkt Kudelstaart
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft door 
een onafhankelijk adviesbureau een 
tweede rapport op laten stellen over 
de ontwikkelmogelijkheden voor 
het winkelcentrum van Kudelstaart.
Dit rapport is een vervolgstudie op 
een eerder advies van bureau DtnP 
(Ontwikkelingsvisiewinkelcentrum 
Kudelstaart van maart 2014). Tevens 
is onderzoek gedaan naar de ruim-
telijk inpasbaarheid van een tweede 
supermarkt op de locatie Graaf Wil-
lemlaan te Kudelstaart. In Aalsmeer 
is een behoorlijk aanbod van super-
markten aanwezig, verspreid over 
de winkelcentra en ook een enke-
le solitaire supermarkt. Onlangs is er 
een Deen aan het Molenpad in het 
centrum bijgekomen en er zijn plan-
nen in ontwikkeling voor een Lidl 
aan de Stationsweg. Uit de vervolg-
studie blijkt dat er ten opzichte van 
het eerdere rapport minder markt-
ruimte aanwezig is in Aalsmeer voor 
supermarkten. Voor Kudelstaart 
geldt dat er een volwaardig winkel-
centrum aanwezig is voor dagelijk-
se voorzieningen. Het marktgebied 
van het Kudelstaartse winkelcen-
trum is beperkt tot maximaal 9.400 
inwoners in de toekomst. Er komen 
nauwelijks consumenten van bui-
ten Kudelstaart winkelen en volgens 
het rapport heeft een tweede super-
markt onvoldoende bestaansmo-

gelijkhedenvoor. Door de gemeen-
te is een ruimtelijk onderzoek uit-
gevoerd naar de mogelijkheden om 
op de locatie aan de Graaf Willem-
laan een tweede supermarkt in Ku-
delstaart te vestigen. Uit deze studie 
is gebleken dat de benodigde ruim-
te die noodzakelijk is voor een su-
permarkt op deze locatie te vesti-
gen niet aanwezig is. Momenteel is 
een deelvan het terrein ingericht als 
plantsoen, dat zou bij een ontwikke-
ling geheel moeten verdwijnen. Bo-
vendien sluit de locatie niet ruimte-
lijk aan op het winkelcentrum, ge-
let op de excentrische ligging is het 
toevoegen van een supermarkt op 
deze locatie geen versterkingvoor 
de gevestigde winkels. Naast de 
rapporten naar de ontwikkelings-
mogelijkheden van het winkelcen-
trum Kudelstaart, het ruimtelijk on-
derzoek naar de inpasbaarheid van 
een tweede supermarkt hebben er 
gesprekken plaatsgevonden met 
het bestuur van het winkelcentrum. 
Zij hebben aangegeven dat de loca-
tie aan de Graaf Willemlaan niet ge-
schikt is om te ontwikkelen als aan-
vulling op het winkelcentrum, om-
dat deze locatie te ver af ligt van 
het winkelplein. Het versterken van 
het huidige winkelcentrum is alleen 
haalbaar als er eencompact winkel-
centrum wordt ontwikkeld, waar-
in de functies elkaar kunnen ver-

sterken. Het college acht een ver-
betering van het winkelcentrum Ku-
delstaart gewenst. Het toestaan van 
een tweede supermarkt op de lo-
catie Graaf Willemlaan draagt hier 
echter niet aan bij. Om het winkel-
centrum te verbeteren wordt het 
kansrijk geacht om de bestaan-
de supermarkt uit te laten breiden 
in de richting van de overige win-
kels. Het college is van mening, in 
overleg met de winkeliersvereniging 
en eigenaar, dat op deze wijze het 
winkelcentrum in haar functione-
ren kan worden versterkt. De moge-
lijke uitbreiding van de huidige su-
permarkt en het wel of niet ontwik-
kelen van een tweede supermarkt 
gaan binnenkort besproken worden 
met de gemeenteraad.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

in. Greenport Aalsmeer zet op haar 
beurt weer in op de belangrijke rol 
van het Groen Onderwijs. De Green-
port investeert samen met de loka-
le overheden in het onderwijs. Het 
CDA hoopt dat de bezuinigingen 
alsnog teruggedraaid worden: “De 
inspanningen die de scholen, sa-
men met de Greenport en de ge-
meente doen, worden nu door de 
rijksoverheid teniet gedaan”, aldus 
Ines van der Boon.

Brede steun
De oproep van het CDA kon van-
uit de gemeenteraad van Aalsmeer 
op brede steun rekenen. Op de VVD 
na werd de motie door alle partijen 
ondersteund en ook het college gaf 
aan haar uiterste best te doen deze 
onnodige en oneerlijke bezuinigin-
gen in Den Haag aan te kaarten. De 
oproep vanuit Aalsmeer is inmid-
dels onderweg naar Den Haag.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 21 maart 
gaat Allen Weerbaar weer kaarten 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Aanvang 
20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 
uur open voor inschrijving en kof-
fie of thee. Het klaverjassen op 7 
maart is gewonnen door Paul Könst 
met 5653 punten, gevolgd door Tiny 
Buwalda met 5280, Dirk Janmaat 
met 4827, Annie Verkerk met 4787 
en Bep van Bemmelen met 4773 
punten. De poedelprijs was voor Ni-
co Bekkers met 3684 punten. Bij het 
jokeren is de eerste prijs gewonnen 
door Matty Groenendijk en hekken-
sluiter was Emmy Schuit.
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Optreden van Jo Ann aangeboden door de 
Peacockfoundation in Zorgcentrum Aelsmeer

Op 30 maart om 14.30 uur is er een optreden van zangeres Jo Ann. 
Zij vertolkt een internationaal en nationaal repertoire met zeer 
uiteenlopende genres. Haar repertoire omvat o.a. jazz, pop, disco, soul,
blues, country & western, rock and roll en heerlijke Hollandse meezin-
gers. Als zangeres heeft ze veel studiowerk gedaan en commercials 
ingezongen en werkte ze mee aan diverse grote showelementen zoals 
Weekend Show en Claus Party House Show. Vocaal ondersteunt ze 
diverse grote artiesten o.a. Gerard Joling, Lee Towers,Corrie Konings etc. 
U bent van harte welkom om bij het optreden aanwezig te zijn.

Pasen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Pasen, 1e Paasdag 27 maart (zondag) zijn wij  open van 14.30 - 16.30 uur 
Pasen, 2e Paasdag 28 maart (maandag)  zijn wij open van 10.00 - 13.30 
uur voor een gezellige ochtend met o.a  een quiz en paasbrood, 
Maaltijden voor onze vaste gasten lopen via Tafeltje Dek Je  (de keuken is 
deze dag gesloten). Inloopcentrum Kudelstaart is tijdens Pasen gesloten.
Pasen Zorgcentrum Aelsmeer
Pasen, 2e Paasdag 28 maart (maandag) zijn er geen activiteiten.
Pasen ontmoetingscentrum Irene in Aalsmeer
het ontmoetingscentrum is op tweede Paasdag gesloten. Dinsdag 29 
maart bent u weer van harte welkom.

Partnergroep in het ontmoetingscentrum Irene in Aalsmeer
Vrijdag 25 maart is er gespreksgroep voor partners van mensen met 
vergeetachtigheid en dementie. We drinken gezamenlijk koffie en gaan 
in gesprek over de draaglast die we ervaren. Hoe zit het met  je netwerk, 
met wie deel je de zorg en met wie zou je de zorg kunnen/willen delen 
en welke zorg kun/wil je delen. We zullen hiervoor een netwerkkaart 

invullen. Yvon Ruiter ouderenadviseur van Vita Amstelland en Ellen 
Millenaar, coördinator van het ontmoetingscentrum begeleiden 

deze maandelijks terugkerende groep.
De Koffie staat klaar om 10.00 uur, 

de bijeenkomst eindigt om 11.45 
uur.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Bloeiende seringen bewonderen
Seringen Xperience met 
Westeinder Rondvaart
Aalsmeer - De data van de Serin-
gen Xperience 2016 zijn bekend: 19 
maart, 16 april en 7 mei. Op verzoek 
door de week en in het weekend 
houdt de Westeinder Rondvaart in 
Aalsmeer seringenvaartochten. In-
middels zijn de winterse ‘Seringen-
tochten’ bekend in de regio en bij 
de bloemenhandelaren en winke-
liers. Seringen zijn voor de bloemen-
handelaren de ‘krenten in de pap’ 
en geven aan waarom Aalsmeer zo 
belangrijk is als bloemenhandels-
centrum. Deze speciaal geforceer-
de voorjaarsbloemen vind je alleen 
maar bij de Aalsmeerse kwekers en 
handelaren. De winterperiode is bij 
uitstek geschikt om de trekheester-
cultuur bij de kwekers te bekijken, 
want dan vindt de ‘trek’ en de pro-
ductie plaats. De seringenteelt kan 
inmiddels wel tot het Aalsmeers 
cultureel erfgoed gerekend worden 
en daarom reden te meer om deze 
Aalsmeerse ‘roots’ te bezoeken. Het 
eerste gedeelte van de vaartocht 
voert tussen de akkers door op de 
Westeinderplassen waar de trek-
heesters (seringen en sneeuwbal-
len) het grootste gedeelte van het 
jaar staan. De bijzondere samen-
stelling van de grond op de eilan-
den en de aanwezigheid van water 
maken de akkers op de Westeinder-
plassen geschikt voor de teelt van 
de Syringa en Viburnum, ofwel se-
ringen en sneeuwballen. Maar liefst 
vijfennegentig procent van de we-
reldproductie aan seringenbloemen 
is afkomstig uit Aalsmeer en wel 
van de akkers op het bovenland van 

Aalsmeer. Bij het tweede gedeelte 
van de ‘Seringentocht’ ligt de boot 
voor het grootste gedeelte stil. En 
wel aan het erf van de Fa. Klaas Jo-
ren Gzn. alwaar de boot wordt ver-
laten en het ‘trekken’ (forceren) van 
de struiken wordt uitgelegd door 
de kwekers zelf. Daarbij komt ook 
het verdere productieproces van de 
trekheestercultuur aan bod. Tevens 
kunt u zichzelf opwarmen, sommi-
ge kassen hebben een temperatuur 
van 38 graden Celsius, en genieten 
van een bakkie koffie/thee, om de 
inwendige mens te versterken. Na-
tuurlijk is er ook gelegenheid om 
een voor een ‘kwekersprijs’ serin-
gen mee te nemen. Daarna stapt de 
groep weer in de schuit en wordt te-
ruggevaren naar het Praamplein.
De speciale rondvaart geeft dé gele-
genheid in de ‘keuken’ te kijken van 
een oer-Aalsmeers product en geeft 
een indruk welke moeite er wordt 
gedaan om een goed product ver-
markt te krijgen. En u kunt genie-
ten van de ongekende winterrust en 
de natuur op de Westeinderplassen.
De afvaart vindt plaats vanaf het 
Praamplein op een afgesproken 
tijdstip. De kosten bedragen 12,50 
euro inclusief consumptie. De se-
ringentocht duurt circa 2 uur. Opge-
ven voor deze Seringentocht kan bij 
de Westeinder Rondvaart via 0297- 
341582 of info@westeinderrond-
vaart.nl. Kijk eens voor een indruk 
van de seringenteelt op de websi-
te van seringenbedrijf K.Joren Gzn.: 
www.seringen.nl. Zeker de moeite 
waard.

Training Sven Kramer. Foto: Stephan Tellier

PACA feliciteert schaatsers 
Sven Kramer en Kjeld Nuis
Aalsmeer - Velen genieten van de 
fantastische sportprestaties van de 
LottoNL-Jumbo schaatsers en in het 
bijzonder van Sven Kramer en Kjeld 
Nuis. Paramedisch Adviescentrum 
Aalsmeer (PACA) is dan ook bijzon-
der trots dat het schaatsteam Lot-
toNL-Jumbo van Jac Orie ook dit 
jaar weer heeft gekozen voor de fy-
siotherapeutische begeleiding door 
Nico Hofman, Erick Lepelaar en Au-
ke Ham. Deze fysiotherapeuten van 
PACA reizen mee de wereld over om 
de schaatsers in fysieke topcondi-
tie aan de start te laten verschijnen. 
Een geweldige ervaring voor PACA 
om de beste sportzorg op topniveau 
al 14 jaar aan te mogen bieden.
Nico Hofman: “Fysiotherapie is een 
prachtig vak dat ik mede van mijn 
vader Wil Hofman heb geleerd. Tij-
dens mijn studie bewegingsweten-
schappen ben ik in contact geko-
men met schaatscoach Jac Orie en 
zo is onze samenwerking in 2002 
ontstaan binnen de schaatswe-
reld. Omdat het vele reizen met de 
schaatsploeg voor mij op een gege-
ven moment moeilijk werd te com-
bineren met een goedlopende fysio-

therapiepraktijk en een gezin met 
drie jonge kinderen, heb ik mijn col-
lega’s Auke en Erick erbij gevraagd. 
Nu werken we als fysiotherapeu-
tisch team mee aan alle grote wed-
strijden en hebben al vele overwin-
ningen mee mogen maken.”
Sven en Kjeld hebben diverse over-
winningen op hun naam gezet. Sven 
is afgelopen seizoen Europees Kam-
pioen Allround, Wereldkampioen 
Allround, Wereldkampioen 5 en 10 
kilometer geworden en heeft het 
Worldcup klassement over 5 en 10 
kilometer gewonnen. Kjeld is afge-
lopen seizoen tweede op het WK 
sprint geworden, wat nog gecorri-
geerd kan worden na een positieve 
dopingtest van de rus Pavel Kulizh-
nikov, zodat Kjeld Wereldkampioen 
Sprint is en hij heeft het Worldcup 
klassement over 1000 meter en de 
Grand Worldcup (klassement over 
alle afstanden) gewonnen. Hof-
man: ”Deze overwinningen geven 
ons veel energie, waarmee we de 
komende seizoenen de schaatsers 
van LottoNL-Jumbo optimaal kun-
nen voorbereiden op hun nationale 
en internationale wedstrijden.”

Aalsmeer kleurt blauw...
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart zijn maandagavond 
verrast door blauw verlichte straten. 
In veel straten hingen blauwe glo-
winthedark lichtjes aan de voordeu-
ren. Een attentie van Caiway aan de 
bewoners om de diensten via glas-
vezel onder de aandacht te bren-
gen. En dinsdagavond 15 maart is 
het Caiwayteam opnieuw de stra-
ten langs gegaan om de boel blauw 
te laten kleuren. Internetten met de 
snelheid van het licht. Met de blau-

we lichtjes wil glasvezelaanbieder 
Caiway laten zien dat supersnel in-
ternet in Aalsmeer en Kudelstaart 
beschikbaar is. En dat er, speciaal 
voor de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart, nu een aantrekkelijk 
actieaanbod is. Bewoners reageer-
den verrast: “Op weg naar huis vie-
len de lichtjes mij al op. Wat leuk!”
Het Caiway opruimteam heeft er 
voor gezorgd dat op beide dagen 
de achtergebleven lichtjes opge-
ruimd zijn.

“Fijn om kennis met elkaar te delen”

Volksuniversiteit aanwinst 
voor Aalsmeer
Aalsmeer - In de bovenruimte van 
de bibliotheek waar het Cultuur-
punt is gevestigd, zijn sinds korte 
tijd ook cursussen te volgen, gege-
ven door de Volksuniversiteit. De di-
recteur van de Volksuniversiteit Her-
bert Bos wilde het de Aalsmeerders 
die behoefte hebben aan educatie 
zo makkelijk mogen maken en door 
cursussen in Aalsmeer te gaan or-
ganiseren Wethouder Gertjan van 
der Hoeven van Kunst en Cultuur 
was direct enthousiast over de plan-
nen: “Natuurlijk dat gaan wij doen”, 
was zijn spontane reactie. Een ge-
schikte locatie was snel gevonden. 
De Volksuniversiteit werkt in Am-
stelveen reeds prettig samen met 
het Cultuurpunt dus lag deze com-
binatie voor de hand. Er werden een 
aantal gevarieerde minicursussen 
samengesteld voor een zeer betaal-
bare prijs. “Het is een goed experi-
ment dat zeker navolging verdient. 
Daarom vraag ik een ieder zegt het 
voort”, aldus een verzoek van Her-
bert Bos. De huidige cursisten zijn 
zo tevreden dat zij daar zeker gevolg 
aan geven. “Wij ging altijd al graag 
naar een museum maar wij kijken 
nu toch met andere ogen”, verklaren 
Nelleke en Betsy. Ook Jaap - eigen-
lijk voelde hij zich helemaal niet lek-
ker maar hij wilde de les niet mis-
sen- vertelt: “Wat ik leer in die an-
derhalf uur, zoveel leuke en interes-
sante informatie.” De andere aan-
wezigen zijn het daar volkomen mee 
eens. “Het is ook fijn om kennis met 
elkaar te delen.” Aan hen zal het dus 
niet liggen, zij komen zeker naar de 
vervolg cursus en nemen dan ande-
re geïnteresseerden mee.

Gouden Eeuw 
Omdat wethouder Van der Hoeven 
ook wel nieuwsgierig was hoe een 

cursus wordt gegeven en hij wilde 
kennismaken met een aantal van 
de cursisten - van hen wilde weten 
hoe zij de cursus ervaren- schoof hij 
dinsdag 14 maart aan bij Gandolfo 
Cascio, docent Italiaans en kunst-
geschiedenis. Als iedereen de gele-
genheid had om van deze bevlogen 
docent kunstgeschiedenis te krij-
gen, dan was de belangstelling voor 
kunst minstens verhonderdvoudigd. 
Wat een talent om een schilderij zo 
uit te kunnen leggen dat het niet al-
leen maar geestig is - soms toege-
past op deze tijd - maar ook zo in-
formatief. Alle symboliek die in de 
schilderijen zit verwerkt, maakt het 
kijken nog veel boeiender. Je ziet 
niet alleen een prachtige techniek, 
kleurgebruik, compositie, een histo-
rische maatschappelijke kijk van de 
kunstenaar maar je wordt ook ge-
wezen op de verhulde kleinste de-
tails die een grote betekenis heb-
ben en veel vertellen over de tijd van 
toen. Met Gandolfo is kunstgeschie-
denis geen taaie kost, maar heerlijk 
om te onthouden. Hoe de schilde-
rijen van Vermeer en Jan Steen ge-
toond worden door middel van een 
duidelijke powerpoint presenta-
tie en begeleid met een verhelde-
rende tekst maakt dat je steeds be-
ter leert kijken. In de laatste minu-
ten wordt de cursus afgerond met 
de reeds getoonde dia’s van de laat-
ste anderhalf uur. Zo kan de leerstof 
nog eens extra goed worden opge-
nomen om later thuis te kunnen ver-
werken. De tijd vloog -zoals voor-
speld - voorbij maar wat ging ie-
dereen tevreden naar huis en met 
een grote hoeveelheid kennis rijker! 
Voor meer informatie zie de folders 
in de bibliotheek of kijk op www.
VU-Amstelland.nl 
Janna van Zon 

Aankoop van FairTrade 
producten groeit fors
Aalsmeer - In 2014 was er sprake 
van een forse groei (+6%) van het 
aantal Nederlandse huishoudens 
dat FairTrade levensmiddelen koopt, 
4,8 miljoen Nederlandse huishou-
dens (63%) heeft in 2014 één of 
meerdere FairTrade producten ge-
kocht. Dit zijn bijna 500.000 huis-
houdens meer dan een jaar eerder. 
Sinds 2011 is het aantal huishou-
dens dat FairTrade producten koopt 
met 13% gegroeid. Dit blijkt uit on-
derzoek van GfK in opdracht van 
Stichting Max Havelaar, Fair Trade 
Original en de Landelijke Vereni-
ging van Wereldwinkels. De groei 
wordt vooral veroorzaakt door een 
stijging van het aantal kopers in de 
segmenten koffie (+21%) en choco-
lade (+7%). Een relatief klein maar 
sterk opkomend segment is ‘culina-
ry’, waar Oosterse producten zoals 
kokosmelk en curry kruidenpasta’s 
onder vallen. Het aantal huishou-
dens dat FairTrade ‘culinary’ pro-
ducten koopt, is sinds 2011 met 71% 

gestegen. De groei in 2014 wordt 
veroorzaakt doordat jongeren onder 
de 30 jaar en 40 tot 49 jarigen meer 
FairTrade kopen. Het aantal 65-plus-
sers dat FairTrade producten koopt 
is al jaren stabiel, terwijl deze groep 
landelijk juist groeit. Nagenoeg alle 
supermarkten in Nederland verko-
pen FairTrade producten. De acties 
rondom FairTrade producten van 
supermarkten, FairTrade gecertifi-
ceerde merken, de Wereldwinkel en 
FairTrade Gemeenten hebben een 
positieve invloed op het koopgedrag 
van consumenten. Er is een duide-
lijke stijging zichtbaar in het aan-
tal kopende huishoudens in de we-
ken rond de FairTrade Week. Vanaf 
2015 vinden er twee FairTrade we-
ken plaats, begin mei en eind okto-
ber/begin november. 
Ook in Aalsmeer stijgt de aankoop 
van FairTrade producten volgens de 
supermarkten en de Wereldwinkel 
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie 
op www.fairtradegemeenten.nl.

“We denken graag mee met klanten”

Scoots ‘n Goods opent 
zaterdag zijn deuren
Aalsmeer - Vanaf aanstaande za-
terdag 19 maart zal de eenentwintig-
jarige Wilco Rabbers samen met zijn 
vader Edward feestelijk hun scoo-
terzaak openen. Scoots ’n Goods 
is gevestigd op het industrieterrein 
Hornmeer. Hoe ze hiertoe gekomen 
zijn vertellen ze in een onderhou-
dend gesprek met deze krant: “We 
gaan het echt samen doen. Maar 
het kwam eigenlijk door mijn zoon. 
Die had geen zin om zijn hele leven 
voor een baas te gaan werken, dus 
wilde graag iets voor zichzelf begin-
nen.” Aldus Aalsmeerder Edward 
Rabbers. “En aangezien we allebei 
van sleutelen houden en dat al ja-
ren hobbymatig doen, kwamen we 
tot dit besluit. Sterker nog, we zijn 
al sinds 2014 met plannen bezig en 
toen dit pand vrij kwam in januari 
zijn we de puntjes op de i gaan zet-
ten.” Het pand van bijna tweehon-
derd vierkante meters heeft een rui-
me showroom, een keurige werk-
plaats en een opslagmagazijn en is 
zeer zichtbaar op de hoek van de 
Lakenbleker- en Visserstraat. Heb-
ben jullie er veel aan moeten op-
knappen? Wilco, die een technische 
achtergrond heeft en jaren ervaring 
heeft opgedaan bij een grote scoo-
terzaak in Hoofddorp, antwoordt: 
“We hebben de boel flink opgefrist, 
de muren geschilderd, vensterban-
ken verbreed, beveiliging aange-
legd en wat wandjes verplaatst en 
zijn enorm tevreden met het resul-
taat. Ook de toonbank heb ik gecus-
tomized door hem te wrappen.” Cus-
tomizen? Wrappen? “Ja, Customizen 
is een ander woord voor aanpas-
sen naar de wensen van de klant en 
wrappen is inpakken met een folie, 
in dit geval zwart. Beide kan ook bij 
scooters. Uiteraard bij ons.” De hele 
ruimte straalt stoerheid uit. Er staat 
een ouderwetse frisdrankautomaat 

en er is een uitnodigende koffiecor-
ner. De laagdrempelige sfeer is wat 
de heren willen overbrengen. Ook 
staat persoonlijke aandacht bij hen 
hoog in het vaandel en uiteraard 
kennis van zaken. 

