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Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in Raad

Verrommeling en lege jachthavens 
door afschaffi ng 48-uursregeling?
Aalsmeer - Met de actualisering 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening wil het college de burgers 
en ondernemers met minder (onno-
dige) regels confronteren. Met één 
nieuwe versoepeling zijn niet alle 
inwoners en bedrijven het eens. Op 
dit moment geldt nog een maximale 
verblijfsperiode in het Westeinder-
gebied van 48 uur bij een recrea-
tie-eiland of openbare aanlegplaats. 
Dit wil de gemeente versoepelen en 
deze 48-uursregeling niet meer la-
ten gelden in de periode tussen 1 
april en 15 oktober. Voor eigenaren 
van eilanden, die de vakantie in ei-
gen dorp op het water willen vieren, 
is dit goed nieuws. Echter niet voor 
de jachthavens, zo vreest onder an-
dere John Jansen, die als voorzit-
ter van Ondernemend Aalsmeer 
kwam inspreken tijdens de behan-
deling in de commissievergade-
ring twee weken geleden. Het zou 
in de zomermaanden een leegloop 
van de jachthavens kunnen geven. 
Er is een kans dat her en der bij ei-
landen boten (illegaal) afgemeerd 
worden voor enkele maanden. Bo-
vendien zou de gemeente hierdoor 
watertoeristenbelasting mislopen. 
Hij gaf de bestuurders de bood-
schap om nog eens goed na te den-
ken over deze beslissing. “De rege-
ling twee keer 24 uur is er niet voor 
niets.” Namens stichting De Boven-

landen nam bestuurslid Ap Eigen-
huis achter de microfoon plaats en 
ook hij wees op het mogelijke ne-
gatieve gevolgen. “De verrommeling 
wordt alleen maar groter doordat de 
mogelijkheid van tijdelijke ligplaat-
sen aanzienlijk verruimd wordt.” Ook 
hij wees op het gevaar van het niet 
meer gebruikmaken van een jacht-
haven door kajuitboten. “De af-
schaffi ng klinkt als naderend on-
heil. Het zal de basis van bestaan-
de jachthavens verzwakken.” Tevens 
vroeg hij aandacht voor de natuur-
gebieden van De Bovenlanden en 
de seringenakkers, die mogelijk ook 
gebruikt gaan worden om boten af 
te meren. 
De fracties hadden goed geluisterd 
naar de insprekers en toonden sym-
pathie voor deze mogelijke ‘vrijbrief’ 
om de boot in april bij een eiland 
te ‘parkeren’ en deze op 1 oktober 
weer op te halen. En hoe zit het met 
de openbare, gemeentelijke eilan-
den. Wordt het hier zo dat wie het 
eerst komt de hele zomer het mooi-
ste plekje heeft? Of blijft hier wel de 
48-uursregeling van kracht? Burge-
meester Nobel gaf aan deze rege-
ling wel te willen beschermen. Uit-
gangspunt is om eilandbezitters 
meer ruimte te geven om gebruik 
te kunnen maken van hun eigen-
dom. De varende boswachter kan 
als wakend oog dienen om te waar-

borgen dat er geen misbruik ge-
bruik gaat worden van de openba-
re aanlegplaatsen. De fracties, met 
uitzondering van de VVD, waren 
hier niet gerust op. Het CDA pleit-
te nog voor een kortere periode van 
bijvoorbeeld drie maanden, maar 
dit werd min of meer gelijk van ta-
fel geveegd. 
AB en PACT drongen aan op het be-
houden van de 48-uursregeling en 
gaven aan dat als het college zich 
hier niet nog eens over buigt, bei-
de fracties een amendement zul-
len gaan indienen. Burgemeester 
Nobel leek niet zo onder de indruk. 
“Veranderen doet vrezen. We kun-
nen het een jaar aankijken en daar-
na evalueren.” De nieuwe Algeme-
ne Plaatselijke Verordening mocht 
van de fracties ter behandeling naar 
de raadsvergadering en deze is van-
avond, donderdag 16 maart. De ver-
ordening is het enige behandelstuk 
op de agenda. 
Heel benieuwd of de fracties de 
daad bij het woord voegen en of de 
handhaving van de 48-uursregeling 
een meerderheid krijgt. De raad is 
openbaar, begint om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
en publiek is welkom. Koffi e, thee 
en koek staan klaar. De vergadering 
thuis (met eigen koffi e en koek) vol-
gen kan ook, via de livestream op de 
website van de gemeente.

Willem van de Polder in zijn element, in zijn praam. 
Foto: www.kicksfotos.nl

’Dokter Penta’ is overleden
Mister Pramenrace: 
Willem van de Polder
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10 maart is ‘ouwe’ Willem van de Pol-
der na een kort ziekbed overleden. Willem (85) was dé man van de 
Pramenrace. Een fervent deelnemer en altijd ‘vechtend’ om deze tra-
ditie vooral in ere te houden. Vele jaren ging hij voor de hoogste eer 
in de categorie ‘snellen’. En dat ging hem goed af. Diverse malen heeft 
Willem met zijn team de Pramenrace gewonnen. De laatste jaren in 
zijn zelfgebouwde (snelle) praam. Ook vorig jaar vaarde hij nog mee.
Een aanvaring met letsel tot gevolg twee jaar geleden deed zijn en-
thousiasme zelfs niet temperen. Wel besloot hij het iets rustiger aan te 
gaan doen. Winnen was niet meer het allerbelangrijkste. De Pramen-
race en het voortbestaan van de nostalgische tocht wel. De jonge ge-
neratie Pramenracers kreeg, op eigen verzoek, les van hem. Met suc-
ces, ‘zijn jonkies’ eisten vorig jaar de hoogste eer op. En het wat rus-
tiger aan doen, betekende vorig jaar dat schoonzoon Jan meeging in 
de ‘familie-praam’ en een deel(tje) van de tocht als stuurman naast 
de Penta mocht plaats nemen.
Willem was vooral ook Penta-man. Hij had een passie voor deze ou-
de Zweedse motoren. Hij kende ze door en door. Hij vertroetelde, re-
pareerde en pleegde onderhoud aan deze nostalgische buitenboord-
motoren van hem zelf en van vele Pramenrace-teams. Willem was met 
zijn markante uitstraling bekend bij velen. Een ‘gerimpeld’ hoofd, lang 
en mager, meestal ietwat nors kijkend, maar met een hart van goud 
en altijd bereid om anderen te helpen.
Naast grote betrokkenheid voor de grote race, had Willem ook de Ju-
niorrace omarmd. Hij stelde graag zichzelf, zijn praam en Penta be-
schikbaar om de racers van de toekomst een dag plezier te bieden. 
De naam Willem van de Polder zal vast nog vele jaren klinken bij Pra-
menracers. Hij en zijn technische kennis zullen zeker worden gemist. 
Bedankt Willem. Mede dankzij jouw inzet en fanatisme heeft de Pra-
menrace het hart van vele inwoners gestolen en zal dit evenement, 
hopelijk, nog heel veel jaren plaatsvinden. Jouw ‘race’ is nu gevaren. 
Rust zacht. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, zijn doch-
ters, zijn kleinkinderen en verdere familie.

Uitslag verkiezingen op website
Bedrijvig in stemlokalen
Aalsmeer - In stemlokaal ‘de 
Graankorrel’ te Kudelstaart was het 
woensdagmorgen 15 maart een en 
al bedrijvigheid. De school ging ge-
woon door en dus wandelenden 
stemmers het schoolplein op tussen 
de spelende kinderen door om ge-

bruik te maken van hun stemrecht. 
Volgens de dienstdoende vrijwilli-
gers in het stemlokaal was de op-
komst rond tien uur ‘s ochtends al 
erg hoog te noemen. Ook in zorg-
centrum Aelsmeer stapten al vroeg 
in de ochtend de eerste stem-

mers binnen. Hier liepen de oude-
ren en stemmers door elkaar. Veel-
al zijn er op de dag dat er gestemd 
mag worden pieken. In de vroege 
ochtend is het druk, voor het werk 
naar de stembus, tussen de mid-
dag staat er veelal een rij, evenals 
het in de avond een komen en gaan 
van mensen is. In totaal waren er in 
Aalsmeer en Kudelstaart veertien 
locaties waar inwoners hun stem 
mochten uitbrengen. 

In totaal hebben dit jaar 22.668 in-
woners de stemoproep in de brie-
venbus gekregen. Van dit aantal zijn 
322 jongeren die voor het eerst een 
keuze mogen gaan maken. In de 
gemeente is bij verkiezingen nage-
noeg altijd een hogere opkomst dan 
het landelijke gemiddelde. Wie weet 
dit jaar ook... Om negen uur zijn de 
stemlokalen dicht gegaan en gaan 
alle stemmen geteld worden. De 
uitslag is daarom rond middernacht 
en dat was natuurlijk te laat voor de 
krant. Daarom vandaag, donderdag 
16 maart, de uitslag op www.meer-
bode.nl. 

Openbare bijeenkomst op 23 maart

Schiphol komt op bezoek bij 
gemeenteraad van Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 23 
maart gaan vertegenwoordigers 
van Schiphol in gesprek met de 
gemeenteraadsleden over de toe-
komst van Schiphol en de relatie 
met de omgeving. 
Aanleiding voor het bezoek aan de 
gemeenteraad is het groot onder-
houd van de Kaagbaan dat op 18 

maart aanstaande van start gaat. 
De gemeenteraad krijgt tijdens de 
bijeenkomst van 23 maart een toe-
lichting op het onderhoud. Maar 
het bezoek van Schiphol is vooral 
bedoeld om met de gemeenteraad 
van gedachten te wisselen over voor 
Aalsmeer relevante thema’s rond 
de toekomstige ontwikkeling van 

Schiphol. Geïnteresseerd? De bij-
eenkomst is openbaar. Belangstel-
lenden zijn als toehoorder van har-
te welkom om de bijeenkomst van-
af de publieke tribune bij te wonen. 
De bijeenkomst is ook te volgen via 
de livestream vanaf de gemeentelij-
ke website en kan ook achteraf te-
rug gekeken worden. 
Heeft u onderwerpen of vragen die 
u graag aan bod ziet komen? Dan 
nodigen de raadsleden u uit deze 
door te geven via grifi e@aalsmeer.
nl, bij voorkeur vóór dinsdag 21 
maart. Zo kunnen de raadsleden 
bij de voorbereiding van de bijeen-
komst ook rekening houden met de 

onderwerpen die bij inwoners leven.
Het Raads Informatief Overleg op 
donderdag 23 maart is van 20.00 tot 
22.00 uur in het gemeentehuis op 
het Raadhuisplein 1.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
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Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Studieavond met ds. Poot 
over ‘Gods plan met Israël’
Aalsmeer - Op donderdag 23 
maart is er in Aalsmeer een studie-
avond met ds. Henk Poot, spreker 
voor de stichting Christenen voor 
Israël. Het onderwerp waarover hij 
spreekt is: Gods plan met Israël. De 
bijeenkomst vindt plaats in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12. Aan-
vang om 20.00 uur en de toegang 
is gratis.
 
Ontstaansgeschiedenis
In deze lezing wordt ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis van Israël. 
Israël is een uniek land en een uniek 
volk, het volk dat ontstaan is in de 
oudheid en nog steeds bestaat, in-
clusief taal en tradities. Een teken 
van Gods onveranderlijke trouw en 
Zijn almachtig handelen. Het volk 
ontstond door de roeping van Abra-

De Voorleesexpress zoekt 
enthousiaste vrijwilligers
Aalsmeer - Al meerdere jaren is 
De Voorleesexpress actief in Uit-
hoorn. Vrijwilligers hebben bij tien-
tallen gezinnen voorgelezen, om zo 
onder andere het taalniveau van 
kinderen en vaak ook hun ouders 
te verhogen. Ook dit jaar hoopt De 
Voorleesexpress weer veel kinde-
ren en ouders te enthousiasmeren 
voor (interactief) voorlezen, boe-
ken en verhalen. Dit jaar start men 
ook in Aalsmeer en Amstelveen. 
Op dit moment is De Voorleesex-
press dringend op zoek naar en-

thousiaste vrijwilligers die als voor-
lezer of coördinator aan de slag wil-
len gaan. Als voorlezer van de Voor-
leesExpress Amstelland ga je weke-
lijks voorlezen bij een gezin in Uit-
hoorn, Amstelveen of Aalsmeer, elke 
week op een vaste avond. Er wordt 
naar gestreefd om het voorleesri-
tueel bij een gezin te introduceren 
en de ouders de handvatten te ge-
ven om het na verloop van tijd zelf 
over te nemen. Je werkt als voorle-
zer vrijwillig. Ter voorbereiding krijg 
je een training Interactief Voorle-
zen. Gedurende het seizoen word 
je goed begeleid om ervoor te zor-
gen dat het voorlezen voor ieder-
een een leuke en leerzame erva-
ring is! Naast voorlezers is men ook 
op zoek naar coördinatoren. Als co-
ordinator begeleid je vijf voorlezers 
en hun gezinnen. Je brengt samen 
met de voorlezer drie keer een be-
zoek aan het gezin. Daarnaast or-
ganiseer je samen met de project-
leider voorlezersbijeenkomsten. En-
thousiast geworden? Neem dan 
voor meer informatie contact op via  
amstelland@voorleesexpress.nl of 
bel 06-36380224

Europa Kinderhulp zoekt 
vakantieouders
Aalsmeer - Bent u niet afhanke-
lijk van een vakantie in het zomer-
seizoen of geniet u al van veel vrij 
tijd? Overweegt u dan eens om kind 
uit te nodigen bij u thuis. U kunt 
een kind een onvergetelijke va-
kantie bezorgen waarin ze even op 
adem kunnen komen van de gro-
te-mensen-problemen waarmee ze 
thuis moeten opgroeien. Verslaving, 
schuldenproblematiek, krappe be-
huizing, de zorg voor jongere kin-
deren of een zieke ouder. Meedraai-
en in het normale dagelijkse leven 
daarentegen geeft de rust en ruim-
te om gewoon kind te zijn. Een spel-
letje, samen eten, lekker spelen, hoe 
simpel kan het zijn? 
Heeft u nog ruimte in uw hart? Be-
schikt u over de benodigde geduld, 

aandacht en begrip om een kwets-
baar kind een fijne vakantie te bie-
den? U kunt een kind een positieve 
ervaring meegeven voor de rest van 
zijn of haar leven. Als het goed klikt 
mag het kind meerdere jaren ko-
men logeren, daarmee bouwt u een 
band op van onschatbare waarde! 
Dat pakt niemand ze af. Naast voor 
Duitse en Franse kinderen, worden 
ook kinderen uit Oostenrijk en Ne-
derland vakantiehuizen gezocht. De 
vakantieperiode loopt van 17 juli tot 
en met 17 augustus. Voor meer in-
formatie: www.europakinderhulp.nl. 
Voor vragen kan contact worden 
opgenomen met: Gert Pool, tel. 023-
5272560, Annette Laan, tel. 0229-
262571 of Jolanda Langedijk, tel. 
072-5039231.

‘Aalsmeer zingt’ met Zaans 
mannenkoor in Oosterkerk
Aalsmeer - Sinds 2016 worden er 
jaarlijks een tweetal zangdiensten 
georganiseerd in de Hervormde 
Wijkgemeente Aalsmeer Oost aan 
de Oosteinderweg onder het mot-
to ‘Aalsmeer Zingt’. Omdat de gang 
naar een avonddienst geringer is 
dan naar een ochtenddienst, heeft 
men er voor gekozen om deze twee 
zangdiensten in de ochtend te hou-
den, zodat er veel gasten aanwezig 
kunnen zijn. De eerste zangdiensten 
– in 2016 - waren een groot succes 
en mochten men zich verheugen 
op een grote opkomst. Ook dit jaar 
staan er weer twee zangdiensten 
geprogrammeerd, Op zondag 19 
maart om 10.00 uur is er de eerste, 
met medewerking van het Zaans In-
terkerkelijk Mannenkoor onder lei-
ding van Martin Mans, die grote be-

kendheid verwierf door zijn inbreng 
als dirigent en organist bij uitzen-
dingen van Nederland Zingt van de 
EO. Organist deze morgen is Dirk 
Out die ook voor begeleiding van de 
samenzang zal zorgen. In de dienst 
zal dominee G. Fredrikze uit Harder-
wijk zorgen voor een korte overden-
king. Voor iedereen die graag zingt 
uit de diverse bundels; weet u van 
harte welkom! 

Koffieochtend in 
Het Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 21 maart 
zijn belangstellenden weer harte-
lijk welkom in Het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. 
De gezamenlijke kerken bieden 
een gezellige morgen aan. De koffie 
staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk 
gebonden of niet, iedereen is har-
telijk welkom. Rond half twaalf gaat 
een ieder weer naar huis. Verde-
re informatie bij Klaas Kersloot via 
0297-323774 of bij Gre Tuinstra via 
0297-331545.

Oost Inn: Quilten 
en creatieve avond

Aalsmeer - Woensdag 23 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. En wie wil, 
kan meedoen met het quilten of met 
een ander handwerk. Van 19.30 tot 
21.30 uur is er de creatieve avond. 
Deze keer is het thema: Een eitje 
hoort erbij. Alle belangstellenden 
zijn welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de websi-
te oosterkerk-aalsmeer.nl.

Rijsenhout zingt 
dienst zondag

Rijsenhout - De eerste ‘Rijsen-
hout zingt’ van 2017 komt weer in 
zicht. Op zondag 19 maart in de 
middag zal er weer een Rijsenhout 
zingt dienst zijn. Dit keer met me-
dewerking van Hugo van der Me-
ij. Dit jonge orgeltalent uit Katwijk 
zal zijn vingers over de toetsen laten 
dansen. Hugo is afgestuurd aan het 
conservatorium waar hij het impro-
viseren geleerd heeft. Deze middag 
belooft heel mooi te worden. Diver-
se bekende nummers zullen ge-
zongen gaan worden. Tevens zal er 
een stukje improvisatie inzitten met 
nummers op verzoek, dus denk al-
vast na over wat jij/u wilt horen. Een 

korte overdenking wordt dit keer 
gedaan door dominee Paul den 
Hertog uit Amsterdam. Vanaf 16.00 
uur zal de koffie en thee weer klaar 
staan. Aanvang dienst is 16.30 uur 
in Het Lichtbaken Rijsenhout aan de
Aalsmeerderweg 751.

Collecteweek 
voor ZOA

Aalsmeer - In de week van 20 tot 
en met 25 maart gaan vrijwilligers 
in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsen-

hout collecteren voor ZOA. Onder 
het thema ‘Vrede is niet te koop, een 
deken wel’, vraagt zij aandacht voor 
slachtoffers van natuur- en oorlogs-
geweld. Wereldwijd zijn er momen-
teel ruim 65 miljoen vluchtelingen, 
een recordaantal en het worden 
er steeds meer. Vanessa van Dam-
Wesselius organiseert de collecte-
week in Aalsmeer. “ZOA helpt met 
de opbrengst van de collecteweek 
mensen die slachtoffer zijn van een 
oorlog of natuurramp en daardoor 
alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze 
door hen ter plekke of in een buur-
land op te vangen en noodhulp te 
bieden. Denk hierbij aan voedsel, 
schoon drinkwater en (tijdelijk) on-
derdak. Naast noodhulp helpt ZOA 
deze mensen ook na een ramp om 
hun leven weer op te bouwen.” 
De collectant gemist? Doneren kan 
ook door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 
(eenmalig 3 euro) of een bijdrage te 
geven via www.zoa.nl/doneer. 

Bijeenkomst voor senioren
Adèle Bloemendaal centraal 
in Inloopcentrum vrijdag
Aalsmeer - Het inloopcentrum voor 
senioren organiseert elke vrijdag-
middag een themamiddag. Aan-
staande vrijdag 17 maart praat de 
groep vanaf 14.30 uur over de on-
langs overleden actrice, cabare-
tier en zangeres Adèle Bloemen-
daal. Samen wordt terug geblikt op 
de hoogtepunten van haar carriè-
re waarin zij soms de grenzen op-
zocht. Natuurlijk zullen allemaal be-
kene liedjes als ‘Het zal je kind maar 
wezen’, ‘Een reisje langs de Rijn’ en 
‘Hello’ te horen zijn. Er waren ook 
cabaretvoorstellingen met Johnny 
Kraaijkamp en Albert Mol. In 1969 
kreeg ze haar eigen televisieshow: 

De Adèle Bloemendaal show, on-
der regie van Rob Touber. Vervol-
gens was ze onder meer te zien in 
diverse televisieseries, waaronder ‘t 
Schaep met de 5 pooten, Citroentje 
met suiker, Dat ik dit nog mag mee-
maken, De Brekers, In de Vlaam-
sche pot en Het Zonnetje in Huis. 
Bloemendaal had ook rollen in ve-
le speelfilms, waaronder Naakt over 
de schutting (1973) en Op de Hol-
landse toer (1973) met Wim Sonne-
veld. Er valt dus genoeg te bekijken 
en te bespreken. De themamiddag 
van het Inloopcentrum voor senio-
ren is in gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat 12. 

Huis aan huis van 2 tot en met 8 april

Hartstichting op zoek naar 
collectanten in Aalsmeer
Aalsmeer - Van 2 tot en met 8 april 
vindt de jaarlijkse collecteweek van 
de Hartstichting plaats, de Hart-
week. Om deze 50ste collecte tot 
een succes te maken, is de Hart-
stichting juist dit jaar op zoek naar 
zoveel mogelijk nieuwe collectan-
ten om samen nog meer geld op 
te halen voor innovatief onderzoek 
naar hart- en vaatziekten. Dankzij 
de inzet van collectanten en bijdra-
gen van gevers kunnen grote door-
braken gerealiseerd worden. Ge-
interesseerden vanaf 16 jaar kun-
nen zich als collectant aanmelden 
bij Marie-José Schreuders via 0297-
327672 of via marie-jose.schreu-

ders@planet.nl. De opbrengst vorig 
jaar in Aalsmeer was 5213,05 euro, 
met veel dank aan de inzet van al-
le collectanten en aan iedereen die 
een geldelijke bijdrage heeft gele-
verd. Aan hart- en vaatziekten over-
lijden per dag ruim 100 mensen. 
Dagelijks komen 1000 mensen met 
hart- en vaatziekten in het zieken-
huis terecht. De preventie, behan-
deling en genezing van de ziekte is 
de belangrijke missie van de Hart-
stichting. Er wordt gestreden te-
gen hart- en vaatziekten door finan-
ciering van onderzoek, voorlichting 
over een gezonde leefstijl en het re-
aliseren van innovaties in de zorg.

ham en later de uittocht uit Egyp-
te. De Here God vertrouwde dit volk 
Zijn onfeilbare Woord toe. Israël is 
niet alleen Gods eerstgeboren zoon, 
maar ook de knecht des Heren. De 
profeten worstelden met de on-
trouw van Israël, maar vertellen ook 
de hoopvolle toekomst. Hoogtepunt 
op de weg van God met het Jood-
se volk is de komst van Christus, de 
verlosser en Here Jezus Christus is 
Jood uit de Joden, geboren en ge-
togen in zijn volk Israël. Zijn weder-
komst en de vestiging van Zijn ko-
ningschap over Israël zal plaatsvin-
den in dezelfde stad als van waar hij 
vertrok: Jeruzalem.
 
Achtergrond spreker
Dominee Henk Poot is als predi-
kant verbonden aan Christenen 
voor Israël. Hij studeerde theolo-
gie in Utrecht en heeft verschillen-
de boeken op zijn naam staan. Poot 
leidt regelmatig groepen rond in Is-
raël en is een veelgevraagd spreker.

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

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Weij en 
16.30u. Dienst ‘Rijsenhout zingt’ 
met ds. P. den Hertog. 

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

Woordcommunieviering, N. Kui-
per. Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering met m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Russich-orthodoxe diensten. 

Zaterdag 17.30u. Avondgebed. 
Zondag 10u. Goddelijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. C.J. 
Bos uit Heemstede.

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

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

viering m.m.v. dames- en heren-
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 20 maart 
met drs. Bert Piet.  

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met dhr. 

Boudewijn Schoonhoven.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Chris Snoep. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig. 

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

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

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

Hoogewoud. Collecte: Adamas 
Inloophuis. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl

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

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

Zondag 10u. Dienst met Ans 
Creemer.

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

van Putten, Zwolle. Organist: M. 
Noordam. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Zangdienst 
met ds. G. Frederikse, Harder-
wijk. M.m.v. Zaans interkerkelijk 
mannenkoor. Organist: Dirk Out. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 Zondag 
19 maart



Muziek/Comedy
Donderdag 16 maart:
* Comedyclub Badaboom met Vin-
cent Geers en Menno Stam in Stu-
dio’s Aalsmeer vanaf 20.30u.
Vrijdag 17 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Tribute to Metallica in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 18 maart:
* Keltische band The Coincidences 
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Pete Bog’s Bigband in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
* Heavy metal met Black Knight in 
N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.
* Après Ski Party met dj Michael 
Meijer in café Sportzicht v/a 21u.
Zondag 19 maart:
* Dance classics met vinylboys Kees 
en Marcel in café Op de Hoek in Ku-
delstaart vanaf 15u.
* Rod Stewart Undercover in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Zaterdag 25 maart:
* Concert muziekvereniging Flora 
m.m.v. Soundsation in burgerzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.
* Cabaretvoorstelling ‘Held’ door 
Fuad Hassen in Bacchus v/a 21u.

Films
Donderdag 16 maart:
* Documentaire ‘Wildernis in Dren-
the’ in Bioscoop Aalsmeer om 
18.45u. Ook maandag 20 en dins-
dag 21 maart om 16.15u.
17, 18 en 21 maart:
* Film ‘De Zevende Hemel’ in Bios-
coop Aalsmeer. Vrijdag, zaterdag en 
dinsdag om 20u. 
Zaterdag 18 maart:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Woensdag 22 maart:
* Film ‘Risen’ in Het Baken, Sport-
laan 86 van 20 tot 22.15u.

Exposities
Zaterdag 18 maart:
* Opening nieuwe expositie ‘Bloe-
men’ in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 om 16u. Tot en met 30 april 
open iedere donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. 
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet 
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 31 maart
* Schilderijen Mixed Media en Oos-
terse Bloemsierkunst bij Sunny Art 
aan Hornweg 196d, terrein Kooy.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij ma-
kelaardij Eveleens in Punterstraat 2. 
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. 
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeen-
tehuis. 

Diversen
Donderdag 16 maart:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Competitieavond Sjoelclub in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 17 maart:
* Adele Bloemendaal centraal in In-
loopcentrum voor senioren in Irene, 
Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* OVAK-leden op bezoek bij kweke-
rij Ubink in Kudelstaart vanaf 14u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 18 maart:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Down Town Ophelia met specia-
le verkopers, markt en optredens in 
Ophelialaan Opening: 10u. Tot 17u.
* Aalsmeer Flower Cup, internatio-
nale trampolinewedstrijden in De 
Bloemhof, Hornweg, 9.30 tot 18u. Fi-
nales vanaf 19.30u.
Maandag 20 maart:
* Kaartavond bij Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 21 maart:
* Koffieochtend in ’t Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 22 maart:
* Inloop 9.30-11.30u. bij Oost-Inn en 
creatieve avond 19.30-21.30u. in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* Jeugdkienen bij FC Aalsmeer in 
voetbalkantine Beethovenlaan van 
15.30 tot 17.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 24 maart:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 25 maart:
* Kleding- en speelgoedbeurs voor 
Movement on the Ground in De Bin-
ding, Zijdstraat van 10.30 tot 15u.
* Begin van iets Moois Festival bij 
Meerlanden, Aarbergerweg, Rijsen-
hout met diverse activiteiten, 9-15u.

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 16 maart:
* Openbare raadsvergadering in 
raadzaal, gemeentehuis v/a 20u.
Vrijdag 17 maart:
* Lezing over architect Berghoef 
door dr. Jennifer Bosch in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 20 tot 21.30u.
Maandag 20 maart:
* Participatieavond over herinrich-
ting VVA-terrein tot recreatiege-
bied bij FC Aalsmeer, Beethoven-
laan vanaf 19.30u.
Dinsdag 21 maart:
* Lezing Zin-Inn ‘Het Tibetaanse 
dodenboek’ bij Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
Donderdag 23 maart:
* Studie-avond over Israel door ds. 
Henk Poot in gebouw Irene, Kanaal-
straat vanaf 20u. 
* Schiphol op bezoek bij gemeente-
raad in raadzaal, gemeentehuis van-
af 20u.

Let op: Groen, oranje en rood
Zondag 3e editie Dance 
Classics in ‘Op de Hoek’
Kudelstaart - Aanstaande zondag 
19 maart is het al weer tijd voor de 
derde editie van de Dance Classics 
Show. Ditmaal ondergaat Café op 
de Hoek in Kudelstaart een com-
plete metamorfose ofwel een klei-
ne simpele verbouwing waar on-
geveer een uur of drie aan gewerkt 
wordt, maar dan hangen de lamp-
jes, de spiegelbollen, de singeltjes, 
de elpees, cassettebandjes en nog 
veel meer antiek aan het dak, wand 
en bar. 
Iedereen is gewaarschuwd, de ver-
andering zal groot zijn, het doek aan 
het plafond zal anders zijn, de stam-
tafel wordt op stahoogte gemaakt, 
de rest van het meubilair wordt bui-
ten of elders gezet en natuurlijk 
komt er een dansvloer(tje). Het café 
is tijdens de metamorfose gewoon 
open vanaf 10.00 uur. De tot mooiste 
disco van Nederland bekroonde DJ 
Bar met de echte SL 1200’s draaita-
fels en spiegelbollen zal op het po-
dium pronken en speciaal voor de-
ze editie worden extra veel platen-
bakken neergezet en het biljart 
wordt omgetoverd tot single eiland. 
Na het succes van de vorige edities 
zullen ook de Oma Bob’s bitterbal-
len, welk Grietje zingt dit Liedje en 
welke Krent speelt er in deze Band 
momenten weer de revue passeren. 

En er zijn weer bijzondere prijzen te 
winnen. Deze zondagmiddag is er 
ook de mogelijkheid om zelf je eigen 
plaat uit te zoeken en hem dan ook 
nog even zelf op te zetten en aan te 
kondigen, hoe leuk is dat… Ook de 
kaartjes waarop een verzoeknum-
mer ingevuld kan worden met een 
leuke herinnering aan dit plaatje lig-
gen op de statafels klaar. Alle aan-
vragen van alle edities die binnen-
komen via die kaartjes worden be-
waard. Uit de mooiste bijdrages 
komt een Top tien die op de laatste 
editie op 14 oktober in de Beach zal 
worden gepresenteerd.
Oh ja, elke dame die in het rood 
komt, of iets waarvan zij denkt dit is 
ook rood, wacht een leuke verras-
sing. Kom gezellig langs aanstaan-
de zondag 19 maart vanaf 15.00 uur.
Let op: Groen is doorlopen, oranje 
is één eruit één erin en rood is ge-
woon vol!
Mocht je nog met de bus van-
uit Aalsmeer naar Kudelstaart wil-
len, kijk op de site en meld je voor 
vrijdagmiddag 17.00 uur aan: www.
danceclassicsshow.nl. De Vinyl Boys 
Kees en Marcel en Café op de Hoek 
verwelkomen je graag.De volgende 
editie is éénmalig op zaterdagavond 
1 april in De Beach aan de Oostein-
derweg.

Vrijdag en zondag livemuziek
Eerbetoon aan Metallica en 
Rod Stewart in The Shack
Oude Meer - Op vrijdag 17 en zon-
dag 19 maart kwaliteitscovers in The 
Shack. Vrijdag 17 maart op veler ver-
zoek weer terug: tribute to Metalli-
ca! Deze metalband behoeft geen 
verdere introductie en The Metalli-
cas inmiddels ook niet meer! Ieder 
jaar kijken de vele fans weer reik-
halzend uit naar deze geniale tribu-
te in The Shack. De vijf topmuzikan-
ten van The Metallicas maken een 
toertje door het repertoire van de-
ze, nog altijd, enorm populaire band. 
Een eerbetoon aan The Black Album 
aangevuld met andere klassiekers. 
Dus voor de liefhebbers, en dat zijn 
er heel veel: ga dit niet missen! Op 
gitaren David Aferiat en Tom Ken-
ter, op drum Sandrijn Holleboom, op 
bas Guido Vrouwe enop zang Arjen 
Koekoek, 
Zondag 19 maart: Rod Stewart un-
dercover in The Shack. Terug naar 
de jaren zeventig en tachtig met 
weer zo’n ongelofelijk mooie, steen-
goeie undercoversessie. Drummer 
Chris van der Meer heeft voor deze 
uitdaging weer een stel klasse-mu-
zikanten om zich heen verzameld. 
Zondagmiddag een eerbetoon aan 
Rod Stewart met op zang niemand 

minder dan Martin van der Starre, 
wiens stem net zo rauw en bluesy 
klinkt als die van deze Britse zanger! 
Samen op het podium met Chris 
van de Meer op drums, David Aferi-
at en Ulrich de Jesus op gitaar, Gui-
do Vrouwe op basgitaar en Christi-
an Martens op tenorsax en toetsen. 
Deze mannen pakken, naar eigen 
zeggen, Rod’s tofste periode; de ja-
ren zeventig en tachtig, grofweg de 
periode tussen Maggie May en Da 
Ya Think I’m Sexy. Geïnspireerd door 
het gave album ‘Absolutely Live’, 
waarbij ze uiteraard een uitstapje 
naar The Faces zullen maken! Rod 
Stewart maakte ongeveer 50 platen 
en verkocht daar meer dan 100 mil-
joen exemplaren van. De hoogste 
tijd dus voor een mooi eerbetoon, 
en dat is precies wat het gaat wor-
den op zondagmiddag 19 maart in 
The Shack! 
The Shack is vrijdag 17 maart open 
vanaf 20.30 uur. The Metallicas be-
ginnen om 22.00 uur, entree 8 euro. 
Zondag 19 maart open vanaf 15.00 
uur. Rod Stewart undercover begint 
om 16.00 uur, entree 8 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Heavy metal in N201
Aalsmeer - Heavy metal veteranen 
van ‘Black Knight’ doen momenteel 
een clubtour met twee buitenlandse 
bands: Wretch en Splitheaven. Aan-
staande zaterdag 18 maart komt dit 
gezelschap muziekcentrum N201 
onveilig maken met een flinke dosis 
heavy, thrash- en speedmetal. Black 
Knight is welbekend bij menig me-
tal liefhebber in heel Nederland. Be-
gonnen in de jaren tachtig heeft de-
ze band al menig zaal platgespeeld 
in het gezelschap van legendarische 
bands en de band speelt nog immer 
vol overgave heavy metal van de bo-
venste plank! De Amerikaanse po-
wer- en thrash-metalband ‘Wretch’ 
werd opgericht in het begin van de 

tachtiger jaren in Ohio en de band 
werd al snel toonaangevend in de 
underground-scene Headliner van 
de avond is ‘Split Heaven’ uit het 
land van cactussen, sombrero’s en 
tequila, Mexico! De band combi-
neert speed, jaren tachtig metalriffs, 
gitaarduels en hoge uithalen. Op 
het podium staat een waar monster, 
klaar om te bijten, infecteren en de 
leer van de heavy metal te versprei-
den. Het wordt een mooie avond, de 
zaal is open vanaf 20.30 uur en de 
entree is 5 euro per persoon.
Bandbrouwerij: De dag ervoor, 
vrijdag 17 maart, is het weer tijd 
voor de Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten. Aanvang: 20.30 uur.

Zaterdag St. Patrick’s Day
Coincidences live in Joppe
Aalsmeer - St. Patrick’s Day is de 
nationale feestdag van Ierland. Deze 
feestdag wordt al jaren over de he-
le wereld uitbundig gevierd. Op za-
terdag 18 maart wordt St. Patrick’s 
Day gevierd in cáfe-bar Joppe. In 
een passende setting kan genoten 
worden van pure Ierse gezelligheid. 
Doe jezelf tegoed aan een Guinness 
of cider, voor deze gelegenheid op-
genomen in het assortiment.
Om 18.00 uur wordt de Six Nations 
Cup, de wedstrijd tussen Ierland en 
Engeland live uitgezonden. 
De Gelderse band Coincidences 
zorgt ‘s avonds voor de muzika-
le omlijsting. Deze band bestaat uit 
zeven muzikanten die gebruik ma-

ken van maar liefst tien instrumen-
ten, te weten: harp, fluit, gitaar, ban-
jo, mandoline, contrabas, bas, bo-
dhran, drums en trompet. Van een 
prachtige ballade, van bijvoorbeeld 
Loreena McKennit, tot de meezing-
bare evergreens van onder andere 
The Dubliners en The Pogues, tot 
aan folkrock en punk van bands als 
Dropkick Murphys en Flogging Mol-
ly. Alles wat Iers is zal deze avond 
aan bod komen. 
Kom gezellig en luidkeels meezin-
gen en genieten! Het optreden van 
The Coincidences begint rond de 
klok van 21.30 uur en de toegang 
tot Joppe in de Weteringstraat is zo-
als altijd gratis!

Natuurilm ‘Wildernis in 
Drenthe’ in Bioscoop
Aalsmeer - Met de prachtige na-
tuurdocumentaire ‘Wildernis in 
Drenthe’ laten filmmakers Henk Bos 
en Janetta Bos-Veenhoven zien hoe 
je in de natuur van Drenthe wilder-
nis kan beleven. Ruim tweeënhalf 
jaar lang pendelden de Drentse na-
tuurfilmers heen en weer tussen het 
Nationaal Park Drents-Friese Wold 
en het Hart van Drenthe om opna-
mes te maken. Bijna dag en nacht 
waren ze er te vinden. Het eindre-
sultaat is verbluffend. Henk: “Toen 
we aan deze klus begonnen had-
den we nog vraagtekens of we zo-
iets groots überhaupt wel met z’n 
tweeën zouden kunnen volbrengen. 
We kwamen er namelijk al snel ach-
ter dat veel locaties moeilijk te be-
reiken waren voor ons. Een ander 
ding dat je al snel tegenkomt is het 
feit dat je voor zo’n grote film een 
veel te klein budget hebt. Maar on-
danks het piepkleine budget dur-
ven we te zeggen dat dit niet aan de 
film te zien is. Apetrots dus!” En is 
er echt wildernis in Drenthe? Bekijk 
de film maar en oordeel zelf. Te zien 
in Bioscoop Aalsmeer op donderdag 
16 maart om 18.45 uur en maandag 

20 en dinsdag 21 maart om 16.15 
uur. De documentaire duurt 100 mi-
nuten. 

‘De Zevende Hemel’
En vrijdag 17 maart gaat de drama-
film ‘De Zevende Hemel’ in premiè-
re. Maria Ross runt samen met haar 
man Max het prachtige Italiaan-
se restaurant De Zevende Hemel. 
Wanneer het leven een onverwach-
te wending neemt, besluit ze de fa-
milie, haar kinderen met partners, 
weer eens samen te brengen. Ech-
ter staan oude ruzies, relatieproble-
men en het jubileum van het fami-
lierestaurant haar wens in de weg? 
De Zevende Hemel is een hartver-
warmende, muzikale film en is een 
ode aan liefde en familie. Te zien in 
Bioscoop Aalsmeer op vrijdag 17, 
zaterdag 18 en dinsdag 21 maart 
om 20.00 uur. Kaarten reserveren 
kan via bioscoop@studiosaalsmeer 
of bel 0297-753700 en zijn natuur-
lijk te koop aan de kassa in de bi-
osbar in het studiocomplex aan de 
Van Cleeffkade. Kijk voor het volle-
dige filmprogramma op www.bios-
coopaalsmeer.nl. 

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

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

Fuad Hassen speelt ‘Held’
Aalsmeer - Na zijn eerste voor-
stelling Pareidolia gaat Fuad Has-
sen naar de theaters met zijn nieu-
we solovoorstelling ‘Held’. Zijn ge-
duld is op geraakt. Hij besluit zijn ei-
gen weg te volgen, weg van de rest. 
Wat gelukkig overeind blijft is zijn 
typisch laid-back comedy-stijl die je 
op een prettig manier meeneemt in 
zijn wereld. Een wereld waarin bij-
zaken grote betekenis krijgen en 
hoofdzaken er helemaal niet meer 
toe doen.
Fuad werd geboren in Asmara (Eri-
trea) en vertrok op 5-jarige leeftijd 
naar Nederland om tijdens het car-
naval aan te komen in Den Bosch.
Met zijn innemende persoonlijkheid 
en gulle lach weet hij iedereen voor 
zich te winnen.
In 2006 waagde hij zijn eerste stap-
pen op het stand-up podium en met 
succes! Twee jaar later won Fuad 
met grote overmacht de jury-en pu-
bliekprijs van de Culture Comedy 
Award 2008. Inmiddels is Fuad ont-

dekt door VARA Humor TV, speelt 
hij veelvuldig door heel het land en 
is Fuad ook een veelgevraagd pre-
sentator op diverse festivals.
Met zijn eerste avondvullend thea-
terprogramma ‘Pareidolia’ oogste hij 
veel succes. Zijn tweede solopro-
gramma ‘Held’ is te zien op zaterdag 
25 maart in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. Aanvang: 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.30 uur. En-
tree: 12 euro. Kaarten zijn te reser-
veren via www.cafebacchus.nl of na 
18.00 uur via 0297-342657.

Zaterdag met DJ Michael Meijer
Après Ski Party in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 18 maart or-
ganiseren café Sportzicht een Après 
Ski Party. Dit feest wordt voor de 
tweede keer georganiseerd. Vorig 
jaar was het heel gezellig en dus is 
besloten dit feestje nog maar eens 
te herhalen. DJ Michael Meijer komt 
naar Sportzicht en gaat met zijn DJ 
kunsten iedereen een fantastische 
avond bezorgen. Michael heeft ook 
dit jaar weer veel achter de draaita-
fels gestaan bij de Après Ski party’s 

in Oostenrijk bij Gerry’s Inn in Wes-
tendorf. Hij zit helemaal in de Après 
Ski sfeer en zal de bezoekers er he-
lemaal in mee nemen. Iedereen die 
zin heeft om het wintersport seizoen 
af te sluiten is van harte welkom. 
Het feest in Sportzicht in de Sport-
laan begint om 21.00 uur en de toe-
gang is gratis. Het is niet verplicht 
maar een outfit een beetje aange-
past aan het thema wordt op prijs 
gesteld.

Concert ‘Flora’ 
in burgerzaal

Aalsmeer - Volgende week za-
terdag 25 maart geeft Muziekver-
eniging Flora onder leiding van 
Dick-Jan Veerbeek haar jaarlijk-
se voorjaarsconcert in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Het the-
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ma is ‘Around the World’, een mu-
zikale reis rond de wereld. Pop-
koor Soundsation met dirigente Ir-
ma Zethof verzorgt deze avond een 
gastoptreden. Het belooft een geva-
rieerd programma te worden!

Noteer de datum in de agenda: Za-
terdag 25 maart. Het concert be-
gint om 20.00 uur en de zaal is van-
af 19.30 uur open.







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

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

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

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

Officiële Mededelingen
16 maart 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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:
- Ad Verschurenplein (Z-2017/012707), Bevrijdingsvuurce-

remonie Aalsmeer 2017 op 5 mei 2017, ontvangen 6 maart 
2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Aalsmeerderweg 249E (Z-2017/009919), Layla Lilly ont-

vangen 22 februari 2017
- Oosteinderweg 287 E (Z-2017/012349), restaurant Zaai 

Kweek & Eet B.V., ontvangen 3 maart 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 287 E (Z-2017/012349), restaurant Zaai 

Kweek & Eet B.V., ontvangen 3 maart 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 287 E (Z-2017/012349), restaurant Zaai 

Kweek & Eet B.V., ontvangen 3 maart 2017

VERGUNNINGSVRIJE AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen vergunningsvrij zijn:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2017/007773), Wedstrijden 

trampolinespringen om de Aalsmeer Flower Cup 2017 op 
18 maart 2017, verzonden 9 maart 2017

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

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

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

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg

  Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). (aanvraag voor omgevings-
vergunning, de omgevingsvergunning (ont-
werp-beschikking), de ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken)

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

aantal obstakels geplaatst in de openbare buitenruimte. 
Dit betreft met name betonblokken en paaltjes in verhar-
ding.  Deze obstakels bestaan uit veel verschillende materi-
alen en afmetingen. Door de grote hoeveelheden en diver-
siteit in materiaal-gebruik heeft dit een rommelig effect op 
het straatbeeld. Daarnaast resulteren deze obstakels in hogere 
beheerlasten voor het vegen en het bestrijden van onkruid 
op verharding. Om de beeldkwaliteit van de openbare bui-
tenruimte te verbeteren wordt de komende periode een groot 
gedeelte van deze obstakels verwijderd. Alleen palen die van-
uit verkeerveiligheid noodzakelijk zijn blijven staan. Mocht 
u vragen hebben over bepaalde locaties dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente via tel. (0297) - 38 75 75.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Uiterweg achter 302 A, 1431 AW (Z-2017/012006), het 

legaliseren van inrichting werkplaatsbotenstalling
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2017/012253), het 

plaatsen van een tussenvloer in bestaande bedrijfsruimte 
t.b.v. opslag van goederen

- Machineweg naast 202 (kavel 4), 1432 EV (Z-
2017/012425), het oprichten van een woonhuis

- Sportlaan 18, 1431 HZ (Z-2017/012464), het plaatsen van 
een erfafscheiding van 2 meter

- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2017/013034), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van 
arbeidsmigranten door middel van kamergewijze verhuur

- Middenweg Sectie B 5904 (Z-2017/013408), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het Schiphol parkeren

- Venkelhof 4, 1431 DX (Z-2017/013519), het verhogen van 
beschoeiing in de achtertuin

- Venkelhof 6, 1431 DX (Z-2017/013510), het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Machineweg naast 202 (kavel 5), 1432 EV (Z-

2017/006652), het aanleggen van een tijdelijke in- en 
uitrit t.b.v. het sonderen en vervoeren van bouwmateria-
len. Verzonden: 06-03-2017

- Brasemstraat 36, 1432 PJ (Z-2017/000404), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 07-03-2017

- Copierstraat 3, 1433 NS (Z-2017/006512), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 08-03-2017

- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2016/062396), het 
plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de wo-
ning. Verzonden; 08-03-2017

- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/041129), het plaat-
sen van een geïsoleerd stalen daksysteem. Verzonden: 09-
03-2017

- Mijnsherenweg 45 C 01 t/m C-12 en 45 C-13 t/m C-24, 
1433 AP (Z-2016/064289), het realiseren van 46 prefab 
bedrijfsboxen. Verzonden: 09-03-2017

- Ophelialaan 30, 1431 HJ (Z-2017/005070), het plaatsen 
van een trap van balkon 1e verdieping naar de achtertuin. 
Verzonden: 10-03-2017

- Romeijnstraat 16, 1433 ND (Z-2017/000746), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Verzonden: 
10-03-2017

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2017/012240), het slopen van 

een woonhuis en bijgebouw
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/012676), activitei-

tenbesluit t.b.v. het starten van het ML Hospitality Exploi-
tatie Schiphol B.V.