Open dag en actie
Scoots ’n Goods doet de in- en ver-
koop van nieuwe en gebruikte scoo-
ters, maar ook onderhoud, repara-
tie en schadeherstel van alle kwali-
tatieve A-merk-scooters, zoals Piag-
gio, Vespa, Kymco en Sym. Voor ac-
cessoires, waaronder windscher-
men, bagagerekjes, ledverlichting, 
etcetera, ben je tevens bij hen aan 
het juiste adres. Zelfs poedercoa-
ten behoort tot de mogelijkheden. 
In de werkplaats wordt vol trots de 
hydraulische werktafel getoond. Het 
bedrijf beschikt tevens over een rui-
me bus voor haal- en brengservice 
in de regio. De openingstijden zijn 
van dinsdag tot en met zaterdag van 
negen tot vijf uur. 
Aanstaande zaterdag zal Scoots ’n 
Goods om twee uur feestelijk wor-
den geopend. Iedere belangstellen-
de is van harte welkom om een kijk-
je te komen nemen onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
Ter kennismaking biedt het bedrijf 
tot eind april een gratis zomercheck 
aan voor je scooter. 
Vader en zoon hebben zin om te 
beginnen en zeggen tot slot: “We 
kunnen het gelukkig prima met el-
kaar vinden, zijn goed op elkaar in-
gespeeld en denken allebei graag 
mee met wat de klant wil. Dat is on-
ze kracht.” Scoots ’n Goods is te vin-
den aan de Visserstraat 4, industrie-
terrein Hornmeer. Bel voor de mo-
gelijkheden: 0297-761658 of volg 
het scooterbedrijf op social media. 
www.scootsngoods.nl 
Door Miranda Gommans 

Waterwolftunnel nachtje 
dicht voor onderhoud
Aalsmeer - Van vrijdag 18 tot zater-
dag 19 maart  wordt de Waterwolf-
tunnel onder de Ringvaart tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer een nacht afgesloten voor 
verkeer. De afsluiting is nodig voor 
het uitvoeren van geplande onder-
houdswerkzaamheden. Verkeer op 
de nieuwe N201 wordt deels omge-
leid en moet rekening houden met 
enige vertraging. Vanwege de ge-
plande onderhoudswerkzaamheden 
aan de Waterwolftunnel, is de tun-
nel afgesloten van vrijdag 18 maart 
(19.00 uur) tot zaterdag 19 maart 
(06.00 uur). 
Door de afsluiting kan het verkeer 
geen gebruik maken van de N201 
tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer 
en de aansluiting met de Fokkerweg 
in Haarlemmermeer. Met behulp 
van borden worden de omleidings-
routes aangegeven. Om de veilig-
heid en doorstroming van de Water-
wolftunnel te kunnen garanderen, is 

het noodzakelijk dat de tunnel re-
gelmatig onderhouden wordt. Dit 
onderhoud vindt deels plaats ter-
wijl de tunnel open blijft voor ver-
keer. Drie keer per jaar dient de tun-
nel echter afgesloten te worden om 
de veiligheid van het onderhouds-
personeel te kunnen garanderen 
en te zorgen voor een snel verloop 
van de onderhoudswerkzaamhe-
den. De werkzaamheden zijn niet al-
leen voor preventief onderhoud, zo-
als het wassen van de tunnelwan-
den en het reinigen van de wegmar-
keringen, maar ook voor inspecties 
en testen, zoals controles op veilig-
heidsmiddelen. 
Om het verkeer zo min mogelijk te 
hinderen worden de onderhouds-
werkzaamheden in de nacht uitge-
voerd. Bij vragen over werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden bellen naar het provinci-
ale Servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen via 0800-0200 600 (gratis). 
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Kennis maken met wonen en wooncomfort

Wooninspiratiedag zondag!
De Kwakel - Op zondag 20 maart 
organiseren Bontekoe Verkoopsty-
ling en Kooyman B.V. Sierbestrating 
& Tuinhout de Wooninspiratie dag 
2016 Aalsmeer – Uithoorn. Kooy-
man B.V. opent haar deuren tussen 
11.00 en 16.00 uur om u op een in-
formele manier, kennis te laten ma-
ken met diverse bedrijven op het 
gebied van wonen en wooncomfort. 
26 lokale bedrijven laten zien wat 
zij in ‘huis’ hebben onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
EKZ Makelaars heeft een heuse Ba-
rista ingeschakeld om u te voorzien 
van een heerlijk kopje koffie. Philip-
po Keukens neemt de Chef mee en 
zal heerlijke hapjes voor u gaan be-
reiden. Daar blijft het niet bij. Kwa-
liteitsslagerij Eijk en Veld zorgt voor 
onder andere een heerlijk broodje 
beenham en eveneens wat lekkere 
proeverijen. Ook kunnen de kinde-
ren op de Wooninspiratie dag zich 
laten schminken en mooi maken 
met glittertattoos. 

Het Woonplein
Wat is er te zien: De makelaars, vijf 
in totaal, laten u zien wat op dit mo-
ment het actuele woonaanbod is 
en helpen u graag op weg met de 
Open Huizen Dag op 2 april. Niet 
alleen het bestaande woonaan-
bod is onder één dak te bekijken, 
ook fase 3 van het nieuwbouw pro-
ject Legmeer-West zal te bewonde-
ren zijn. En bewonderen is het goe-

de woord, want woningen als de-
ze zijn werkelijk uniek. Koop Lens-
tra en Vorm Ontwikkeling presen-
teren op de Wooninspiratie dag het 
project ‘De Toekomst’, met zijn bij-
zondere Smarthomes. Rabobank re-
gio Schiphol is aanwezig voor al uw 
vragen op het gebied van financie-
ren en verzekeren. Verder kunt u in-
formatie inwinnen bij de twee aan-
wezige notarissen en tevens over 
duurzame oplossingen voor de wo-
ning en verhuizen. Diverse bedrij-
ven op gebied van woningverbete-
ring staan voor u klaar om u te laten 
zien wat er tegenwoordig mogelijk 
is op gebied van ‘Wall-art’, verbou-
wingen en ook raam- en vloerbekle-
ding en sierbestrating voor het ex-
terieur. Bijzonder zijn de comfortin-
stallateurs die u advies kunnen ge-
ven over het aanpassen van een wo-
ning met betrekking tot de zorg. Bij-
voorbeeld voor seniorenwoningen.

Het Trendplein
Ook staan de stylisten en interieur-
ontwerpers voor u klaar om u te hel-
pen bij de ideale indeling of aan-
kleding van uw woning. Verder is er 
veel te zien op gebied van keukens, 
badkamers, prachtige meubelen, 
woonaccessoires en bloemen! Kort-
om, dit mag u niet missen. Locatie 
is Kooyman Sierbestrating & Tuin-
hout, aan de Poelweg 2 De in Kwa-
kel. Meer informatie op www.woon-
inspiratiekaart.nl

Voorjaar, tijd om er op uit te gaan
Sparen bij Jumbo voor 
voordelig dagje uit
Aalsmeer - Het voorjaar staat weer 
voor de deur. Voor velen is dat dé 
tijd om er een dagje op uit te gaan 
met hun partner, vrienden of het he-
le gezin. Bij Jumbo start op woens-
dag 16 maart de Dagje Uit-spaarac-
tie. Hiermee kunnen klanten tot wel 
15 euro per entreekaartje besparen 
voor een dagje uit naar bijvoorbeeld 
een dierentuin of attractiepark. Om-
dat het weer soms even tegenzit en 
niet iedereen kan genieten van een 
plensbui, kunnen klanten ook spa-
ren voor korting op indoor dagjes 
uit. Jumbo wil klanten veel keuze 
bieden en werkt daarom samen met 
een groot aantal locaties, van Dier-
gaarde Blijdorp tot de Julianatoren 
en van het Nederlands Openlucht-
museum tot Walibi Holland. Daar-
naast kunnen spaarders ook met de 
hoogste korting naar verschillende 
indoorlocaties, zoals Madame Tus-
saud, de Zwaluwhoeve en Monkey 
Town Leeuwarden. De uitjes liggen 
verspreid over het hele land, maar 
ook net over de Belgische en Duit-
se grens.
 
Kortingsmunten
Van woensdag 16 maart tot en 
met dinsdag 3 mei krijgen klanten 

bij besteding van elke 10 euro aan 
boodschappen een speciale Dagje 
Uit-kortingsmunt. Daarmee kunnen 
zij simpel en snel sparen voor kor-
ting op een leuk dagje uit. Het ver-
zilveren van de kortingsmunten kan 
tot en met zaterdag 31 december via 
Jumbo.com/dagjeuit.
 
Kleurwedstrijd
Voor kinderen tot en met 12 jaar 
organiseert Jumbo een Dagje Uit 
kleurwedstrijd. Kinderen kunnen 
de Dagje Uit kleurplaat ophalen bij 
de winkel of downloaden via Jum-
bo.com/dagjeuit. Het kind met de 
mooiste ingekleurde tekening van 
Nederland ontvangt een speciaal 
Gouden entreekaartje. Daarmee 
krijgt de winnaar of winnares sa-
men met zijn of haar hele gezin toe-
gang tot alle deelnemende dagjes 
uit in Nederland. 
Als kers op de taart mag de ‘super-
kleurder’ ook nog met de hele klas 
op schoolreisje naar één van de 
deelnemende locaties. Naast deze 
landelijke hoofdprijs, is er ook in el-
ke Jumbo winkel een winnaar. De-
ze lokale winnaar krijgt voor zijn of 
haar hele gezin de entreekaartjes 
voor een dagje uit aangeboden.

Cees Eikelenboom (links) en Dennis Thijssen.

Subsidie op pelletkachels 
bij Houtstook Enzo
Aalsmeer - Ruim twee jaar timme-
ren Cees Eikelenboom en Dennis 
Thijssen aan de weg met hun be-
drijf Houtstook Enzo. En de zaken 
gaan goed. Vooral pellet kachels. 
Op deze kachels krijgt men name-
lijk sinds begin dit jaar een flinke 
subsidie via de overheid. Dit in ver-
band met de verlaging van de CO2 
uitstoot wat natuurlijk goed is voor 
het milieu. “Pelletkachels (en pellet 
CV-ketels, die hebben we ook) zijn 
CO2 neutraal. Wij hebben al mo-
dellen staan vanaf 1095 euro”, al-
dus Dennis. “En de subsidie is maar 
liefst vijfhonderd euro, dus je hebt 
hem zowat voor de helft. Er gaat ge-
perst hout in korrelvorm in en uiter-
aard verkopen wij die zakken van-
af vijftien kilo hier op de Oostein-
derweg in onze showroom. Op on-
ze website www.houtstookenzo.
nl is alle informatie hierover te vin-
den. Ons assortiment is verder ook 
enorm uitgebreid. We verkopen bij-
voorbeeld Kamado’s. Dat zijn bar-
becues, waarschijnlijk kennen men-
sen The Green Egg’s wel. Het merk 
Kamado is een derde van die prijs. 
Een 14 inch model staat bij ons al 
te koop voor 199 euro. Ze zijn van 
keramiek en dat houdt warmte vast. 
Je maakt er de lekkerste gerechten 
op klaar.” Maar er is meer bij Hout-
stook Enzo. Nu de lente in aantocht 
is wordt er gedacht over het oppim-
pen van tuinen en veranda’s. Dennis 
vervolgt: “Wij verkopen diverse ka-

chels voor onder de veranda, vuur-
schalen en –korven, Dutch ovens en 
steenovens. In zo’n steenoven kun 
je brood bakken, maar uiteraard 
ook pizza’s.” Dennis wijst: “Deze is 
bij ons ook te huur. Leuk voor een 
feestje.” Alles voor het buitenleven 
is te vinden in de mooie showroom. 
Zelfs kruidenmengsels voor de bar-
becue hebben zij op voorraad.

Bad Boys Brand
Wat er ook te vinden is bij Hout-
stook Enzo zijn stoere metalen bui-
tenhaarden waar je ook in kunt bar-
becueën van het merk Bad Boys 
Brand. Deze haarden worden ge-
maakt door gedetineerden in Ne-
derlandse gevangenissen en zijn 
helemaal hot. Het zal mannen zeker 
aanspreken en het verhaal erach-
ter is zeer bijzonder. Een aantal Bad 
Boys Brand haarden zijn op voor-
raad. Ook voor het aansluiten van 
kachel, rookgaskanalen en schoor-
steenaansluitingen is gedacht. En 
allerhande stookhoutsoorten. Om 
het uitgebreide assortiment te be-
kijken bent u van harte welkom om 
de showroom te bezoeken. De ope-
ningstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur en op afspraak. 0297-769181. 
Bezoekadres: Oosteinderweg 277a. 
Ruime parkeergelegenheid voor de 
deur. 
Door Miranda Gommans 

Kennismaken met Elizabeth Liefkes
Viooldocente houdt open 
proefles in muziekwinkel
Aalsmeer - Viooldocente Elizabeth 
Liefkes opende in september haar 
nieuwe lespraktijk in Aalsmeer. In-
middels vinden zeven leerlingen 
wekelijks hun weg naar de oefen-
ruimte in het cultureel jongeren-
centrum N201 aan de Zwarteweg, 
waar de vioollessen plaatsvinden. 
Voor nieuwe belangstellenden is er 
woensdag 23 maart weer een open 
middag in muziekwinkel Stage Mu-
sic Shop in de Schoolstraat 7, waar 
een eerste kennismaking met Eliza-
beth en haar vioollessen kan wor-
den gemaakt. 
Elizabeth is geen nieuwkomer in 
het vak. Ze heeft 21 jaar in het Me-
tropole Orkest gespeeld als violis-
te en ook het lesgeven beoefent ze 
al ruim 25 jaar. In haar woonplaats 
Soest heeft ze een lespraktijk aan 
huis. Elizabeth over haar lessen: “Ik 
probeer altijd zo veel mogelijk af te 
stemmen op de behoeften en mo-
gelijkheden van iedere leerling. Sa-
men maken we het resultaat, dat in 
mijn ogen bestaat uit twee compo-
nenten: kwaliteit én plezier!”
Elizabeth heeft in 1988 haar be-
voegdheid ‘Docerend Musicus’ voor 
het hoofdvak viool behaald bij de vi-
oolpedagoge Jeanne Lemkes-Vos. 
Daarna volgde ze lessen bij Em-
my Verhey. Enkele jaren geleden 
heeft ze ook een opleiding Docent 

Muziek(ofwel schoolmuziek) afge-
rond. Dit komt goed van pas bij on-
der andere het werk dat ze doet in 
Amsterdam voor de Stichting Leer-
orkest. Daar geeft ze groepslessen 
viool op basisscholen.
In de nieuwe lespraktijk, waar privé-
lessen worden gegeven, zijn leerlin-
gen van alle leeftijden welkom. Kin-
deren en jongeren kunnen ook duo-
lessen nemen: Samen les met een 
‘maatje’ van ongeveer hetzelfde ni-
veau en dezelfde leeftijd. Dat is ge-
zellig en leerzaam. Voor de ouders 
is dit een keuze met een iets voor-
deliger prijskaartje. Ouders met een 
laag inkomen, die muziekles toch 
belangrijk vinden voor hun kind, wil 
Elizabeth graag wijzen op de moge-
lijkheid in Aalsmeer een tegemoet-
koming aan te vragen bij het Jeugd-
cultuurfonds. Elizabeth vindt toe-
gankelijkheid voor iedereen heel 
belangrijk. Er kan per direct met vi-
oollessen gestart worden. De 15 
lessenkaart heeft momenteel een 
korting. 
Voor degenen die nieuwsgierig zijn 
geworden: Kom langs op de open 
proeflessen op woensdag 23 maart 
tussen 14.00 en 16.00 uur in mu-
ziekwinkel Stage Music Shop in de 
Schoolstraat 7 in het Centrum. Voor 
meer informatie: info@elizabethlief-
kes.nl of bel 06-20347409.

Gemeentewerf Zwarteweg tijdelijk open

Gratis compost zaterdag!
Aalsmeer - Inwoners kunnen aan-
staande zaterdag 19 maart, tijdens 
de Landelijke Compostdag, weer 
gratis MeerCompost ophalen bij de 
gemeentewerf aan de Zwarteweg 77. 
De werf is weliswaar gesloten, maar 
speciaal voor deze dag gaat het hek 
een lange ochtend open. Met deze 
jaarlijks terugkerende actie bedankt 
Meerlanden bewoners voor hun in-
spanningen om organisch afval uit 
keuken en tuin (GFT) gescheiden 
aan te leveren. Bovendien wil Meer-
landen iedereen kennis laten maken 
met het product MeerCompost dat 
zowel voor de bodem als voor het 
milieu van grote waarde is.
 
Win een gratis moestuin
Met het ophalen van gratis Meer-
Compost op zaterdag 19 maart kun-
nen bewoners een eigen moestuin 
voor een jaar winnen. Door zich dan 
aan te sluiten bij de online gemeen-
schap van GFT-scheiders op begin-

vanietsmoois.nl maken deelnemers 
kans op één van de drie te verlo-
ten moestuinen. Nadere instructies 
worden met de MeerCompost uitge-
deeld. Het scheiden van GFT is let-
terlijk het begin van iets moois; het 
levert goede kwaliteit compost dat 
de bodem van moestuinen energie 
geeft. Zo wordt afval weer voedsel. 
MeerCompost is perfect voor ge-
bruik in de tuin. De natuurlijke bo-
demverbeteraar stimuleert de groei 
van bloemen en planten op een mi-
lieuvriendelijke wijze, het reguleert 
de waterhuishouding en zorgt voor 
een natuurlijke balans in de bodem. 
Gemengd met tuinaarde is Meer-
Compost geschikt voor alle tuin-
planten. Voor het ontvangen van een 
gratis zak MeerCompost tijdens de 
Landelijke Compostdag is het to-
nen van legitimatie verplicht! Zak-
ken worden uitgedeeld tussen 9.00 
en 13.00 uur en zolang de voorraad 
strekt. 

Aalsmeer - Op zaterdag 19 maart 
organiseert het Wereld Natuur 
Fonds voor de 11e maal Earth Hour, 
de wereldwijde actie voor onze aar-
de. Met Earth Hour laten miljoe-
nen mensen en duizenden organi-
saties zien dat zij de toekomst van 
de aarde belangrijk vinden, met één 
simpel gebaar: om 20.30 uur gedu-
rende één uur het licht uitdoen. De 
leefwijze van de mens heeft gro-
te impact op de natuur: grootscha-
lige ontbossing en het energiever-
bruik zijn van negatieve invloed op 
het klimaat. Klimaatverandering 
is één van de grootste bedreigin-
gen van de natuur. Doordat de aar-
de opwarmt, worden leefgebieden 
van dieren aangetast. Zo smelt de 
Noordpool en verliezen koraalrif-
fen hun kleur. Deze impact verklei-
nen lijkt soms moeilijk, maar het is 
wel mogelijk. Er zal op grote schaal 
overgeschakeld moeten worden op 
energie uit hernieuwbare bronnen, 
zoals zon en wind. Daarnaast moet 

ontbossing worden aangepakt. In 
bomen zit veel CO2 opgeslagen, 
dat vrijkomt als bos wordt gekapt of 
verbrand. Verantwoord bosbeheer 
is één van de oplossingen waar het 
WNF voor strijdt. Wethouder Jop 
Kluis: “Ik vindt het mooi initiatief 
van het Wereld Natuur Fonds waar 
wij als gemeente graag een steentje 
aan bijdragen. Zo zal tijdens Earth 
Hour de verlichting op de waterto-
ren en de Korenmolen De Leeuw uit 
zijn. Ik roep iedereen op om hieraan 
ook mee te doen en een uurtje be-
wust al het licht in huis uit te doen.”
In 2015 deden meer dan 7.000 ge-
meenten en steden en miljoenen 
mensen in 162 landen mee met 
Earth Hour. Door uw deelname 
maakt u duidelijk dat het belang-
rijk is om duurzame keuzes te ma-
ken en zorgvuldig om te gaan met 
alles wat de aarde ons geeft, zoals 
energie, grondstoffen, voedsel, wa-
ter, frisse lucht en een veilige leef-
omgeving.

Veel belangstelling voor 
40ste Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
10 maart vond de 40ste editie plaats 
van de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer bij Resto Bar & Brasse-
rie in bloemenveiling Flora Holland. 
De belangstelling was groot. Timon 
Krause bracht meerdere netwerkers 
in hypnose en dit leverde verrassen-
de taferelen op. Onder de netwer-
kers werden diverse prijzen verloot. 
Dit behoort tot één van de leukste 

onderdelen van het netwerkpro-
gramma. De relaties waren weer erg 
content met de kaarten voor de co-
medyclub, het theater en onder an-
dere een danceparty. Op 14 april 
staat de volgende tropische editie 
gepland. Ook een keer de netwerk-
bijeenkomst sponsoren of een po-
dium als artiest of meer informatie? 
Neem dan contact op via www.bor-
relaalsmeer.nl.

Actie in februari succesvol
Prijswinnaars blij met diner 
voor twee in Centrum
Aalsmeer - In de maand februari 
ontving iedere klant bij een aankoop 
in de winkels van Aalsmeer Centrum 
een bon, waarmee men een ‘Diner 
voor Twee’ kon winnen bij een van 
de zes deelnemende restaurants. Er 
zijn weer vele honderden bonnen 
ingeleverd en inmiddels zijn uit al-
le ingeleverde bonnen de prijswin-
naars getrokken:

Het diner voor twee bij Zorba de 
Griek is gewonnen door S. Biesheu-
vel uit Rijsenhout. De bon voor een 
diner voor twee bij restaurant De 
Jonge Heertjes is uitgereikt aan Eli-
ne de Hollander uit Aalsmeer. Het 
diner voor twee bij Italiaans restau-

rant Pasta Vino is gewonnen door 
de heer of mevrouw Sikkema uit Ku-
delstaart. Gaan genieten van een di-
ner voor twee bij restaurant Het Wa-
pen van Aalsmeer kan Heidi Nees-
kens uit Aalsmeer. Het diner voor 
twee bij restaurant De Halve Maen 
is gewonnen door Karin v.d. Linde 
uit Aalsmeer. En voor een diner voor 
twee mag Petra Ruiter uit Uithoorn 
plaatsnemen in Japans restaurant 
Nagoya. 
Op zaterdag 12 maart hebben de 
winnaars hun prijs ontvangen uit 
handen van Nicolette Arkesteijn van 
Hotel Aalsmeer. Namens alle winke-
liers in Aalsmeer Centrum van harte 
gefeliciteerd met de prijs! 

Met mini-workshop en veiling
‘Alles over seringen’ op 
Historische Tuin zondag
Aalsmeer - Van oudsher staat 
Aalsmeer bekend vanwege de se-
ringenteelt. Sinds het eind van de 
19e eeuw worden er op het boven-
land seringen geteeld en vervolgens 
in de kas in bloei getrokken. Zon-
dagmiddag 20 maart staat de Histo-
rische Tuin daarom in het teken van 
de seringenteelt. Om 13.30 uur staat 
de koffie en thee klaar. Daarna zal 
Dick Maarsen een rondleiding ge-
ven en de fijne kneepjes van de se-
ringenteelt laten zien. Vervolgens zal 
Jan Maarse demonstreren hoe se-

ringen worden geënt. Tijdens een 
mini workshop krijgen bezoekers 
zelf de gelegenheid om met materi-
aal en entwas de kunst van het en-
ten onder de knie te krijgen. 
Om 15.00 uur zal er een speciale 
veiling zijn waar een prachtige bos 
seringen – gekweekt op de Histori-
sche Tuin – ‘bij afslag’ gekocht kan 
worden. Het belooft weer een inte-
ressante middag te worden! Graag 
even aanmelden, uiterlijk 18 maart 
via info@historischetuinaalsmeer.nl 
of telefonisch 0297-322562.

Kom ook in actie voor de 
aarde tijdens Earth Hour
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Gemeente sluit woning 
vanwege hennepteelt
Kudelstaart - Op donderdag 10 
maart is op last van burgemees-
ter Nobel een schuurwoning aan 
de Kudelstaartseweg gesloten voor 
een periode van drie maanden. In 
het pand is een grootschalige hen-
nepplantage aangetroffen. Dit is in 
strijd met de Opiumwet. In 28 fe-
bruari stelde de politie vast dat de 
schuur werd gebruikt voor de teelt 
en opslag van hennepplanten. De 
politie heeft het pand inmiddels 
ontmanteld. Vervolgens heeft de ge-
meente besloten het pand te sluiten. 
Burgemeester Jeroen Nobel: “Een 
hennepplantage van deze omvang 
is een inbreuk op het kwaliteit en 

de veiligheid van de leefomgeving, 
ook vanwege het brandgevaar. Slui-
ting van het pand voor drie maan-
den is bedoeld om te voorkomen dat 
het pand opnieuw voor illegale acti-
viteiten wordt gebruikt.” 
Sinds 1 januari 2015 treedt de ge-
meente strenger op bij overtredin-
gen van de Opiumwet. Dit bete-
kent dat de gemeente, als de poli-
tie een hennepkwekerij of een partij 
drugs in een woning of bedrijf heeft 
aangetroffen, kan overgaan tot slui-
ting van het pand. Met deze maat-
regel wil de gemeente de veiligheid 
en leefbaarheid in Aalsmeer verbe-
teren en drugsoverlast tegengaan. 

Motie AB en CDA over woonvormen

‘Snel’ wonen in Hornmeer 
en bij Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Tijdens de vergadering 
van de Raad donderdag 10 maart 
dienden de fracties CDA en AB de 
motie ‘Alternatieve Woonvormen’ in. 
PACT schaarde zich heel begrijpelijk 
achter dit plan van de beide fracties. 
Deze partij is ook actief om de wo-
ningmarkt voor jongeren en oude-
ren in Aalsmeer te versnellen. “Er 
is grote behoefte aan kleinschali-
ge, snel te realiseren, niet-traditio-
nele huisvesting, specifiek voor jon-
geren, senioren en eenpersoons-
huishoudens”, aldus de tekst in de 
motie. De partijen zijn rondes gaan 
maken in de gemeente en hebben 
gezocht naar locaties waar tijdelij-
ke (periode 10 tot 15 jaar) woning-
bouw mogelijk is. Zes locaties zijn 
nader uitgewerkt. Het betreft allen 
grond van de gemeente. Er hoeven 
dus geen gronden aangekocht te 
worden, waardoor de kosten relatief 
laag kunnen blijven. 
De VVD en HAC vonden het voor-
stel sympathiek en stemden voor de 
motie. Unaniem aangenomen, maar 
niet iedereen was hier blij mee. Bur-
gemeester Jeroen Nobel was kri-
tisch. En begrijpelijk, de woonvi-
sie is onlangs aangenomen en hier-
in is opgenomen dat de gemeen-
te zich actief gaat inzetten om al-

ternatieve woonvormen te vinden 
en hier onderzoek naar gaat doen. 
“Is het wenselijk dat iedereen op de 
fiets stapt om woningbouwlocaties 
te zoeken?”, aldus de burgemeester. 
Hij raadde de fracties aan goed naar 
hun rol in de politiek te kijken. Dick 
Kuin van AB trok zich de terechtwij-
zing aan. “We vragen slechts om on-
derzoek te doen.” 
De fracties denken aan de uitbrei-
ding van Mijnsheerlijckheid bij de 
Proosdijstraat met vijf jongerenwo-
ningen, tien alternatieve woningen 
voor jongeren in de Edisonstraat, 
acht ouderenwoningen bij de speel-
plaats tussen het Rameaulaantje 
en de Händelstraat, negentien wo-
ningen voor senioren en starters 
in de groenstrook langs de Haydn-
straat, negen woningen (arken) aan 
het water in de Lunalaan en ze-
ven waterwoningen bij het Fort Ku-
delstaart, rechts bij de ingang aan 
de Kudelstaartseweg.
Wethouder Tom Verlaan heeft toe-
gezegd een quick scan te zullen la-
ten maken naar de mogelijkheden 
op deze zes locaties. Voor het zo-
merreces komt er antwoord. Hij zei 
tot slot dat het college zich houdt 
aan de visie: “Het college zoekt ook 
verder door naar woonlocaties.” 

VVD zegt onverwacht nee tegen 
woningbouwproject Hornmeer
Aalsmeer - Een ommezwaai van 
honderd procent heeft de VVD af-
gelopen donderdag 10 maart tij-
dens de raadsvergadering gemaakt. 
De partij was in iedere commissie 
lovend over het bouwen van wo-
ningen op de locaties van de scho-
len in de Hornmeer, tijdens het vast-
stellen van de startnotitie kreeg het 
plan een ‘vette’ nee. Uiteraard had 
de VVD hier een verklaring voor. 
“Vanwege cruciale informatie die 
wij eerst niet hadden”, aldus Teun 
Treur ietwat geheimzinnig. Op ver-
zoek van de andere fracties legde 
hij de ‘nee’ uit. Het verdwijnen van 
bomen en slechte waterhuishou-
ding zijn de reden dat de VVD geen 
groen licht wil geven. “Van de 228 
bomen, blijven er na de nieuwbouw 
slechts 68 over. Bomen zorgen voor 
opvang van fijnstof en dekken over-
last door vliegtuigen. Van het aantal 
te kappen bomen, waarvan de ge-
meente aangeeft dat ze al in slechte 
doen verkeren, kunnen er meer dan 
honderd er zeker nog tien jaar staan 
en vijftig zeker vijftien jaar. Wij heb-
ben het idee dat de wijk moet bloe-
den voor het genereren van geld 
voor het sportcomplex en het Horn-
meerpark.” In de startnotitie is opge-
nomen dat zorgvuldig met het groen 
omgesprongen zal worden en nieu-
we aanplant onderdeel uitmaakt van 
het plan. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven benadrukte dit nog eens: 

“We willen juist de groene structuur 
behouden.” Maar het deed de VVD 
niet op andere gedachte brengen. 
“Jammer, heel jammer”, reageer-
de Dick Kuin van AB. Ook het CDA 
en PACT gaven aan verbaasd te zijn 
over de plotselinge ommekeer van 
de VVD. “Een eigenaardige draai”, 
aldus Robbert-Jan van Duijn van 
het CDA. Bram Heijstek van HAC 
kon zich wel vinden in het ‘nee’ van 
de VVD. Volgens deze partij is het 
plan “het slechtste wat de Horn-
meer kan overkomen.” Hij kreeg te-
gengas. Het plan van HAC was de 
bouw van een ‘kasteel’ met zo’n 
600 woningen (drie keer zoveel) op 
de hoek bij de Dreef. “Dat zou het 
slechtste zijn wat de Hornmeer ooit 
zou kunnen overkomen”, reageerde 
Rik Rolleman van PACT, die namens 
zijn partij wel een amendement in-
diende om de groenstrook langs 
het water te benoemen als wijk-
park en deel uit te laten maken van 
de hoofdgroenstructuur. Het amen-
dement kreeg geen bijval, ook niet 
het amendement om alle nieuw te 
bouwen woningen energieneutraal 
te bouwen. Het college ontraad-
de dit amendement en kreeg steun 
van de meerderheid. Wat energie-
neutraal bouwen stelt het colle-
ge zich te houden aan de wettelij-
ke voorschriften. Wethouder Gert-
jan van der Hoeven deed wel een 
handreiking. De projectontwikke-

laar die duurzaam wil bouwen, krijgt 
extra punten. Het derde ingedien-
de amendement met de wens om 
auto’s half verdiept, zoveel moge-
lijk uit het zicht, te parkeren is aan-
genomen. En hier zullen de huidi-
ge bewoners in de Meervalstraat 
en Roerdomplaan blij mee zijn. Via 
de inspraakmogelijkheid is aange-
geven dat de huidige parkeerdruk 
hoog is. Opmerkingen zijn ook ge-
maakt over de serieuze problemen 
met de waterhuishouding van de 
bestaande woningen in de omge-
ving. Voor de VVD de tweede reden 
om ‘nee’ te stemmen. In de notitie is 
opgenomen dat de problemen met 
de waterhuishouding ten gevolge 
van de nieuwbouw niet groter mag 
worden. Zowel AB als PACT bena-
drukten tot slot creatieve woonvor-
men te willen zien verrijzen. Nieuwe 
architectuur dat zich onderscheid 
van de bestaande bebouwing uit 
de jaren zeventig. Het CDA vroeg 
als laatste extra aandacht voor een 
speelveld voor jongeren. Uitein-
delijk vond hoofdelijke stemming 
plaats. De startnotitie is met zes-
tien voor (CDA, AB en PACT) en ze-
ven tegen (VVD en HAC) aangeno-
men. Het proces voor wijziging van 
het bestemmingsplan gaat nu inge-
zet worden. Vervolgens gaat de ten-
der opgesteld worden en een uit-
vraag worden gedaan richting ont-
wikkelaars. 

Vergunning krijgen kost veel geld en veel tijd

Geen bruggenfestival 2016: 
Strenge regels de reden?
Aalsmeer - Het Bruggenfestival in 
Oost gaat dit jaar niet door. Afgelo-
pen donderdag 10 maart een keu-
rige mededeling op Facebook: “Het 
Bruggenfestival vindt in 2016 niet 
plaats. Na een uitgebreide inventa-
risatie bij de diverse partners is ge-
bleken dat er dit jaar onvoldoen-
de draagkracht is om een evene-
ment van deze grootte te organise-
ren. De toekomst zal uitwijzen of dit 
mooie, bruisende evenement nieuw 
leven ingeblazen kan worden.” En 
dat is toch best heel jammer. Enke-
le jaren is door jongeren met steun 
van de gemeente een prachtig festi-
val gepresenteerd met muziek, dans 
en allerlei activiteiten voor kinderen. 
De naam dankt het evenement aan 
de diverse, nieuwe bruggen in Oost, 
die de oude en nieuwe wijken met 
elkaar verbinden. 

Onmogelijke regels
Het vinden van voldoende vrijwilli-
gers blijkt de belangrijkste de reden. 
De jongeren, die zich vele jaren heb-
ben ingezet, hebben het druk met 
hun studie. Maar ook de verande-
ring van organisatie in het jeugd-
werk is hier debet aan. De jongeren-
werkers van Click waren bereid om 
zelf ook de handen uit de mouwen 
te steken in de organisatie en wisten 
inmiddels van de hoed en de rand. 
Voor het huidige Dock, de nieuwe 
jongerenorganisatie, is het Bruggen-
festival nieuw en inzicht vergt tijd, 
zeker als met ‘nieuwe’ jongeren ge-
werkt moet gaan worden. Bovendien 
zijn de regels voor het krijgen van 
een vergunning er nog steeds niet 
echt makkelijker op geworden. De 
eisen, die aan een evenement in de 
open lucht worden gesteld, zijn met 
de jaren steeds strenger geworden. 

‘Gewoon’ gezellig
Ook Bandjesavond zit wat dit betreft 
met de handen in het haar. Om een 
vergunning te krijgen moet aan zo-
veel regels worden voldaan. En of 
dit nu komt door de afdeling ver-

Fiets binnen 
2 minuten weg

Aalsmeer - Op donderdag 10 
maart is binnen twee minuten 
een fiets gestolen vanaf het ter-
rein van de supermarkt aan de 
Aalsmeerderweg. Om half acht 
had de eigenaresse haar Gazel-
le Medeo even neergezet. Een 
dief heeft vliegensvlug toege-
slagen en is er vandoor gegaan 
met de fiets, waarvan het regi-
stratienummer eindigt op 689.

Winkeldief weer 
aangehouden

Aalsmeer - Op vrijdag 11 
maart is om even voor half een 
in de middag een 28 jarige win-
keldief op heterdaad betrapt in 
een super aan de Aalsmeer-
derweg. Door een medewerker 
werd gezien dat de in Aalsmeer 
wonende man zijn rugzak vol 
stopte met pakken vlees, sau-
zen en een komkommer. In to-
taal dacht hij met etenswaar 
voor 17,75 euro de winkel zon-
der betalen te kunnen verlaten. 
De winkeldief is aangehouden 
en overgedragen aan de poli-
tie. De man is een bekende van 
de agenten. Op 29 februari is 
de 28 jarige ook betrapt op ste-
len van goederen. Die keer bij 
een super op het Praamplein. 
De man zit nog vast. 

Aanhouding na 
winkelverbod

Aalsmeer - Op zondag 13 
maart werd rond het middag-
uur door een medewerker van 
een super op het Poldermees-
terplein een klant opgemerkt, 
die een kleine maand gele-
den een winkelverbod opge-
legd had gekregen. De 31 ja-
rige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats was op 11 fe-
bruari aangehouden wegens 
winkeldiefstal. De politie is ter 
plaatse gekomen en heeft de 
31 jarige aangehouden wegens 
lokaal vredebreuk. 

Hersenschud-
ding na val 
van paard

Aalsmeer - Op zaterdag 12 
maart rond vier uur in de mid-
dag zijn alle hulpdiensten met 
spoed gesneld naar een mane-
ge aan het einde van de Oos-
teinderweg. Een meisje zou 
van haar paard gevallen zijn 
en letsel hebben opgelopen. 
De politie is ter plaatse ge-
gaan, evenals twee ambulan-
ces en de traumaheli werd in-
geschakeld. Tijdens behande-
ling door de arts kwam het 12 
jarige meisje bij. De traumahe-
li is afgemeld. De inwoonster is 
met vermoedelijk een hersen-
schudding in snel tempo naar 
het ziekenhuis vervoerd. 

Eerste hulp bij 
epilepsieaanval

Aalsmeer - Om half vier in de 
nacht van zaterdag 12 op zon-
dag 13 maart zag de surveil-
lancedienst van de politie dat 
een vrouw uit een horecazaak 
in de Zijdstraat werd gedra-
gen. Agenten zijn polshoog-
te gaan nemen en hebben de 
ambulancedienst opgeroepen. 
De 18 jarige vrouw uit Amstel-
veen bleek een epilepsieaan-
val gehad te hebben. De dok-
ters van de ambulance heb-
ben de vrouw eerste hulp ver-
leend. Ze hoefde niet mee naar 
het ziekenhuis. De 18 jarige is 
met een vriendin naar huis ge-
gaan. Ze is bekend met epilep-
sieaanvallen. 

Fietsster geschept door 
vrachtwagen
Kudelstaart - Een ernstige aanrij-
ding heeft zaterdag 12 maart rond 
half één in de middag plaatsgevon-
den op de Mijnsherenweg. Een 35 
jarige fietsster is geschept door een 
vrachtwagen. De truc wilde vanaf 
een bedrijventerreintje de weg oprij-
den. De chauffeur heeft waarschijn-
lijk de twee vrouwen op het fiets-
pad niet gezien. Een van de twee is 
geschept en enkele meters meege-
sleurd richting de sloot.
De politie en de ambulancedienst 

waren snel ter plaatse. Ook de trau-
maheli is ingezet. De 35 jarige is 
met spoed naar het ziekenhuis ver-
voerd met zwaar letsel. De trauma-
arts is meegegaan in de ambulance. 
De vrouw heeft een gecompliceer-
de beenbreuk opgelopen. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld naar 
de exacte oorzaak. De weg is enige 
tijd afgesloten geweest. De 38 jarige 
chauffeur uit Leerdam is aangehou-
den geweest voor verhoor. 
Foto:Marco Carels

Beëdiging plaatsvervangend griffier J.A. Satijn.

Bloemen voor benoeming 
en bloemen als medeleven
Aalsmeer - Als er raadsleden jarig 
zijn of zijn geweest, begint de ver-
gadering van de Raad steevast met 
felicitaties en een cadeau door bur-
gemeester Jeroen Nobel. Ook afge-
lopen donderdag 10 maart is er ge-
trakteerd. Dick Kuin (AB) en Mar-
janne Vleghaar (VVD) zijn jarig ge-
weest en kregen een cadeau. De 
traktatie voor fractie-assistent Ma-
rijn Schoo ging de raadzaal niet uit. 
Hij was niet aanwezig. Een bloeme-
tje was er voor mevrouw J.A. Satijn. 
Zij is officieel benoemd tot plaats-
vervangend griffier. De officiële ver-

klaring werd bezegeld met felicita-
ties en een boeket bloemen. Voor 
het afsluiten van een avondje verga-
deren, tot bijna middernacht, werd 
tot slot geld uitgegeven voor nog 
een bloemetje. Burgemeester Nobel 
stelde voor burgemeester Mirjam 
van ’t Veldt een hart onder de riem 
te steken middels een bloemetje. De 
eerste burger van Amstelveen heeft 
afgelopen donderdag een anonie-
me dreigbrief ontvangen vanwege 
de komst van asielzoekers in de ge-
meente. Het voorstel om medeleven 
te tonen kreeg een volmondig ‘ja’.

Robend drie weken dicht!
Kudelstaart - Op maandag 21 
maart start de gemeente met de 
aanleg van een duiker bij de Hoog-
watersloot bij Robend. Dit gebeurt 
in samenwerking met Waternet. Het 
doel van de duiker is om een on-
dergrondse waterverbinding te ma-
ken tussen de Hoogwatersloot en 
de sloot gelegen aan Het Robend, 
waardoor een betere doorstroming 
van de waterpartijen zal ontstaan 
in het gebied. De werkzaamheden 
vinden plaats in de rijweg van Ro-
bend. Om de werkzaamheden mo-
gelijk te maken, is het helaas nood-
zakelijk om de Robend af te sluiten 
tussen de Kudelstaartseweg, Bilder-
dammerweg en de Einsteinstraat 
voor al het verkeer, inclusief voet-
gangers en fietsers. Het verkeer zal 
worden omgeleid door middel van 

tijdelijke verkeersborden. De werk-
zaamheden bestaan onder meer uit 
het verwijderen van het asfalt uit de 
rijweg en van een deel van het trot-
toir, het aanbrengen van een beton-
nen buis in bestaande inspectieput 
en het terugbrengen van een tijde-
lijke bestrating. De werkzaamheden 
duren circa 3 weken en worden uit-
gevoerd door aannemersbedrijf van 
Ingen. Voor vragen over de werk-
zaamheden kan contact opgeno-
men worden met de toezichthouder 
van het werk de heer J. Overbeek, 
tel 06-26070605 of de projectleider 
van het werk, de heer M. Abrahams, 
tel 06-53868518/ Meer informatie is 
te vinden op www.aalsmeer.nl onder 
Werk in uitvoering.

Foto: www.kicksfotos.nl

gunningen in Amstelveen of de re-
gels zijn aangescherpt door het Rijk, 
het wordt zo goed als onmogelijk ge-
maakt om een buitenfestival te orga-
niseren. Neem Bandjesavond. Ge-
woon gezellige livemuziek in de di-
verse straten buiten bij de horecage-
legenheden in het Centrum. Schrap 
het woord ‘gewoon’ maar, de eisen 
voor de benodigde vergunning: Een 
beveiligingsteam met een centrale 
post inzetten, verkeersregelaars in-
huren, omleidingsborden laten ma-
ken omdat de straten een avond af-
gezet worden, her en der afvalbak-
ken en toiletten neerzetten, inclu-
sief twee invalidetoiletten, en zelf 
regelen dat er dranghekken wor-

den neergezet. De kosten om Band-
jesavond te kunnen organiseren lo-
pen naar de vier nullen. Zo jammer 
dit. Gemeente, kan dit nou niet an-
ders? Aalsmeer is geen Amstelveen. 
Er wonen zo’n 30.000 inwoners, geen 
150.000! 

Hetzelfde liedje
Eigenlijk hetzelfde liedje, net als vo-
rig jaar. Het nieuwe evenementen-
beleid blijkt toch niet veel makkelij-
ker te zijn geworden. In ieder geval 
groeit het respect voor alle vrijwil-
ligers die zich inzetten voor evene-
menten in Aalsmeer met de minuut. 
Volhouden hoor, er is alom waarde-
ring! Het komt (hopelijk) weer goed! 