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

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Legmeerdijk 285, 1432 KC (Z-2017/002815), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten. Verzonden: 06-03-2017. De beslistermijn 
is verlengd met 6 weken.

Conceptvergunning gereed
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Jasmijnstraat 35/37, 1431 RH (Z-2016/042255), brand-

veilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum. De aanvraag, 
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17-03-2017 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 
16-03-2017

Omgevingsvergunning, besluit genomen, 
aanvraag buiten behandeling gesteld
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie: 
- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/004526), het vervangen 

van een pannendak door een rieten dak. Aanvraag is bui-
ten behandeling gesteld. Verzonden: 02-03-2017

- Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2016/067797), het verhogen 
van de kap en plaatsen van dakkapellen. Aanvraag is bui-
ten behandeling gesteld. Verzonden: 10-03-2017

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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

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

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

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

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Andrews R.J.S. 11-08-2008 07-03-2017
Rahaui B. 00-00-1962 06-03-2017

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

 Velarde Bacaltos G. 30-04-1965 07-03-2017

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

UITNODIGING INFORMATIEF OVERLEG OMGEVINGSWET 
21 MAART OM 20.00 UUR

Op dinsdag 21 maart aanstaande organiseert het college 
een openbaar informatief overleg over de omgevingswet in 
de raadszaal. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de gemeen-
teraadsleden en belangstellenden. De Omgevingswet is erop 
gericht procedures sneller, inzichtelijker, voorspelbaarder en 
makkelijker te maken. Voor de gemeente betekent invoering 
van de wet dat de lokale afwegingsruimte voor het gebruik 
van de leefomgeving verruimt. Invoering van de wet is voor-
zien op 1 juli 2019. In het Informatief Overleg dd. 21 maart 
a.s. willen wij raadsleden en andere geïnteresseerden nader 
informeren over de Omgevingswet, de verschillende onderde-
len van de transitie-aanpak voor Aalsmeer en de te verwachten 
bestuurlijke besluitvorming tot de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2018. U bent van harte uitgenodigd om deze presen-
taties, samen met de raadsleden en fractieassistenten, bij te 
wonen op dinsdag 21 maart, vanaf 20.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer.  

GEMEENTE HAALT OBSTAKELS WEG
In Aalsmeer en Kudelstaart is de afgelopen jaren een groot 



Officiële Mededelingen
16 maart 2017

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

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige 

daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-

meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693)

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

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

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

Aelsmeerse
Uitvaartbeurs

Begraafplaats Aalsmeer
(beheerd door Zorgvlied)

organiseert de eerste

www.uitvaartzorgdemeer.nl • 06-57627540

Op zaterdag 25 maart bent u tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom in de Open Hof Kerk 
aan de Ophelialaan 247 in Aalsmeer. Onder het genot van een kopje koffi  e of thee kunt u veel zien
en te weten komen over alles wat komt kijken voor, tijdens en na een uitvaart.

Grafmonumenten, Urnen, Notaris
Geert Labordus, Crematorium
Haarlemmermeer, Spreker op
uitvaarten, Begraafplaats Aalsmeer,
Bijzondere kisten, Fotografi e
& Filmmogelijkheden, Bloemen,
Uitvaartkosten, Nazorgspecialiste,
Biosurn, Stichting Ambulancewens,
Live muziek van Frank Baggerman
en Martine van der Lugt,
Geluid en Schermen, Hospice
Bardo, Rouwauto’s, Rouwlectuur,
Uitvaartwades en Olifantsgras 
rouwbrieven.

Levensloop schilderijen Primeur Uitvaartkist van Vlas As verstrooiing per ballon

Boom uit as

Rouwlectuur

Sport en muziek voor water 
in Tilu’s dorp in Nepal
Aalsmeer - In oktober vorig jaar 
vertrok Joke van der Zwaan voor 
de negende keer naar Nepal en be-
zocht onder andere een school-
tje in de heuvels van Chepang hills, 
dat met behulp van Nepal Benefiet 
Aalsmeer is wederopgebouwd na 
de twee aardbevingen die dat land 
teisterde in 2015. Allereerst is er van 
de opbrengst in de omgeving van 
deze schooltjes voor watervoorzie-
ning gezorgd. Tilu is een Nepale-
se jongen van ongeveer 23 jaar en 
komt uit een dorp in Chepang hills, 

Kaule in de streek Tobang, dat on-
geveer 7 uur lopen en op 800 me-
ter hoogte ligt vanaf het dorp waar 
de weg ophoudt. Voor watervoorzie-
ning zorgen in Kaule, zijn dorp, dat 
is wat hij graag zou willen. Hij heeft 
daar veel over nagedacht en al he-
lemaal uitgedacht hoe een water-
pomp met leidingen naar alle huis-
houdens in zijn dorp kan worden 
gerealiseerd. Na het bezoek van 
Joke van der Zwaan aan het school-
tje in Chepang hills waar zij aan den 
lijve heeft ervaren hoe belangrijk 

water is, heeft zij besloten, samen 
met Tilu en hopelijk met hulp van 
velen, te proberen deze droom waar 
te maken. Tilu is medeverantwoor-
delijk voor de organisatie van dit 
project. Echter Sapana village So-
cial Impact zal de eindverantwoor-
delijkheid dragen onder leiding van 
Dhruba Giri. Tilu zal samen met hem 
opdracht geven voor de uitvoering 
ter plekke. Het dorp, Kaule in To-
bang, Chepang hills, bestaat uit 316 
inwoners, dat zijn ongeveer 74 huis-
houdens en een schooltje dat on-
geveer 95 kinderen telt, waar ook 
een waterleiding naar toegelegd zal 
worden. Dit hele project zal rond de 
10.500 euro gaan kosten. Omdat er 
geen wegen naar toe gaan, zijn de 
transportkosten erg hoog. Daar-
entegen verdienen de dorpelingen 
door te helpen met het vervoer weer 
een salaris. Joke van der Zwaan wil 
op verschillende manieren proberen 
dit geld bij elkaar te krijgen. Er zal 
net als voorgaande jaren weer een 
benefietconcert plaatsvinden, ook 
nu weer in The Beach en wel op 
13 mei. Entree 10 euro. Twee bands 
hebben zich al beschikbaar gesteld. 
The Hucksters en Taek, Blank en 
Frank. Tevens wordt er ook dit jaar 
weer een volleybaltoernooi aan ge-
koppeld, dit wegens groot succes 
vorig jaar. Inschrijfgeld 10 euro per 
persoon, met gratis toegang tot het 
concert. Opgeven kan individueel, 
maar ook per team. 

Adopteer volleybalveld
Joke wil nu ook bedrijven uitnodi-
gen om een half volleybalveld te 
adopteren voor een bedrag van 250 
euro. Een heel veld mag natuurlijk 
ook geadopteerd worden voor 500 
euro. Er zijn vier velden beschik-
baar gesteld door de Beach. De be-
drijven mogen ook een of meerdere 
teams laten mee volleyballen (team-
building voor het personeel). Per-
soonlijk of per team opgeven voor 
het toernooi kan bij Gerard Busker-
molen via gm.buskermolen@gmail.
com. Bedrijven die een veld wil-
len sponsoren kunnen zich opge-
ven via nepalbenefiet@gmail.com 
of bij Joke van der Zwaan via 06-
23861976. Meer informatie over het 
project is te vinden op www.nepal-
benefietaalsmeer.com,

Doe méér voor 

MOLENS

molenfonds.nl
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Cum Ecclesia zoekt dirigent
Kudelstaart - Zangkoor Cum Ec-
clesia uit Kudelstaart bestond verle-
den jaar 50 jaar. Dit is gevierd met 
diverse activiteiten, waaronder een 
concert. De dames en heren moch-
ten veel complimenten in ontvangst 
nemen over de kwaliteit van hun 
koor. Heel fijn om te horen en te we-
ten. Maar na alle festiviteiten is er 
nu een trieste mededeling. Dirigent 
Irma Zethof heeft te kennen gege-
ven dat zij, vanwege grotere drukte, 
met het koor gaat stoppen. Met pijn 
in haar hart vertelde Irma dit op een 
repetitieavond. De heren en dames 
van Cum Ecclesia begrijpen haar 
probleem, maar hebben nu wel een 
groot probleem. Het koor is op zoek 
naar een nieuwe dirigent. Er zijn al 
veel mensen gebeld en gemaild, 

maar het lijkt wel of iedereen het 
te druk heeft. Daarom deze oproep 
in De Nieuwe Meerbode. Doe een 
vragenrondje bij vrienden en in fa-
miliekring en wie weet. Cum Eccle-
sia zoekt een dirigent met het liefst 
een dirigentenopleiding. Het zang-
koor oefent op maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de St. Jankerk 
aan de Kudelstaartseweg. Er is om 
21.00 uur een koffie- en theepauze. 
Het gemengde koor zingt ongeveer 
twee keer per maand tijdens een 
viering in de kerk. In Kerst- en Paas-
tijd wordt aan meer vieringen me-
dewerking verleend. Dirigent(e) en 
geïnteresseerd? Stuur dan een mail 
naar garry@scholte-orchideeen.nl 
of neem telefonisch contact op via 
06-13409523.

Moonlight

Tuintje in Mijn Hart

LEGO Batman (2D en 3D NL) 

Sing (3D/NL)

La La Land

Het Verlangen

Wildernis in Drenthe

Demain Tout Commence

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

THEATER

WILDERNIS IN DRENTHE
Vanaf 16 maart in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,00

DANA WINNER
21 april - 20.00 uur
Prijs: €29,50

21/04 - Dana Winner

05/05 - Yes, We Meet Again!

07/05 - Ticket to Bollywood

voor meer informatie:

crowntheateraalsmeer.nl

THEATER AGENDA

BIOSCOOP

Op woensdag 12 april organiseert Studio’s Aalsmeer een echte Mannenavond. Vanaf 20:00 

uur staan het bier en de bitterballen klaar en zorgt de DJ voor de muziek. Tijdens de Man-

nenavond staat de voorpremière van ‘Fast & Furious 8: The Fate of the Furious’ centraal. 

Na afl oop van de fi lm kun je met je vrienden borrelen in de sfeervolle pianobar.

Tickets à €10,- bestel je op bioscoopaalsmeer.nl > verwacht > specials. 

MANNENAVOND - 12 APRIL

BIOSCOOP

Postzegel(ruil)beurs in het 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Voor verzamelaars uit 
Aalsmeer en ver daarbuiten gaan 
op zaterdag 18 maart de deu-
ren van Het Parochiehuis om 09.30 
uur alweer open. De entree is gra-
tis. Er kan weer heerlijk gesnuf-
feld worden in de ruim 110 stock-
boeken met daarin vijf eurocent ze-
gels welke op de verenigingstafel 
te vinden zijn. Neem stockboek(en) 
met dubbele zegels mee om te rui-
len, ook dat kan hier. Van de diver-
se ruiltafels wordt veel gebruik ge-
maakt. Cor van Meurs, ruilbeurs-
leider, heeft een mooie presentatie 
over ‘Bruggen’ en dat allemaal op 
brieven en postzegels.  De vereni-
gingsavond op 6 maart gemist? Het 
restant veilingkavels is op de ruil-

beurs nog te koop. Voor meer infor-
matie kan ook gekeken worden op 
de website www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl. Op deze site ook 
alle kavels van de aanstaande grote 
veiling op maandag 3 april met heel 
veel stockboeken, verzamelingen en 
losse zegels. Kom zaterdag gewoon 
even gezellig bijpraten met een kop 
koffie en een broodje of frisdrankje, 
of koop een lootje voor een prachti-
ge plant of een mooie bossen verse 
tulpen, zo van de kwekerij. De ruil-
beurs sluit om 15.00 uur haar deu-
ren. Dus noteer: 18 maart ruilbeurs 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Voor meer informatie: Cor, 
tel. 0297-343885 of Gerboud, tel. 
0297-345231.

Film ‘Risen’ in Het Baken
Aalsmeer - Woensdag 22 maart 
wordt de film ‘Risen’ (2016) ver-
toond in Het Baken aan de Sport-
laan 86. De film gaat over de kruisi-
ging en opstanding van Jezus. Een 
verhaal dat vaker verteld is en ook 
zeker vaker verfilmd. En met Risen 
komt daar weer een film bij. Ech-
ter dit keer z het verhaal vanuit een 
hele andere hoek, te zien door de 
ogen van een Romeinse soldaat. En 
dat geeft toch weer een hele nieuwe 
kijk op het aloude verhaal. De film 
zal worden ingeleid door Prof. Dr. K. 
Spronk, hoogleraar Oude Testament 
aan de PThU. Na afloop is er een 
discussie over de genoemde the-
ma’s en wat is opgevallen. 
Joseph Fiennes speelt de Romeinse 
officier Clavius, die van Pontius Pi-
latus (Peter Firth) de opdracht krijgt 
om na de kruisiging van een man uit 
Nazareth te zorgen dat het lichaam 
wordt bewaakt. Er gaan geruchten 
door de stad dat de man uit Naza-
reth de Messias zou zijn en na drie 
dagen weer zou opstaan uit de dood 
en die moeten de kop worden inge-
drukt. Pilatus geeft hem als rechter-

hand de onervaren onderofficier Lu-
cius (Tom Felton) mee om hem te 
helpen. Als het lichaam na drie da-
gen uiteindelijk toch uit de verze-
gelde tombe verdwijnt, begint voor 
de Romeinen een lang onderzoek 
naar wat er nou precies is gebeurd. 
En daarbij wordt alles wat zij gelo-
ven op de proef gesteld. Wat regis-
seur Kevin Reynolds erg goed doet 
in ‘Risen’ is het wereldwijd beken-
de verhaal van de kruisiging en op-
standing van Jezus op subtiele wij-
ze aanpassen zonder de boodschap 
van het oorspronkelijke verhaal on-
recht aan te doen. Daar waar eer-
dere verfilmingen van bijbelverha-
len veel kritiek kregen over de cre-
atieve vrijheid waarmee de verha-
len aangepakt werden, behandelt 
Reynolds het originele verhaal met 
respect. En dat komt de film alleen 
maar ten goede.
Aanvang: Woensdag 22 maart om 
20.00 uur, inloop met koffie of thee 
vanaf 19.45 uur. Geen pauze, einde 
circa 22.15 uur. Bijdrage in rechten 
vertoning 5 euro per persoon. Loca-
tie is Het Baken in de Sportlaan 86.

Muziek om stil van te worden...
Aalsmeer - Het was afgelopen zon-
dag moeilijk kiezen. Buiten was het 
prachtig weer en in het Oudkatho-
lieke kerkje aan de Oosteinderweg 
traden de Haarlem Voices op. Wat 
doe je, wandelen of luisteren. Ge-
lukkig hadden een flink aantal men-
sen toch gekozen voor de oorstre-
lende muziek van dit vermaarde 
koor. Zestien semi-professionele 
zangers en één bevlogen dirigente 
wisten het publiek anderhalf uur te 
pakken met mooie melodieën. Sa-
rah Barrett gebruikt subtiele bewe-
gingen of opzwepende brede arm-
gebaren om dan bijna als poppen-
speelster de verschillende stemmen 
tot één harmonieus geheel te sme-
den. Wanneer een lied ten einde is 
blijft zij verstild nog seconden lang 
staan met de handen geheven om, 
als het ware, die laatste mooie toon 
nog even vast te houden. Het ef-
fect was dat er niet telkens applaus 
klonk na elk voltooid lied maar al-
leen bij de pauze en aan het einde. 
De stilte tussendoor was mooi en 
gaf een aparte sfeer.
Voor de pauze waren het vooral 
geestelijke liederen uit verschillen-
de perioden. Het mooie a capella 
deed denken aan mooie kloosterge-

zangen waarbij de fantasie even af-
drijft naar een fusie tussen broeders 
en nonnen. Ijle sopranen, robuuste 
bassen en daar tussendoor basale 
alten en mooie hoge tenoren kwa-
men allemaal tot hun recht in reper-
toire wat monotoon lijkt, maar ont-
zettend veel klankkleur kent.
Na de pauze was het tijd voor meer 
werelds werk. Dankzij de teksten 
die het koor van tevoren had ge-
deeld was het publiek in staat om 
ook de humor te ontdekken zoals in 
het lied Nicolette waarbij deze dar-
tele schone een grommende oude 
wolf en een leuke page laat staan 
voor kromme, lelijke, dikke, stinken-
de maar schatrijke oude heer. Ook 
de wijze van uitvoeren was vrolijk en 
gaf weer een andere kijk op de uit-
voerenden. Na een ovationeel slot-
applaus kwam er nog een schitte-
rende toegift in de vorm van een 
Pools Ave Maria. Het was het laat-
ste concert van dit seizoen. Het pro-
gramma van het nieuwe seizoen is 
bijna rond en door de prijs iets te 
verlagen hoopt de werkgroep Klas-
sieke Muziek van KCA meer liefheb-
bers over de streep te trekken. Infor-
matie is in te winnen bij Tini Man via 
0297–329592

Trampolinespringen en over 
eten op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Esther Sparnaaij ver-
welkomt vandaag, donderdag 16 
maart, om 19.00 uur een aantal cu-
linaire ondernemers uit Aalsmeer. 
Zij is benieuwd waarom zij van lek-
ker eten maken hun werk hebben 
gemaakt en hoe zij aankijken te-
gen eten, gezonde voeding en eten 
als onderdeel van een feestje. Te 
gast zijn Daniëlle Jonker van Soep 
Aalsmeer, Marc Eveleens van Cu-
liworks en Maarten Wildeman van 
Taarten van Maarten. Heeft u een 
vraag voor deze creatieve onderne-
mers? Mail deze naar esther@ra-
dioaalsmeer.nl.

Kunst en cultuur 
Het lifestylemagazine van Jen-
ny Piet, Wilbert Streng en techni-
cus Frans van der Wee is donder-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
weer te beluisteren. In het kunst-
halfuurtje van Janna van Zon is uit-
genodigd Ineke Seriese. Zij heeft 
zich via haar loopbaan als kleuter-
leidster, docent muziek en poppen-
speelster bekwaam gemaakt in de 
vertelkunst. Verder in het program-
ma zijn de suppoosten van het Ou-
de Raadhuis te gast. De dames Joke 
van Klink, Dorry de Boo en Gretha 
de Jong vertellen over hun werk bij 
de exposities aldaar. Ook in de stu-
dio zijn Ingrid Koppeschaar en Mi-
chael Glanz. Koppeschaar is de cu-
rator van  de gemeente en zorgt de 
exposities in het gemeentehuis, al-
waar Glanz momenteel exposeert. 
Op woensdag 28 maart geeft hij een 
lezing waarbij hij zijn kunstwerken 
van uitleg voorziet. Tenslotte schui-
ven Gerrit Hoogebeen en Geraldi-
ne Bontekoe aan om u uit te nodi-
gen voor de wooninspiratiebeurs op 
zondag 19 maart bij Kooyman in De 
Kwakel. 

Ajax Vrouwen en DownTown
Een sportieve vrijdag bij ‘Let’s Go’, 
want Kim en Laurens gaan vrij-
dag vanaf 18.00 uur praten over de 
speciale voetbalclinic die binnen-
kort bij FC Aalsmeer is. De vrou-
wen van Ajax Dames 1 komen na-
melijk op zondag 26 maart een cli-
nic geven zoals zij zelf normaal trai-
nen. De Ajax Vrouwen begeleiden 
de trainingsvormen en na de trai-
ning nemen de Ajax Vrouwen de 
tijd om handtekeningen uit te de-
len en om op de foto te gaan! Een 
zestal meiden van FC Aalsmeer uit 

verschillende teams komen vertel-
len waarom zij net zo goed (of mis-
schien wel beter) kunnen voetbal-
len dan jongens! Ook deze vrijdag 
staan de deuren van het gezellige 
‘Vrijdagavondcafé’ vanaf 21.00 uur 
weer wagenwijd open. Ron Leeg-
water presenteert deze week met 
Marjolein. Samen ontvangen zij 
weer leuke gasten in de studio om 
te praten over evenementen die de 
komende tijd plaatsvinden. De Flo-
wer Cup in de Bloemhof en Down-
town Ophelia komen daarbij zeker 
aan de orde, want deze vinden bei-
de aanstaande zaterdag plaats. Ook 
komt Constantijn Hoffscholte vertel-
len over de lezing van Midas Dek-
kers en het Aalsmeer Flower Festi-
val. Verder een interview met de to-
neelvereniging de Rijzenspelers. Zij 
staan binnenkort weer op de plan-
ken in Rijsenhout. 

Garby Aalsmeer en Top 10 van...
Afgelopen maandag ontving de 
Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ zinkweker Franka Ries-
meijer. Het presentatie duo Mylène 
en Elbert Huijts vroegen Franka na-
tuurlijk ook naar drie kernwoorden 
die haar het best beschrijven. Hon-
denliefhebber, probeerder en zin-
kweker was haar antwoord. Fran-
ka heeft ook een nieuwe gast uit-
genodigd. De 163e gast in ‘Door 
de Mangel’ is Yvette Koehler. Zij 
is een echte hondenliefhebster en 
staat in Aalsmeer bekend als Gar-
byAalsmeer. In die hoedanigheid or-
ganiseert zij op zaterdag 25 maart 
een Opschoonactie in Aalsmeer-
Zuid. Luister mee maandag 20 
maart vanaf 19.00 uur. Hierna is van 
20.00 tot 21.00 uur Truus Oudendijk 
te gast om haar muzikale top 10 te 
laten horen. Talitha van Itterzon ver-
zorgt de techniek en Miranda Gom-
mans presenteert. Truus Oudendijk 
is bekend in Aalsmeer als verslag-
geefster en columniste van het Witte 
Weekblad en brengt tevens binnen-
kort haar eerste boek uit. Ze is op 
vele manieren actief, dus  een veel-
zijdige, muzikale top 10 wordt ver-
wacht. Radio Aalsmeer is de loka-
le omroep van Aalsmeer en omge-
ving. De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook. 