Talenontwikkeling en cultuurbeleid
Subsidie 25.000 voor N201
Aalsmeer - Op 22 januari heeft be-
stuurlijk overleg plaatsgevonden 
tussen de gemeente en het bestuur 
van N201 over hun toekomstplan-
nen en het exploitatietekort. Dat 
overleg heeft geleid tot de volgen-

de conclusies: Het culturele aanbod 
aan activiteiten past in het uitgangs-
punt om talentontwikkeling van de 
jeugd te stimuleren. Een deel van 
het cultuuraanbod van N201 past 
binnen het gemeentelijk cultuur-

beleid. De kosten voor deze activi-
teiten kunnen niet volledig gedekt 
worden door inkomsten. De sa-
menwerking met het Cultuurpunt 
c.q. combinatiefunctionaris cultuur 
leidt tot een groeiend aantal cultu-
rele activiteiten in het kader van ta-
lentontwikkeling. Derhalve hebben 
burgemeester en wethouders be-
sloten in het kader van het jeugd-
beleid (talentontwikkeling) en cul-
tuurbeleid N201 alsnog een sub-
sidie van 25.000 euro voor het jaar 
2016 toe te kennen. Voor 2017 en 
verder wordt naar een structurele 
oplossing gezocht. N201 werkt mo-
menteel plannen uit voor fondswer-
ving/crowdfunding en zoekt uit of er 
geschikte taken in het beheer voor 
jongeren met een (arbeids)handi-
cap beschikbaar zijn. Het college 
van B&W zal in de Lentenota 2016 
aan de raad voorstellen doen om de 
noodzakelijke subsidies voor exploi-
tatie van de N201 structureel te ver-
ankeren in de Programmabegroting.
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Weerzien: Bijzondere avond 
met medium en muziek
Aalsmeerderbrug - Op woensdag 
23 maart zal Myrthe Bruinzeel (me-
dium) door middel van korte con-
tacten het publiek proberen te la-
ten ervaren dat overleden dierbaren 
nog steeds om ons heen zijn. Met 
humor en liefde zal ze inzicht ge-
ven in wat mediumschap is. Singer 
en songwriter Yvonne Tuinte schreef 
een prachtig muzikaal verhaal over 
vriendschap over de grenzen van de 
dood heen. Zij vertelt dit verhaal en 
omlijst het met ontroerende liedjes. 
De unieke combinatie van Yvonne’s 
zang en de readings van Myrthe 
maken deze avond tot een onverge-
telijke ervaring! Bardo is in oktober 
2015 gestart met het informatie- en 
voorlichtingsprogramma ‘Over le-
ven en dood gesproken’. Het doel 
van dit programma is de dood beter 
bespreekbaar te maken. In de afge-
lopen maanden kwamen veel the-
ma’s aan bod, zoals nalatenschap, 
hoop, en beslissingen rondom le-
venseinde. Bardo maakte een ge-

varieerd programma dat aansluit bij 
de wensen en vragen van een breed 
publiek. De invulling van de avond 
‘Weerzien’ is wellicht niet wat u ver-
wacht van Bardo. Voor veel mensen 
kan een dergelijke ervaring echter 
troost bieden en wellicht een ant-
woord op onbeantwoorde vragen 
geven. De avond wordt gehouden in 
De Arendshoeve aan de Aalsmeer-
derdijk 438 en is van 20.00 tot 22.15 
uur. Belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd. Aanmelden kan 
via http://www.hospicebardo.nl/in-
schrijving-weerzien. Deze avond is 
gratis toegankelijk.

Zondag opening door wethouder
Kruisweg Jezus verbeeld in 
kunst in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 20 maart opent 
wethouder Ad Verburg om 16.30 
uur een bijzondere tentoonstelling 
in de bovenzaal van De Oude Vei-
ling. Vijf geloofsgemeenschappen 
uit Aalsmeer: De Oosterkerk, de 
Lijnbaankerk, de Levend Evangeli-
sche Gemeente, de Dorpskerken de 
Aalsmeers CAMA Gemeente, heb-
ben de handen ineen geslagen en 
organiseren ‘Passie door Kunst’ in 
het kader van de Passieweek. “Het is 
begonnen als een wild idee en moet 
je zien hoe prachtig dat geleid heeft 
tot een breed gedragen tentoonstel-
ling.” Aan het woord Gert Bor en Jan 
Martijn Abrahamse, twee enthousi-
aste mensen die het initiatief namen 
kunstenaars van de verschillen-
de geloofsgenootschappen te vra-
gen om de kruisweg van Jezus uit te 
beelden. “Mooi om te zien hoe iede-
re kunstenaar zijn of haar geloof in 
Jezus uitbeeldt, daar een eigen in-
vulling aangeeft. Zij doen dit aan de 
hand van een bijbeltekst betreffen-
de de veertien staties.”
Dat verschillende geloofsgemeen-
schappen elkaar zo gevonden heb-
ben is niet iets van vandaag of mor-
gen. Bij het ontstaan van de feest-
week - enige jaren geleden - werd 
de ‘Tentdienst’ in het leven geroe-
pen. Zo kwam er na dagen van vro-
lijkheid en folklore ook ruimte voor 
bezinning. De druk bezochte tent-
dienst voldoet duidelijk aan een be-
hoefte. “Wij waren met elkaar op 
zoek naar een platform. Niet om al-
leen maar goede vrienden te wor-
den, maar ook om een stap naar de 
samenleving te maken, inmiddels is 
er een diepe band ontstaan.”
De gezamenlijk kerken zijn van me-
ning dat naast tekst ook kunst een 
middel is om mensen de schoon-
heid van het geloof te bieden. “Voor 
ons is kunst een middel om iets te 
verbeelden en te zeggen over Je-
zus. Dat is ons uitgangspunt. Geloof 
heeft de kunst nodig. Kijk eens hoe-
veel aandacht er nu is voor de ten-
toonstelling van Jeroen Bosch en 
hoe prachtig is niet de Rembrandt 
bijbel en de bijbel van Chagall, de 
altaren in de kerken, de vele schil-
derijen en beelden in de musea. 
Door de eeuwen heen is religie een 

grote inspiratiebron geweest voor 
kunstenaars en beeldhouwers, daar 
kun je toch geen genoeg van krij-
gen. Ook de kerken met een protes-
tantse richting gaan kunst steeds 
belangrijker vinden.”
Voor de tentoonstelling in De Ou-
de Veiling zijn alle geloofsgemeen-
schappen uitgenodigd. “Laat het 
duidelijk zijn: Wij zijn niet bezig met 
zieltjes winnen, wij willen ons ver-
haal delen, helpen bij een zoek-
tocht.” In enkele maanden tijd is het 
gelukt met steun en hulp van vele 
- en ook verrassende kanten - de 
tentoonstelling te realiseren. Door 
heel Aalsmeer hangen de aankon-
digingen. De veelzeggende poster 
- ontworpen door Ravenna Buijs - 
zal velen nieuwsgierig maken. Ve-
len zullen het ook jammer vinden 
dat de werken slechts één week 
te zien zijn, maar dat is de kracht 
van de expositie omdat het de tijd 
aangeeft waarvoor de tentoonstel-
ling bedoeld is: Aandacht schenken 
aan de passieweek waarin het lijden 
van Jezus wordt verbeeld. Geduren-
de de openingstijden van 15.00 tot 
21.00 uur zijn steeds twee vrijwilli-
gers aanwezig. Zij heten de bezoe-
kers welkom en wijzen de weg. Ook 
is er een boekje beschikbaar waar-
in de kunstenaars hun werk toelich-
ten. De tentoonstelling wordt maan-
dag 28 maart, tweede Paasdag, om 
21.00 uur gesloten. “Wat begon met 
een wild idee is uitgegroeid tot een 
feest”, glunderen beide initiatiefne-
mers.
Janna van Zon 

10e Spiritueel 
café in Bacchus

Aalsmeer - Op zeer eigen wijze zal 
Tom Verlaan, docent Raja Yoga, de 
zin en onzin over meditatie brengen 
tijdens het tiende Spiritueel Café in 
Bacchus op vrijdag 18 maart. Doel-
stelling deze avond is duidelijkheid, 
wegnemen van broodje aap verha-
len en laten weten dat mentale trai-
ningen net zo gewoon gaan worden 

Mozart opera bij Nivon
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
23 maart is er een Nivon Kom In met 
video-opera. De muzikale bijeen-
komst begint om 14.00 uur en is in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Het Nivon is een na-
tuurvriendenvereniging waar veel 
gewandeld wordt, maar daarnaast 
zijn er ook culturele activiteiten. Een 
museumbezoek en cursussen zijn 
bijvoorbeeld erg in trek. Maar de-
ze keer is gekozen voor muziek. De 
vereniging beschikt over een heel 
goede beamer met eerste klas beeld 
en geluid. Ook is er Nederlandse 

ondertiteling en een groot scherm. 
Liefhebbers kunnen van een Mozart 
opera genieten zonder grote uitga-
ven of ver te reizen. Er zullen vol-
doende pauzes zijn en de koffie en 
thee is ook voor handen. Deze ope-
ra is opgenomen in Amsterdam en 
is een productie uit 2015 van de Na-
tionale Opera. Het verhaal draait om 
de liefde van de vogelvanger Papa-
geno en Pamino. En die fluit natuur-
lijk. Een oude bekende in een heel 
nieuw jasje. Muziekliefhebbers wel-
kom. Leden betalen 2.50 euro en 
niet leden 5 euro.

“Ik liep bijna naast m’n schoenen van trots”

Grote opkomst bij boek-
presentatie ‘Lak aan Leer’
Aalsmeer - “Wat een ongelofelij-
ke opkomst bij de boekpresentatie 
van ‘Lak aan Leer’. Je hoopt vooraf 
dat een paar schoenen de wandel-
tocht zouden ondernemen naar de 
boekhandel voor het grote schoen-
feest. Maar wat was de verbazing 
groot, toen er bijna een heel leger 
aan schoenen om vijf uur de win-
kel in marcheerde. Fantastisch!”, al-
dus Gerard Zelen, de maker van 
‘Lak aan Leer’. “Ik liep bijna naast 
m’n schoenen van trots”, vervolgt de 
Aalsmeerder. Hoge hakken, deftige 
herenschoenen en zelfs de meest 
merkwaardigste schoeisels wer-
den gesignaleerd. Maar allemaal 
hadden ze één ding gemeen: Glim-
mende neuzen! Net zo als de schrij-
ver zelf. Natuurlijk stond de schoen 
centraal in het openingswoord van 
de schrijver. Zelfs Jan Jansen, de 

beroemde schoenontwerper, kwam 
aan het woord en legde ieder uit 
waarom de schoen zo belangrijk 
voor mensen is. Na deze boeien-
de schoenenlezing werden enige 
steunzolen naar voren geroepen om 
ze te bedanken voor hun medewer-
king aan ‘Lak aan Leer’. Uiteraard 
werd Femke Lania, als illustrator 
van het boek, stevig in het schoe-
nenzonnetje gezet. Alles klopte als 
maat en nadat Jan Jansen het eer-
ste exemplaar had uitgereikt gekre-
gen uit handen van de schrijver Ge-
rard Zelen konden de voetjes van 
de vloer en werd het glas geheven 
op de trouwe schoen. Het schoe-
nenboek: ‘Lak aan Leer’ ligt ook in 
Aalsmeer op de schoenenplank en 
wel letterlijk bij schoenwinkel ‘Hen-
rita’ in de Dorpsstraat en natuurlijk 
bij de boekwinkels. 

als fysieke trainingen. Diepere me-
ditaties, het wazige deel wat vaak 
door yoga docenten wordt ontwe-
ken, om niet te worden afgerekend, 
zal worden toegelicht. Er is moge-
lijkheid tot vragen. 

Tom: “Met veel kabaal ga ik probe-
ren stilte uit te leggen en hoop bij 
iedereen met humor en gezelligheid 
iets positiefs mee te geven.” Het Spi-
ritueel Café in Bacchus in de Gerbe-
rastraat begint vrijdag om 21.00 uur, 
open vanaf 20.30 uur. 

Beamer en scherm voor presentaties

Cadeau Team Timmerman 
voor de kinderboerderij
Aalsmeer - Het bestuur van Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer werd 
afgelopen zaterdag verblijd met een 
gift van Team Timmerman. Volgens 
Ivo Peters van de fietsende vrien-
dengroep is er in 2015 met extra ac-
ties zoveel geld opgehaald, dat aan 
een beperkt aantal doelen een extra 
donatie kan worden gegeven. Één 
van die doelen is kinderboerderij 
Boerenvreugd, waar behoefte was 

aan een beamer en een scherm voor 
de milieuzolder. Deze zijn inmiddels 
aangeschaft en nu kunnen de vrij-
willigers van Boerenvreugd op de 
zolder presentaties geven voor een 
middelgroot publiek. 
Bij de uitreiking van de cheque wa-
ren verschillende leden van Team 
Timmerman, bestuurders en vrijwil-
ligers van de kinderboerderij aan-
wezig.

Ruimte en Economie op dinsdag
Aankoop loswal Herenweg 
in commissievergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 22 maart 
vergadert de commissie Ruimte en 
Economie in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De vergadering begint 
om 20.00 uur, is openbaar en staat 
onder voorzitterschap van Wilma 
Alink-Scheltema van PACT. De ver-
gadering duurt volgens planning 
tot 21.45 uur. Eerste agendapunt 
na het vaststellen van de agenda 
is het vaststellen van het bestem-
mingsplan Hornweg. De behande-
ling is gericht op het gewijzigd vast-
stellen van het bestemmingsplan 1e 
herziening bestemmingsplan Nieuw 
Oosteinde – Hornweg 317. Dit be-
sluit heeft tot doel om op de hoek 
van de Hornweg en Palingstraat de 
bouw van negen vrijstaande wonin-
gen in aansluiting op het lint van de 
Hornweg mogelijk te maken. Por-
tefeuillehouder is wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Besluitvorming 
wordt voorgesteld in de raadsverga-
dering van 7 april. Tijdens agenda-
punt vier wordt gesproken over de 
eerste herziening van het bestem-

mingsplan voor de Fusieschool in 
de Hornmeer. De behandeling is ge-
richt op het afzien van het vaststel-
len van een exploitatieplan en heeft 
tot doel om de bouw van een ba-
sisschool mogelijk te maken op het 
voormalig terrein van VVA aan de 
Dreef 1. Besluitvorming wordt voor-
gesteld in de raadsvergadering van 
7 april. 
Laatste agendapunt is de aankoop 
van de loswal aan de Herenweg in 
Kudelstaart. Portefeuillehouder is 
wethouder Jop Kluis. De behande-
ling is gericht op het aanwenden 
van het positieve saldo van de gron-
druil met betrekking tot de voor-
malige baggerakker Uiterweg en 
de Kop van het Stokkeland voor de 
aankoop van de loswal aan de He-
renweg te Kudelstaart en de finan-
ciële gevolgen van dit besluit te ver-
werken in de Lentenota 2016. Be-
sluitvorming wordt voorgesteld in 
de raadsvergadering van 7 april. De 
vergadering wordt besloten met het 
vragenkwartier.

Maatschappij en Bestuur op woensdag

Herinrichting raadzaal in 
commissievergadering
Aalsmeer - Op woensdag 23 maart 
komt de commissie Maatschappij en 
Bestuur voor een openbare verga-
dering bijeen in het gemeentehuis. 
De vergadering begint om 20.00 
uur, staat onder voorzitterschap 
van Dick Kuin van AB en duurt vol-
gens planning tot rond 23.30 uur. 
Na de vaststelling van de agen-
da wordt gesproken over het initi-
atiefvoorstel Aalsmeer Millennium- 
en Fairtrade-gemeente. De behan-
deling is gericht opdat de gemeen-
te zich aanmeldt als Millennium-
gemeente, de Millenniumdoelstel-
lingen onderschrijft en hieraan bij-
draagt en dat de gemeente zich uit-
spreekt vóór Fairtrade in woord en 
daad en de titel fairtrade gemeen-
te behaalt. Een toelichting wordt ge-
geven door wethouder Jop Kluis. Bij 
agendapunt vier vindt de evaluatie 
plaats van het convenant Stichting 
Auro - gemeenten Aalsmeer, Ron-
de Venen en Uithoorn. De behande-
ling is gericht op het niet verlengen 
van het convenant Stichting Auro – 

gemeenten Aalsmeer, Ronde Venen 
en Uithoorn, dat eindigt per 31 de-
cember 2016 en daarmee het be-
eindigen van de jaarlijkse verplichte 
bijeenkomst met Auro in het twee-
de kwartaal. Besluitvorming wordt 
voorgesteld in de raadsvergadering 
van 7 april. 
Laatste agendapunt is de herinrich-
ting van de raadzaal van het ge-
meentehuis. Portefeuillehouder is 
burgemeester Jeroen Nobel. De be-
handeling is gericht op het akkoord 
gaan met de - door de raad inge-
stelde klankbordgroep - voorgestel-
de herinrichting van de raadzaal en 
hiervoor een krediet beschikbaar te 
stellen. Voorgesteld wordt om een 
korte presentatie te geven op het 
voorstel. Besluitvorming wordt voor-
gesteld in de raadsvergadering van 
7 april. 
Met het vragenkwartier wordt de 
commissievergadering besloten. In-
spreken over een onderwerp be-
hoort tot de mogelijkheid. Vooraf 
aanmelden kan bij de griffier.

Langer genieten op terras 
van warme zomeravond! 
Aalsmeer - Het college heeft op 15 
maart de conceptnota Horecabe-
leid 2016-2020 vrijgegeven voor in-
spraak. Met de nieuwe nota wil het 
college horecaondernemers facilite-
ren door te dereguleren en admini-
stratieve lasten te verlichten. De no-
ta sluit aan bij de ambitie van het 
college om toerisme en recreatie in 
Aalsmeer te versterken. Het huidige 
horecabeleid is van 2005 en aan ac-
tualisatie toe. De gemeente heeft het 
beleid geëvalueerd met Aalsmeer-
se horecaondernemers, Koninklijke 
Horeca Nederland en de politie. De 
gemeente heeft de aanbevelingen 
meegenomen in het nieuwe hore-
cabeleid. Zo start op 1 april op ver-
zoek van de horeca een terrassen-
pilot: terrassen mogen langer open, 
zodat bezoekers op een warme zo-
meravond langer kunnen genieten. 
Burgemeester Jeroen Nobel: “Hore-
ca is belangrijk voor de Aalsmeer-
se economie en voor recreatie en 
toerisme. Horeca zorgt voor beste-
dingen, werkgelegenheid en maakt 
Aalsmeer aantrekkelijk voor toeris-
ten, recreanten en inwoners. Met 
deze nieuwe nota wil de gemeente  
horeca zo goed mogelijk faciliteren 
en waar mogelijk tegemoet komen 
aan hun wensen.”

Horeca waar mogelijk faciliteren
Belangrijkste punten uit de horeca-
nota: Deregulering en het vermin-
deren van administratieve lasten is 
een speerpunt van het college. In 
het horecabeleid is dat terug te zien 
in de exploitatievergunning die de 
gemeente voortaan voor onbepaal-

de tijd afgeeft. Het college heeft de 
ambitie om Aalsmeer op de kaart te 
zetten als aantrekkelijke gemeen-
te voor toeristen en (water)recre-
anten. Horeca is hier een belangrij-
ke pijler in. Er zijn kansen voor dag-
horeca en terrassen in het centrum, 
recreatieve horeca en verblijfsplek-
ken langs het water en hotelaccom-
modaties voor budgettoeristen en 
de zakelijke markt. De gemeente wil 
horeca waar mogelijk faciliteren. Op 
nadrukkelijk verzoek van horecaon-
dernemers start de gemeente op 1 
april een terrassenpilot, die horeca-
ondernemers de mogelijkheid biedt 
om hun terras tot 1.00 uur in plaats 
van tot 23.00 uur open te houden, 
waardoor bezoekers langer kunnen 
genieten van een warme zomer-
avond. Horecaondernemers moe-
ten er wel voor zorgen dat omwo-
nenden hier geen last van hebben. 
Er komt een klachtenformulier op 
de website waar bewoners eventu-
ele klachten kunnen melden. In ju-
li vindt een evaluatie plaats.  

Uniformering sluitingstijden
In het vorige beleid golden uiteen-
lopende sluitingstijden in het week-
end. Met het nieuwe beleid wor-
den de sluitingstijden gelijkgetrok-
ken en verruimd. Eetcafés, bars en 
discotheken mogen voortaan zelf 
bepalen wanneer zij dichtgaan. 
Na 2.00 uur mogen er echter geen 
nieuwe bezoekers meer naar bin-
nen.  De gemeente heeft een speci-
aal klachtenformulier op de website 
geplaatst voor klachten die over de 
horeca gaan. 

Voetbal jeugd
RKDES F6 wint van koploper
Kudelstaart - Na de voetballoze 
zaterdagen was het op zaterdag 12 
maart weer tijd voor een wedstrijd 
voor RKDES F6. De tegenstander 
was Roda23 F11, die twee weken 
eerder met 1-5 wist te winnen thuis 
bij RKDES. In de aanloop naar de 
wedstrijd tegen de koploper kwa-
men de coaches Marcel en Sander 
voor een paar problemen te staan 
Thierry en Tijn konden niet meedoen 
door andere verplichtingen en op 
vrijdag werd Terre ook nog eens ge-
veld door de griep. Met nog slechts 
vijf spelers over werd er een beroep 
gedaan op RKDES F7, die moeite-
loos drie spelers beschikbaar stelde 
na afloop van hun wedstrijd tegen 
Sporting Martinus. Om 11.00 uur 
startte de wedstrijd tegen Roda23 
met een stralend zonnetje. Was het 
twee weken geleden de harde wind 
die RKDES parter speelde, dit ex-
cuus kon zaterdag niet worden ge-
bruikt. Met Koen, Thijn en Thijs van 
de F7 was er een sterk team ge-
smeed om het technisch vaardigere 
Roda23 tegenstand te bieden. Ge-
start werd met Thomas op doel en 
in de achterste linie Koen, Niels en 
Jari. Voorin werden de posties bezet 
door Thijn, Matthijs en Luuk. Voor 
de wedstrijd was de jongens op het 
hart gedrukt dat de duels gewonnen 
moesten worden en dat vooral het 
schot op doel er uit gehaald moest 
worden. Er werd dan ook gestreden 
voor elke meter door  Matthijs en 
Thijn die de aanvalsopzet van Ro-
da goed wisten te ontregelen. Hier-
door werd Luuk het aanspeelpunt 
voorin waardoor Roda genoodzaakt 
was altijd iemand achterin te hou-
den. Na zo’n 10 minuten spelen was 
het Thijn die Thijs in de diepte aan-
speelde en met een geplaatst schot 
wist Thijs de uitstormende keeper te 
passeren, 1-0 voor RKDES F6. He-
laas was de euforie van korte duur 
en wist Roda 23 gebruik te maken 
van een misverstand in de verdedi-
ging en de gelijkmaker te scoren. 
Na de 1-1 waren de jongens iet-
wat aangeslagen en kon Roda23 
ook de 2-1 maken door een aanval 
goed uit te spelen en keeper Tho-
mas kansloos te laten. Het fluitsig-
naal voor de rust kwam als geroe-
pen en onder het genot van wat li-
monade werd nogmaals door de lei-
ders benadrukt dat er kansen wa-
ren als er maar druk op de bal bleef 
en de individuele duels gewonnen 

zouden worden. Jari ruilde met Tho-
mas en ging het doel verdedigen. 
Na de limonade hadden de jongens 
er weer zin in en steeds meer duels 
werden gewonnen. Het lukt Roda23 
F11 niet om door de solide verdedi-
ging van RKDES F6 te breken en al-
le ballen die Jari kreeg kon hij mak-
kelijk stoppen. Aan de andere kant 
onstonden door de felheid en snel-
heid toch kleine kansen voor RK-
DES F6. Na een aanval over rechts 
kwam de bal voor de voeten van 
Koen die zelfs de gelijkmaker wist te 
maken: 2-2. Deze gelijkmaker zorg-
de bij RKDES F6 voor meer vertrou-
wen en strijdlust terwijl dat bij RO-
DA23 F11 juist minder leek te wor-
den. Toen door goed storen op het 
middenveld de bal voor de voe-
ten van Thijs kwam, ging hij weer 
richting doel en wist voor de twee-
de keer de uitstormende keeper te 
passeren met een schot: 2-3. En vlak 
voor het einde van de wedstrijd was 
het weer RKDES F6 dat voor de kee-
per verscheen. Koen was het die zijn 
voet tegen de bal zette en daarmee 
de stand op 2-4 bracht. Nog geen 
minuut later floot de scheidsrechter 
voor het einde van de wedstrijd en 
vielen de mannetjes elkaar juichend 
in de armen. Door deze overwinning 
doet RKDES F6 op eens weer mee 
voor het kampioenschap, want met 
een wedstrijd minder dan RODA23 
en 3 punten minder is er nog alles 
mogelijk. Aanstaande zaterdag 19 
maart gaan de jongens thuis weer 
vol aan de bak, dit keer tegen Hille-
gom. De wedstrijd begint om 11.00 
uur. Publiek is van harte welkom bij 
DES aan de Wim Kandreef.
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“Verkeersveiligheid belangrijk”
Kinderburgemeester Vince 
controleert bij scholen
Aalsmeer - Het is een steeds te-
rugkerende ergernis van veel ou-
ders bij het brengen en halen van 
hun kinderen naar school. Auto’s 
staan dubbel geparkeerd of staan 
stil op het zebrapad, auto’s rijden 
met grote snelheid langs de scho-
len en auto’s halen soms gevaarlij-
ke manoeuvres uit op het parkeer-
terrein bij school. En dat alles om 
kinderen maar zo snel mogelijk bij 
school af te zetten, zelfs als dat ge-
vaar oplevert voor andere kinderen.
Kinderburgemeester Vince Boom: 
“De verkeersveiligheid bij scholen 
vind ik erg belangrijk. De handha-
vers van de gemeente gaan na elke 
schoolvakantie bij alle scholen con-
troleren hoe het staat met de ver-
keersveiligheid en afgelopen maan-
dag 7 maart vroegen ze of ik wilde 
meehelpen. Mijn vriend Ruben en 
ik vonden het heel leuk om mee te 

doen. Het is ons opgevallen dat ie-
dereen zich meteen aan de regels 
houdt als de handhavers zien. Er 
waren ook mensen die heel blij wa-
ren dat we er stonden om het ver-
keer in de gaten te houden en te 
zorgen dat auto’s niet ergens gin-
gen staan waar het niet mag en dat 
ze niet te hard reden. We merkten 
dat het echt helpt als de handha-
vers er zijn. Het is dan ook veel vei-
liger voor de kinderen. Ik vond het 
ook heel leuk om te zien hoe zo’n 
dag nu eigenlijk gaat als je hand-
haver bent. En Ruben vond precies 
hetzelfde. Ruben en ik hebben veel 
geleerd.”
Een vraag voor de kinderburge-
meester, meer informatie of wil jij 
voor een jaar kinderburgemeester 
worden? Vince Boom zoekt een op-
volger! Mail naar kinderburgemees-
ter@aalsmeer.nl.