Zaterdag opening nieuwe expositie
Het Oude Raadhuis zegt 
het met bloemen
Aalsmeer - Aalsmeer en bloemen 
zijn onlosmakelijk aan elkaar ver-
bonden! Bloemen waren vroeger al 
belangrijk en zijn dat tot op de dag 
van vandaag nog steeds. Vroeger 
dienden bloemen als eten, als par-
fum, als geneesmiddel, maar ook 
werden bloemen eeuwen geleden 
al gebruikt bij belangrijke gebeur-
tenissen. Bloemen zien we over-
al terug, bijvoorbeeld in die prach-
tige geschilderde stillevens uit de 
17e eeuw of in de Zonnebloemen 
van Van Gogh. Bloemen zijn terug-
gevonden in oude graven, bijvoor-
beeld bij mummies in Egypte. 
Bloemen worden tot op de dag van 
vandaag gebruikt als embleem en 
in veel oude verhalen en legen-
den wordt verteld over bloemen. De 
bloem is een onmisbaar onderdeel 
van allerlei rituelen en behoort ook 
vandaag nog bij een van de meest 
gegeven cadeaus. Tot op de dag van 
vandaag is de bloem een inspiratie-
bron voor allerlei kunstenaars. Een 
reden voor KCA om hier op in te ha-
ken.
En dat is te zien bij deze prachtige 
expositie over bloemen in het Oude 
Raadhuis. De opening is aanstaan-
de zaterdag om 16.00 uur. De foto-
grafen Dennis Atjak, Saskia Wagen-
voort, Bas Meeuws en de schilder 
Thecla Renders tonen er hun inter-
pretatie van wat voor hen flowerpo-
wer is. Daarnaast is er keramiek te 
zien van pottenbakster Janny van 
Losser. Dennis Atjak wilde schil-
der worden maar besloot tijdens 
zijn studie aan de Rietveldacademie 
om fotograaf te worden. Van deze in 
bolgewassen gespecialiseerde foto-
graaf is een serie heel realistische 
bloemportretten te zien. Hij expo-
seerde al eerder bij de Historische 
Tuin. De foto’s van Saskia Wagen-

voort vertellen een eigen verhaal. Ze 
is al jaren gefascineerd door kleur, 
door sfeer en door het maken van 
‘mooie’ plaatjes. De sfeer van haar 
portretten is stil en sereen. Vergan-
kelijkheid en pijn vormen een sub-
tiel maar belangrijk onderdeel van 
haar werk. Ze maakt foto’s van jon-
ge vrouwen getooid met bloemen 
die achteloos gestrooid lijken. Het 
tegendeel is waar. Bas Meeuws is 
een fotograaf die het traditionele 
bloemstilleven onder de loep neemt 
en opnieuw definieert. Zijn foto’s 
zijn hyperrealistisch bloemstillevens 
die hun weerklank vinden in de tra-
ditionele olieverfschilderijen uit 
vroeger tijd. Volgens Meeuws is het 
creëren van schoonheid zijn belang-
rijkste doel. Hij won er al verschil-
lende prijzen mee. Thecla Renders 
is de schilder van deze bloemenex-
positie. Ze maakt feestelijke vrolij-
ke schilderijen waarbij ze een beetje 
meer kleur niet uit de weg gaat. Ze 
schildert figuratief op het naïeve af, 
waarbij ze gebruik maakt van patro-
nen in voor- en achtergrond. 
Tot slot Janny van Losser. Ze is ie-
mand die het liefst achter haar 
draaischijf zit om bloempotten, va-
zen, schalen en borden te draaien 
van bij voorkeur Franse klei. Ze is 
iemand die met liefde haar ambacht 
van pottenbakster uitoefent. Ouder-
wets vakmanschap levert hier stoer 
maar verzorgd keramiek op.
KCA heeft met deze expositie kunst 
in huis gehaald die bezoekers al-
leen maar kan bekoren. Zoals ge-
zegd aanstaande zaterdag 18 maart 
is de opening om 16.00 uur. De ex-
positie is te zien vanaf 16 maart tot 
en met 30 april, van donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.  Het Oude Raadhuis is te vinden 
aan de Dorpsstraat 9.

Van links naar rechts: notaris Labordus, Annemarie Braakman, Joke van der 
Zee en Constantijn Hoffscholte.
  

Stichting Groot Aalsmeers  
Dictee is een feit!
Aalsmeer - In aanwezigheid van 
notaris Geert Labordus is onlangs 
de Stichting Groot Aalsmeers Dic-
tee opgericht. Het voortbestaan van 
het dictee is hiermee voor de ko-
mende jaren verzekerd. Het Groot 
Aalsmeers Dictee bestaat sinds 
2010, toen Boekhuis Aalsmeer het 
initiatief nam om dit evenement te 
organiseren. Het feestje voor taal-
liefhebbers sloeg aan en groeide 
door de jaren heen uit tot een heu-
se traditie, waaraan wordt deelge-
nomen door Aalsmeerders maar 
ook door een respectabel aantal 
dicteespecialisten die hiervoor van 

heinde en verre naar Aalsmeer af-
reizen. Na zeven edities bestond de 
wens om dit culturele evenement 
te waarborgen in een stichting. Het 
bestuur van de nieuw opgerich-
te Stichting Groot Aalsmeers Dic-
tee bestaat uit Annemarie Braak-
man-Ven (voorzitter), Constantijn 
Hoffscholte (secretaris) en Joke van 
der Zee (penningmeester). Zij zullen 
zich er, samen met andere betrok-
kenen, voor inspannen om het jaar-
lijkse dictee in stand te houden. Ook 
zijn er plannen om naast het grote 
dictee andere, kleinschalige taalac-
tiviteiten te organiseren.

Radio Aalsmeer zaterdag 
Down Town Radio
Aalsmeer - Zaterdag 18 maart 
zal de Ophelialaan veranderen in 
DownTown Ophelia. Een dag waar 
op spectaculaire wijze aandacht 
wordt gevraagd voor de talenten 
en mogelijkheden van mensen met 
Downsyndroom of een andere ver-
standelijke beperking. Zij staan de 
hele dag in het middelpunt en mo-
gen laten zien dat zij ook kansen 
verdienen op de arbeidsmarkt. In de 
winkels, bij de kappers, de horeca, 
op straat en op de radio werkt en 
helpt dit speciale personeel. En Ra-
dio Aalsmeer is er de hele dag live 
bij! Maar er is die dag meer te doen 
in de Ophelialaan, Speciaal voor dit 
evenement is de winkelstraat ver-
keersvrij gemaakt. Een braderie, een 
podium met optredens en mode-
shows, creatieve en actieve work-
shops, kinderspelletjes, springkus-
sens, schminken, kinderboerderij-
dieren, brandweer, fotoshoots, hap-
jes en drankjes en nog veel meer. 
Ook Radio Aalsmeer draagt dit ini-
tiatief een warm hart toe en zal ge-

durende de hele dag live uitzenden 
vanuit de Ophelialaan. Vanaf 10.00 
uur wordt Radio Aalsmeer omge-
doopt in DownTown Radio. Een heel 
team aan programmamakers zal live 
verslag doen van dit unieke evene-
ment. 

Glazenhuis
Omdat een belangrijke doelstelling 
van deze dag het inzamelen van 
geld voor de Stichting Downsyn-
droom (SDS) is, zal de lokale om-
roep in de etalage van ‘Teddy’s’ ook 
een ‘glazenhuis’ opzetten. Daar zul-
len tegen betaling verzoekplaatjes 
aangevraagd kunnen worden. Deze 
verzoekjes worden vervolgens inge-
sproken door speciale gast-dj’s en 
gedraaid worden op DownTown Ra-
dio. Uiteraard allemaal voor het goe-
de doel. Radio Aalsmeer is de lokale 
omroep van Aalsmeer en omgeving 
en is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en via 
www.radioaalsmeer.nl. 
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Leden scouting Tiflo druk met 
klussen en schoonmaken
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 10 
en zaterdag 11 maart vond het jaar-
lijkse NL Doet van het Oranjefonds 
plaats. NLDoet is een grote, lande-
lijke vrijwilligersactie en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de han-
den uit de mouwen te steken en te 
laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk 
kan zijn. Scouting Tiflo heeft hier 
ook aan meegedaan. Op de locatie 
onder de kerk aan de Stommeerweg 
werden diverse klussen groots aan-
gepakt. Zo is de vloer opgehoogd 
en opnieuw gelegd, is het gidsen-

hok voorzien van een nieuwe vloer 
met mooie kleurpatronen en zijn di-
verse kleine werken uitgevoerd.
Ook heeft een groep van Scou-
ting Tiflo met de sleepvlet meege-
daan aan de grote schoonmaakac-
tie op de Westeinderplassen. De le-
den van Tiflo kijken terug op een in-
tensieve, maar geslaagde zaterdag, 
die zonder hulp van een groot aan-
tal vrijwilligers niet gelukt zou zijn. 
Meer foto’s over de klusjesdag en 
de schoonmaakactie op www.tiflo.nl 
en op de facebooksite.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
Lezing over architect J. F. 
Berghoef in Oude Veiling
Aalsmeer - Voor degenen die het 
vergeten zijn of de aanmelding heb-
ben uitgesteld, er zijn nog plaatsen 
beschikbaar voor de lezing over ar-
chitect J.F. Berghoef door dr. Jenni-
fer Bosch-Meyer. De lezing met the-
ma ‘Bouwen voor de samenleving’ 
zal met een aansluitende vragen-
ronde en discussie ongeveer 1,5 uur 
duren en vindt plaats op vrijdag 17 
maart van 20.00 tot 21.30 uur in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 19. 
Inloop vanaf 19.30 uur. De kosten 
van deelname zijn 7 euro per per-
soon. Aanmelden via joopkok@pla-
net.nl 

Yvette Koehler, vrijwilligster 
in hart en nieren

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Fotografe Judith 
Keessen deed dat in februari, de-
ze maand is het de beurt aan Yvet-
te Koehler die met Garby Aalsmeer 
het zwerfafval tegengaat en nog 
veel meer milieubewuste bezighe-
den heeft. 

Wie ben je?
“Ik ben Yvette Koehler, tweeënveer-
tig jaar. Ik ben een happy single en 
woon samen met mijn hondje Bo-
bo, een Shihtzu. Mijn beide ouders 
leven gelukkig nog en ik heb twee 
broers. Sinds december ben ik aan-
gesloten bij de Doopsgezinde ge-
meente en dat voelt als een warme 
deken.”

 Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren in Den Haag en 
woon, nadat ik in totaal maar liefst 
19 keer verhuisd ben in mijn leven, 
sinds twee jaar met veel plezier in 
Ketelhuis. Omdat mijn ouders in 
Aalsmeer wonen kwam ik hier naar-
toe. Ik heb eindelijk rust in mijn le-
ven. Ik voel me gewaardeerd hier en 
zit prima op mijn plek.”
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Mijn vader had een autobedrijf, dus 
ik heb veel gewerkt in die branche. 
Omdat ik een doener ben (en na-
tuurlijk een vrouw) ben ik iets te veel 
overvraagd en door omstandighe-
den, drie keer een hernia, een flink 
aantal burn-outs en andere tegen-
slagen, ben ik inmiddels voor tach-
tig tot honderd procent afgekeurd, 
want heb daar chronische pijn aan 

 De Schijnwerper op... er nodig is om de boel op te ruimen. 
Vele handen maken licht werk.”

Wat zijn je hobby’s? 
Yvette roept verrukt: “DoggyDa-
ting!” Dat moet je even uitleggen: 
“Via deze gratis app laten mensen 
samen hun honden uit en daar doe 
ik graag aan mee. ‘Ontmoeten’ in de 
ruimste zin is echt een hobby van 
mij. Ik ben ook gek op kokkerellen. 
Tja, en al mijn vrijwilligerswerk na-
tuurlijk. Dat ik iets nuttigs terug kan 
doen voor de maatschappij als te-
genprestatie voor mijn uitkering, op 
momenten dat ik me goed voel en 
mijn gezondheid het toelaat.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“De ligging en het dorpse karakter. 
Het ‘ons kent ons’ gevoel. Ik ben im-
port en heb er wel wat voor moeten 
doen, maar het is gelukt. Ik voel me 
hier thuis.”

En wat zou je willen veranderen in 
het dorp?
“Dat alle bewoners en bezoekers 
van Aalsmeer zich bewuster gaan 
gedragen naar het milieu en dan 
heb ik het vooral over zwerfafval 
en hondenpoep. We moeten elkaar 
daar op aan kunnen spreken. Ook 
scholieren. Afval moet in de afval-
bak! Ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
Twee jaar lang heeft Yvette Koehler 
in een vechtscheiding gezeten, is 
daarna in de schuldsanering be-
land en is in die tijd zelfs suïcidaal 
geweest. “Maar”, zegt ze: “achteraf 
is die scheiding het beste geweest 
wat me heeft kunnen overkomen. Ik 
kan nu mijn eigen leven leiden en 
daar is tot nu toe zoveel moois uit 
voortgekomen. Een spreuk op mijn 
lijf geschreven is: Lach door je tra-
nen heen, wie weet verzacht het de 
pijn.” 

Door Miranda Gommans

NL doet: SPIE en Raad van Twaalf
4,3 Ton afval na Corvee 
op Westeinderplassen
Aalsmeer - Vroeg in de ochtend 
op zaterdag 11 maart startte de 
schoonmaakactie op de Westein-
derplassen van SPIE en de Raad 
van Twaalf. In het kader van NL doet 
wordt jaarlijks met boten de Poel 
opgegaan om zwerfvuil op te rui-
men. De oproep van SPIE om mee 
te helpen aan het Westeinder Cor-
fee bleek goed gehoord. Er waren 
veel boten en een grote groep vrij-
willigers meldde zich bij Watersport 
Vereniging Aalsmeer aan de Uiter-
weg. Naast deelnemers aan de pra-
menrace namen ook leden van po-
litieke partijen deel, evenals burge-
meester Jeroen Nobel en wethouder 
Jop Kluis. De ongeveer dertig boten 
kwamen na enkele uren overvol te-
rug. Wat een hoeveelheid afval is er 

weer gedumpt op de Westeinder. 
De schoonmaakactie bleek abso-
luut nodig. Houten planken, kapotte 
emmers en stoelen, veel plasticres-
ten en oud papier. Bij terugkomst 
stond de vuilniswagen van Meerlan-
den klaar om al het verzamelde af-
val in ontvangst te nemen. Liefst 4,3 
ton (!) afval hebben de ruim tachtig 
vrijwilligers uit Aalsmeer en één uit 
Hoofddorp (burgemeester Nobel) 
bij elkaar geraapt.
De Westeinderplassen zijn weer 
klaar voor een mooie lente en zo-
mer. De kop erwtensoep na afloop 
voor alle deelnemers was zeker ver-
diend. Bedankt namens alle ge-
bruikers van de Poel. Een applaus 
waard!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Tunnelvisie
Aalsmeer - Vanaf begin dit jaar zat 
ik wekelijks zwaar in een tunnelvi-
sie. Mensen die nooit naar Wie is 
de Mol hebben gekeken hebben 
geen idee waar ik het over heb. Me-
de-molloten wel. Tunnelvisie heb je 
als je denkt dat je weet wie De Mol 
is. En ik was er vast van overtuigd 
dat dat dit jaar Jochem van Gelder 
moest zijn. Ik heb niets geleerd van 
vorige jaren. Toen zat ik ook stee-
vast in die tunnel.. En nog nooit heb 
ik het goed geraden. Het program-
ma is echter GE WEL DIG; Prach-
tige beelden, altijd toffe kandida-
ten, stoere spellen en onwijs goed 
bedachte opdrachten. Dit keer was 
het in het Wilde Westen, op paar-
den, met lasso’s, in huifkarren, op 
bruggen, in idyllische stadjes en 
dito antiekshops en midden in de 
Amerikaanse natuur. Wat zou ik 
graag aan zo’n programma mee wil-
len werken zeg. Brainstormen over 
van alles, zoals locaties, opdrach-
ten en vragen verzinnen. Of ik mijn 
mond zou kunnen houden zoals al 
die kandidaten maandenlang moe-
ten doen, zal de moeilijkste beproe-
ving zijn, maar wat ontzettend gaaf 
is Wie is de Mol. De Mol was dit keer 
Thomas en hij heeft het fantastisch 
gespeeld. Sanne was de winnares 
en ‘mijn’ Mol.. tja, die was de ver-
liezer van het spul. Hij heeft het nog 
ver geschopt, maar had gewoon 
mazzel. En ik maar denken; ‘Wauw 
wat speelt ie dat toch goed’. Bij de 
ontknoping was ik dan ook best wel 
teleurgesteld. Meestal keek ik het 

M iranda’s
omentenm programma pas op zondagmorgen. 

Dit, omdat we vaak zaterdags wat 
te doen hebben en omdat manlief 
er niet zo van houdt. Echter de fi-
nale moest en zou ik live zien, want 
om de uitslag per ongeluk op so-
cial media te moeten vernemen zou 
een ramp zijn. De niet-kijkers vin-
den dat ik overdrijf, de medekijkers 
begrijpen me. Oh, en dan die span-
ning steeds bij de groene en rode 
schermen.. 
Expeditie Robinson is ook altijd zo’n 
fijn gemaakt programma en ik zag 
een leader voorbij komen op tv dat 
Peking Express binnenkort weer be-
gint. Heerlijk. Wat hou ik toch van 
dat reallife-genre op televisie. Mo-
menteel zijn we echter ook gegre-
pen door diverse spannende Ne-
derlandse series. Afgelopen zon-
dag is Moordvrouw afgerond, maar 
we zitten nog midden in Smeris, de 
Zwarte Tulp en Nieuwe Buren en op 
donderdag raad ik met klem Klem 
aan. Oh, en dan is er nog Boer zoekt 
Vrouw wat ik eigenlijk niet wil mis-
sen en probeer te volgen op Uitzen-
ding Gemist. Uhh.. ik ben televisie-
verslaafd! Zal ik dan ook mijn ergste 
guilty pleasure ooit verklappen? Ik 
volg Utopia.. En niet omdat het zo’n 
intelligent programma is, nee, dat 
kijk ik om me bewust dood te erge-
ren aan hoe een stel idioten, boven-
op elkaars lip, elkaar het leven zuur 
probeert te maken. Haha! Je snapt 
dat ik, op de ondertitels na die soms 
nodig zijn bij dat geschreeuw van de 
Utopianen, aan lezen van een boek 
niet erg toekom. Ik heb het gewoon 
veel te druk met ‘kassie kijken’. Mijn 
zoon kon ik vroeger nog wijsmaken 
dat ie van lang televisiekijken vier-
kante ogen kreeg. Nou, ik héb ze! 
Tunnelvisie voor de Televisie. Zo, en 
nu afkicken van de molacties en –
streken. Tot volgend jaar Art (Rooij-
akkers, presentator). Jij was weder-
om de beste!

Lezing ‘Het Tibetaanse 
dodenboek’ bij Zin-Inn
Aalsmeer - Het Tibetaanse Doden-
boek is een tekst, die deel uitmaakt 
van een verzameling van honderden 
stervensteksten. De teksten maken 
deel uit van een culturele en lite-
raire erfenis van de nyingmatraditie 
van het Tibetaanse Boeddhisme. In 
de 2500 jaar oude Tibetaanse tradi-
tie worden teksten van het doden-
boek voorgelezen bij het sterfbed 
en daarna. In het voorwoord van een 
latere vertaling schrijft Sogyal Rin-
poch: ‘De tijd is aangebroken het 
stilzwijgen te verbreken; want het 
menselijke ras is op een kruispunt 
gekomen waar het moet beslissen 
tussen de onderworpenheid aan 
de materie en het streven naar ver-
overing van de wereld van de geest. 
Leer diep te kijken naar de ware 
aard van de werkelijkheid van geen 
komen en gaan, van geen geboorte 
en geen dood, maar van steeds wis-
selende manifestaties van mijn ene, 
onveranderlijke bestaan, hier en nu 
aanwezig.’

In het westen is de identificatie met 
het lichaam en de materie diep ge-
worteld en dit weerspiegelt zich in 
een blindelings bestrijden van lijden 
en dood. De samenleving als ge-
heel getuigt eerder van een exclu-
sief dan van een inclusief beschou-
wen van dit lijden, kortom, veel meer 
onwetendheid dan gedacht omtrent 
‘de ware aard van de werkelijkheid 
van geen komen en geen gaan, van 
geen geboorte en geen dood’, met 
veel lijden tot gevolg. Wat hebben 
de teksten van het Tibetaanse do-
denboek vandaag nog te zeggen 
als nagedacht wordt over leven en 
dood en hoe daar mee omgaan? De 
heer Pieter Zee zal hier meer vertel-
len tijdens de Zin-Inn op dinsdag 
21 maart bij de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55. De aan-
vang is 20.00 uur, deuren open van-
af 19.30 uur. Deelname kost 5 euro 
per persoon en dit is inclusief koffie 
en thee. Meer informatie: zininn@
dgaalsmeer.nl

Stemmen kan tot 20 maart
Expeditie Robinson: Droom 
voor Denise, Niels en Coen
Aalsmeer - Samen met een aantal 
BN’ers meedoen aan Expeditie Ro-
binson. Het is een droom van velen 
en het kan. De inschrijving voor ‘ge-
wone’ personen is geopend. “Heb jij 
de juiste survival skills?”, wordt ge-
vraagd op de website van het avon-
tuurlijke programma. Gegadigden 
wordt gevraagd een video te ma-
ken waarin zij net als in een Robin-
son proef op een paal staan en zich 
voorstellen waarom juist zij de ultie-
me survivors zijn. Degenen die zich 
opgeven moet online steun vinden 
voor deelname. De top vijftig wordt, 
samen met de vijftig personen die 
de productie van Expeditie Robin-
son uitkiest, uitgenodigd voor een 
casting weekend. Uiteindelijk gaan 
vier hiervan dit jaar echt het Expe-
ditie Robinson avontuur aan. De lijst 
van avontuurlijke deelnemers is gi-
gantisch. Als hier slechts vier per-
sonen doorgaan, gaan er velen te-
leurgesteld worden. Maar, dit wordt 
voor lief genomen. Het is tot slot 
geweldig spannend om te overle-

ven op een eiland, compleet over-
geleverd aan de natuur en aan je 
groepsgenoten. De ultieme manier 
ook om jezelf te ontdekken. 
In ieder geval drie inwoners grijpen 
deze kans om het avontuur aan te 
gaan met beide handen aan. Onder 
andere zangeres en danseres De-
nise Kroes, handbal selectiespeler 
Niels de Jong en Coen van Zijver-
den. Coen schrijft enthousiast, posi-
tief en vooral creatief te zijn. Hij is 
al een keer gebeten door een slang, 
dus kan hij alles aan. Voor Deni-
se is naast performen avontuur en 
spanning opzoeken het liefste wat 
ze doet. Een echte strijder, die van 
eten (ook slakken) houdt. Handbal-
ler Niels de Jong doet niets liever 
dan buiten zijn, avontuur zoeken en 
leven van en in de natuur. Hij kijkt 
graag naar survival programma’s en 
houdt van winnen! Deze plaatsge-
noten terug zien op televisie? Dan 
snel stemmen, dit kan tot 20 maart. 
Kijk voor meer informatie op www.
expeditierobinson.nl. 

Foto: Ron Offermans (Snoek).