Schaken
Topduel tijdens competitie 
voor jeugd bij AAS
Aalsmeer -De laatste en beslissen-
de cyclus is afgelopen vrijdag in-
gegaan bij de jeugdcompetitie van 
AAS. En dat hield in dat de twee 
koplopers Simon en Luuk elkaar 
zouden treffen.
Het was een zeer spannende par-
tij. Luuk kwam beter uit de ope-
ning, offerde een paard en dreigde 
mat, waardoor Simon een dame te-
gen een stuk moest geven. In prin-
cipe dus een gewonnen pot, maar 
niet simpel zo’n technische stelling. 
Luuk raakte de draad kwijt en Si-
mon kwam goed terug qua stuk-
ken, terwijl Luuk dan maar pionnen 
raapte. Na onduidelijke verwikkelin-
gen kreeg Luuk zijn vrijpionnen in 
beweging, maar miste zetten lang 
een promotie met schaak dat direct 
zou winnen. Tenslotte bracht de vol-
gende vrijpion de beslissing en kon 
Luuk in de laatste minuten van de 

partij de zege binnenhalen, waarna 
een zwaar aangeslagen Simon even 
een paar minuten niet aanspreek-
baar was.
Maar Simon is een echte AAS en 
een vrolijke jongen die de hoop 
niet opgeeft. Er volgen dus nog veel 
spannende ronden! Jasper en Gijs 
blijven respectievelijk op de der-
de en vierde plaats van het peloton 
staan door overwinningen op Tim en 
Christiaan, de nummers vijf en zes. 
De enige echte dame van AAS, Flo-
ra, won van Merlijn. Zo maar weer 
eens bewezen dat schaken ook voor 
meisjes is! De Nederlandse dames 
doen het internationaal erg goed. 
Welk Aalsmeers meisje wil ook be-
wijzen om net zo als Flora goed te 
kunnen schaken? Jeugdleden zijn 
welkom. Kijk voor meer informatie 
op de website van AAS.
Door Ben de Leur

Boomfeestdag in heel Nederland
Graankorrel plant tiental 
bomen in Schweitzerstraat
Kudelstaart - Gisteren, woensdag 
16 maart, heeft wethouder Ad Ver-
burg met een groep leerlingen van 
de Graankorrel een aantal bomen 
geplant in het kader van de Boom-
feestdag. 
Op 10 april 1957 werd de eerste of-
ficiële landelijke Boomfeestdag ge-
organiseerd in Apeldoorn. Er waren 
toen 1600 kinderen bij aanwezig. 
Nu, 59 jaar later, vieren ruim 115.000 
kinderen in meer dan 80 procent 
van de steden en dorpen in Neder-
land de Boomfeestdag. Zij planten 
ruim 200.000 bomen. In de laatste 
59 jaar zijn er meer dan tien miljoen 
bomen op de Nationale Boomfeest-
dag geplant, ofwel ruim 4000 voet-
balvelden. De gemeente Aalsmeer 
doet ook jaarlijks mee aan de 
Boomplantdag. Dit keer is gekozen 
om bomen te planten in Kudelstaart. 
In de loop van de jaren zijn hier bo-
men weggevallen of gekapt. Op ver-
schillende plekken zijn reeds bomen 
aangeplant, zoals bij de Mijnsheren-
weg en de Schweitzerstraat. Maar 
de gemeente wil nog meer inves-
teren in het groen van Kudelstaart. 
Het komende jaar wordt hiervoor 
een bomenplan ontwikkeld. Dit plan 
omvat maatregelen voor vervanging 
van een deel van het bomenbe-
stand, zodat een vitale groenstruc-

tuur ontstaat. Diverse projecten, zo-
als de aangelegde vaste planten-
borders op de Mijnsherenweg. Door 
Kudelstaart heen worden kleine re-
novaties in het groen uitgevoerd, 
zieke bomen worden vervangen en 
plantsoenen opgeknapt. Ook in het 
park aan de Schweitzerstraat wor-
den rondom de vijver meerdere bo-
men geplant, waaronder tien bomen 
die de leerlingen van de Graankor-
rel op de Boomfeestdag hebben ge-
plant. Alvorens naar buiten werd 
gegaan om te gaan scheppen hield 
wethouder Verburg een toespraak 
en gaf hij uitleg over de Boomfeest-
dag en het nut van bomen. Vervol-
gens werd naar de locatie in de 
Schweitzerstraat, vlakbij de school, 
gelopen en zijn de bomen onder be-
geleiding van de wethouder en me-
dewerkers van de gemeente in de 
grond gezet. 

Kruidentuintje
Weer terug in de school had de wet-
houder nog een verrassing voor de 
leerlingen. De school heeft vorig 
jaar een moestuin aangelegd achter 
de school. De wethouder trakteer-
de op een aanvullend kruidentuin-
tje. De doelstelling van de school is 
om het certificaat gezonde school te 
behalen. 

Zwemwedstrijden deel vier
Snelle tijden voor minioren
Aalsmeer - De minioren zes jon-
gens en meiden minioren vijf moch-
ten afgelopen zondag drie keer in 
actie komen. De jongens begonnen 
met de vrije slag, en daar waar ver-
leden week bij de competitie me-
nig tijd aan gort was gezwommen, 
hadden Jochem van Zanten, Li-
am Breebaart en Jort Kemp er een 
hard hoofd in. Met zijn drieën sto-
ven ze op de finish af en daar waar 
ze al voor vreesden kwam uit, geen 
verbetering ten opzichte van verle-
den week. De meiden Romee Veldt, 
Ebba Vonk, Mila van Duinhoven en 
Claire Corveleijn kwamen in actie op 
de schoolslag waarbij Romee, Ebba 
en Mila de tijden lekker aanscherp-
ten. Kyann Elbaz en Floris v/d Salm 
gingen er helemaal voor op de 100 
meter vrije slag, waarbij Floris zo in 
de strijd zat dat hij bij zijn laatste 
keerpunt te vroeg keerde en hier-
door de kant niet meer kon aanra-
ken wat helaas een diskwalifica-
tie betekende. Kyann denderde lek-

ker door en zag als debutant 1.45,01 
achter zijn naam verschijnen. De al-
lerjongste  versus 100 meter school, 
voor de begeleiding een spannend 
moment. Pippi tikte per ongeluk 
met één hand aan en dat was ge-
zien haar tijd zonde, maar volgende 
keer beter. Hannah Fokkema speer-
de door het water heen en legde 
ruim beslag op plaats een, gevolgd 
door Elise Schipper, Charlotte Bent-
veld, Lente Achterberg en Verena 
Timmer. Loek Boerlage had als doel 
1.15 op de 100 meter vrije slag maar 
doordat zijn derde keerpunt vol-
ledig mis ging verloor hij kostbare 
tijd en mocht genoegen nemen met 
1.16,26, Jayden v/d Bijl knokte zich 
naar plaats twee. Robert Lima Ver-
meulen en Dinand Voogt zagen hun 
tijden met negen seconde worden 
aangescherpt. Phaedra Molenwijk 
verraste iedereen door een geweldi-
ge 100 meter schoolslag te zwem-
men, 9 seconde haalde ze van haar 
tijd af en was hiermee dik verdiend 

Première op 25 mei
Filmproject succesvol van 
start in Aalsmeer Oost
Aalsmeer - Een groep van 13 kin-
deren heeft zich verzameld in de 
keet in Aalsmeer oost. Het is woens-
dag 9 maart en het startmoment 
van het filmproject van Cultuurpunt 
Aalsmeer en de Binding. De eer-
ste bijeenkomst staat in het teken 
van kennismaken met elkaar. Tij-
dens een vangspel met een ballon 
mogen de kinderen zich aan elkaar 
en aan combinatiefunctionaris Len-
nard Gols en Viola Versteeg voor-
stellen. De kinderen wordt gevraagd 
hun naam, leeftijd, hobby’s en talen-
ten te vertellen. Daarnaast mogen 
ze uitleggen waarom hij/zij mee-
doet aan het project en er van wil 
leren. Dan is het tijd om wat vaste 
terugkerende elementen uit te leg-
gen. Zo krijgt iedereen aan het be-
gin van elke bijeenkomst een brief-
je met een naam van een van de an-
dere kinderen.  Deze persoon moe-
ten zij in de gaten houden en aan 

het eind van de les moeten zij de-
ze persoon een compliment geven. 
Dan is het tijd om even uit te razen. 
In en om de instuif spelen de kinde-
ren een potje verstoppertje. Als ie-
dereen weer gevonden is gaan ze 
verder. De kinderen gaan geduren-
de 9 weken een film maken. Hier-
bij zijn ze verantwoordelijk voor elk 
onderdeel wat bij film komt kijken. 
Eerst gaan zij dus onderzoeken wat 
er allemaal bij een film hoort. De tie-
ners dragen leuke, nuttige en soms 
grappige ideeën aan. Ze krijgen als 
huiswerk mee om eens diep na te 
denken over een thema waar de film 
over moet gaan. Aan het eind van de 
bijeenkomst lezen de kinderen om 
de beurt hun compliment voor. Blo-
zend en lachend worden de compli-
menten in ontvangst genomen. Een 
perfecte start van een leuk project. 
De première van de film is op 25 
mei. Hierover later meer. 

Nieuwe opzet enorm succes
Deelname 21 teams aan 
school basketbaltoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
vond er in de Bloemhof het jaarlijk-
se basketbal toernooi voor de basis-
scholen plaats. Met een inschrijving 
van 21 teams was er middag vullend 
programma. Dit jaar werd er geko-
zen voor een nieuwe opzet van de 
wedstrijden. Normaal wordt basket-
bal gespeeld op een groot veld met 
vijf spelers per team. Om het voor de 
jeugdige spelers attractiever te ma-
ken werd er voor dit toernooi  geko-
zen om op een half veld te spelen en 
met teams die bestaan uit drie spe-
lers. Hierdoor heeft elk kind even-
veel kans op het krijgen van een bal 
en is de afstand om naar de ande-
re basket te rennen veel korter en 
wordt het spel sneller. De score mo-
gelijkheden worden vergroot en 
daarmee ook de spelvreugde. Een 
ander voordeel in deze opzet is dat 
het toernooi toegankelijk wordt voor 
meerdere leeftijdsgroepen. Dit jaar 
hebben de scholen de mogelijkheid 
gekregen om vanaf groep 3 al teams 
in te laten schrijven. Op deze manier 
kunnen ook de jongste kinderen op 
een leuke manier kennis maken met 
het basketbal. Van OBS Kudelstaart 
waren er maar liefst  drie teams aan-
gemeld. Deze teams waren in poule 
1 ingedeeld en speelden wedstrijd-
jes van 10 minuten. Speciaal voor 
deze jonge deelnemers zijn er klei-
ne lichtere ballen beschikbaar. Hier-
mee wordt het makkelijker om te 
vangen, te dribbelen en te gooien. 
Doordat het veld kleiner gemaakt is 
werd er zelfs meerdere malen ge-
scoord. Het enthousiasme van de 
deelnemers groeide per minuut en 
het was fantastisch om te zien dat 
deze kinderen een leuke en spor-
tieve middag hebben gehad. Win-
naar in deze poule is geworden het 
team van ‘De Werpers’ van OBS Ku-
delstaart. In poule 2 waren er drie 
teams uit groep 5 en 6 ingeschre-
ven en deze teams speelden een 
hele competitie. In totaal 4 wedstrij-
den van 10 minuten. Winnaar in de-
ze poule is geworden de ‘Oost Top-
pers’ van de Oosteinder. Er hadden 
zich ook drie meisjes teams aange-
meld en deze werden in poule 3 in-
gedeeld. Ook hier was de inzet en 
spelvreugde een zichtbaar resultaat 

van het spelen op een kleiner veld. 
De winnaars in deze poule werden 
meisjes van OBS Kudelstaart, ‘De 
Dribbelaars’. 
Na de prijsuitreiking van de eerste 
drie poules waren de jongens teams 
van de groepen 6 ,7 en 8 aan de 
beurt. De in totaal 12 teams werden 
ingedeeld in vier poules en speel-
den wedstrijden van elk twaalf mi-
nuten. Deze teams bestonden ook 
uit drie spelers per team en speel-
den in de poule één keer tegen el-
kaar. De winnaar van poule 4 was 
het team ‘Lay In’ van de Zuidoos-
ter en de winnaar van poule 5, het 
team ‘Samen Een’, speelden in een 
halve finale tegen elkaar. De win-
naar van poule 6 ‘ De Antonius Een-
hoorns’, speelde in de andere hal-
ve finale tegen de winnaar van pou-
le 7, ‘Oostknallers’ van de Oostein-
der. Daarna werd eerst de troostfi-
nale gespeeld. Deze wedstrijd ging 
tussen de teams ‘Lay In’ en ‘De An-
tonius Eenhoorns’. De derde plaats 
werd uiteindelijk behaald door ‘De 
Antonius Eenhoorns’. Als afsluiter 
van het geslaagde toernooi werd de 
finale gespeeld tussen ‘Samen Een’ 
en ‘Oostknallers’. Na een spannen-
de wedstrijd waar aan beide kan-
ten goed gescoord werd is de win-
naar van het toernooi ‘Samen Een’ 
geworden. 
Volgend jaar zal het toernooi op de-
zelfde wijze georganiseerd wor-
den dus met drie spelers per team 
en op een klein veld. De organisa-
tie, BV Aalsmeer, hoopt dat de op-
zet bij de scholen ook is aangesla-
gen en hoopt erop dat er dan meer-
dere teams vanaf groep 3 al inge-
schreven zullen worden. 

Radio Aalsmeer 25 jaar
Groepen 5 Jozefschool 
openen kleurwedstrijd
Aalsmeer - Dit jaar bestaat Radio 
Aalsmeer 25 jaar. En dat moet ge-
vierd worden! Daarom organise-
ren zij een kleurwedstrijd voor di-
verse klassen van basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. De groe-
pen 5 van de Jozefschool hadden 
de eer om deze wedstrijd te ope-
nen. Iedere maand mag een an-
dere school deelnemen aan deze 
wedstrijd. De kleurplaat mag, naast 
prachtig gekleurd en versierd, ook 
voorzien worden van een tekening 
van het kind zelf als radio-dj en 
daarbij een dj-naam. Aan het eind 
van de maand wordt een winnaar 
gekozen uit de kleurplaten, die een 
mooie prijs verdient. De uitslag voor 
de deelnemers van de Jozefschool 
wordt bekend gemaakt op 1 april, in 

tweede. Broer Luuk en zus Esmee 
Scheuer liepen beide tegen een dis-
kwalificatie aan bij de wisselslag 
en schoolslag. De junioren meiden 
Naomi Visser, Rachelle de Meij en 
Danique Pannekoek volbrachten de 
200 meter wisselslag in prachtige 
nieuwe tijden. Daar gingen de jon-
gens weer voor ronde twee, ook de 
100 meter rugslag was niet succes-
vol voor de drie musketiers. Romee 
Veldt had er zin in bij haar twee-
de afstand, net even teveel, waar-
door ze te vroeg van het startblok 
af dook. Ebba Vonk liet zich niet van 
de wijs brengen en scherpte haar 
tijd aan tot 1.20,53. En het is niet ge-
loven, maar ook bij de rugslag mis-
te Floris volledig zijn keerpunt. Tot 
slot nog zo een zwaar nummer, de 
vlinderslag. Pippi en Elise debuteer-
den op de 50 meter vlinderslag, op 
hun tandvlees volbrachten de mei-
den de afstand. Esmee Scheuer 
en Zarah Tas knokten voor wat ze 
waard waren, ze finishten dicht bij 
elkaar, maar helaas geen tijdsverbe-
teringen. Michael Masseurs zag zijn 
schoolslag tijd met 8 seconde aan-
gescherpt worden. Ook de junioren 
meiden vlamden er lekker op los bij 

de schoolslag. Er waren persoonlij-
ke records voor Naomi Visser, Ra-
chelle de Meij, Femme Bol, Madelief 
Blesgraaf, Nina Bellaart en Danique 
Pannekoek. Het allerlaatste num-
mer van de middag was de 100 me-
ter vlinderslag. Romee en Jochem 
wisten de tijden te verbeteren, de 
rest zwom rondom de inschrijftijd. In 
april staat deel vijf gepland en dan 
gaat gekeken worden wie zich alle-
maal heeft geplaatst voor de mino-
ren finales in juni.

Charlotte Bentveld, Lente Achterberg, 
Hannah Fokkema en Elise Schipper.

de uitzending van het programma 
Let’s go. De klassen mogen hierbij 
aanwezig zijn.
Let’s go is een radioprogramma 
voor basisschoolkinderen, en wordt 
uitgezonden op vrijdag tussen 18.00 
en 19.00 uur. Vrijwilligers Kim en 
Joey presenteren deze leuke, in-
teractieve show met muziek, inter-
views en tips voor het weekend. Te 
beluisteren op 105.9 FM in de ether 
en 99.0 FM via de kabel. De leer-
lingen van de groepen 5 van de Jo-
zefschool mochten alvast een lied-
je aanvragen, dat in het programma 
gedraaid zou gaan worden. De keu-
ze viel op Love yourself van Justin 
Bieber. En nu hopen op een mooie 
prijs voor de winnaar van de kleur-
wedstrijd!





 
18   Nieuwe Meerbode  •  17 maart 2016

Kindergespreksgroep
Gedragsveranderingen bij 
dementie in Irene
Aalsmeer - Op dinsdag 22 maart 
is er bij het ontmoetingscentrum 
Aalsmeer, onderdeel van het zorg-
centrum Aelsmeer,  in samenwer-
king met Mantelzorg & Meer een 
samenkomst voor kinderen van ou-
ders met dementie. Bij een ziekte 
met gevolgen als dementie komen 
veel veranderingen voor.  Waar-
schijnlijk de grootste verandering 
is die op het gebied van gedrag en 
karakter. Vaak veranderd de relatie 
die men heeft met de persoon. Eerst 
waren de verhoudingen van bijvoor-
beeld ouder-kind heel duidelijk, 
maar soms draaien de rollen com-
pleet om. Tijdens de bijeenkomst 
wordt verder gegaan met het thema 
gedragsverandering bij dementie. 
De vorige keer is onder andere ge-
sproken over decorumverlies. Hier-
bij is er sprake van onaangepast ge-

drag. Gedrag dat niet altijd gewenst 
is en soms zelfs schaamte oproept 
bij naasten. Decorumverlies komt 
vaak voor bij de ziekte van Alzhei-
mer. Deze keer zal aan de hand van 
kaartjes dieper ingegaan worden op 
onder andere stemmingsverande-
ringen en emoties, slaapproblemen, 
apraxie en bewegingsonrust en de 
invloed die dit heeft op de omge-
ving. Kinderen zijn van harte wel-
kom in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. Voor meer in-
formatie of aanmelding (is wense-
lijk) kan contact opgenomen wor-
den en met Ellen Millenaar of Rick 
Booij via 06 22468574 of emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl. 
Deelname is gratis, koffie en thee 
kosten 1 euro. 

Paasmeditatie in 
Open Hofkerk

Aalsmeer - Op dinsdag  22 maart 
wordt een speciale koffieochtend in 
de Open Hofkerk gehouden. Domi-
nee Teus Prins zal in verband met 
het naderend Paasfeest een kor-
te meditatie houden. Vanaf  09.45 

Metamorfose in kader NL doet
Bloementuin voor Kloosterhof
Aalsmeer - Vrijdag 11 en zaterdag 
12 maart stond in het teken van NL 
doet. Ook bij zorgcentrum ’t Kloos-
terhof werden de handen uit de 
mouwen gestoken. Bewoners van 
het zorgcentrum zitten in de zo-
mer graag buiten op een van de be-
schutte terrassen. De tuin met daar-
in voornamelijk buxus was aan ver-
vanging toe vanwege een ziekte in 
de buxus. 
Al in oktober vorig jaar werd het 
plan opgevat om de tuin aan te pak-
ken tijdens NL doet 2016. Voor het 
ontwerp werd contact gezocht met 
het Wellantcollege in Aalsmeer. 
Meerdere leerlingen werkten een 
ontwerp uit en tijdens een presen-
tatie eind januari kon er gekozen 
worden uit drie fantastische tuin-

ontwerpen. De tuin van Roy Holla 
sprak de medewerkers van ’t Kloos-
terhof het meeste aan. Roy had een 
ontwerp gemaakt van een tuin vol 
bloemen. De benodigdheden wer-
den besteld. Vrijwilligers en leerlin-
gen van het Wellantcollege melden 
zich aan om te helpen en zo kon 
afgelopen vrijdagochtend gestart 
worden met deze enorme klus. Het 
weer zat mee en zodoende konden 
de mannen flink opschieten. In twee 
dagen tijd heeft de tuin een volledi-
ge metamorfose ondergaan. Dank-
zij de inzet van vrijwilligers, spon-
sors en de leraren en leerlingen van 
het Wellantcollege kunnen de be-
woners van ‘t Kloosterhof deze zo-
mer gaan genieten van een kleurrij-
ke bloementuin! 

FF Zingen ‘Op 
weg naar Pasen’

Rijsenhout - FF Zingen ‘Op weg 
naar Pasen’ op zondag 20 maart 
vanaf 16.30 uur in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf. Pasen biedt één 
van de mooiste momenten van het 
jaar om het lijdensverhaal en haar 
betekenis voor het leven te door-
leven. De prachtige muziek en lie-
deren in de paastijd helpen de per-
soonlijke beleving te versterken. 
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door André Keessen op orgel 
en Jantina Turenhout op fluit.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 18 maart om 20.30 
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. 

Koffie en quilten 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 23 maart 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoe-
ting onder het genot van koffie en/
of thee in de Oost-Inn. Van 9.30 tot 
10.30 uur kan ook meegedaan wor-
den met quilten. Gezellig samen met 
naald en draad iets moois maken. 
Welkom in de Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-321636.

Paaskienen met 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
17 maart, organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse Paas-
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal worden 
er vijf rondes gekiend en is in elke 

Veel vrijwilligers aan de slag 
voor NL doet in Aalsmeer
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er weer 
veel klussen gedaan tijdens NL-
Doet, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Het Oranje Fonds 
organiseerde op 11 en 12 maart, 
samen met duizenden organisaties 
in het land, NLDoet. Zo’n 150 vrij-
willigers waren actief in gemeente 
Aalsmeer. In heel Nederland waren 
zelfs meer dan 300.000 vrijwilligers 
aan de slag. Ook de wethouders en 
de burgemeester van Aalsmeer sta-
ken de handen uit de mouwen voor 
NL Doet. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven ging fietsen en pannen-
koeken bakken met de Hortensia-
laanbewoner van Ons Tweede Thuis. 
Wethouder Tom Verlaan was actief 
bij het herinrichting van de tuin van 
’t Kloosterhof en wethouder Jop 
Kluis hielp met het lenteklaar maken 
van de tuin van verpleegtehuis Ro-
zenholm. Wethouder Tom Verlaan: 
“Het college vond het belangrijk en 
leuk om mee te doen. Het was leuk 
om met andere enthousiaste vrijwil-
ligers aan de slag te zijn voor een 
goed doel. Zo hebben bij ’t Klooster-
hof ook tien leerlingen van het Wel-

lant College met veel positieve inzet 
geholpen met planten. In Aalsmeer 
zijn het hele jaar vrijwilligers aan de 
slag. Ik wil ze bij deze hartelijk be-
danken. Hun inzet is heel belangrijk 
voor de Aalsmeerse samenleving. 
Het hele jaar door zijn er vrijwilli-
gers nodig, zowel vast als inciden-
teel voor een uur.” Jop Kluis en Bur-
gemeester Jeroen Nobel gingen ook 
op zaterdag 12 maart nog met SPIE 
mee de Westeinder schoonmaken. 
In totaal werd er 5,8 ton afval van de 
plas ingezameld. Burgemeester No-
bel bedankte zaterdag de vrijwilli-
gers voor hun inzet. “Eigenlijk is het 
van de gekke dat er zoveel zwerfa-
val op de plas is. Ik roep ook alle be-
zoekers van onze mooie plassen op 
om vooral het afval mee naar huis of 
in de afvalbakken te gooien en met 
respect om te gaan met de open-
bare ruimte in Aalsmeer.” Enthousi-
ast geworden door NLDoet en ook 
vrijwilliger worden? Kijk voor een 
overzicht van alle vrijwilligersvaca-
tures in Aalsmeer op www.vrijwilli-
gerscentrale-amstelland.nl of www.
aalsmeervoorelkaar.nl.

Zaterdag postzegel(ruil)-
beurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Voor verzamelaars uit 
Aalsmeer en ver daarbuiten gaan 
op zaterdag 19 maart de deuren 
van Het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat om 09.30 uur alweer open 
voor de maandelijkse postzegel-
beurs. De entree is gratis. U kunt 
heerlijk snuffelen in de ruim 110 
stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels welke op de vereni-
gingstafel te vinden zijn. Neem je 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee als je wilt ruilen, ook dat kan 
hier. Van de vele ruiltafels wordt dan 
ook dankbaar gebruik gemaakt. Cor 
van Meurs, ruilbeursleider, heeft 
een mooie presentatie over ‘Fruit’ 
en dat allemaal op brieven en post-
zegels. Kom gerust kijken naar zijn 
appel, peren en bananen rassen. De 
verenigingsavond op 7 maart ge-
mist? Het restant veilingkavels is op 
de ruilbeurs nog te koop. Voor meer 
informatie kan ook gekeken worden 
op de website www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. 
Op deze site alle kavels van de grote 
veiling op maandag 4 april, waarin  
stockboeken en doosjes afgeweek-
te zegels. Kom gewoon even gezel-

lig bijpraten met een kop koffie en 
een broodje of frisdrankje. Uiteraard 
is er ook weer een verloting met ve-
le prachtige planten en mooie bos-
sen verse tulpen, zo van de kweke-
rij. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Voor meer informatie 
zijn deze dag Cor via 0297-343885 
en Gerboud via 0297-345231 be-
reikbaar.

Aalsmeer - Op kinderboerderij Boerenvreugd heeft afgelopen zaterdag een 
groot gezelschap bestaande uit leden van de Lionsclub Aalsmeer, medewer-
kers van de Gamma en vrijwilligers van de kinderboerderij zelf, heel hard ge-
werkt. Onder andere aan het vernieuwen van diverse hekken en opnieuw be-
straten van het koeienplein. Het klussen vond plaats in het kader van de lan-
delijke actie NL doet.

Lions actief op kinderboerderij

Weer nieuwtjes, tips en gasten
Radio Aalsmeer viert 25 
jarig jubileum met acties
Aalsmeer - De lokale omroep van 
Aalsmeer bestaat dit jaar 25 jaar. 
Dit gaat natuurlijk gevierd wor-
den en de eerste jubileumactie 
gaat binnenkort van start: een heu-
se kleurplatenactie voor de jeugd 
van Aalsmeer. Zij kunnen Radio 
Aalsmeer (meer) kleur geven. Vrij-
dag begint het weekend met Kim 
en Joey bij ‘Let’s Go’. Er is natuurlijk 
muziek, leuke nieuwtjes, tips voor 
het weekend en natuurlijk zijn er 
ook gasten in de studio. Zo krijgen 
Kim en Joey bezoek van de hand-
ballers van Fiqas Aalsmeer. De jon-
gens van het C1 team komen vertel-
len over hun eerste buitenland toer-
nooi met Pinksteren. Naast het veel 
trainen voor dit toernooi zijn ze ook 
druk met geld inzamelen om hier-
heen te kunnen. Nieuwsgierig?! Dan 
moet je vrijdag zeker luisteren. Ook 
wordt er weer gekookt in de studio 
met Danielle. 

Kleurplatenactie 
Afgelopen vrijdag kreeg groep van 
de Jozefschool in Aalsmeer de al-
lereerste Radio Aalsmeer-kleurplaat 
uitgedeeld. Daarmee zijn zij de eer-
ste ‘Klas van de Maand’ en werd het 
startsein gegeven van de kleurpla-
tenactie van Radio Aalsmeer. Radio 
Aalsmeer bestaat dit jaar 25 jaar en 
dit wordt feestelijke gevierd met on-
der andere deze actie waar natuur-
lijk leuke prijzen mee zijn te winnen. 
Iedere maand wordt er een klas van 
een school uitgekozen en zij ont-
vangen de kleurplaat, die ontwor-
pen is door Esther Gons, presenta-
trice bij Radio Aalsmeer. Wil je dat 
jouw klas ook deze kleurplaat ont-
vangt? Stuur een mail naar letsgo@
radioaalsmeer.nl 

‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere maandag, ontvangt 
‘Door de Mangel’ ook op de eer-
ste lentedag van dit jaar weer een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter. Een 
uur lang wordt de gast in de talk-
show de hemd van het lijf gevraagd 
door het presentatieduo Myléne en 
Elbert. Zo kan iedere maandag uit-
gebreid kennis gemaakt worden 
met een plaatsgenoot. Vorige week 

nam pottenbakster en moeder van 
een tweeling Laura Brambach-
Smits plaats achter in de studio. De 
drie woorden die volgens Brambach 
bij haar passen, zijn: zorgzaam, cre-
atief en positief. Uiteraard heeft 
Laura ook een nieuwe gast voor 
120e uitzending van ‘Door de Man-
gel’. Maandag 21 maart komt res-
tauranthouder Rob Amelsbeek om 
19.00 uur naar de studio. Amels-
beek is eigenaar van Brasserie oe-
vers in Kudelstaart. Laura heeft niet 
echt een vraag voor Rob, maar om-
dat hij, net als zijn vrouw, ook be-
trokken is bij de Amb8route, wilde 
zij hem graag voordragen. Heeft u 
vragen voor Rob Amelsbeek? Mail 
deze dan via studio@radioaalsmeer.
nl of via Twitter: @DoordeMangel.

‘Weekend Magazine’
Elke zaterdag en zondag is op Radio 
Aalsmeer het programma ‘Week-
end Magazine’ te beluisteren. Dit 
programma doet zijn naam eer aan, 
want het is echt net als een maga-
zine wat je bij de kapper leest. Van 
cultuur, naar sport, naar entertain-
ment en weer terug naar lokaal 
nieuws. Zo hoor je over wat er op 
cultureel gebied allemaal in de ge-
meente te doen is, zoals in het the-
ater, maar ook over bijvoorbeeld de 
kunstroute. Verslaggevers ter plek-
ke bellen live in naar de studio om 
te vertellen hoe de sportwedstrij-
den ervoor staan en het belangrijk-
ste nieuws uit de gemeente komt 
ook aan bod. Elke uitzending wordt 
door een ander team van techniek 
en presentator gemaakt, eventueel 
aangevuld met extra redacteuren.
Interesse om jouw steentje, in wel-
ke vorm dan ook, bij te dragen? 
Stuur een e-mail naar info@radio-
aalsmeer.nl voor meer informatie of 
om meteen aan te melden. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag worden infor-
matieve en interessante program-
ma’s gebracht. In de nacht en door-
deweeks overdag is er fijne non-
stop muziek. Volg de omroep ook op 
Twitter en Facebook.

Basis gelegd voor klassiek motorevenement

Eerste editie van Aalsmeer 
Ronkt Weer: “Prachtig!”
Aalsmeer - De eerste editie van 
Aalsmeer Ronkt Weer is afgelopen 
zaterdag 12 en zondag 13 maart 
gehouden. De organisatoren van 
dit nieuwe evenement, Cees Ei-
kelenboom en Rinus van Itterzon, 
zijn tevreden. “Het was een prach-
tig en enerverend weekend“, aldus 
de twee Hibra mannen. “De basis is 
gelegd voor een prachtig klassiek 
motorevenement. Volgend jaar ze-
ker weer.” Aalsmeer Ronkt Weer is 
alles op het gebied rond motoren en 
brommers met als hoogtepunt bei-

de dagen een veiling op de originele 
tribune van voormalig veiling Bloe-
menlust (nu The Beach) van klassie-
ke motoren en brommers. Heel veel 
motorliefhebbers mochten verwel-
komd worden. Ze arriveerden voor-
al op hun nostalgische motors en 
brommers en daar werkte het weer 
aan mee. Twee heerlijke zonnige da-
gen. De bezoekers kwamen niet al-
leen uit Aalsmeer en omgeving. Van 
heinde en ver kwamen de liefheb-
bers op dit nieuwe ‘fenomeen’ af. 
Foto: www.kicksfotos.nl

kienronde een grote jackpot prijs te 
winnen. Tussendoor is er een grote 
loterij waarmee ook leuke grote prij-
zen zijn te winnen, waaronder een 
fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en 
kennissen mee naar deze gezellige 
Paaskienavond, waar voor groot en 
klein iets te beleven valt. Het adres 
is het Baken  in de Sportlaan 86 en 
de aanvangstijd is 20.00 uur. Voor 
inlichtingen tel. 06-10666878.

uur zijn belangstellenden van harte 
welkom in het Baken aan de Sport-
laan. 
Graag eens met anderen praten? 
Kom dan gezellig langs. Geen mo-
gelijkheid om op eigen gelegenheid 
te komen of eerst meer informatie? 
Neem dan contact op Annie Vijfhui-
zen, tel. 0297-322131, Annie Stoof, 
tel. 0297-328326 of Panc Eikelen-
boom, tel. 0297 327915.

Afsluiting zaalkorfbalseizoen
VZOD 2 en 3 promoveren, 
1 handhaaft in 2de klasse
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
mocht VZOD 3 in eigen huis aan-
treden tegen de Vinken 3. Waar 
VZOD vorige week verzuimd had 
punten te pakken tegen KZ/Danaï-
den, moest men in deze laatste zaal-
wedstrijd van het seizoen minimaal 
een gelijkspel behalen om promotie 
naar de derde klasse veilig te stel-
len. Coach Gradus van Limpt had er 
zichtbaar vertrouwen in, aangezien 
hij voor de gelegenheid in pak was 
gekomen. Beide ploegen begonnen 
scherp aan de wedstrijd en liepen 
tot een 3-3 stand gelijk op. Na tien 
minuten gespeeld te hebben wist 
VZOD echter de spanning van zich 
af te schudden en een voorsprong 
op te bouwen. Via doelpunten van 
Maaike Heil, Arjan de Boer-Wester-
hof en Laura de Jong wist VZOD 3 
uit te lopen tot een stand van 8-3. 
Met een doorloopbal wist Barry van 
Limpt de stand net voor rust op een 
comfortabele voorsprong van 9-3 
te brengen. Waar het scoren in de 
eerste helft zo gemakkelijk leek te 
gaan, wist VZOD na rust niet direct 
de korf te vinden. Dit gaf de Vinken 
de kans om de achterstand te ver-
kleinen naar een stand van 9-5. Ge-
lukkig was het Ivana van Limpt die 
voor VZOD van afstand de korf weer 
wist te vinden, waarbij Barry van 
Limpt via een prachtige omdraai-
bal de stand naar 11-5 wist te bren-
gen. Hierna viel het wederom even 
stil en was het wederom de Vinken 
die de korf wel konden vinden. Dit 
was echter niet iets waar VZOD 3 
zenuwachtig van werd en met nog 
een kwartier te spelen trokken de 
Kudelstaarters de wedstrijd volle-
dig naar zich toe via doelpunten van 
wederom Ivana van Limpt en Laura 
de Jong. Het mooiste doelpunt werd 
door VZOD toch wel voor het laatst 

bewaard, via een één-tweetje tus-
sen de voor Frank te Riele gewissel-
de Frank van den Berg en Barry van 
Limpt werden de tegenstanders om 
de tuin geleid en werd de eindstand 
bepaald op 15-8. Met deze overwin-
ning behaalde VZOD 3 genoeg pun-
ten om volgend jaar naar de derde 
klasse te promoveren. Een welver-
diende beloning voor de sterk stij-
gende lijn die dit relatief jonge team 
sinds het begin van de zaal te pak-
ken heeft.
Het was een belangrijke dag voor 
VZOD want naast VZOD 3 had ook 
VZOD 2 nog kans op promotie. In 
een streekderby tegen de Vinken 
moest nog één punt gehaald wor-
den om de overgang naar de der-
de klasse veilig te stellen. Het mas-
saal meegekomen VZOD-publiek 
kleurde de tribunes blauw en moe-
digde de reserves van VZOD/FIQAS 
aan. Nagenoeg de gehele wedstrijd 
was VZOD duidelijk sterker, maar 
aan het einde kwamen de Vinken 
toch nog even dichterbij. Gelukkig 
was de eindstand ruim in het voor-
deel van VZOD en kan met een ge-
rust hart weer een vervolg gegeven 
worden aan de veldcompetitie waar 
VZOD 2, vlak voor de winterperiode, 
de koppositie wist te bemachtigen. 
VZOD/FIQAS 1 speelde de laatste 
zaalwedstrijd om des keizers baard 
nadat op 20 februari het verblijf in 
de tweede klasse al veilig gesteld 
was tegen ZKC’31. De tegenstan-
der van afgelopen zaterdag, Veloci-
tas uit Leiderdorp, was aan het ein-
de van het zaalseizoen een maatje 
te sterk voor de Kudelstaarters, die 
een aantal belangrijke spelers mist-
ten. Al met al een goede winter voor 
VZOD waarin de aansluiting van de 
teams twee en drie met het eerste is 
veilig gesteld.
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Voetbal
FC Aalsmeer (zat) verspilt 
punten tegen D.H.S.C.
Aalsmeer - Er leek afgelopen zon-
nige zaterdagmiddag voor ruim 200 
toeschouwers geen vuiltje aan de 
lucht tijdens de wedstrijd Aalsmeer 
tegen D.H.S.C. Al in de vijfde minuut 
bracht Burak Sitil uit een vrije trap 
van Roger Grootfaam met een dia-
gonaal schot de stand op 1-0. Een 
prima start voor de FC Aalsmeer. 
D.H.S.C. bleef behoudend voetbal-
len en Aalsmeer was regelmatig ge-
vaarlijk via Michal Kocon die zijn 
directe tegenstander Martijn Heil 
keer op keer eruit liep. Met kunst 
en vliegwerk hield D.H.S.C. het ach-
terin droog. Bij de eerste tegenstoot 
van D.H.S.C. produceerde rechter-
spits Niek Brunnikhuis een goede 
voorzet, maar Sam Sabee trof doel-
man Mike Eman op zijn weg. Al in 
de 18e minuut leek de wedstrijd ge-
speeld. Michal Kocon aangespeeld 
door Kevin Vermeij liep Marijn Heil 
voor de zoveelste keer eruit en knal-
de uit moeilijke positie buiten be-
reik van doelman Daan de Vaal 
2-0 in de touwen. D.H.S.C. was rijp 
voor de sloop. Een klutsbal in de 
20e minuut werd verkeerd beoor-
deeld door doelman Daan de Vaal 
en Michal Kocon was niet attent ge-
noeg om te scoren. Ook een voor-
zet van Michal Kocon in de 27e mi-
nuut werd door Salih Yildiz te zacht 
ingeschoten. Tyrell Zinhagel haal-
de de bal van de doellijn af. D.H.S.C. 
moest wel komen. Een van richting 
veranderd schot in de 31e minuut 
werd door Mike Eman schitterend 
gestopt. De rest van de eerste helft 
kwam D.H.S.C. wel meer aan de bal. 
De tweede helft was nog geen mi-
nuut oud of Aalsmeer zat dicht bij 
de 3-0. Op links liet Salih Yildiz een 
diagonaal schot los. Buiten bereik 
van doelman Daan de Vaal knalde 
de bal op de paal. Het was zo bleek 
later het laatste gevaarlijke mo-
ment voor de FC. D.H.S.C. met inval-
ler Wesley Suister in de spits zocht 
meer de aanval en vooral de goe-

de traptechniek van Mike Korssen 
deed zich nu gelden. Wat de laat-
ste wedstrijd tegen De Meern ook 
al zichtbaar was zette zich nu voort. 
De middenlinie van Aalsmeer liet 
zich voortdurend aftroeven. D.H.S.C. 
liet zien hoe het wel moest. Knok-
ken voor elke meter kwam Aalsmeer 
achterin onder druk. Een vrije trap 
in de 50e minuut werd door Mike 
Korssen onhoudbaar voor Mike 
Eman binnengeschoten: 2-1. Voor 
de Aalsmeer toeschouwers werd 
het langzamerhand wel duidelijk. 
Het werd weer een moeilijk middag-
je. Aalsmeer liet zich de kaas van het 
brood eten. De voorhoede van de 
FC deelde in die periode ook in de 
malaise. Weer was het Mike Kors-
sen die in de 64e minuut met een 
vrije trap tien meter voor het doel de 
linker bovenhoek zocht en het was 
2-2. Aalsmeer kwam niet meer aan 
de bal en toen D.H.S.C. in de 72e 
minuut na een onfortuinlijke hand-
bal van Kevin Vermeij ook nog een 
strafschop kreeg toegewezen leek 
het over en uit. Mike Korssen wilde 
een hattrick scoren en nam de pe-
nalty. Tot opluchting van de FC aan-
hang knalde hij echter naast. Wis-
sel 75e minuut: Indy van Koert voor 
Peter Neuvel. Aalsmeer kreeg nog 
wel een paar kansjes, maar er zat 
geen geloof meer in. Wel pakte Ro-
ger Grootfaam van de FC zijn twee-
de gele kaart in de 91e minuut en 
kon gaan douchen. Wissel 91e: San-
der Star voor Salih Yildiz. En zo ver-
speelde FC Aalsmeer een paar du-
re punten voor de koppositie. De Bilt 
maakte geen fout en won met 6-0 
van Renswoude. Stand in de tweede 
klasse B: De Bilt 19-41, FC Aalsmeer 
19-38, FC Almere 19-36. Zaterdag 
19 maart speelt FC Aalsmeer (za-
terdag) uit tegen A.S.C. Nieuwland. 
Aanvang 14.30 uur. Locatie: Sport-
park Nieuwland aan de Laan van 
Duurzaamheid 10 in Amersfoort.
Jack van Muijden

Voetbal dames
FC Aalsmeer MB1 wint 
topper van WSV’30 MB1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12 
maart stond de kraker tussen FC 
Aalsmeer MB1 (2e) en WSV’30 (1e) 
op het programma. In de uitwed-
strijd in de Wormer, had WSV de 
wedstrijd met 4-3 gewonnen, dus 
de Aalsmeerse meiden waren uit 
op revanche. Het was gelijk vanaf 
de aftrap een echte wedstrijd, waar-
in beide teams niet voor elkaar on-
der deden. Op het scherpst van de 
snede werd er gestreden voor elke 
meter. Aalsmeer kreeg in het eer-
ste kwartier drie opgelegde kan-
sen na mooie aanvallen, maar geen 
doelpunt. Daarna nam WSV het spel 
over en moesten de Aalsmeerse la-
dies flink in de verdediging. Tien mi-
nuten voor de rust was daar ineens 
de 1-0 dankzij Isa voor Aalsmeer. 