Lezing bij Fotogroep over 
onderwaterfotografie
Aalsmeer - Op maandag 10 april 
organiseert Fotogroep Aalsmeer 
een lezing onderwaterfotografie. 
Deze lezing wordt verzorgd door 
Ron Offermans. In het dagelijks le-
ven verdient Ron zijn geld met pu-
bliciteitsfotografie voor enkele gro-
te bedrijven in en rond Amsterdam. 
In het weekend en soms ’s avonds 
is hij meestal onder water te vinden 
in Zeeland. 
Zijn ervaring als boven water foto-
graaf probeert hij onder water te ge-
bruiken om zoveel mogelijk levende 
organismen zo mooi mogelijk vast te 
leggen. Met enige regelmaat publi-
ceert hij onderwaterfoto’s en schrijft 
hij voor het blad Duiken over onder-
waterfotografie. Ron Offermans zal 
deze avond proberen het misver-
stand weg te nemen dat er in Ne-
derland niets te zien zou zijn onder 
water. Duiken in Nederland wordt 

vaak alleen gezien als voorbereiding 
voor een trip naar helder tropisch 
water omdat gedacht wordt dat er in 
de Nederlandse wateren niet veel is 
te zien. Ron laat met zijn onderwa-
terfoto’s een heel ander beeld zien 
van de eigen uitgebreide en kleurrij-
ke biodiversiteit. Zowel in zoet als in 
zeewater komen dieren voor waar-
van de meeste mensen denken dat 
ze alleen maar in verre streken le-
ven. In zijn lezing brengt Ron Offer-
mans ook het technische aspect van 
onderwaterfotografie en de speciale 
apparatuur aan de orde.
De lezing vindt op maandagavond 
10 april plaats bij het Boerma Insti-
tuut aan de Legmeerdijk 227 en be-
gint om 20.00 uur. De kosten zijn 
5 euro per persoon. Voor de lezing 
dienen geïnteresseerden zich wel 
vooraf aan te melden en dit kan via: 
info@fotogroepaalsmeer.nl

overgehouden. Ik leef van een ar-
beidsongeschiktheidsverzekering, 
maar sinds mei vorig jaar heb ik ook 
een betaalde parttime dienstbetrek-
king als chauffeur bij een valet par-
king. Een perfecte baan voor mij. 
Autorijden is mijn passie!” Yvette 
doet ook veel vrijwilligerswerk. On-
der andere bij Vita Alarmering, ze is 
secretaris bij Huurdersvereniging 
Aalsmeer-Kudelstaart, doet divers 
collectewerk voor natuur- en dier-
organisaties, ze is founding-mem-
ber van Nextdoor, een platform voor 
buurtpreventie én ze heeft twee 
jaar geleden Garby opgericht. Gar-
by (“Gar is van garbage met daar-
achteraan de Y van Yvette.”) Over 
deze milieuactiviteiten wil ze graag 
het een en ander kwijt: “Niet weg-
gooien, maar ingooien is mijn motto. 
Ik wil het graag wat schoner heb-
ben in Aalsmeer en probeer mensen 
daar bewust van te maken. Op 25 
maart is het Landelijke Opschoon-
dag (vanuit ‘Nederland Schoon’) 
en daar doet Garby aan mee rond 
winkelcentrum Ophelialaan. Ik roep 
een ieder op om mee te helpen. Om 
10 uur verzamelen we in restaurant 
Oh! alwaar we een kopje thee/kof-
fie aangeboden krijgen van de ei-
genaar en we komen daar om 13.00 
weer terug voor soep en brood dat 
dan weer gesponsord wordt door de 
gemeente. Iedereen is welkom. Ik 
hoop dat veel mensen Garby komen 
steunen. Ook kinderen. Ik zorg voor 
vuilniszakken, knijpers en alles wat 
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De Huiskamer van Aalsmeer
Ik ben benieuwd wat de onder-
nemers van de cafés Joppe, De 
Praam, Vleghaar en Sportzicht vin-
den van de nieuwe ‘Huiskamer van 
Aalsmeer’ in De Oude Veiling. Trots 
laten de wethouders van Duin en 
van der Hoeven zich fotograferen 
met het ontvangen geldbedrag van 
762.690 euro van het Schipholfonds. 
Het is natuurlijk leuk meegenomen, 
maar gaat wel ten koste van andere 
projecten in Aalsmeer waarvoor dit 
geld bestemd was. Het exploitatieri-
sico wordt door wethouder van der 
Hoeven geschat op 40.000 euro per 
jaar. Hij wil dit afwentelen op de ge-
meente Aalsmeer. Dit is op zich al 
vreemd. Kunnen de overige onder-
nemers in het dorp ook bij de Ge-
meente aankloppen voor hun even-
tuele toekomstige tekorten? Het 
antwoord is kort bondig ‘Nee’ en 
om maar het nieuwe thema voor 
2017 van Spie te gebruiken ‘Zoek 
het maar uit’ ondernemers. Nog 
vreemder is dat de voormalige uit-
bater van De Oude Veiling in dienst 
wordt genomen door de ESA en het 
project de Huiskamer mag gaan be-
geleiden. Ik weet niet of dit blijvend 
is, maar je zou bijna zeggen dat AB 

er nog een derde wethouder bij wil. 
Fractievoorzitter Helma Persoon van 
AB is voormalig schoonfamilie van 
de ESA-man en wethouder van der 
Hoeven neemt zijn oud raadslid wel 
nadrukkelijk in bescherming. Het 
is te prijzen, maar met het oog op 
eventuele belangenverstrengeling 
is dit op zijn minst onhandig. Uit er-
varing weet ik dat het niet eenvou-
dig is om iets bij wethouder van der 
Hoeven voor elkaar te krijgen als het 
hem niet te pas komt. 
Maar gelukkig zijn er projecten als 
de Huiskamer van Aalsmeer waar 
het wel soepeler verloopt. Waar-
schijnlijk wordt het nieuwe club-
huis van AB, ‘De Huiskamer’, de 
nieuwe toeristische trekpleister van 
Aalsmeer, waar wethouders Ver-
burg en Kluis zich nu zo hard voor 
maken. Ik wens de ondernemers in 
Aalsmeer Dorp erg veel sterkte met 
de Huiskamer. Nog 12 maanden te 
gaan en misschien moet AB dan 
weer op zoek naar een ander club-
huis...

Jan Koster
Oosteinderweg 243
1432 AT Aalsmeer

ingezonden

Verwarring in de Ophelialaan
21-Jarige geen straatrover
Aalsmeer - Zaterdag 11 maart is in 
de ochtend een straatrover aange-
houden door de politie. De man had 
in de Ophelialaan een oudere in-
woonster beroofd. Na zijn actie ren-
de hij er vandoor richting de Spoor-
laan. Hij is in de sloot gesprongen 
om zich vervolgens te verstoppen 
bij woningen in de Kastanjelaan en 
Berkenlaan.
De beroving werd nagenoeg direct 
gemeld en agenten zijn met enke-
le auto’s gelijk ter plaatse gegaan. 
De omgeving werd afgezet en met 
de politiehond is een zoekactie ge-
start. De dader kon al vrij snel ge-
pakt worden. De man koos bij het 
zien van de hond eieren voor zijn 
geld en kwam tevoorschijn. Hij zat 
verscholen bij een woning in de 
Kastanjelaan. De man is gearres-
teerd en meegenomen naar het bu-

reau. Eenmaal op het bureau tij-
dens het verhoor bleek de ‘overval’ 
toch heel anders te zijn verlopen. De 
betreffende dame was naar de su-
permarkt gelopen. Achter haar liep 
de jongeman, die vervolgens ook 
de winkel in ging. De vrouw voel-
de zich gestalkt en nam contact op 
met haar echtgenoot. Deze kwam 
snel en wachtte de jongeman buiten 
op en overlaadde hem met stevige 
woorden. De 21-jarige man, verblij-
vende in Aalsmeer, voelde zich hier-
door zo bedreigd dat hij het op een 
lopen heeft gezet. Hevig geschrok-
ken sprong hij in de sloot en besloot 
zich te verstoppen. Bij het zien van 
de honden kwam hij uit zijn schuil-
plaats. Agenten hebben de nog al-
tijd beduusde jongeman thuis ge-
bracht.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - De nieuwe lantaarnpaal in de Clusiusstraat zorgt voor verwar-
ring. Het verkeersbord is fout geplaatst. De pijl wijst aan dat het verkeer ver-
der mag, maar het bord aan de andere kant zegt geen toegang. “Hoe moet ik 
verder zonder een kans op een bekeuring?”, vraagt Sjaak Koningen, bewoner 
van de Hugo de Vriesstraat, zich af. Tja…

Verwarring door nieuwe paal 

Aanrijding met dodelijke afloop
Aalsmeer - Op woensdag 15 maart 
rond half zeven in de ochtend heeft 
een aanrijding met dodelijke af-
loop plaats gevonden op de N201, 
nabij de kruising met de Legmeer-
dijk. Volgens een woordvoerder van 
de politie stak iemand de N201 over. 
Dit werd te laat gezien door een au-

tomobilist. De persoon is geschept 
door het voertuig en ter plek-
ke overleden. De N201 en de Leg-
meerdijk zijn enkele uren afgeslo-
ten geweest. Inmiddels zijn de we-
gen weer open. De politie heeft het 
ongeval in onderzoek.
Foto: Marco Carels

2 Gewonden na botsing
Oude Meer - Vrijdag 10 maart 
om kwart over acht in de ochtend 
is op de Fokkerweg in Oude Meer 
een ernstig ongeval gebeurd tussen 
een motor en een fietser. De bot-
sing vond plaats bij een oversteek-
plaats ter hoogte van het Fokker Lo-
gistics park.
Bij de aanrijding hebben zowel de 
motorrijder als de fietser letsel op-

gelopen. De fietser is ernstig ge-
wond geraakt. Meerdere hulpdien-
sten, waaronder de traumahelikop-
ter uit Amsterdam, zijn ter plaatse 
gegaan. De twee gewonden zijn met 
spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De N232 is geruime tijd geheel af-
gesloten geweest voor sporenon-
derzoek.
Foto: Marco Carels

Bewoner onwel op woonboot
Aalsmeer - Op dinsdag 14 maart 
om twaalf uur in de middag zijn de 
politie en de brandweer opgeroepen 
naar de Uiterweg te gaan. Een be-
woner was onwel geworden op zijn 
woonboot. Gedacht werd aan kool-
monoxidevergiftiging. De brand-

weer heeft metingen verricht, maar 
heeft geen verhoogde concentra-
tie CO gemeten. De bewoner is ter 
controle per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. 
Foto: Davey Photography
Dewy Langenberg

Gemeente haalt obstakels weg
Aalsmeer - In Aalsmeer en Ku-
delstaart is de afgelopen jaren een 
groot aantal obstakels geplaatst in 
de openbare buitenruimte. Dit be-
treft met name betonblokken en 
paaltjes in verharding. Deze obsta-
kels bestaan uit veel verschillen-
de materialen en afmetingen. Door 
de grote hoeveelheden en diversi-
teit in materiaalgebruik heeft dit een 
rommelig effect op het straatbeeld. 
Daarnaast resulteren deze obstakels 

in hogere beheerlasten voor het ve-
gen en het bestrijden van onkruid 
op verharding. Om de beeldkwali-
teit van de openbare buitenruimte te 
verbeteren wordt de komende peri-
ode een groot gedeelte van deze ob-
stakels verwijderd. Alleen palen die 
vanuit verkeerveiligheid noodza-
kelijk zijn blijven staan. Wie vragen 
heeft over bepaalde locaties kan 
contact opnemen met de gemeen-
te via telefoonnummer 0297-387575.

2 Valpartijen met letsel
Aalsmeer - Op dinsdag 16 maart 
rond half elf in de ochtend kregen 
de hulpdiensten een melding dat bij 
een school in de Mensinglaan een 
man van het dak was afgevallen. De 
22-jarige man had letsel opgelopen, 
maar wist zelf de school binnen te 
gaan om hulp te vragen. Hij klaag-
de over rugletsel. Twee ambulances 
zijn ter plaatse gekomen. Er is eer-
ste hulp verleend, waarna besloten 
werd de 22-jarige naar het VU zie-
kenhuis te brengen voor nader on-
derzoek. De traumaheli was ook op-
geroepen en landde op het grasland 
achter het gebouw. De arts hoefde 

echter niet meer in actie te komen. 
De arbeidsinspectie is op de hoog-
te gesteld van het ongeval. Er volgt 
een onderzoek. 
Rond vijf uur in de middag kwam er 
opnieuw een melding binnen van 
een valpartij van een dak. Een man 
bleek door het dak gezakt te zijn van 
een gebouw aan de Oosteinderweg. 
De val was liefst zeven meter. De 
man is behoorlijk gewond geraakt 
en is per ambulance met politiebe-
geleiding naar het ziekenhuis ge-
bracht. 
Foto’s: Marco Carels en 
Davey Photography

Auto leeg gestript
Aalsmeer - Op donderdag 9 
maart is tussen twaalf uur ’s 
nachts en vijf uur in de ochtend 
een auto van binnen gestript door 
dieven. De BMW stond gepar-
keerd in de Maximastraat. Uit de 
auto zijn de airbags en het navi-
gatiesysteem gestolen. Ook was 
alle bedrading doorgeknipt. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Oog in oog met 
inbrekers

Aalsmeer - Op zondag 12 maart 
rond zes uur in de avond zijn 
twee inbrekers op heterdaad be-
trapt bij een woning aan de Horn-
weg, rond de 200 nummering. De 
bewoners kwamen thuis en ston-
den bij de achterdeur oog in oog 
met twee mannen. De twee gin-
gen er direct als een haas van-
door. Het gaat om twee getinte 
mannen van 20 tot 25 jaar, onge-
veer 1.70 meter lang met donker, 
kort haar. Ze droegen op het eer-
ste gezicht nette kleding, waar-
van een van hen een blauwe jas 
van een bekend merk. Ze spra-
ken met elkaar goed Nederlands. 
De politie is direct een zoekactie 
in de omgeving gestart en heeft 
Burgernet geactiveerd, maar de 
dieven die richting de sporthal 
zijn gerend, werden niet meer 
aangetroffen. 

Twee inbraken 
bij 1 bedrijf

Aalsmeer - Op woensdag 8 
maart is rond half drie in de nacht 
ingebroken in een bedrijf aan de 
Legmeerdijk. Door een raam aan 
de zijkant van het pand open te 
breken, hebben de dieven zich 
toegang verschaft. De inbrekers 
zijn er vandoor gegaan met enke-
le laptops van het merk Apple. In 
de nacht van donderdag 9 maart 
is het bedrijf opnieuw bezocht, 
mogelijk door dezelfde dieven. 
Deze keer hadden zij het gemunt 
op de aanwezige beeldschermen. 
Deze zijn gestolen. Op binnen te 
komen was ook de tweede keer 
een raam geforceerd. 

Laptops, camera 
en geld gestolen

Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 9 op vrijdag 10 maart is 
ingebroken bij een kinderop-
vang aan de Zwarteweg. Aan 
de achterzijde hebben de die-
ven om binnen te komen een 
raam geopend. De drie verdiepin-
gen van het pand zijn allen door-
zocht. Vanaf de derde verdieping 
is een geldkistje met inhoud ont-
vreemd, vanaf de begane grond 
maakte de dieven zich drie lap-
tops en een videocamera eigen. 
De inbraak heeft tussen zes uur 
’s avonds en acht uur op vrijdag-
ochtend plaatsgevonden. Het po-
litieonderzoek is gaande.

Inbreker betrapt
Aalsmeer - Op zaterdag 11 
maart is ingebroken bij een be-
drijf aan de Oosteinderweg, la-
ge nummering. Uit het pand zijn 
bouwmaterialen gestolen. Om 
kwart voor twee in de nacht van 
maandag 13 op dinsdag 14 maart 
ging opnieuw het alarm bij het 
bedrijf af. De politie was snel ter 
plaatse. De inbreker was nog in 
het pand aanwezig. De 28-jari-
ge man uit Badhoevedorp is aan-
gehouden en meegenomen voor 
verhoor.

Gazelle gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 11 
maart is tussen elf uur in de och-
tend en een uur ‘s nachts een 
fiets gestolen vanaf de Vlinder-
weg. De fiets is van merk Gazelle, 
type Charmony en het serienum-
mer eindigt op 866. 

Ruit mogelijk 
stuk door kogel

Kudelstaart - Op zondag 11 
maart rond elf uur in de och-
tend is de ruit op de eerste ver-
dieping van een woning in de An-
ne Frankstraat vernield. De bewo-
ners ontdekte na een hard geluid 
het gat in het raam. De politie 
vermoedt dat het gat ontstaan is 
met een kogel uit een luchtbuks. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Vechtpartij op 
Aalsmeerderweg

Aalsmeer - Om half vijf in de 
nacht van zaterdag 11 op zon-
dag 12 maart heeft een vecht-
partij plaatsgevonden op de 
Aalsmeerderweg. Drie jongens 
uit Aalsmeer en Kudelstaart kre-
gen woorden met groepje jonge-
ren, waarvan 1 van hen afkomstig 
was uit Amsterdam. Oorzaak van 
het opstootje was tot zover be-
kend de vermissing van een iPho-
ne. Bij de vechtpartij is een 24-ja-
rige jongen uit Aalsmeer gewond 
geraakt en naar het VU zieken-
huis vervoerd. De vermiste iPho-
ne is overigens weer terecht. Dit 
heeft een 28-jarige man uit de 
hoofdstad op zondag gemeld bij 
de politie. Naar de exacte toe-
dracht van de ‘aanvaring’ doet de 
politie nader onderzoek. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Burenzorg voor 
blaffende hond

Aalsmeer - Op zondag 12 maart 
om tien voor acht in de ochtend 
kreeg de politie een telefoon-
tje van bewoners uit de Apollo-
straat. De hond van de buren was 
al uren achter elkaar aan het blaf-
fen en dit kwam nagenoeg nooit 
voor. Ook de gordijnen bij de bu-
ren waren nog dicht en op klop-
pen en bellen bij de deur werd 
niet gereageerd. Agenten zijn 
met de bewoners de woning in 
gegaan en troffen alleen de hond 
aan. Er is navraag gedaan bij di-
verse instanties. De beide buren 
van 70-jaar bleken dezelfde nacht 
met spoed naar het ziekenhuis te 
zijn vervoerd. De hond was al-
leen achter gebleven. De bewo-
ners hebben zich over het dier 
ontfermd. 

Geen inbreker...
Aalsmeer - Op zondag 12 maart 
om tien uur in de ochtend kreeg 
de politie een verontrustend tele-
foontje van een bewoner van Wis-
sel. Sinds negen uur in de och-
tend fietste een onbekend per-
soon door de wijk, die wel heel 
aandachtig naar alle huizen keek. 
Er werd een duidelijk signale-
ment van de betreffende persoon 
gegeven. Ook van zijn fiets, groen 
met oranje. Agenten zijn gaan kij-
ken, troffen de man al snel aan en 
zijn in gesprek te gaan. De man 
had niets kwaads in de zin. De 
28-jarige arbeidsmigrant woonde 
en werkte nog niet zo lang in Uit-
hoorn en Aalsmeer en was op de 
fiets gestapt om zijn nieuwe om-
geving te leren kennen. Hij mocht 
weer verder op verkenning. 

Dure messenset 
voor weinig...

Aalsmeer - Op zaterdag 11 
maart rond half drie in de middag 
is een inwoner aangesproken in 
de Christinastraat door een man 
in een zwarte Kia. Hij had een 
dure messenset van een bekend 
merk in de auto, die de bewoner 
mocht kopen voor slechts de prijs 
van de BTW. De bewoner heeft 
het aanbod afgeslagen en te-
recht. Koop nooit pannen, mes-
sensets of kleding van bekende 
merken uit kofferbakken van au-
to’s. Het betreft in de meeste ge-
vallen waardeloos en merkloos 
spul te zijn. De verkoper had vol-
gens de melder een bol gezicht, 
droeg een bril en had een gerui-
te blouse aan. Wie verkoop van-
uit een kofferbak ziet, wordt ver-
zocht dit direct te melden bij de 
politie via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000. 

1044 Snelheids-
overtreders

Aalsmeer - De resultaten van 
snelheidscontroles gehouden 
van 1 februari tot 9 maart op de 
Legmeerdijk, N201 en Machi-
neweg zijn bij de verkeersdienst 
van de politie op een rijtje gezet. 
In totaal passeerden deze perio-
de 10.800 voertuigen de contro-
leposten, waarvan 1044 met een 
te hoge snelheid. De hoogst ge-
meten snelheid op de 80 kilome-
ter wegen, Legmeerdijk en N201, 
was 133 kilometer per uur en op 
de Machineweg, waar een maxi-
mum geldt van 50 kilometer, was 
80 kilometer de hoogste snelheid. 



Aalsmeer - Afgelopen maandag 
13 maart rond half acht in de avond 
heeft geit Lotte van kinderboerderij 
Boerenvreugd twee prachtige bok-
jes op de wereld gezet. De mede-
werkers en vrijwilligers van de kin-
derboerderij zijn uiteraard bijzonder 
trots op deze uitbreiding. De geitjes 
hebben nog geen naam. Mogelijk 
wordt hiervoor een prijsvraag uit-
geschreven. Het zijn de eerste nieu-
we bewoners van Boerenvreugd, er 
worden de komende periode nog 
meer bevallingen verwacht. Woens-
dag 15 maart kon de tweede ge-
boorte gemeld worden. Fries Melk-
schaap Sjaan is bevallen van drie 
ramlammetjes. Bezoekers zijn na-
tuurlijk welkom om kennis te ko-

men maken met de ‘jongens’ van 
geit Lotte en de ‘mannen’ van Sjaan.
Foto: Boerenvreugd

‘Maak kennis met kunde’
Open dag zorg en welzijn 
in Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Een informatief, leuk 
en interactief programma met het 
thema ‘Maak kennis met kunde’. 
Dat is wat Ziekenhuis Amstelland 
biedt tijdens de landelijke open dag 
van zorg en welzijn. Op zaterdag 18 
maart opent het ziekenhuis in Am-
stelveen van 10.00 tot 16.00 uur de 
deuren voor een breed publiek. 

Oriënteer je op een opleiding of een 
baan in het ziekenhuis, loop vooral 
langs bij het Arbeidsmarktcafé. Laat 
je rondleiden in de technische ruim-
tes van het ziekenhuis, oefen medi-
sche- en verpleegkundige hande-
lingen en laat je op de verpleegaf-
deling informeren over wat er komt 
kijken bij een opname of informeer 

2 Bokjes voor geit Lotte en 3 
rammen voor schaap Sjaan

Braderie en veel activiteiten 
tijdens DownTown Ophelia
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
18 maart vindt er in de Ophelialaan 
een gezellige braderie plaats tijdens 
DownTown Ophelia. Bij de 50 kra-
men is er van alles te koop en te be-
leven, variërend van kleding, schoe-
nen en schoonmaakartikelen tot ca-
deauartikelen en speelgoed. Maar 
er zullen ook roofvogels en kinder-
boerderijdieren te bewonderen zijn 
en een aantal goede doelen legt 
uit wat ze zoal doen. SportService 
Haarlemmermeer heeft een kraam-
pje en laat het publiek ervaren hoe 
het is om in een rolstoel te spor-
ten. De brandweer geeft voorlich-
ting over brandveilig leven en stoere 
helden kunnen proberen om binnen 
90 seconden een ‘persoon’ te red-
den uit een rokerig ruimte. 
Ook aan de kinderen is gedacht, 
want er is een kinderplein waar van 
alles te doen is. Touwtje trekken, 
springkussens, spijkerbroekhangen, 
strijkijzerwerpen, eendjes vangen, 
schminken en meer. 
Veel winkeliers doen iets speciaals. 
Er kunnen bijvoorbeeld bloempotjes 
beschilderd worden, armbandjes 
en sleutelhangers geknutseld wor-
den, eierkoeken versierd worden en 
bloemcorsages gemaakt worden. 
Ook Muziekstudio Maartje is er om 
kinderen in korte tijd muziek te le-
ren maken en DJ René van Aken 
van House of Beats leert mensen 
een heuse mix maken. Je kunt op 
de foto bij Fun Fotostudio met leuke 
accessoires en verkleedkleding van 
Theaterworld en ook bij de Vrijwil-
ligerscentrale kun je op de gevoe-
lige plaat worden vastgelegd om te 
laten zien dat je voor anderen klaar 
staat. Bij het Glazen Huis van Radio 
Aalsmeer, die de hele dag live uit-
zendt, kunnen verzoeknummers te-
gen een kleine vergoeding aange-
vraagd worden. Uiteraard is er ook 
aan de inwendige mens gedacht, 
want op verschillende plekken zijn 
er lekkere dingen te koop en er zijn 
verschillende proeverijen. Zo zijn er 
pizzapunten te koop, poffertjes, sui-
kerspinnen, stroopwafels, hambur-
gers, cakejes, broodjes en meer. 

Kortom, kom aanstaande zaterdag 
naar de Ophelialaan om over de ge-
zellige braderie te struinen. En veel 
publiek in de straat betekent ook dat 
het evenement DownTown Ophelia 
gesteund wordt. Want overal wer-
ken die dag mensen met een ver-
standelijke beperking. De organisa-
tie wil hiermee laten zien dat ook zij 
talenten hebben. De opbrengst van 
dit evenement is voor de Stichting 
Downsyndroom.

Afsluiting straat en parkeren
Omdat er op straat ook allerlei acti-
viteiten zijn, zoals optredens, work-
shops en een braderie wordt zater-
dag de Ophelialaan tussen 06.00 
uur en 19.00 uur voor alle verkeer 
afgesloten. Vanaf 06.00 uur kan er 
ook niet meer geparkeerd worden 
bij de winkels. De Primulastraat en 
Begoniastraat worden die dag twee-
richtingsverkeer. Vanuit de Ophelia-
laan kan de N196 bereikt worden 
via de Spoorlaan. Er komen omlei-
dingsborden te staan en er is een 
verkeersregelaar. Parkeren kan op 
het terrein van het ‘oude proefsta-
tion’ in de Linnaeuslaan of bij de 
gemeentewerf aan de Zwarteweg 
naast de brandweerkazerne. Van-
af deze plaats rijdt een gratis pen-
delbusje de hele dag heen en weer 
naar en van de Ophelialaan.

Programma
10.00 u:  Opening met onder andere 
 Opera Familia en 
 onthulling kunstwerk
10.30 u: Muziek met onder andere 
 Danny Terp
11.30 u: Rad van fortuin
11.45 u: Optreden Dansgroep 
 De Regenboog
13.30 u:  Rad van fortuin
13.45 u:  Optreden Dansgroep 
 De Regenboog
14.30 u: Modeshow van Teddy’s, 
 Denise Fashion, Mitchjo 
 en Gentlemen’s Place
15.45 u:  Grote loterij
16.00 u: Finale met Het 
 Meezingteam
17.00 u: Afsluiting

Prima opkomst ondernemersavond Gemeente en OA

“Economie heeft behoefte 
aan actie en uitvoering”
Aalsmeer - De gemeente en On-
dernemend Aalsmeer organiseer-
den afgelopen maandag 13 maart 
een ondernemersavond in De Ou-
de Veiling waar de uitvoering van de 
agenda’s van Economische zaken 
en Recreatie en Toerisme besproken 
werden. De opkomst was prima, een 
volle bovenzaal. Presentaties waren 
er van de wethouders Ad Verburg 
en Jop Kluis en kunstenaar Tobi-
as Rothe presenteerde zijn sculptu-
ren, die de entrees van de gemeen-
te gaan opfleuren. Allemaal unie-
ke, maar dezelfde beelden, die ieder 
anders zullen gaan ‘spelen’ (bewe-
gen) met wind en regen en waarvan 
de zon de kleur mede zal bepalen. 
De basis vormen een bloem en een 
golf om extra impuls te geven aan 
Aalsmeer bloemendorp aan het wa-
ter. Bestuurslid Hugo van Luling van 
OA zei eerst te hopen dat het eer-
ste beeld er dit jaar nog komt, ge-
volgd door een krachtig: “Komt er 
dit jaar.” Ondernemers in Aalsmeer 
en de gemeente hebben het af-
gelopen jaar veel initiatieven ont-
plooid om de economie aan te ja-
gen. Aalsmeer heeft in deze flinke 
stappen gemaakt, zo vertelde wet-
houder Verburg in zijn speech. “De 
economie heeft behoefte aan actie 
en uitvoering”, waarna er vanuit de 
keuken rinkelende kopjes en gla-
zen te horen waren. Ook in bewe-
ging, net als Aalsmeer, want de ge-
meente zit in de lift. Aalsmeer blijkt 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
te hebben. Green Park vult gestaag 
met de komst van Bakkersland, het 
nieuw geopende tankstation, de uit-

breiding bij Waterdrinker, het be-
kende kledingbedrijf Scotch & Soda 
gaat zich hier vestigen en een groot 
Belgisch familiebedrijf heeft bewust 
gekozen voor Aalsmeer als basis in 
Nederland. De place to be, maar 
nog niet voor het bloemeninnova-
tie- en educatiecentrum Floriworld. 
Hiervoor zijn nog niet alle financiële 
middelen bijeen gebracht. 

Communicatie
Als verbeterpunten qua samenwer-
king tussen de gemeente en de on-
dernemers in de gemeente noemde 
Verburg de komst van een commu-
nicatiebalie een speerpunt. De eer-
ste stap is gezet. Voor het account-
management is per 1 maart Wen-
dy Masselink in dienst getreden. Ze 
stelde zich voor en liet de aanwezi-
gen haar 06-nummer noteren. Heel 
gewaagd, merkte Verburg op met 
zoveel verschillende bedrijven, die 
starttijden hanteren vanaf drie tot 
vier uur in de ochtend. Het verlenen 
van vergunningen gaat vereenvou-
digd en verbeterd worden. En inno-
vatie en verduurzaming hebben mo-
menteel flink de aandacht, voor de 
realisatie van de ongestoord logis-
tieke verbinding voor vrachtverkeer 
hoopt de gemeente dit jaar groen 
licht te krijgen en er zijn plannen om 
de N231 qua breedte op te scha-
len. Met de aanpak van de leeg-
stand van de winkelgebieden is een 
aanvang gemaakt, maar dit blijft de 
volle aandacht nodig hebben, zo 
zei Verburg ook. En een tandje er-
bij moet er zeker bij het verbeteren 
van de vindbaarheid van Aalsmeer. 

Het eerste exemplaar van de EZ Agenda kreeg Mike van der Laarse van OA uit handen van wethouder Verburg.

Presentatie Tobias Rothe van de sculptures die de entrees van Aalsmeer gaan 
opfleuren.

(inter)nationale bezoekers. De ge-
meente gaat ondernemers onder-
steunen die toeristische arrange-
menten willen ontwikkelen. Er gaat 
in deze een speciale workshop ge-
organiseerd worden op 8 mei. En in 
het stimuleringsfonds recreatie en 
toerisme (in ontwikkeling) is 10.000 
euro gereserveerd ter ondersteu-
ning van ideeën in deze. Het pro-
motieplan voor 2017 richt zich op 
de genoemde route-ontwikkeling, 
meer vissteigers (onder andere een 
aan de Herenweg), het momenteel 
ietwat verwaarloosde recreatiepunt 
Takkade, de Drechtdoorsteek (dit 
jaar nog onderzoek) en evenemen-
ten, die er best veel zijn in Aalsmeer 
en waarvan de gemeente financiële 
steun verleent aan de vierde editie 
van het Flower Festival en de Ere-
divisie zeilen tijdens de Westeinder 
Water Week. Volgens de wethouder 
wordt Aalsmeer door de organisa-
tie gezien als de mooiste zeillocatie 
in Nederland! 

In gesprek
Het tweede deel van de avond be-
stond uit een deelsessie. Gekozen 
kon worden voor een gesprek over 
Recreatie en Toerisme met wethou-
der Jop Kluis en Hugo van Luling 
van OA: Wat is er nodig om Amster-
dammers en inwoners uit de regio 
te verleiden om te komen recreëren 
op de prachtige Westeinderplas-
sen? En zijn er ideeën, initiatieven 
of concrete plannen met betrekking 
tot recreatie en toerisme? Of een 
‘discussie’ met wethouder Verburg 
en bestuursleden van OA over het 
Economische Uitvoeringsprogram-
ma: Acties voor 2017 en regiona-
le samenwerking, zoals Greenport, 
Circulaire Westas en Metropoolre-
gio Amsterdam. De avond werd be-
sloten met een borrel en napraten 
of zoals wethouder Ad Verburg om-
schreef: Netwerken met een drank-
je. “Een mooie avond”, aldus de aan-
wezigen na afloop. Conclusie: Veel 
praten, maar vooral (willen) doen. 
Dat zijn ondernemers in Aalsmeer 
en de gemeente wil dit graag stimu-
leren en ondersteunen. Samenwer-
ken is daarbij onontbeerlijk en deze 
avond zijn de ‘banden’ zeker weer 
verstevigd!
Door Jacqueline Kristelijn

Stimuleringsfonds
Deze vindbaarheid wil wethouder 
Jop Kluis ook op het water verbete-
ren. Op dit moment worden de in-
formatieborden op het land geac-
tualiseerd en er komen verwijzin-
gen vanaf het water naar de West-
einderplassen. De ‘pijlborden’, zoals 
vroeger op de Poel, wil de wethou-
der ook graag terug laten komen. 
Wat Fort Kudelstaart betreft dat om-
getoverd gaat worden tot een mul-
tifunctioneel watersportcentrum liet 
Kluis weten dat er drie gegadig-
den zijn en de uiteindelijke keuze in 
april bekend gemaakt gaat worden. 
In de agenda voor recreatie en toe-
risme wordt in eerste instantie gefo-
cust op lokale en regionale bezoe-
kers, in een later stadium ook op 

Op de voorgrond links Marsha Pinedo en Buddy Mehtab van Villa Pinedo, 
Aalsmeerse wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven en de Amstelveense 
wethouder Jeugd Jeroen Brandes.

Grote opkomst onderwijs
Miniconferentie over 
(v)echtscheidingen
Aalsmeer - Meer dan 60 mede-
werkers uit het onderwijs, de zorg 

en de kinderopvang waren donder-
dag 9 maart aanwezig bij de mini-

conferentie (v)echtscheidingen, ge-
organiseerd door de gemeenten 
Aalsmeer en Amstelveen. In de Ou-
de Veiling in Aalsmeer kregen zij in-
zichten en handreikingen over hoe 
zij het beste hun leerlingen/kinde-
ren kunnen ondersteunen als die te 
maken hebben met een complexe 
scheiding van hun ouders. 
Bij een scheiding zijn de kinderen 
vaak de dupe, maar bij een vecht-
scheiding is dat gegarandeerd het 
geval. Een situatie, waarbij ouders 
vaak in een harde (juridische) strijd 
met elkaar zijn verwikkeld rondom 
de invulling van het ouderschaps-
plan, kan soms heel lang duren. 
Kinderen lijden hier vaak enorm on-
der, met als gevolg dat zij slechter 
presteren op school, een negatief 
zelfbeeld ontwikkelen, in een loya-
liteitsconflict ten opzichte van hun 
ouders terecht komen of psychische 
problemen krijgen. 
Leerkrachten en anderen die met 
kinderen werken worden regel-
matig geconfronteerd met kinde-
ren waarvan de ouders in een con-
flictscheiding zijn verwikkeld. In 
Aalsmeer en Amstelveen komen re-
latief veel (v)echtscheidingen voor; 
20% van alle kinderen heeft ge-
scheiden ouders en daarvan ervaart 
1 op de 3 kinderen een echtschei-
ding als een vechtscheiding en dit 

heeft een enorme impact op de kin-
deren. Vandaar dat de gemeenten 
gezamenlijk hebben besloten om 
verschillende hulptrajecten in te ko-
pen ter ondersteuning van kinderen 
in de knel.
Het doel van de conferentie was 
om leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers vanuit de kinder-
opvang inzicht te geven in de ver-
schillende programma’s die de ge-
meenten Aalsmeer en Amstelveen 
aanbieden, zoals de online work-
shops van Villa Pinedo, de Bege-
leide Omgangsregeling van Huma-
nitas en het ‘Kinderen uit de knel’ 
programma van het Familiecentrum. 
Meer informatie over deze trajecten 
is te verkrijgen bij het sociaal loket 
Aalsmeer (sociaalloket@aalsmeer.
nl of tel: 0297-387575).
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Iedereen zowel jong als oud 
moet mee kunnen doen aan de 
Aalsmeerse samenleving. Dat bete-
kent dat elk kind de kans moet krij-
gen zich zo goed mogelijk te ont-
wikkelen en er moet goede zorg en 
ondersteuning zijn voor alle kinde-
ren die dat nodig hebben. We in-
vesteren daarom in vroegsignale-
ring bij problemen, bijvoorbeeld bij 
de ondersteuning van kinderen die 
last hebben van de problematische 
echtscheiding van hun ouders.”

Vanavond Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 16 
maart, is er weer een openbare raads-
vergadering in het gemeentehuis. 
Voorzitter is burgemeester Jeroen No-
bel en de aanvang is 20.00 uur. Ha-
merstuk is het Regionaal Risico pro-
fiel en ter behandeling staat de Alge-
mene plaatselijke verordening op de 
agenda. De raad wordt besloten met 
een vragenkwartier. Publiek is wel-
kom, de vergadering is openbaar. Ook 
thuis te volgen via livestream. 

naar opleidingen. Ga naar het labo-
ratorium om te leren bloedprikken, 
een longfunctietest of meting van je 
bloedsuiker. Je kunt ook een kijkje 
nemen in een ambulance of zelf pro-
beren te opereren met een scope? 
Er is een grote informatiemarkt waar 
onder andere specialisten van het 
ziekenhuis vertegenwoordigd zullen 
zijn, zoals de gynaecologen, kinder-
artsen, cardiologen, neurologen, de 
longartsen en de vaatchirurgen. Het 
vaatlaboratorium is open voor een 
onderzoekje naar aanleg voor spat-
aderen en bij de wondverpleegkun-
digen kunt u een heuse wond laten 
schminken en deze vervolgens pro-

fessioneel laten verbinden. Bij de 
cardiologen kunt u op de ergome-
ter of cholesterol laten testen. Daar-
naast is er ook gedacht aan ver-
maak voor de kleinere bezoekers; 
op het springkussen bij fysiothera-
pie, de gipsarmband halen bij de 
gipsverbandmeesters, leren reani-
meren op de verpleegafdeling, naar 
je eigen hart luisteren bij cardiolo-
gie, een pop aankleden in de cou-
veuse en je laten schminken bij de 
fotostudio of het vaatlab. Iedereen 
kan zichzelf kan laten portretteren 
in uniform of doktersjas met allerlei 
leuke attributen. En voor de zwange-
ren in de regio worden er ook mooie 

‘buiken’ foto’s gemaakt. En niet te 
vergeten het Geboortecentrum Am-
stelland: ben je zwanger? Dit is een 
leuke kans om in gesprek te gaan 
met gynaecologen, verloskundigen 
en lactatiekundigen. Laat je infor-
meren over de nieuwe mogelijkhe-
den van het Geboortecentrum. De 
open dag is de kans om eens te zien 
wat zich afspeelt in het ziekenhuis, 
terwijl je geen patiënt bent. Nieuws-
gierig? Neem een kijkje op de web-
site www.ziekenhuisamstelland.nl. 
Hier staat het hele programma uit-
gebreid beschreven.
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Dinsdagmiddag 21 maart om 14.30 uur is er in Wijkpunt                              
Voor Elkaer in Kudelstaart een workshop  “inktvisjes maken van wol”                         
Ook maken we  een jute boekenlegger. We beginnen om 14.30 uur  
De kosten hiervoor zijn 4 euro, dit is inclusief materialen en een                
consumptie. Reserveren is niet nodig.                                               

Op woensdag 22 maart is er in het Wijkpunt voor Elkaer weer een 
heerlijke avondmaaltijd.  Als voorgerecht serveren we een heldere 
aspergesoep met stokbrood en kruidenboter. Als hoofdgerecht is er 
een Hongaarse goulash met gegrilde tomaat. Als groente doperwten 
+ mais , rijst met garnituur en een tomatensalade.  Het dessert: IJs met                
vruchtjes  met slagroom naar keuze. Voor meer informatie of reserveren 
kunt u  bellen met de gastvrouwen 0297-820979. De kosten van deze 
maaltijd zijn 10 euro. U bent welkom vanaf 17.30 uur.

Op vrijdag 24 maart is het menu in het Wijkpunt voor Elkaer:                       
Gebonden rozijnensoep met stokbrood en kruidenboter, kalkoen            
cordon bleu met shaslicksaus, witlof in ham gerold uit de oven, boeren-
salade en aardappelkroketjes .  Als dessert is er vanillevla met rabarber 
met naar keuze slagroom. Aanvang 17.30 uur. Voor reserveringen kunt u 
bellen met tel. 0297-820979. De kosten voor deze maaltijd zijn 10 euro.                                                                                                                        

In het Wijkpunt Voor Elkaer zijn er dagelijks activiteiten. Zo is er                 
bijvoorbeeld iedere maandagochtend  “geheugentraining”. Deze            
trainingen zijn er voor iedereen die het fijn vindt om de hersenen eens 
flink te laten kraken. Een echte uitdaging dus... Vindt u het leuk om een 
keer een geheugentraining bij te wonen, dan bent u van harte welkom...! 
Om 10 uur beginnen we met een lekker kopje koffie en half 11 starten 
we met de training. U mag zo binnenlopen, reserveren hoeft niet en er 

zijn geen kosten aan verbonden. (Consumpties zijn voor eigen reke-
ning). Een hele fijne dag...  en niet vergeten tot maandag 10.30 uur.                                                                                                                       

     

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

het zorgcentrum woont.

Snelle banengroei in regio 
Amstelland-Meerlanden
Aalsmeer - In 2016 is het aantal 
banen in Noord-Holland gegroeid 
met 1,9 procent. Alle Noord-Hol-
landse regio’s profi teerden van de 
aantrekkende economie. De snel-
ste groeiers zijn gemeente Amster-
dam en de regio Amstelland-Meer-
landen. Met name de Horeca zorg-
de in 2016 voor extra banen. Gede-
puteerde Economische Zaken van 
de provincie Noord-Holland, Jaap 
Bond: “Dit is heel goed nieuws. Het 
economisch herstel vertaalt zich nu 
ook naar extra banen. De werkge-
legenheid in Noord-Holland bevindt 
zich weer op het niveau van voor de 
economische crisis.” 
De banengroei in 2016 in de provin-
cie Noord-Holland ligt met 1,9 pro-
cent beduidend hoger dan het lan-
delijke cijfer van 1,1 procent. Dit 
blijkt uit cijfers van LISA, het lande-

lijk databestand met gegevens over 
alle vestigingen in Nederland waar 
betaalde arbeid wordt verricht. Ne-
derland telde in 2016 circa 8,3 mil-
joen banen, Noord-Holland bijna 1,5 
miljoen.

Jaarlijks onderzoek
Ook in 2017 verzamelt LISA per pro-
vincie werkgelegenheidsgegevens. 
Alle Noord-Hollandse ondernemers, 
van zzp’er tot multinational, ontvan-
gen daarvoor in maart 2017 een en-
quête. 
De gegevens leveren belangrijke 
basisinformatie, die de provincie bij-
voorbeeld zelf gebruikt om haar be-
leid op te baseren. De gegevens 
worden op de website van de pro-
vincie Noord-Holland gepubliceerd 
onder het kopje ‘Noord-Holland in 
Cijfers’.

Coachtraject Zaai heeft 
zichzelf waargemaakt
Aalsmeer - Vrijdag 10 maart was 
het dan zover: De tien deelnemers 
aan het coachtraject Zaai werden 
door wethouder Ad Verburg offi ci-
eel in de mooi verbouwde raads-
zaal welkom geheten. De bijeen-
komst was ter afsluiting van een 
half jaar coaching, intervisie avon-
den, masterclasses en evaluatie ge-
sprekken. “Vanaf de start is het pro-
ject zeer positief ontvangen door de 
Aalsmeerse ondernemers, het wordt 
gezien als een versterking van de 
ondernemerskracht die in belang-
rijke mate bij draagt aan een eco-
nomisch sterker Aalsmeer”, aldus de 
wethouder. 
In een persoonlijke beschouwing 
maakten de ondernemers nog eens 
duidelijk wat Zaai voor hen heeft 
betekend. Veel lovende woorden: 
“Ik wilde een zelfstandige onderne-
mer worden met een rendabel be-
drijf, gezien de resultaten gaat mij 
dat lukken.” “Het is een uitdagende 
gemeenschap en ik voel mij vereerd 
mij in deze gemeenschap te mogen 
bevinden.” “Ik ben persoonlijk en za-
kelijk gegroeid.” “Ik ben veel zeker-
der van mijzelf geworden.” “De con-
necties met de ondernemers was 
geweldig.” En: “Ik heb nu al voor 
mijn cliënten een ton weten te be-
sparen.”

Zaai twee
De wethouder was onder de indruk 
en heel blij met vele loftuitingen. “Ik 
ben zeer geïnspireerd geraakt.” Ten-
slotte gaat hij opnieuw het college 
er van overtuigen dat er een Zaai 
twee moet komen. “Het geld heb ik 
er al apart voor gehouden.”
Wijze woorden waren er van de 
ondernemers Mike Multi van der 
Laarse en Hugo van Luling die het 
coach traject in hoge mate toejui-
chen. “Heb geduld en ga niet al-
leen voor het geld, maar voor het 
plezier in het werk.” Beleidsmede-
werkster Economische Zaken en 

initiatiefneemster van Zaai, Haydée 
op ’t Veld, constateerde dat het de 
gemeente Aalsmeer geld heeft ge-
kost, maar dat het ook veel oplevert. 
“De passie en het doorzettingsver-
mogen van de deelnemers is op-
vallend. Zaai heeft zich ook steeds 
meer door ontwikkeld. Het feit dat 
Zaai nu in Amstelveen, Aalsmeer en 
de Haarlemmermeer bestaat en Uit-
hoorn belangstelling heeft, betekent 
hoe belangrijk dit coach traject voor 
jonge ondernemers is.”
 