WSV maakte een paar minuten la-
ter alweer gelijk, waarna de ploe-
gen met 1-1 gingen rusten. Na de 
rust was het Aalsmeer wat los kwam 
en doelpunten bleven dan ook niet 
uit. Jasmijn, Lisa en Nicole zorgden 
met elkaar voor een 5-1 voorsprong. 
Dan denk je dat de wedstrijd wel 
gespeeld is, maar ineens nam WSV 
het initiatief over en scoorde in kor-
te tijd ook twee doelpunten, waar-
door er ineens een 5-3 stand op het 
bord stond. Uiteindelijk werd dit ook 
de eindstand en staan de Aalsmeer-
se meiden nu bovenaan na deze 
puike prestatie. Maar, de weg is nog 
lang. Het is pas de helft van de com-
petitie, nog vijf wedstrijden te gaan.

Foto: www.kicksfotos.nl

Degradatie van de baan!
Schakers AAS2 slaan terug
Aalsmeer - In de op één na laat-
ste ronde van de externe competi-
tie was het uur der waarheid voor 
AAS 2 aangebroken. Na een aan-
tal ongelukkige nederlagen dreigde 
de degradatie. AAS 2 moest tegen 
koploper Voorschoten 3. Echter Olaf 
en Simon konden met de Raadsheer 
kampioen in de SGA worden en de-
ze wedstrijd was op de zelfde avond. 
Voorschoten wilde wel vooruit spe-
len, maar dan nog een bord, ze had-
den zelf ook logistieke problemen. 
Het vooruit spelen leverde een 2-1 
voorsprong voor AAS op. Olaf en 
Sipco scoorden nette remises en 
in tijdnood wist Simon zijn tegen-
stander te beschwindelen. Afgelo-
pen vrijdag aan de resterende Azen 
de taak om deze voorsprong vast te 
houden. Onder bezielende leiding 
van teamleider Henk van Leeuwen 
namen de Azen plaats achter de 
borden. Alleen Martin mishandelde 
de opening en ondanks heftig verzet 
liet de sterke Lindeboom niet meer 
los en daardoor kwamen de Voor-

schoters op gelijke hoogte. Boude-
wijn sloeg een vroege aanval van de 
voorzitter van de LeiSB, Gert Both, 
af en kwam steeds beter te staan, dit 
bracht de Azen weer op voorsprong. 
Willem Hensbergen stond de gehele 
partij beter en scoorde dan ook ver-
diend het vierde punt. Peter stelde 
in betere stelling daarop meteen re-
mise voor, hetgeen Voorschoten niet 
kon weigeren. Koen Beentjes kwam 
goed uit de opening, maar vergis-
te zich één zet waardoor hij de ope-
ningsproblemen niet meer te boven 
kwam en jammer genoeg verloor, 
hiermee kwam de eindstand op 4.5-
3.5 voor de Azen. 
De overwinning was binnen! De an-
dere twee degradatiekandidaten, 
Alphen 2 en Philidor 3, hadden al 
eerder verloren deze week, waar-
door AAS 2 met nog één ronde te 
spelen niet meer ingehaald kan 
worden. Het was nog lang vrolijk in 
de Aaslokalen. Degradatie is van de 
baan!
Door Ben de Leur

Veteranenkampioenschap 
voor schakers begonnen
Aalsmeer - Het Veteranen schaak-
toernooi van de SGA wordt sinds af-
gelopen 9 maart op zeven woens-
dagmiddagen gespeeld in Sport-
hal IJburg in Amsterdam. Aanvang 
is 13.00 uur. Het toernooi is met 
120 deelnemers helemaal volge-
boekt en het grootste toernooi dat 
de Amsterdamse Schaak Bond or-
ganiseert. In de A-groep speelt oud-
winnaar Ben de Leur (AAS) mee. 
Van de tien sterkste spelers wist al-
leen Bram van Dijk te winnen. He-
laas was Ben degene die remise 
speelde. In een goede partij tegen 

Jan Velde wist Ben een pion te win-
nen, maar Jan verdedigde dit toren-
eindspel erg goed en na lang probe-
ren moest Ben in remise berusten.
In de B-groep won Ferry Weverling 
van Schaakclub Aalsmeer netjes 
zijn partij. In de C-groep spelen drie 
Aalsmeerders mee. Gerrit Harting, 
Jan van Willigen en Hans Pot, alle-
drie van Schaakclub Aalsmeer. Ger-
rit verloor jammer genoeg en Jan en 
Hans speelden remise. In groep D 
wist Rob van Haaften van SCA de 
eerste ronde winnend af te sluiten.
Door Ben de Leur

Voetbal zondag
RKDES troeft Real Sranang 
af en wint met 4-1
Aalsmeer - RKDES heeft afgelo-
pen zondag 13 maart met 4-1 van 
Real Sranang gewonnen en blijft 
in het spoor van koploper Sporting 
Martines, Komende zondag in Am-
stelveen ontmoet RKDES deze ge-
doodverfde kampioen. Bij verlies 
kan de plaatselijke FC het kampi-
oenschap vergeten. Bij winst blijft 
het heel spannend. RKDES speel-
de deze middag in de laatste we-
ken vertrouwde opstelling tegen het 
fysiek sterke Real Sranang. In Am-
sterdam werd al met 3-1 gewonnen, 
maar Real Sranang beschikt over 
een goede ploeg die ook echt wilt 
voetballen. De Amsterdamse ploeg 
heeft wel relatief veel oudere spe-
lers in de selectie. Hun jongste spe-
ler is 26 jaar, terwijl dat bij RKDES 
de oudste speler is. Uitschieter is 
de keeper van Real Sranang, maar 
liefst 51 jaar jong. Het is hem niet 
aan te zien. Real Sranang stond bij 
aanvang met een gelijk aantal pun-
ten als Kudelstaart, alleen het doel-
saldo is in RKDES voordeel, 7 meer.
De Afas/Nieuwendijk startte voort-
varend, want na 1 minuut stond de 
1-0 al op het bord. Een vrije trap van 
Lennart Kok werd verlengd door Je-
roen Bakker en de bal plofte hoog in 
de goal. Nadat eerst nog Real Sra-
nang bijna met een kopbal op ge-
lijke hoogte kwam, stond het plot-
seling na 9 minuten al 2-0. Het was 
Rutger Spaargaren die over rechts 
de diepte in gestuurd werd. Zijn 
harde voorzet liet de keeper door 
zijn handen glippen en Maarten van 
Putte kon de 2-0 binnen lopen. Jam-
mer was het dat Rutger Spaargaren 
bij zijn voorzet zijn hamstring bles-
seerde en zich moest laten vervan-
gen door Raymond Baars. Gaande 
weg de eerste helft kreeg Real Sra-
nang steeds meer vat op de wed-
strijd en creëerde ook enkele goe-
de kansen. RKDES was in deze fa-
se slordig met vooral veel balverlies.
De 2-1 kon ook eigenlijk niet uit-
blijven en dat gebeurde. Een mooie 
voorzet vanaf links werd bij de twee-
de paal fraai binnen gekopt. Tijd 
voor de rust, zodat trainer Jesse 

Donker zijn mannen weer even kon 
wakker schudden. Toch begon Real 
Sranang beter aan de tweede helft 
en zette RKDES meteen stevig on-
der druk. De goal viel echter aan de 
andere kant. Het was een terugspeel 
bal die de Real Sranang keeper in 
verlegenheid bracht. Hij mocht hem 
immers niet in zijn handen pakken. 
Dat deed hij ook niet, maar raak-
te wel de bal kwijt waardoor Chiel 
Kok kon binnen schieten: 3-1. Van-
af dat moment begon de Afas/Nieu-
wendijk brigade weer beter te voet-
ballen wat leidde tot diverse goe-
de kansen. Zo werd Chiel Kok bij 
rand zestien vastgehouden. Hij nam 
zelf de vrije trap, maar dat werd een 
prooi voor de keeper. Jeroen Bakker 
werd door het midden op de keeper 
afgestuurd. Hij koos er voor om de 
keeper niet te passeren, maar be-
sloot te schieten. Zijn inzet beland-
de op de paal en in de rebound zat 
net de keeper er nog tussen. RK-
DES hield het achterin potdicht met 
uitblinkers Michael van Woensel 
en Rick Burgers en mocht er toch 
nog een bal voorkomen hield Chiel 
Kok wel schoonmaak. Lars Winters 
kwam er in voor de moe gestre-
den Maarten van Putten en zijn eer-
ste balcontact leverde gelijk de 4-1 
op. Het was buffel Roy Endhoven die 
over rechts opstoomde, bekeken de 
bal aflegde op Lars Winters die zich 
niet bedacht en de bal hard in de 
touwen joeg. De wedstrijd was ge-
speeld en in blessure tijd had Len-
nart Kok de 5-1 nog moeten ma-
ken, maar voor een leeg doel raak-
te hij de bal niet goed, zodat er nog 
een verdediger tussen kon komen. 
Al met al een prima overwinning 
op een ploeg die zich ook boven in 
de ranglijst begeeft. Dit geeft zelf-
vertrouwen naar de kraker toe van 
aanstaande zondag uit tegen Spor-
ting Martinus. Heeft de Kudelstaart-
se formatie nog kampioensplannen 
dan zal er gewonnen moeten wor-
den, anders wordt het gewoon na-
competitie. Voor alle supporters ook 
leuk natuurlijk.
Eppo

Introductie op woensdag 23 maart
Nieuw: Walking Football
Aalsmeer - In het kader van de fu-
sie van VV Aalsmeer en RKAV tot 
FC Aalsmeer, wordt er een nieuwe 
afdeling opgericht. Aandacht voor 
een beginnend voetbalfenomeen in 
Aalsmeer, namelijk Walking Football
(wandelvoetbal of wandelend voet-
ballen). Ongetwijfeld heeft menig-
een hier al van gehoord of gele-
zen. Het concept is een variatie van 
het prachtige voetbalspel en wordt 
gespeeld door mannen en vrou-
wen van 60 jaar en ouder! Dus ge-
schikt voor 60-plussers! De samen-
leving verandert en het lijkt de initi-
atiefnemers bij FC Aalsmeer in deze 
tijd goed om ouderen de kans te ge-
ven om bij een club te sporten. Ui-
teraard om te bewegen en ook om 
samen met veel plezier te voetbal-
len op het veld. Eenvoudige en aan-
gepaste spelregels zullen het spel 
aantrekkelijk maken voor genoem-
de doelgroep, zoals dit tegenwoor-
dig heet. Je hoeft niet gevoetbald 
te hebben om mee te doen. Wal-
king Football is voetballen zonder 
rennen, zonder buitenspel en ge-
speeld zonder keeper. De deelne-
mers zullen merken dat de licha-
melijke en mentale gesteldheid po-
sitief wordt beïnvloed. De spelers 
zullen zich fitter voelen. Bovendien 

kunnen sociale contacten gelegd 
en verstevigd worden. De bedoeling 
is, dat er wekelijks op een morgen 
gespeeld wordt. Op woensdag 23 
maart wordt in het nieuwe clubge-
bouw aan de Beethovenlaan de in-
troductie gegeven. Vanaf 10 uur is 
het clubhuis geopend voor koffie en 
thee). Om 10.30 uur begint het Wal-
king Football. Neem sportschoenen 
of voetbalschoenen mee met rubbe-
ren noppen. Ook sportkleding mee 
of aan. Er zijn namelijk enkele deel-
nemers nodig voor een eenvoudige 
praktijkdemonstratie.
Aanmelden kan telefonisch of per 
mail bij Bram Landzaat of Ben van 
den Ham. Wie verhinderd is, maar 
toch regelmatig wil deelnemen, 
wordt ook gevraagd contact op te 
nemen met Bram of Ben. De vol-
gende bijeenkomst is op woens-
dag 30 maart om 10.00 uur. De initi-
atiefnemers zijn enthousiast. Nu de 
60-plussers nog!
Bram Landzaat: Tel. 0297-321837 
of 06-22682448 en mail: bramland-
zaat@outlook.com
Ben van den Ham: Tel. 0297-323316 
of 06-47645415 en mail: benvan-
denham@gmail.com
Zegt het voort! Vrienden en kennis-
sen, zijn uiteraard ook van welkom!

Paasdrive bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 22 maart 
staat bij Ons Genoegen een paas-
drive op het programma. Er wordt 
gekaart in het gebouw van Ons 
Tweede Thuis in de Hortensialaan 
vanaf 19.30 uur. De zaal gaat om 
19.00 uur open voor inschrijving, 
koffie en thee. Er wordt voor ge-
zorgd dat iedereen met een prijsje 
naar huis gaat. Er is altijd nog plaats 
voor enthousiaste nieuwe spelers. 
Neem gerust buren, vrienden of be-
kenden mee. Iedereen is van harte 
welkom. Het klaverjassen tijdens de 
vorige speelavond is gewonnen door 
Piet Kragtwijk met 5824 punten, op 
twee Essy van Es met 5309 punten 
en op drie is Ria Bos geëindigd met 
5138 punten. De poedelprijs was 
voor Rinus Buskermolen met 3523 
punten. Bij het rummicuppen was 
Alie Hoving de beste met 59 punten 
en de poedelprijs is uitgereikt aan 
Rita Wiebes met 221 punten.

Tennistoernooi 
van de OVAK

Aalsmeer - Dinsdag 22 maart zal in 
de hal van Racket Sport het jaarlijk-
se Einde Winterseizoen Tennistoer-
nooi van de OVAK plaatsvinden. Het 
toernooi begint om 10.00 uur en er 
zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar voor deelnemers. Het inschrijf-
geld bedraagt 4 euro en dat geeft 
de garantie op minimaal twee keer 
een half uur spelen. Na afloop, om 
12.00 uur, is de prijsuitreiking. Aan-
melden kan via het mobielenummer 
06-10725638.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 19 maart:
F.C.AALSMEER
Nieuwland 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Monnickendam 2 - F.C.A. 2    12.00 u
F.C.A. 4 – D.I.O. 2 12.00 u
F.C.A. 5 – ZSGO/WMS  3 14.30 u
F.C.A. 6 – Ouderkerk 5 14.30 u
IJmuiden 10 - F.C.A. 7 10.30 u
Muiderberg45+1-FCA45+1 14.30 u
Vrouwen
Ouderkerk VR3 - FCA VR1    14.30u
Junioren
F.C.A. A1 – Altius A1 12.00 u
F.C.A. A2  - DIO A1 14.30 u
SDO  B2 - F.C.A. B1 15.00 u
RCH  B1 - F.C.A. B2 12.45 u
F.C.A. B4  - UNO B4 14.30 u
DIOS C1 - F.C.A. C1 17.00 u
F.C.A. C2  - CSW C2 12.00 u
F.C.A. C3 – AMVJ C2 12.00 u
F.C.A. C4 – Amstelveen C2 12.00 u
F.C.A. C5 - Amstelveen C4 10.15 u
VVC C4 - F.C.A. C6 15.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Roda’23 D2 10.15 u
DSOV  D1 - F.C.A. D2 13.00 u
F.C.A. D3 – Sloterdijk D1 10.15 u
Ouderkerk D4 - F.C.A. D4 12.00 u
VVC  D4 - F.C.A. D5 9.30 u
F.C.A. D7 – RKAVIC D4 8.45 u
F.C.A. E1 – WV-HEDW E2 10.15 u
Roda’23 E3 - F.C.A. E2 11.00 u
VVC E3 - F.C.A. E3  9.30 u
F.C.A. E4 – CSW E2 10.15 u
Roda’23  E6 - F.C.A E5 11.15 u
F.C.A. E7 – Legm.vogels E4 8.45 u
F.C.A. E8 – Sp.Martinus E14  8.45 u
DIOS E13 - F.C.A. E9  9.30 u
DWS F1 - F.C.A. F1  9.30 u
F.C.A. F2 – SDZ F2  8.45 u
VVA/Spartaan F4 - F.C.A. F3 9.00 u
F.C.A. F4 – Buiksloot F3 10.15 u
Swift F7 - F.C.A. F5 9.20 u
Alliance’22 F7 - F.C.A. F6G 8.30 u
F.C.A. F7G – Bloemendaal F7 8.45 u
Overbos F11 - F.C.A. F8  8.30 u
RKDES  F7 - F.C.A. F9 9.30 u
F.C.A. F 10 – RKAVIC  F5 8.45 u
RKAVIC  F4 - F.C.A. F 11  9.00 u
F.C.A. F12M – VVC F9M 8.45 u
OSV F8 - F.C.A. F13 9.00 u
F.C.A. F 14 – DSOV F7  8.45 u
Meisjes
F.C.A. MA1 – Maarsen MA1 15.30 u
Zandvoort MB1 - FCA MB1 14.30 u
OSV  MB1 - F.C.A. MB2 13.00 u
Buitenveldert MD1 - F.C.A. MD1 
10.00 u
F.C.A. ME2 – SCW  ME1  8.45 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D1 – A’dam D2 12.30 u
RKDES D2–Amstelveen D4 11.00 u
Overbos D10 - RKDES D3 13.15 u
RKDES D4 – AFC’34 D6 12.30 u
R.K.D.E.S. E1 – DWS E2 12.30 u
DIOS E2 - R.K.D.E.S. E2  9.45 u
R.K.D.E.S. E3 – Hertha E3 11.00 u
RKDES E4 – Nederhorst E2 12.30 u
R.K.D.E.S. E5 – CSW E6M 11.00 u

Hertha E4 - R.K.D.E.S. E6 10.15 u
R.K.D.E.S. E7 – UNO E11 9.30 u
Legm.vogels E8-RKDES E8 13.00 u
R.K.D.E.S. F1 – Wasmeer F1 11.00 u
R.K.D.E.S. F2 – Fortius F5 11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – Overbos F2 9.30 u
R.K.D.E.S. F4 – VVA F5   9.30 u
KDO F2 - R.K.D.E.S. F5 10.00 u
R.K.D.E.S. F6 – Hillegom F7 11.00 u
R.K.D.E.S. F7 – FCA F9  9.30 u
CSW F5 - R.K.D.E.S. F8   8.45 u
R.K.D.E.S. F9 – RAP F3  9.30 u
RKDES 012-1 – Legm.vogels 012-2   
9.30 u
Vrouwen
De Meer VR1 - RKDES VR1 12.30 u
Meisjes
Geuzen MB1-RKDES MB1 10.10 u
R.KDES MD1–Diemen MD1 11.00 u
RKDES MD2 – NSV’46 MD1   9.30 u
R.K.D.E.S. ME1 – HBC ME2 11.00 u 
S.C.W.
Bl.Wit1 - S.C.W. 1 14.30 u
Swift 6 - S.C.W. 2 17.00 u
S.C.W. 3 – VEW 3 14.30 u
S.C.W. 4 – Hertha 2 14.30 u
Kon.HFC  3 - S.C.W. 5 15.00 u
Buiksloot 45+2 - SCW 45+1 14.30 u 
Arsenal 35+1 - S.C.W.35+1 12.45 u
Junioren
S.C.W A1 – Legm.vogels A2 11.00 u
VVC B3 - S.C.W. B1 15.00 u
S.C.W. C1 – Legm.vogels C2 12.00 u
Pupillen
S.C.W. D1 – Pancratius D3  8.45 u
S.C.W. D2 – Sp.Martinus D6 8.45 u
Hoofddorp  E2 - S.C.W. E1 10.00 u
S.C.W. E2 – Pancratius E5 8.45 u
De Dijk F2 - S.C.W. F1 9.30 u
SCW F2 – GeuzenM’meer F6  8.45 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – Nw.Sloten VR2 14.30 u
Meisjes
DSS MB.3 - S.C.W. MB.1 16.45 u
S.C.W. MC.1 – DSS  MC.2 10.15 u
FCA  ME.2 - S.C.W. ME.1  8.45 u

Zondag 20 maart:
F.C.AALSMEER                                                
F.C.A. 1 – CTO’70 1 14.00 u
SDZ 3 - F.C.A. 3 15.00 u
F.C.A. 4 – Pancratius  8 11.30 u
F.C.A. 5 – Parkstad  2 11.30 u
F.C.A. 6 – Overbos  4 14.00 u
RCH 3 – FCA 7 11.30 u
R.K.D.E.S.
Sp.Martinus 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 – ZSGO/WMS 2 12.00 u
Hillegom 3 - R.K.D.E.S 3 14.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Hoofddorp 5 12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Hoofddorp 10 12.00 u
Junioren
Zwanenburg A1-RKDES A1 11.00 u
Roda’23 A4 - RKDES A2 14.30 u
DSOV  B1 - R.K.D.E.S. B1  9.30 u
R.K.D.E.S. B2 – Roda’23 B7 10.00 u
Sp.Almere C3 - RKDES C1 14.30 u
GeuzenM’ C2 - RKDES C3 12.00 u
R.K.D.E.S. C4 – OFC C2 12.00 u

Winst op Vijfhuizen voor 
kampioen FIQAS 4
Aalsmeer - Afgelopen zondag 13 
maart speelden dames 4 van FIQAS 
Aalsmeer tegen de nummer twee 
uit de tweede klasse, DSOV DS1 
uit Vijfhuizen. Een wedstrijd waar 
niets meer op het spel stond, aan-
gezien de dames drie weken gele-
den in Nieuwegein al kampioen zijn 
geworden. 
Geveld door wat ziektes kon coach 
Jessica van der Meer toch een aar-
dig team op de been brengen. Bin-
nen 10 minuten kwam FIQAS al op 
5 punten voorsprong. DSOV kon het 
gat niet kleiner maken dan 2 pun-
ten en liet Aalsmeer het spel bepa-
len. Mooie wissels en snelle break 

outs zorgden ervoor dat Aalsmeer 
het spel bleef domineren. DSOV 
leek nog even dichterbij te komen, 
maar de overwinning kwam niet in 
gevaar. Met 21-19 liepen de da-
mes feestend het veld af. Zeer spor-
tief hadden de dames uit Vijfhui-
zen bloemen mee genomen voor de 
kampioen. Met deze overwinning 
blijft het team van Jessica van der 
Meer ongeslagen. Volgende week 
staat er nog één wedstrijd op het 
programma. Om 13.15 uur spelen 
de dames in sporthal De Pijp in Am-
sterdam hun laatste wedstrijd van 
het seizoen tegen U.S. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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Voetbal zondag
FC Aalsmeer wint heel 
ruim van Geinburgia
Aalsmeer - In het landelijk Drie-
mond was het zondag goed ver-
blijven. Zonnig, het kon niet be-
ter. FC Aalsmeer moest tegen Gein-
burgia aantreden met drie invallers. 
Mark Schut geschorst, Robert Jan-
sen en Damian Lisiecki waren afwe-
zig. Reeds in de eerste minuut was 
er de eerste reële kans voor de be-
zoekers, het was Dani Calmez die de 
0-1 op zijn slof had, maar de doel-
man van Geinburgia ontnam hem 
de kans. Even later was het weer 
Calmez die voor de nodige verwar-
ring zorgde in het vijandelijk gebied. 
Hij nam de bal ineens uit de lucht, 
maar de inzet kwam jammergenoeg 
tegen de lat en ook in de rebound 
was het de lat die redding bracht 
voor Geinburgia. Na twintig minu-
ten was toch raak voor de bezoe-
kers. Elias El Hadji zorgde voor een 
perfecte voorzet op Barry Spring in 
‘t veld die op zijn beurt geen enke-
le moeite had om de doelman van 
Geinburgia, Bas de Gans, te passe-
ren: 0-1. Lennart Eberharter en Da-
mian Veldman probeerden even-
eens de kwaliteiten van de Geinbur-
gia doelman uit, echter zonder suc-
ces. Maar voor de rust zou de 0-2 er 
toch komen. Het was Barry Spring in 
‘t Veld samen met Elias El Hadji, die 
er voor zorgden dat de achterhoe-
de van de thuisclub weggespeeld 
werd, de voorzet kwam bij Alexan-
der Goes die doelman de Gans liet 
vissen: 0-2. De tweede helft was er 
een om maar heel gauw te vergeten. 
Een helft waarin van alles gebeur-
de. Een trainer die zich meer be-
moeide met de meegekomen sup-
porters van FC Aalsmeer, een wis-
selspeler die het te druk had met 
zijn telefoon, een speler van Gein-
burgia die zomaar het speelveld wil-
de verlaten na woorden met de trai-

ner. En dan ook nog de scheids-
rechter die een geldig doelpunt van 
FC Aalsmeer op aandringen van de 
assistent scheidsrechter afkeurde.
In de vijftigste minuut was het Len-
nart Eberharter die voor de 0-3 zorg-
de. Met een prachtige schijnbewe-
ging passeerde hij de doelman van 
Geinburgia en de stand was 0-3. Er 
was een strafschop voor nodig om 
op de 0-4 te komen. Dani Calmez 
werd naar de grond gewerkt, straf-
schop besliste scheidsrechter Ta-
hery. Deze werd genomen en beze-
geld door Damian Veldman: 0-4. In 
de zeventigste minuut was Joeri van 
de Schraaf die voor de 0-5 zorgde 
uit een scrimmage wist hij keeper 
Bas de Gans voor de vijfde keer te 
passeren. Het was Robert van Leeu-
wen die voor de 0-6 zorgde, ten-
minste dat dachten de meeste toe-
schouwers. Wat was het geval. Erik 
Jansen gaf een perfecte diepte bal 
op Dani Calmez, maar deze stond in 
de ogen van de scheidsrechter buit-
tenspel. Hij wel, maar niet Robert 
van Leeuwen die vanaf eigen helft 
de situatie goed had ingeschat. Hij 
maakte gebruik van de verwarring 
en liep ongehinderd op het vijan-
delijk doel af, speelde de doelman 
door zijn benen en de stand was 
0-6, dacht men. Iedereen was klaar 
voor middenuit. Echter op aandrin-
gen van de grens werd het doelpunt 
alsnog afgekeurd, raar maar waar. 
Maar, Robert van Leeuwen kreeg 
toch in de laatste minuten zijn be-
loning. Uit een voorzet van Damian 
Veldman was het Robert van Leeu-
wen die met een prachtige volly 
Bas de Gans wist te passeren, toch 
nog 0-6. Komende zondag 20 maart 
speelt FC Aalsmeer thuis aan de 
Beethovenlaan tegen CTO ‘70.
Theo Nagtegaal

De springers van Omnia met trainer Jerry van Vliet (links boven) en hoofdjury 
Rien de Ruiter (tweede links boven).