Vrolijke spanning
Er was duidelijk sprake van een vro-
lijke spanning bij de uitreiking van 
de certifi caten. Voor een iedere 
deelnemers had traject coach An-
ja de Die een persoonlijk woord. De 
quote’s aan het eind waren zorgvul-
dig gekozen, ze zijn te mooi om niet 
alle tien te noemen: 
Even stilstaan…..is een hele voor-
uitgang: Als je loslaat….heb je twee 
handen vrij; Achter angst is een 
weg die leidt naar geluk. Die weg 
heet loslaten: Wie zijn eigen pad 
gaat verdwaalt nooit: De aanhou-
der wint!: Tegen de stroom ingaan is 
de enige manier om bij de bron te 
komen: Waarom in je comfort-zone 
blijven als daarbuiten zoveel te be-
leven valt: Staar je niet blind op een 
deur die gesloten blijft, maar kijk 
om je heen naar een deur die open 
staat: Een grens aangeven biedt 
duidelijkheid voor twee: Wie ben ik 
om aan mijzelf te twijfelen.
Sommige deelnemers werden er 
verlegen van, anderen knikten be-
amend of keken zelfverzekerd de 
vele aanwezigen aan. Zij herkenden 
zichzelf. Want zoveel is wel duide-
lijk: wie zaait zal oogsten! Voor het 
tweede Zaai traject 2017/2018 kan 
men voor meer informatie terecht 
bij: Kirsten Verhoef project organi-
sator via 0297-366182 of info@zaai-
aalsmeer.nl
Janna van Zon

Van 17 maart tot en met 1 april
Workshop Hanging basket 
vullen bij C.B. Koster
Kudelstaart - Wie kent ze niet, de 
uitbundig bloeiende Engelse han-
ging baskets. Een lust voor het oog! 
Wat is er nu mooier dan zo’n vro-
lijke hangmand rondom het huis? 
Nou, een zelf gemaakte, naar eigen 
smaak gevulde vrolijke hangmand! 
Vanaf vrijdag 17 maart tot en met 
zaterdag 1 april organiseren Kees 
en Trix van Bloembollenkwekerij 
C.B. Koster VOF workshops ‘Han-
ging basket vullen’. Tijdens deze 
workshop wordt er onder begelei-
ding een Engelse hangmand gevuld.
Deelnemers worden ontvangen met 
koffi e of thee en krijgen eerst uitleg 
over de kwekerij en de verzorging 
van de hanging basket. Daarna is 
het tijd om zelf aan de slag te gaan. 
Er wordt gewerkt met éénjarige jon-
ge zomerbloeiers, teeltaarde, mest-
stoffen en een grote hanging bas-
ket. De planten waarmee gewerkt 
wordt, zijn tijdens de workshop nog 
in het stekstadium. Er kan een keu-
ze gemaakt worden uit een ruim as-
sortiment zomerbloeiers waar foto’s 

en namen bij weergegeven staan. 
Zo kan er al een mooie kleuren-
combinatie gekozen worden, on-
danks dat het nog stekjes zijn! Tus-
sendoor krijgen de deelnemers tips 
en aanwijzingen. Aan het einde van 
de workshop zullen de gevulde han-
ging baskets in de kwekerij opge-
hangen worden. Kees en Trix zullen 
nog zo’n anderhalve maand voor de 
hanging baskets zorgen, omdat het 
buiten nog te koud is. Na IJsheili-
gen (half mei) kan de hanging bas-
ket opgehaald worden. U zult ver-
steld staan! De workshops, dage-
lijks met uitzondering van zondag, 
zijn vanaf 10.00 uur of vanaf 19.30 
uur en duren ongeveer twee uur. 
Voor vragen en opgave: KeesKoster-
Kudelstaart@gmail.com of bel 0297-
367254 of 06-28146531. Meer infor-
matie is te vinden op www.bollen-
mand.nl. 
De Bloembollenkwekerij C.B.Koster 
VOF van Kees en Trix Koster is ge-
vestigd aan de Hoofdweg 152 in Ku-
delstaart.

Feestje bij offi ciële start
Nieuw handelscentrum: 
Huis van de kweker
Aalsmeer - Op 9 maart is de komst 
van een nieuw handelscentrum in 
Aalsmeer offi cieel gevierd! Green 
Trade Center is het nieuwe huis van 
de kweker. Een uitnodigende, toon-
aangevende en vooral inspireren-
de plek, waar zowel wederverko-
pers (bloemisten, tuincentra, con-
cept stores, groothandels, hoveniers 
en webshops) als leveranciers van 
bloemen, planten en accessoires el-
kaar kunnen ontmoeten. Maar voor-
al een centrum waar alles te vin-
den is om de consument te verlei-
den méér bloemen en planten te ko-
pen. Dat is het uitgangspunt waaruit 
het Green Trade Center is ontstaan. 
De plannen liggen er al even, zijn 
het laatste jaar fl ink aangescherpt 
en verder uitgewerkt, met als re-
sultaat dat op 9 maart een funde-
ringsfeestje werd georganiseerd in 
samenzijn met kwekers en andere 

ketenpartners. Initiatiefnemer Wa-
terdrinker Aalsmeer heeft een dui-
delijke visie op de toekomst van de 
sierteeltsector. Onder leiding van 
twee van de vier directieleden, Bob 
Moria en Mariska Foppen, heeft zij 
daarom alles op alles gezet om dit 
Green Trade Center er te laten ko-
men. En met succes! Begin 2017 zijn 
de werkzaamheden voor het huis 
van de kweker, zoals de initiatiefne-
mers het centrum ook wel omschrij-
ven, gestart en op 9 maart vond voor 
betrokken ketenpartners een fun-
deringsfeest plaats: de offi ciële af-
trap voor de komst van het nieuwe 
handelsplatform in Aalsmeer! Mid-
dels een fi lmpje werd het verhaal 
van het GTC beeldend gepresen-
teerd aan de aanwezigen, dit fi lm-
pje is ook te zien op het youtube ka-
naal van Waterdrinker: https://you-
tu.be/02RSvVyj1-I 

Veel acties en donaties
Inwoners en bedrijven zijn 
aardig voor de Voedselbank
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
is in 2017 haar vijfde jaar van be-
staan ingegaan. Wekelijkse voed-
selhulp aan diegenen die dit no-
dig hebben, blijft noodzakelijk. Wel 
is het aantal klanten ten opzichte 
van een jaar geleden gedaald van 
bijna 60 naar ongeveer 30. Dat is 
goed nieuws! Aantrekkende econo-
mie, consequent toepassen van de 
regels en beter verwijzen zijn waar-
schijnlijk de oorzaken. Ook helpt het 
dat de gemeente is actief bij het be-
geleiden van mensen die onder de 
armoedegrens moeten leven.
De Voedselbank kan haar werk al-
leen maar doen dankzij de dona-
ties in geld en voedsel van leve-
ranciers, supermarkten, onderne-
mingen, kerken, scholen en parti-
culieren. Wekelijks worden er spul-
len opgehaald bij supermarkten en 
een vleeswarenfabriek. Ook mag de 
Voedselbank overgebleven boeket-
ten ophalen bij bloemenexporteur 
Bloominess. Voedselbank Aalsmeer 
is waarschijnlijk de enige Voedsel-
bank waar de klanten bijna weke-
lijks een bloemetje krijgen! En dat 
wordt erg gewaardeerd, want als je 
al geen geld hebt voor eten... 
En nog wat voorbeelden van dona-
ties waarmee klanten en bestuur 
van de Voedselbank de laatste we-
ken mee verrast werden: Begin fe-
bruari werden er 35 doosjes moor-
koppen bezorgd vanuit de actie van 
banketbakkerij Muller die geschon-
ken waren door de fi rma Waterdrin-
ker. De jeugd van Samen op Weg 
gemeente de Spil verkocht fruitpak-

ketjes ten bate van het eigen jeugd-
werk. Een pakketje doneren aan de 
Voedselbank mocht ook en dit le-
verde 60 pakketjes fruit op voor de 
klanten. De kinderen van de Chr. 
Geref. Kerk maakten vorige week 
cadeautjes van hun favoriete brood-
beleg en kwamen dit brengen voor 
de kinderen van klanten van de 
Voedselbank. Kinderen van de An-
toniusschool verkopen momenteel 
huis aan huis in Kudelstaart pakket-
jes stroopwafels. De opbrengst van 
de actie is voor de Voedselbank. 
De Voedselbank is erg blij met 
de steun van de samenleving in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Steeds 
blijkt dat veel mensen de Voedsel-
bank een warm hart toedragen.

Voedselbank blijft groen
Voedselbank Aalsmeer is in 2015 
gecertifi ceerd op het gebied van 
voedselveiligheid vanuit de Voedsel 
en Warenautoriteit. Belangrijke za-
ken voor de certifi cering zijn de hy-
giëne in de loods waar met voedsel 
wordt gewerkt en het (gekoeld) ver-
voer van voedsel. Strenge eisen zijn 
er wat betreft een gesloten koelke-
ten voor niet-houdbaar voedsel. Bij 
deze certifi cering horen ook onaan-
gekondigde inspecties. Vorige week 
donderdag was er zo’n plotselin-
ge controle. De Voedselbank kwam 
glansrijk door de test: ‘groen’ met 
een ongekende score van 100%. 
Geen enkele op- of aanmerking! De 
Voedselbank is trots op alle vrijwilli-
gers die hier hun best voor gedaan 
hebben!.

Van links naar rechts: Ko, Rick, Paul en Jan Pijnaker.

“Samen een geolied team”
Schadeherstelbedrijf ABS 
Pijnaker al ruim 60 jaar
Aalsmeer - Door een geheel eigen 
koers te varen, groeit Schadeher-
stelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker 
tegen de stroom in. Een onderdeel 
van dit succes is de bewuste keu-
ze om sinds juni 2014 met de pro-
ducten van Glasurit te werken. Paul 
Pijnaker, mededirecteur Schadeher-
stelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker: 
“Glasurit is heel kritisch en dat zijn 
wij ook. Samen komen daar opval-
lende effi ciency voordelen uit naar 
voren.” Paul Pijnaker vertelt trots en 
toch ook nuchter over Schadeher-
stelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker: 
”Ons familiebedrijf bestaat ruim 60 
jaar en is uitgegroeid tot één van de 
modernste schadeherstelbedrijven 
in de regio. Door de centrale ligging 
zijn wij goed bereikbaar voor klan-
ten met autoschade uit Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Uithoorn 
en Schiphol. Ik ben verantwoorde-
lijk voor het management en mijn 
broers Ko en Jan bepalen de stra-
tegie op de werkvloer. Ook werkt 
de nu 24-jarige zoon van mijn twee 
jaar geleden overleden broer Ton 
mee. Hij zit bij mij op kantoor als 
schademanager, vertegenwoordigt 
de derde generatie en is een aan-
winst. Het is toch familie, dus weet 
je heel goed wat je aan elkaar hebt. 
Samen vormen we met elkaar een 
geolied team.”
Eén van de specialismen van Scha-
deherstelbedrijf ABS Autoherstel 
Pijnaker is onder andere schadeher-
stel voor BMW en Mini. “Maar met 
evenveel inzet en know how voeren 
wij ook de merk erkende reparaties 
uit voor Mercedes, Citroën, Dacia, 

Audi en Volkswagen”, vervolgt Paul.

Permanente bijscholing
“Onze werkplaats heeft een opper-
vlakte van 2.200 vierkante meter 
waar een team van 33 vakkundige 
medewerkers, aangevuld met vaste 
ZZP’ers, werkzaam is. Naast dat zij 
zeer vakkundig zijn, worden zij per-
manent bijgeschoold in de modern-
ste reparatietechnieken. We zeggen 
altijd dat zij werken aan de auto van 
een klant alsof het hun eigen au-
to is. Dat maakt ons schadeherstel 
bijzonder.” Paul realiseert zich dat 
de schademarkt onder druk staat: 
“Toch breiden wij uit. Hoe dat kan? 
Twee redenen: we houden al on-
ze activiteiten in eigen regie onder 
één dak. Alle disciplines voor scha-
deherstel hebben we in huis: van 
raamreparatie tot spotrepair en van 
interieurreiniging tot bandenservice. 
Daarnaast focussen we bewust op 
merkerkend schadeherstel, dáár zit 
de toekomst.”
Tot slot heeft Paul nog een nieuwtje, 
ook in relatie tot Glasurit: “Wij gaan 
voor een Porsche Specialist diverse 
zeldzame Porsches restaureren. We 
hebben er zelfs al een staan waar 
we nu mee bezig zijn. Door hiervoor 
gebruik te maken van het kleur-
zoeksysteem Classic Car Colors van 
Glasurit, kunnen we deze herstelde 
Porsches van een offi cieel Glasurit-
herstelcertifi caat voorzien.”
ABS Pijnaker Aalsmeer is gevestigd 
aan het Schinkeldijkje 2 en is tele-
fonisch bereikbaar via 020-6478001.
Kijk voor meer informatie op www.
abspijnaker.nl.

Op vakantie bij Hans en 
José Heij in Italië
Aalsmeer - Na 16½ jaar sloten 
Hans en José Heij op 1 maart 2014 
de deuren van hun winkel Heij Mo-
deschoenen in de Zijdstraat, om 
drie weken later beheerders te wor-
den van een Agriturismo in Umbrië, 
Italië: Residenza Torre del Colle. 
Prachtig en centraal gelegen in een 
heuvellandschap met olijfbomen, 
zonnebloemvelden en wijngaarden.
Dichtbij het Middeleeuwse plaats-
je Bevagna, het pittoreske Spel-
lo en de historische plaatsen Assisi 
en Perugia. Hans en José verhuren 
6 appartementen van 2 tot 6 perso-
nen, bijna allen met eigen terras en 
uitzicht op het ruime mooie zwem-
bad met groot zonneterras voorzien 
van ligbedden en zitjes. Heerlijk bui-
ten eten, barbecueën, wijntje erbij, 
echt vakantie! Voor de gasten toma-
ten, courgettes, komkommers, sel-
derij, peterselie, uien, prei, auber-
gines en diverse kruiden uit de ei-
gen groentetuin én huisgemaak-
te Limoncello! Heerlijk relaxen aan 
het zwembad, één van de bijzon-
dere plaatsen bezoeken, een wijn-
proeverij met lunch, olijfolie proeven 
en de molen bezichtigen, wandelen 
en fi etsen in de heuvels, bergen of 

langs het Lago Trasimeno, een dag 
naar Rome of Florence (trein of auto 
2 uur reizen), niets moet, ‘dolce far 
niente’. De laatste 2 weken van ju-
ni zijn in Bevagna de Middeleeuw-
se feesten il Mercato delle Gaite, de 
stad baadt dan in een Middeleeuw-
se sfeer waar oude ambachten wor-
den herbeleefd en met wedstrijden 
tussen de vier stadswijken. 
Hans en José zijn de gastheer en 
gastvrouw die altijd klaar staan voor 
tips en adviezen. Na 3 jaar weten zij 
waar je moet zijn voor de leukste 
trips, de lekkere restaurants en de 
beste wijnen en olijfolie. “De meeste 
mensen die ons kenden wisten van 
onze passie voor Italië, het eten, de 
mode, de schoenen, de steden, cul-
tuur, natuur, de mensen en het Ita-
liaanse leven. Het bevalt ons prima 
Maar, je moet wel rekening houden 
dat ‘domani’ niet direct morgen be-
tekent”, vertellen Hans en José Heij. 
Nieuwsgierig? Misschien een leuk 
idee om bij het echtpaar je vakan-
tie te boeken. Kijk voor meer infor-
matie op de site www.residenzator-
redelcolle.com of volg Hans en Jo-
sé op facebook: Residenza Torre del 
Colle NL.
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OVAK bij Ubink
Kudelstaart - Vrijdagmiddag 17 
maart is OVAK tijdens haar thema-
middag van maart te gast bij han-
delskwekerij Ubink aan de Mijns-
herenweg 20. Het familiebedrijf is 
gestart in 1927 als gemengd be-
drijf en langzaam maar zeker ge-
specialiseerd in cactussen en vet-
planten, waarmee Ubink in Europa 
toonaangevend is. De middag be-
gint om 14.00 uur. De ontvangst is in 
de kantine met een kopje koffie. Na 
een inleiding volgt een rondleiding 
door het bedrijf. Er is voldoende par-
keergelegenheid. Is het parkeerter-
rein voor aan de weg vol, dan kunt 
u via het pad tussen nummer 22 en 
22a naar een tweede parkeergele-
genheid van het bedrijf. Leden van 
OVAK zijn van harte uitgenodigd.

Boek ‘Powervrouwen in 
Beeld’ voor Free a Girl
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag ontving Ingrid Claasen, namens 
Stichting Free a Girl, uit handen van 
initiator en fotografe Leontine van 
Geffen–Lamers het eerste exem-
plaar van het boek ‘Powervrouwen 
in Beeld’ in ontvangst. Een bijzonder 
moment op Internationale Vrouwen-
dag. In dit boek zijn 23 krachtige 
vrouwen opgetekend. Naast mooie 
beelden zijn er ook vragen gesteld 
en deze zijn verwerkt tot inspireren-
de verhalen zowel in het Nederlands 
als Engels. De boeklancering vond 
plaats in het sfeervolle Kasteel De 
Schaffelaar. Ingrid is ambassadeur 
en voorgedragen vanuit Free a Girl 
als Powervrouw. Ingrid heeft naast 
het presenteren van de boeklance-
ring ook haar missie mogen voor-
dragen en vele gasten waren tot tra-
nen toe geroerd. Haar vrijwilligers-
werk voor Stichting Free a Girl loopt 
als een rode draad door haar leven. 
Helaas worden miljoenen meisjes 
vanaf een jaar of 5 dagelijks tot 20 
tot 30 keer per dag verkracht en zit-
ten als dieren opgesloten in kleine 

hokjes van 1 bij 2 meter. Vaak over-
leven zij de hel van mishandeling en 
misbruik niet of plegen zelfmoord. 
De opbrengst van het boek wordt 
op een later tijdstip gedoneerd aan 
Free a Girl en met deze mooie dona-
tie kan Free a Girl weer een aantal 
meisjes redden uit de kinderprosti-
tutie. Het boek is te bestellen via de 
lokale boekhandel of www.power-
vrouweninbeeld.nl 

Huidverbetering bij Body Skin Balance

Oogverblindend resultaat 
zonder chirurgie
Aalsmeer - Ieder mens is bijzonder, 
uniek en prachtig. Daar mag je trots 
op zijn! Maar soms ontstaan met het 
verstrijken van de jaren fijne lijntjes 
en pigmentvlekken in het gezicht 
of zijn er littekentjes aanwezig. Erg 
vervelend en het ontsiert de huid. 
Cenzaa Cosmedische huidtherapie 
wil je graag helpen jouw stralende 
huid terug te krijgen door het creë-
ren van een nieuwe, jonge en voor-
al gladde huid. Te mooi om waar te 
zijn denk je? 
Het Geheim? De High Tech Dia-
mond Touch en serum Infusion! 
Speciaal voor jou ontwikkelde Cen-
zaa een revolutionair en compleet 
huidverbeteringsconcept voor spe-
ciale huidwensen, huidproblemen 
of om de conditie van jouw huid in 
topvorm te houden! Unieke pijnlo-
ze behandelingen zonder chirur-
gie en met oogverblindende resul-
taten voor iedereen bereikbaar. Af-
hankelijk van jouw huidwensen of 

huidprobleem, ondergaat jouw huid 
een zorgvuldig op elkaar aangeslo-
ten stappenplan. Probeer het nu en 
boek een afspraak, Cenzaa Impres-
sions en laat je meevoeren met het 
moois dat Cenzaa te bieden heeft!
In deze 75 minuten durende behan-
deling krijg je een impressie van het 
Cenzaa Concept binnen Body Skin 
Balance. De behandeling zal spe-
ciaal op jouw huid en huidwensen 
worden afgestemd en zal uit de vol-
gende onderdelen bestaan: uitge-
breide intake, reiniging, peeling, 
Diamond Touch, onzuiverheden ver-
wijderen, epileren, masker, serum, 
verzorging van gelaat, hals en de-
colleté en zonbescherming. 
Gun jezelf de 75 minuten durende 
Cenzaa Impressions met huid ver-
beterend effect. Nu bij Body Skin 
Balance. Bel voor een afspraak: 
0297-366049. Kijk op de site www.
bodyskinbalance.nl voor meer infor-
matie.

Familiedag voor opening 
nieuwbouw Levarht
De Kwakel - Levarht, de wereld-
wijde speler in verse groente en 
fruit, begon in 2015 aan een nieuw 
avontuur. Op woensdag 19 augus-
tus 2015 werd de eerste paal gesla-
gen voor de in totaal 7.000 vierkan-
te meter uitbreiding van het pand 
aan de Mijnsherenweg in De Kwa-
kel. Met deze uitbreiding kwamen er 
ook elf laad- en losdocks en twaalf 
koelcellen bij. Nu ruim 1,5 jaar la-
ter beschikt Levarht over in totaal 
27.700 vierkante meter, 45 laad- en 
losdocks en 22 koelcellen. Tijd om 
dit te vieren! Afgelopen zaterdag 11 
maart vierde Levarht met alle colle-
ga’s en hun naasten de oplevering 
en in gebruikneming van de nieuw-
bouw. Levarht is een familiebedrijf 
en daar horen alle collega’s met hun 
familie bij. Tijdens deze dag werd stil 
gestaan bij de geschiedenis, vanaf 
de start in 1933 in Langereraar, Ter 

Aar, daaropvolgend aan de Dorps-
straat in Aalsmeer en de verschil-
lende uitbreidingen op het huidige 
complex. Ook werden de collega’s 
bedankt voor de extra inzet en flexi-
biliteit tijdens deze laatste uitbrei-
ding. Daarna kon de middag vol met 
activiteiten beginnen. 
Er was een rondleiding inclusief quiz 
door het pand en er waren verschil-
lende kraampjes waar diverse afde-
lingen iets vertelden of lieten proe-
ven. De kinderen werden vermaakt 
door een ballonnenclown die ook 
schminkte, ze konden muffins ver-
sieren met vers fruit en ze mochten 
zelfs een rondje mee met de vracht-
wagen. Dat alles gecentreerd rond 
een foodplein waar diverse food-
trucks heerlijke happen en drank-
jes aanboden. Kortom, een geslaag-
de dag waar meer dan 400 familie-
leden van hebben genoten!