Plaatsingswedstrijd trampolinespringen

Medailles voor Dian, Maura 
en Boris van SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 12 maart 
vond de tweede trampolinewed-
strijd voor de A en B selectie van SV 
Omnia plaats bij Trampolinevereni-
ging Pro Patria in Zoetermeer. SV 
Omnia was vertegenwoordigd door 
Max Bijenveld, Dian van Wieringen, 
Maura de Vos en Boris Claus. Dian 
van Wieringen eindigde Individu-
eel op een negende plaats en syn-
chroon met Maura de Vos op een 
prachtige derde plaats. Ze verdien-
den daarmee een bronzen medail-
le. Maura de Vos eindigde individu-
eel op een goede zevende plaats. 

Boris Claus eindigde zowel indivi-
dueel als synchroon (met een syn-
chroonpartner van GTS) op de der-
de plaats. Voor hem twee medailles. 
Max Bijenveld sprong individueel en 
eindigde op een achtste plaats.
Aan het einde van de derde plaat-
singswedstrijd op 9 april in Alkmaar 
wordt bepaald welke springers 
er doorgaan naar de Nederland-
se kampioenschappen trampoline-
springen op 25 en 26 juni in Ahoy 
Rotterdam. Zie voor meer informa-
tie: www.kngu.nl. Al met al een ge-
slaagde sportieve dag.

Wedstrijdturnen
Zilver voor Fleur en Mara
Aalsmeer - Zondag 13 maart vond 
de halve finale van de regio Noord-
Holland plaats in de Sport-Expe-
rience turnhal in Amsterdam-Sloten. 
De wedstrijd was alleen voor de ni-
veaus D1 en D2. Na twee voorwed-
strijden in het rayon hadden zes-
tien turnsters van SV Omnia 2000 
zich geplaatst voor deze halve fi-
nale. Dus op zich al een hele eer 
om aan deze regiowedstrijd mee 
te mogen doen. In de categorie in-
stap D2 turnden zeven meisjes. Alle 
meisjes deden voor het eerst in een 
wedstrijd de koprol voorover op de 
balk. Dit maakte het wel erg span-
nend. Noa Smits eindigde op de 
22e plaats, Alyssa Winkelaar werd 
16e, Roosmarijn de Rond da Silva 
Futre 12e, Sanne Klein 6e. Dieuwer-
tje Gerritsma behaalde de 2e plaats 
op de sprong. In het eindklasse-
ment eindigde ze op de 5e plaats 
en kreeg hiervoor een medaille. 
Pascalle van Bilderbeek kreeg ook 
een medaille voor de 4e plaats. Ma-
ra Meijer behaalde de eerste plaats 
met haar mooie vloeroefening. In 
het eindklassement eindigde Ma-
ra op de 2e plaats en kreeg hier-
voor dus een zilveren medaille. Ma-
ra, Pascalle, Dieuwertje, Sanne en 
Roosmarijn hebben zich door hun 
goede prestaties op deze wedstrijd 
geplaatst voor de finale van de re-
gio, die op 16 april gehouden wordt 
in Beverwijk. Een knappe prestatie.
In de categorie Pupil 1, D1 vier Om-
nia turnsters. Ayanna Hardjopra-
jitno had een hele mooie balkoefe-
ning met een radslag erin. Ze be-
haalde hiervoor met 13.550 punten 
de 2e plaats op de balk. In het eind-
klassement eindigde ze op de 16e 
plaats. Dit was net tekort voor plaat-
sing van de regio-finale. De beste 
15 stroomden door naar de finale. 
Lotus Baardse scoorde 14.150 op de 
brug en daarmee de 2e plaats op dit 
toestel. In het eindklassement ein-

digde Lotus op de 30e plaats. Zu-
zanna Rydzinska werd 27e en Ber-
nice Ohm 29e. In de categorie pupil 
2, D2 turnden Fenna Voorn en Maud 
Sanders. Zij werden resp. 25e en 
28e. In de categorie pupil 2, D1 turn-
de Britt Beelen een hele goede wed-
strijd en eindigde op de 19e plaats. 
Helaas niet genoeg voor de finale-
plaatsing. In de categorie jeugd 1, 
D2 turnden Guylaine Piet en Fleur 
Snoek. Guylaine werd 2e op de 
brug. Ze eindigde in het eindklasse-
ment op de 5e plaats en kreeg hier-
voor een medaille. Fleur werd 1e bij 
de sprong, 3e bij de brug, 2e bij de 
vloer en 3e bij de balk. In het eind-
klassement eindigde Fleur op een 
mooie 2e plaats en ontving hiervoor 
zeer verdiend de zilveren medaille. 
Guylaine en Fleur hebben zich bei-
den geplaatst voor de regio-finale. 
De trainsters Anneke Nap, Mariët 
Tas, Ilse Sandifort en Gerda Kockel-
korn kunnen samen met hun turn-
sters met trots terugkijken op de-
ze halve finale van de regio. Ze-
ven turnsters hebben zich geplaatst 
voor de finale van de regio Noord-
Holland.

Nieuwe cursussen voor hem en haar

Bootcamp bij SV Omnia
Aalsmeer - Nieuw bij Omnia is de 
cursus Bootcamp. Afzien, discipli-
ne, doorzettingsvermogen en frisse 
buitenlucht, zo zou de cursus boot-
camp omschreven kunnen worden. 
De trainingsmethode is een out-
door training waarbij gewerkt wordt 
aan uithoudingsvermogen, kracht, 
figuur en souplesse. Bootcamp is 
overgewaaid uit het Amerikaan-
se leger en is inmiddels een trend 
in Nederland. De bootcampmetho-
de komt oorspronkelijk uit het Ame-
rikaanse leger, waar het een mid-
del is om soldaten voor te bereiden 
op zware taken. De Omnia variant, 
die hiervan is afgekeken, is toegan-
kelijk voor sporters van alle sportni-
veaus. Trainster Kirsten Blansert zal 
tijdens de bootcamptraining aan-
dacht schenken aan het hele li-
chaam met een full body workout. 
Deze workout is geschikt voor zo-
wel mannen als vrouwen in de leef-
tijd vanaf ongeveer 18 jaar en ouder. 
Een training bestaat doorgaans uit 
hardlopen, intervaltraining en spe-
cifieke fitnessoefeningen, die in de 
buitenlucht uitgevoerd kunnen wor-
den, zonder inzet van extra appara-
ten, maar met accessoires als touw-
tjes, matjes, pionnen en ballen.
Voordelen van bootcamp: Veel ca-

lorieën verbranden (gemiddeld tus-
sen de 500 en 800 kcal per training), 
trainen in de buitenlucht geeft een 
ontspannend effect, sporten in 
groepsverband: door sociale druk 
presteer je net iets beter, aanbod 
voor alle sportniveaus, diversiteit 
in trainingen en goed voor condi-
tie en kracht. Vanaf 31 maart wordt 
gestart met 10 lessen voor 60 euro. 
De lessen vinden plaats in het Se-
ringenpark op donderdag van 19.30 
tot 20.30 uur. 

Pole fitness
En terug van weggeweest is de cur-
sus Pole fitness®: Pole fitness® is 
de sport voor de moderne, spor-
tieve vrouw (vanaf 16 jaar). Kracht, 
uithoudingsvermogen en flexibili-
teit worden in een groepsles ge-
traind. Having fun staat voorop, 
naast spectaculaire paaltechnie-
ken en nieuwe dancemoves. De les-
sen starten op maandag 4 april in 
de CanDance Studios Aalsmeer en 
staan onder leiding van de ervaren 
en gediplomeerde docente Belinda. 
Er zijn lessen voor beginners, maar 
ook de ervaren dames zijn weer van 
harte welkom. Kijk voor meer in-
formatie, prijzen en inschrijven op 
www.svomnia.nl

Nacompetitie handbal
Bevo sterker dan FIQAS
Aalsmeer - Dat de mannen van 
Targos/Bevo niet voor niets tweede 
staan in de nacompetitie en dus een 
sterke tegenstander zijn, ondervond 
FIQAS Aalsmeer zaterdagavond. In 
de BeNe League was de thuiswed-
strijd nog gewonnen, nu liep het an-
ders. Targos/Bevo ging in hoog tem-
po en furieus van start en nam van-
af het begin een voorsprong: 0-1 en 
even later 2-5. Marco Verbeij stond 
geweldig te keepen en voorkwam 
dat de marge groter werd. Het lag 
deze keer vooral aan de aanval die 
niet helemaal in goede doen was, 
dat FIQAS Aalsmeer het lastig had. 
Robin Boomhouwer kreeg wel kan-
sen, maar zag die keer op keer ge-
stopt en ook vanuit de opbouw werd 
(te) weinig gescoord. Daar kwam 
nog bij dat Kevin Hooijman al vrij 
vroeg in de wedstrijd door z’n en-
kel ging en niet meer inzetbaar was. 
De achterstand liep op tot vier pun-
ten (4-8) na ruim een kwartier voor 
de Aalsmeerders iets terug kon-
den doen. Via een benutte strafworp 
(Frank Lübbert) en schoten van Jim-
my Castien en Remco van Dam was 
er weer aansluiting: 7-8. In de slot-
fase ging een mooi lobje van Nils 
Dekker echter rakelings over en 
werd een vrije schietkans vanaf de 
cirkel gestopt. Na een tijdstraf voor 
Tim Bottinga scoorde Bevo nog wel 
in het ontstane overtal en zo gingen 
de ploegen rusten bij 9-11. 
De tweede helft begon goed voor 
FIQAS Aalsmeer, dat via een snel-
le counter van Nils Dekker en een 
hard schot van Tim Bottinga op ge-
lijke hoogte kwam: 12-12. Opnieuw 
verrichtte Marco Verbeij een paar 

spectaculaire stops, maar ook hij 
kon niet verhinderen dat het initia-
tief in het vervolg van de wedstrijd 
toch weer voor Bevo was. Een niet 
helemaal sluitende dekking, waar 
ook nu de geblesseerde Samir Be-
gnhanem werd gemist, en wat slor-
digheidjes in de aanval leverden 
kansen én doelpunten voor Bevo 
op: 12-16. FIQAS Aalsmeer knokte 
zich terug tot 14-16 (Lars van Wijk 
en Robin Boomhouwer), maar na de 
15-17 waren de betere kansen toch 
weer voor Bevo, dat de marge mak-
kelijk uitbouwde tot 15-21. Dat hield 
de ploeg uit Panningen de laatste 
tien minuten eenvoudig vast, ter-
wijl het aan Aalsmeerse kant ook 
niet echt mee zat: schoten beland-
den op de paal (Wai Wong) en lat 
(Tim Bottinga). Zo eindigde de wed-
strijd in 20-24. FIQAS Aalsmeer be-
houdt de vijfde plaats op de rang-
lijst, maar het gat met de top drie is 
wel iets groter geworden. 

Naar Noorwegen
Gisteren, woensdag 16 maart, is 
de volgende sterke tegenstander 
op bezoek geweest in de Bloem-
hof: koploper en regerend lands-
kampioen OCI/Lions. Daarna rei-
zen de Aalsmeerders af naar Noor-
wegen voor het Challenge Cup du-
el tegen Fyllingen Bergen. De wed-
strijd begint om 16.00 uur. Volgende 
week zaterdag 26 maart om 20.45 
uur speelt FIQAS Aalsmeer vervol-
gens thuis in De Bloemhof tegen de 
Noorse ploeg om de Challenge Cup. 
Er zijn nog kaarten voor deze wed-
strijd te koop, maar wacht niet te 
lang. De animo is groot!

Handbal Eerste Divisie
FIQAS Dames verliezen 
laatste thuiswedstrijd
Aalsmeer - De dames van FI-
QAS Aalsmeer speelden zaterdag 
12 maart hun laatste thuiswed-
strijd van het seizoen in de Bloem-
hof. Het team van Herman Schaap 
was nog altijd wat gehinderd door 
blessureleed, want schutters Kel-
sey Maarsen en Dionne Visser za-
ten op de tribune. En dan kwam ook 
nog eens de nummer twee van de 
ranglijst, DSVD, op bezoek. FIQAS 
Aalsmeer moest vooral in de be-
ginfase heel even wennen aan het 
spel van DSVD en lieten het met na-

me in de dekking wat liggen. On-
danks goede stops van Jesse v.d. 
Polder en twee mooie doelpunten 
van Birgit Hemmes stond er na 7 
minuten spelen staan een 2-6 ach-
terstand op het bord. Gelukkig wist 
het Aalsmeerse team zich daarna te 
herpakken en kwam meer en meer 
in het eigen spel. De dames kre-
gen ook meer grip op de verdedi-
ging van DSVD en slopen dichter-
bij: via 4-6 en 6-8 naar 7-9. FIQAS 
Aalsmeer ging een meer offensieve 
dekking spelen en dat werkte. Eerst 

zorgde Anne Visser voor de aanslui-
ting nadat ze prachtig op de cirkel 
was vrijgespeeld door Samentha de 
Soet, een break out van Lisa End-
hoven (na opnieuw een mooie stop 
van Jesse) zorgde voor de gelijkma-
ken: 9-9 na 22 minuten! Het werd 
even later 10-10, maar in de laatste 
minuten gaf DSVD even gas, pro-
fiteerde optimaal van een overtal-
situatie én wat slordigheidjes aan 
Aalsmeerse kant. Ze wisten snel uit 
te lopen naar de 10-17 ruststand. 
De wedstrijd was gespeeld, want 
in de tweede helft lukte het FIQAS 
Aalsmeer niet meer om dat ver-
schil kleiner te maken. Scoren bleef 
de ploeg wel, maar dat deed DSVD 
ook. De slordigheidjes bleven ook 
nu en DSVD was scherp genoeg 
om daarvan te profiteren. Na een 
kwartier spelen in de tweede helft 
was het verschil al tien doelpunten 

en is de wedstrijd een verloren zaak. 
Het wordt uiteindelijk 23-36. En de 
dames hadden dan misschien hun 
dag niet, een bijzondere dag was 
het wel, want het team nam voor het 
thuispubliek afscheid van twee be-
langrijke speelsters: keepster Jes-
se van de Polder gaat volgend sei-
zoen naar Quintus om daar haar 
keepersambities voort te zetten en 
Celina Henke stopt met handballen. 
Beide dames hebben bloemen en 
een foto gekregen. FIQAS Aalsmeer 
zal hen missen.

Laatste wedstrijd
De volgende en laatste competitie 
wedstrijd van dit jaar voor de da-
mes 1 in de Eerste Divisie wordt uit 
gespeeld bij SEW op zaterdag 19 
maart aanstaande. De wedstrijd, in 
de Westfrieslandhal De Bloesem, 
begint om 19.00 uur.

toch weer Dirkjan Baardse die met 
een verschil van twee punten Tho-
mas van Brakel achter zich hield. Op 
drie eindigde Jan Willem Vermeer. 
In de A-klasse was Leo van Faas-
sen de sterkste voor Gert Lanser en 
Nel Joore. In klasse B op één Wil-
lem Romijn, gevold door Jan Joore 
op twee en Martje Baardse op drie. 
In de C klasse was Marjo Siim op-
permachtig voor Annie van het Zelf-
de en Ans Borawitz. Op het open 
koppelkampioenschap in Beinsdorp 
waren twee koppels succesvol in de 
D-klasse. Lineke van Brakel en Jan 
Joore met gemiddeld 92.90 punten 
veroverden de eerste plaats en op 
drie eindigden Hans Schijf en Wil-
lem Romijn met gemiddeld 86.93 
punten.
De volgende speelavond is op don-
derdag 24 maart in dorpshuis de 
Reede aan de Schouwstraat. Aan-
vang 19.30 uur.

Toch Dirkjan op 
één bij sjoelclub

Rijsenhout - Er ontspon zich af-
gelopen donderdagavond 10 maart 
een heerlijk gevecht tussen de 
koplopers van de hoofdklasse van 
Sjoelclub Rijsenhout. Maar het was 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Ronald Baars in grote finale
Kudelstaart- Vorige week vrijdag 
was de twaalfde speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De opkomst (53) 
was, voor de vijfde keer op rij, uit-
stekend. Deze vijf avonden waren 
goed voor een uitzonderlijk gemid-
delde van 52 deelnemers. Er waren 
op de afgelopen speelavond maar 
liefst negen debutanten, waardoor 
het totale aantal deelnemers van dit 
seizoen steeg naar 110. Ondanks 
al deze nieuwelingen bereikte Ro-
bert Cools, mede door een knappe 
overwinning op Bak, de kwartfina-
le van de winnaarronde. Ook Tibor 
Hoogervorst bereikte door mooie 
overwinningen op ‘oud speelavond 
winnaars’ (Remco Maarse en Re-
ne Kruit) de laatste acht, net als 
Scott Stolwijk (weer) en Brent Plai-
sier. De grootste verrassing van de 
avond was echter Ronald Baars. 
Niet alleen bereikte hij de halve fi-
nale, maar vervolgens won hij ook 
nog knap van Tjitte Miedema. Ro-
nald bereikte zodoende voor de 
zesde keer ooit de ‘grote finale’. Ro-
nald bereikte in het eerste seizoen 
van de Poel’s Eye (2002) vier keer 
de finale, en daarna nog een keer in 
2013. Frappant was dat zijn allereer-
ste finale ooit tegen Tjitte was. Te-
genstander van Ronald werd niet 
Martin Bax, die knap voor de eer-
ste keer dit seizoen de halve finale 
wist te bereiken, maar de gevrees-
de William Hunitetu. William bereik-
te namelijk voor de derde keer op 
rij, en de achtste keer dit seizoen, 
de finale. William was dus favoriet, 
en maakte dat in de eerste leg waar 
door binnen zes beurten (18 pijlen) 
op een dubbel te belanden. Willi-
am miste echter meerdere beurten 
zijn dubbels, waardoor Ronald als-
nog één pijl voor de leg kreeg. Ro-
nald profiteerde echter niet waar-
door William alsnog op voorsprong 
kwam. William bleef zijn triples goed 

raken waardoor hij in de tweede 
leg al na vijf beurten op een dub-
bel stond. Nu maakte hij het in de 
volgende (zesde) beurt wel direct af. 
De derde en vierde leg waren bijna 
identiek, telkens was William binnen 
zes beurten op een dubbel, waarna 
hij het in de volgende beurt wist af 
te maken. William gooide 83 pun-
ten gemiddeld tot hij op een dubbel 
stond, een prima prestatie. Het was 
zijn vierde overwinning dit seizoen, 
en de elfde ooit. Ronald kon in al dit 
geweld niet mee, maar kon toch te-
rug kijken op een uiterst geslaagde 
avond. Net als Christopher Brouwer, 
hij had met een mooie 126 finish de 
hoogste uitgooi van de avond. 

Paas Koppeltoernooi
De volgende keer meer over de ove-
rige drie niveaus, maar de uitslagen 
staan al op www.poelseye.nl. Hier-
op is ook allerlei andere informatie 
terug te vinden, bijvoorbeeld dat er 
volgende week geen gewone speel-
avond is. Het is namelijk tijd voor 
het Paas Koppeltoernooi, dat zater-
dag 26 maart plaats vind. Dit is al-
tijd een zeer gezellig toernooi, waar-
bij men zich als koppel (twee man 
en of vrouw) inschrijft. Van tevoren 
opgeven is niet nodig, de inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost acht euro per koppel en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar.






	11_ED1_PAG05
	11_ED1_PAG09
	11_ED1_PAG11
	11_ED1_PAG13
	11_ED1_PAG15
	11_ED1_PAG17
	11_ED1_PAG19
	11_ED1_PAG21
	11_ED1_PAG23
	11_ED1_PAG24