Weinig horeca in Aalsmeer 
in voor FairTrade producten
Aalsmeer - In de handel zijn ver-
schillende keurmerken op foodpro-
ducten. Het FairTrade keurmerk en 
daarnaast het UTZ en Rainforest Al-
liance keurmerk. Het UTZ keurmerk 
vertoont veel overeenkomsten met 
de keurmerken Fairtrade en Rain-
forest Alliance. Er zijn echter wel 
degelijk verschillen. FairTrade richt 
zich vooral op kleinere boeren en 
een eerlijke prijs voor deze boeren. 
Rainforest Alliance heeft als hoofd-
doel het beschermen van het regen-
woud. UTZ heeft als doel minimum-
standaarden voor de gehele pro-
ductieketen te ontwikkelen en be-
vordering van transparantie. Er wor-
den ook wel producten aangeboden 
met twee van deze keurmerken. Bij 
het uitkiezen van het product is het 
dus aan de klanten om de overwe-
ging te maken wat ze het belang-
rijkst vinden. Er zijn minimaal drie 
verschillende keurmerken op food-
producten te vinden. Dan moet het 
vast mogelijk zijn om in de super-
markt bijvoorbeeld een lekkere kof-
fie met keurmerk te vinden om zo 
een steentje bij te dragen aan een 

betere wereld. Ook de horeca wordt 
opgeroepen om te kiezen voor een 
betere wereld, dus foodproducten 
met een keurmerk te kiezen. Door 
de Werkgroep FairTrade Gemeen-
te Aalsmeer is namelijk gebleken 
dat in Aalsmeer nog erg weinig ho-
recaondernemingen FairTrade pro-
ducten gebruiken. Meer informa-
tie is te vinden op de website www.
fairtradegemeenten.nl of mailen via 
de contactpersoon Betty Kooij: jb-
kooij@kabelfoon.nl

‘Verboden Vruchten Ontbijt’
Ontbijten tussen boeken 
in Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 25 maart, de 
eerste dag van de Boekenweek, orga-
niseert Boekhuis Aalsmeer een ont-
bijt in de boekwinkel in de Zijdstraat. 
Het wordt een ervaring die je als boe-
kenliefhebber niet mag missen! Op 
het programma staat een ‘Verbo-
den Vruchten Ontbijt’, aanhakend bij 
het thema van de Boekenweek. Gas-
ten krijgen een heerlijk en verrassend 
ontbijt, gezond voor lichaam en geest. 
Een paar ingrediënten wil Boekhuis-
eigenaar Constantijn Hoffscholte wel 
vast verklappen. Zo zijn er verschil-
lende boekenpitches, worden er ge-
dichten voorgedragen en is er sfeer-
volle live muziek. En dat alles letter-
lijk tussen de boeken… Geen betere 
manier om de Boekenweek te begin-

nen, toch?! Meld je snel aan voor het 
Verboden Vruchten Ontbijt. De kosten 
zijn 12,50 euro per persoon en aan-
melden kan via 0297-324454 of boek-
huis@boekenhof.nl. Het ontbijt is van 
8.00 tot 9.30 uur.
 
Boekenweekgeschenken
De Boekenweek vindt plaats van 25 
maart tot en met 2 april. Herman Koch 
schrijft het Boekenweekgeschenk 
‘Makkelijk leven’. Tijdens de Boeken-
week ontvangen de klanten het gra-
tis in de boekwinkel bij besteding van 
12,50 euro aan boeken. Connie Pal-
men schrijft het Boekenweekessay 
‘De zonde van de vrouw’. Dit is tijdens 
de Boekenweek verkrijgbaar voor 
3,50 euro.

Delegatie Ministeries op 
bezoek bij Greenport
Aalsmeer - Onder leiding van Es-
ther Pijs, directeur Regio bij DG Be-
drijfsleven en Innovatie EZ, stak een 
delegatie van het ministerie van 
Economische Zaken op 8 maart haar 
licht op over de innovatieve projec-
ten in de glastuinbouw die voor een 
enorme impuls in de verduurzaming 
van de sector kunnen zorgen. Doel 
van het bezoek was kennismaken 
en samen met stakeholders uit de 
tuinbouw beleid maken. Het gezel-
schap bezocht eerst Green BalanZ 
van orchideeënkweker Lennard van 
der Weijden in Kudelstaart. In de-
ze Kas zonder Gas verlaat zo’n 10% 
van de planten het bedrijf als biolo-
gisch product, de rest als duurzaam 
geteeld. Daarna was er tijd voor de 
presentatie van een aantal concrete 
projecten in de Greenports die wor-
den ontwikkeld om zoveel moge-
lijk los te komen van fossiele ener-
gie. Volgens Petrus Postma, ma-
nager CO2 en Warmte van Green-
port Aalsmeer staan al minstens 10 
concrete projecten in de startblok-
ken die met de juiste investeringen 
morgen tot uitvoering kunnen wor-
den gebracht. Hij deed een beroep 
op de overheid om de juiste infra-
structuur te faciliteren voor warm-
te en CO2 netwerken. Allereerst 
heeft de tuinbouw voldoende duur-
zame CO2 nodig. Die CO2 is nodig 
voor een optimale groei van plan-
ten. Als er een netwerk wordt aan-
gelegd om de CO2 van de nabij ge-

legen industrie naar de tuinbouw de 
leiden, dan hoeven tuinbouwbedrij-
ven daar geen gas meer voor te sto-
ken. Zij ‘oogsten’ CO2 als bijproduct 
van de verbranding van aardgas en 
gebruiken dit vervolgens in de kas. 
Daarnaast kan veel gas worden be-
spaard door kassen te verwarmen 
met de restwarmte van elders. Ook 
de potentie van geothermie is nog 
lang niet benut. “Tuinbouw kan de 
overheid helpen haar CO2-doelstel-
lingen te halen: een investering in 
duurzame glastuinbouw is de slim-
ste klimaateuro”, aldus Postma. Piet 
Broekharst presenteerde vervolgens 
Kas als Energiebron, het programma 
dat zich al 10 jaar richt op bespa-
ring en verduurzaming van de ener-
gie in de glastuinbouw. Burgemees-
ter Jeroen Nobel, ook voorzitter van 
Stichting Greenport Aalsmeer, hield 
een pleidooi voor de overheid om 
samen met de tuinbouwsector ge-
zamenlijk stappen te zetten. “Wacht 
niet te lang tot alle toekomstsce-
nario’s in kaart zijn gebracht. De 
kennis om te verduurzamen is er, 
de wil bij de sector ook. We moe-
ten nú dan ook alles op alles zet-
ten om de financiering rond te krij-
gen. Greenport Aalsmeer heeft keu-
zes gemaakt die ruimte geven aan 
glastuinbouw. Als we daar in één 
keer kunnen moderniseren en ver-
duurzamen, versterken we de posi-
tie van het bedrijfsleven enorm”, al-
dus Nobel.

Energiebespaaradvies op 
Wooninspiratiedag
Aalsmeer - Wie naast de nieuwste 
trends op woongebied alles wil we-
ten over energiezuinig en comfor-
tabel wonen, kan zondag 19 maart 
aanstaande terecht bij het mobie-
le Energieloket van Sienergie op de 
Wooninspiratiedag 2017. Een ener-
giezuinig huis heeft vele voorde-
len, maar toch komt het er vaak niet 
van om je huis te verbeteren. Onbe-
kendheid ermee en geen zin heb-
ben in uitzoekwerk en rommel kun-
nen je weerhouden om de stap te 
zetten. En juist daar schiet Siener-
gie te hulp. Energie besparen is 

De evenementen promotie Mercedes. Foto: www.kicksfotos.nl

Promotie Mercedes ook 
voor DownTown Ophelia
Aalsmeer - De promotie Mercedes 
was zaterdag 11 maart neergezet 
op het terrein van Watersportver-
eniging Aalsmeer aan de Uiterweg. 
Vanaf hier vertrokken alle deelne-
mers aan de schoonmaakactie van 
SPIE en de Raad van Twaalf op de 
Westeinderplassen. Met de Merce-
des wordt promotie gemaakt voor 
grote evenementen in Aalsmeer, zo-
als het Flower Festival in het der-
de weekend van juni, Plaspop op 8 
juli, Vuur en Licht op het Water, de 
Feestweek (onlangs is hiervoor ver-
gunning verleend!) en de Pramen-
race in september. De grootste pro-
motie op de Mercedes op dit mo-
ment is voor Down Town Ophelia. 
Aanstaande zaterdag 18 maart vindt 
deze happening plaats in de Ophe-
lialaan. In alle winkels en in kramen 
op straat wordt aandacht gevraagd 
voor de talenten van mensen met 
een verstandelijke beperking.

Deelnemers en vrijwilligers
Al 100 deelnemers hebben zich 
hiervoor inmiddels ingeschreven 
en een groot aantal van hen heeft 
ook al les gehad. Voor ‘bemanning’ 
op de braderie zoekt de organisa-
tie nog deelnemers (met verstande-
lijke beperking). En er zijn nog di-
verse vrijwilligers nodig, onder an-
dere voor de pendelbus en het kin-
derplein. Voor opgave en informatie: 
www.downtownophelia.nl.

Start met kunst en muziek
Down Town Ophelia start zaterdag 
om 10.00 uur officieel met het ont-
hullen van een kunstwerk en een 
optreden van Opera Familia. De he-
le dag zijn er allerlei activiteiten, on-
der andere de brandweer en de kin-
derboerderij laten zich zien, en er is 
veel livemuziek. Het wordt vast een 
heel bijzondere en gezellige dag. U/
jij komt toch ook?

Kleding- en speelgoedbeurs 
voor Movement on Ground
Aalsmeer - Op zaterdag 25 maart 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
plaats van de Doopsgezinde Ge-
meente in de Bindingzaal in de Zijd-
straat. De opbrengst van de kleding-
beurs is dit jaar bestemd voor Move-
ment on the Ground.

Kamp in Lesbos
Movement on the Ground is gestart 
door een groep studenten, die des-
tijds plannen had om als ‘examen-
reis’ naar een Spaans vakantie-ei-
land te gaan, maar in plaats daar-
van, geraakt door de berichten over 
de vluchtelingen op Lesbos, spon-
taan besloten hun examenreis daar-
heen te maken om er te gaan helpen. 
Lesbos, het Griekse eiland waar dui-
zenden vluchtelingen op rubberboot-
jes aankwamen (en nog steeds aan-
komen) na de oversteek vanuit Tur-
kije, op zoek naar veiligheid in Euro-
pa. Teruggekomen na een week Les-
bos konden ze niet loslaten wat ze 
hadden gezien en meegemaakt en 
besloten ze een stichting op te rich-
ten en hun netwerk en eigen vermo-
gen in te zetten om de situatie in de 
kampen te verbeteren. Vanuit hun fi-
losofie om van een kamp een campus 
te maken werken ze tegenwoordig op 

kamp Kara Tepe op Lesbos. Kara Te-
pe is een kamp speciaal voor kwets-
bare mensen, de helft van de bewo-
ners is onder de 18 jaar. In samen-
werking met andere organisaties en 
bewoners van het kamp maken zij 
van dit vluchtelingenkamp een plek 
waar in plaats van alleen wachten en 
uitzichtloosheid, juist ook inspiratie, 
duurzaamheid en educatie mogelijk 
is. Ze bouwden in januari een com-
munity centre rond een amfitheater 
in het kamp waar kinderen droog en 
warm kunnen chillen, spelen en le-
ren, ze geven Engelse lesjes en de-
len broodnodige spullen als thermo-
ondergoed, schoenen, wasrekken en 
schoenen uit. Ze nemen kinderen van 
6 tot 17 jaar drie keer in de week met 
een bus mee om bij een lokale voet-
balclub te trainen en spelen. Daar-
naast heeft Movement on the Ground 
op Kara Tepe samen met kampbe-
woners zonnepanelen geïnstalleerd. 
Door middel van de energie die de-
ze zonnepanelen opwekken kunnen 
bewoners in hun verblijf hun telefoon 
opladen, een boekje lezen of met een 
veilig gevoel naar het toilet als het 
donker is. De materialen zijn zoveel 
mogelijk lokaal ingekocht, het is goed 
voor het milieu op het eiland, scheelt 
de overheid veel geld en de zonne-

panelen zijn verplaatsbaar mocht het 
nodig zijn. Lizanne Eveleens uit Rij-
senhout ging in oktober en novem-
ber als vrijwilliger naar Lesbos voor 
Movement on the Ground. Lizanne is 
in februari teruggekeerd naar Lesbos 
en is daar nu aan de slag als vrijwilli-
gerscoördinator. De opbrengst van de 
Kledingbeurs zal door de OSA (Ont-
wikkelings-Samenwerking Aalsmeer) 
worden verdubbeld!

Spullen inleveren
Kleding, schoenen, tassen, speel-
goed, enz. bestemd voor verkoop op 
de kledingbeurs kunnen worden in-
geleverd op woensdag 22 maart 
van 14.00 tot 21.00 uur, donderdag 
23 maart van 09.30 tot 21.00 uur en 
vrijdag 24 maart van 09.30 tot 15.00 
uur. Voor nadere informatie kan con-
tact worden opgenomen met 06-
53912921.

nu extra aantrekkelijk door subsi-
die en advies op maat. De energie-
deskundigen van Sienergie kunnen 
alles vertellen over energie bespa-
ren en zelf energie opwekken. Dat 
kost minder dan verwacht en is snel 
en zonder rommel klaar. Het be-
spaart jaarlijks honderden euro’s 
en zorgt voor een comfortabel huis. 
En u bent ook nog eens goed be-
zig voor het klimaat. De Wooninspi-
ratiedag 2017 vindt plaats op zon-
dag 19 maart aanstaande van 11.00 
tot 16.00 uur bij Kooyman BV aan de 
Poelweg 2 in De Kwakel. 
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Wisseling van 
portefeuilles

Aalsmeer - In onderling overleg 
heeft het college afgelopen dinsdag 
14 maart besloten tot een herver-
deling van de portefeuilles. Met het 
oog op de gezondheid van wethou-
der Ad Verburg in combinatie met 
zijn zwarte portefeuilles is beslo-

Handballers FIQAS Heren 1 
winnen bekerduel van E&O
Aalsmeer - De handbal heren 1 van 
FIQAS Aalsmeer hebben de smaak 
van winnen te pakken. Nadat af-
gelopen zaterdag Quintus met ver-
lies naar huis werd gestuurd, kwam 
vanavond, dinsdag 14 maart, E&O 
uit Emmen op bezoek in de Bloem-
hof voor de kwartfinale van het NVH 
bekertoernooi.
In een goed gevulde sporthal zagen 
de aanwezigen uiteindelijk FIQAS 
winnen met 27-22. Vanaf het start-
schot werd duidelijk dat de ploegen 

aan elkaar gewaagd waren. Over 
en weer werd gescoord en het ver-
schil was steeds slechts één of twee 
punten. Aalsmeer wist in de twee-
de helft net het nodige tandje bij te 
zetten om op voorsprong te blijven. 
De winst werd niet meer uit handen 
gegeven. Gewonnen met vijf punten 
meer. Blije gezichten natuurlijk, bij 
de spelers en het publiek. Dit was 
weer als vanouds het sterke FIQAS. 
Top mannen!
Foto: www.kicksfotos.nl

ten tot overname. Wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn krijgt Verkeer en 
Vervoer onder zijn beheer en bur-
gemeester Jeroen Nobel gaat zich 
inzetten voor de portefeuille Vast-
goed. Belangrijk onderdeel hiervan 
is de renovatie van het gemeente-
huis. Wethouder Verburg blijft ver-
antwoordelijk voor de portefeuil-
les Zorg, Werk en Inkomen, Econo-
misch Beleid en onderhoud Open-
bare ruimtes. 

Zeilteam Westeinder weer 
present bij Eredivisie zeilen
Aalsmeer - De deelnemende wa-
tersportverenigingen voor de Ere-
divisie Zeilen 2017 zijn bekend. Met 
de inschrijving van WSV Het Witte 
Huis uit Loosdrecht en SZ&WV Uit-
dam zijn alle achttien deelnemers 
bekend. Stuk voor stuk sterke ver-
enigingen met de ambitie om lands-
kampioen te worden. Simon Ke-
ijzer, directeur van de Eredivisie Zei-
len kijkt uit naar het nieuwe sei-
zoen. Keijzer: “Als organisatie van 
de Eredivisie Zeilen zijn we verheugt 
dat de verenigingen stuk voor stuk 
ambitieus zijn en in dit tweede sei-
zoen allemaal willen strijden om de 
landstitel. De visie dat de Eredivisie 
het platform moet zijn waar de bes-
te sportboot zeilers samenkomen 
wordt ook door de verenigingen en 
zeilers gedragen. Dat sterkt ons dat 
we het juiste format hebben.” 

Tweede seizoen 
Het Watersportverbond is als initia-
tor van de Eredivisie Zeilen, enthou-
siast dat er dit tweede seizoen ook 
weer een goed gevuld programma 
gedraaid kan worden als vervolg op 
het succes van 2016. Maurice Lee-

ser, directeur Watersportverbond: 
“Het is fantastisch dat achttien bij 
het Watersportverbond aangesloten 
verenigingen zich inzetten om te-
gen elkaar te zeilen voor het lands-
kampioenschap in de Eredivisie Zei-
len. We streven er als Watersport-
verbond altijd naar om meer wed-
strijden bij de verenigingen te la-
ten plaatsvinden. We hebben dus de 
ambitie om vijfde en laatste speel-
ronde van de Eredivisie dit jaar te 
laten plaatsvinden bij een van de 
deelnemende verenigingen.”
De achttien deelnemende vereni-
gingen met tussen haakjes de klas-
sering van het team in het seizoen 
2016 zijn: International Yacht Club 
Amsterdam (-), WSV Het Witte Huis 
(-), Jachtclub Scheveningen (3), 
KNZ&RV Muiden (11), KWS Sneek 
(2), KWV De Kaag (9), RR&ZV Maas 
en Roer (4), SZ & WV Uitdam (12), 
VWDTP (5), WSV Almere Centraal 
(1), WSV Almere Haven (13), WSV 
Flevomare (17), WSV Giesbeek (6), 
WSV Heeg (10), WV Braassemer-
meer (7), WV Breskens (8), WV 
Wolphaartsdijk (15) en Zeilteam 
Westeinder (14).

Ruim 9.517 klussen geklaard!
Bergen werk verzet tijdens 
NLdoet in de gemeente
Aalsmeer - Op vrijdag 10 en za-
terdag 11 maart heeft voor de 13e 
keer NLdoet plaatsgevonden in 
Aalsmeer. Vrijwilligers waren aan 
de slag bij onder andere de Kinder-
boerderij, de Historische Tuin, Zorg-
centra Meerlanden en Rozenholm, 
Scouting Tiflo, KDC De Lotusbloem, 
OBS Samen Een en bij de Cor-
vee Westeinderplassen Aalsmeer, 
die door SPIE georganiseerd werd. 
Meer dan 80 vrijwilligers hebben 4,3 
ton afval opgehaald rond de West-
einderplassen. 
Ook de collegeleden waren actief 
tijden NLdoet. Burgemeester Jeroen 
Nobel en Wethouder Jop Kluis wa-
ren actief tijdens de Corvee West-
einderplassen Aalsmeer. Op de kin-
derboerderij Boerenvreugd waren 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn 
en een aantal raadsleden actief. 
Wethouders Ad Verburg en Gert-
jan van der Hoeven gingen voorle-
zen en wandelen bij Kinderdagcen-
trum de Lotusbloem van Ons Twee-
de Thuis. Hier zitten kinderen, van 
0-18 jaar met een verstandelijk en/
of lichamelijk beperking, die niet op 
normaal onderwijs terecht kunnen. 
Tijdens de editie van 2017 zijn ruim 
9.517 klussen geklaard door meer 
dan 350.000 vrijwilligers. 

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Ver-
burg: “Verenigingen en stichtingen 
en andere organisaties kunnen al-
tijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
Maar het werven kost vaak veel tijd. 
NLdoet geeft organisaties de moge-
lijkheid op een laagdrempelige ma-
nier in contact te komen met nieu-
we enthousiaste krachten. Wij vin-
den het prachtig om te zien dat ie-
der jaar vrijwilligers bereid zijn hun 
handen uit de mouwen te steken tij-
dens NLdoet. Hieruit blijkt dat vrij-
willigers heel actief zijn in Aalsmeer 
en daar mogen we met z’n allen 
trots op zijn. Ik wil dan ook alle vrij-
willigers die zich nu ingezet hebben, 
maar ook het hele jaar inzetten heel 
hartelijk bedanken.”

Ook vrijwilligerswerk doen?
Enthousiast geworden door NL-
doet? Kijk voor een overzicht van al-
le vrijwilligersvacatures in Aalsmeer 
op www.aalsmeervoorelkaar.nl. Wil 
je graag persoonlijk contact met 
één van de medewerkers of vrijwil-
ligers van Aalsmeervoorelkaar? Dat 
kan! Je kunt ze bereiken van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
12.00 via 0297-347510 of een mail 
sturen naar: info@aalsmeervoorel-
kaar.nl.

Van links naar rechts: Aya Bergkamp, Sabine Brander en Laura Gerritse met 
het certificaat waarop staat dat zij hebben gewonnen.

3 Leerlingen Amstelveen College
Predikaat excellent voor 
‘De Koerdische droom’
Amstelveen - Drie vwo-leerlingen 
van het Amstelveen College hebben 
met hun profielwerkstuk de jaarlijk-
se profielwerkstukkenproject van 
de Atlantische Commissie gewon-
nen. Aya Bergkamp, Sabine Bran-
der en Laura Gerritse deden mee 
met het onderwerp ‘De Koerdische 
droom’. Tijdens een studiedag op 7 
maart in Utrecht over het landelijke 
verkiezingsjaar 2017 en het migra-
tievraagstuk kregen de leerlingen 
te horen dat hun werkstuk met het 
predikaat ‘excellent’ de beste was 
van de 19 inzendingen. 

Project
De Atlantische Commissie is een fo-
rum voor debat over trans-Atlanti-
sche veiligheidsvraagstukken. Bin-
nen het profielwerkstukkenproject 
voor ambitieuze havo- en vwo-eind-
examenleerlingen moesten de deel-
nemende groepjes een onderwerp 
kiezen binnen het thema Internatio-
nale Vrede en Veiligheid. De leerlin-
gen kregen tussentijdse begeleiding 
vanuit de Commissie en woonden 
diverse interessante side-events 
bij. Zo maakten ze kennis met het 
Haagse netwerk.

Koerdische vraagstuk
In hun werkstuk onderzochten de 

leerlingen hoe een democratie er-
uit zou zien in een verenigd Koer-
distan. Volgens de jury hebben ze 
op geslaagde wijze het complexe 
Koerdische vraagstuk uitgewerkt. 
Allereerst gaven ze een knap over-
zicht van de verschillende Koerdi-
sche bevolkingen die verspreid le-
ven over Syrië, Iran, Irak en Turkije 
en de mate waarin zij streven naar 
autonomie. Daarna schetsten ze we 
wat er komt kijken bij een democra-
tisch verenigd Koerdistan, een si-
tuatie die nu niet bestaat. Hiervoor 
onderzochten ze wat een democra-
tie eigenlijk is, hoe democratisch de 
Koerden nu zijn en welke vorm van 
politieke samenwerking mogelijk 
zou zijn tussen de Koerden. Tenslot-
te analyseerden zij wat de voor- en 
nadelen zouden zijn van dit verenig-
de, democratische Koerdistan.
Kort samengevat luidt de conclusie 
van het onderzoek dat alle Koerden 
streven naar meer rechten en auto-
nomie. Sommige Koerden zijn hier 
al verder in dan andere, want in Irak 
en Syrië is er al een gedeeltelijk au-
tonome regio en in Turkije en Iran 
niet. Door de cultuurverschillen, po-
litieke verschillen en de situatie in 
de omliggende landen is het echter 
lastig om deze Koerdische droom op 
korte termijn te verwezenlijken.

Waardebonnen voor 20 
Bloemenzegel-spaarders
Aalsmeer - Iedere maand wor-
den door de Bloemenzegelwinke-
liers twintig spaarders getrakteerd 
op een waardebon van 5 euro. Dit 
cadeautje is te besteden bij alle on-
dernemers die bij een aankoop gra-
tis Bloemenzegels geven. 
Een extraatje om klanten te bedan-
ken. De gelukkigen van de maand 
februari zijn: K. Alblas uit de Em-
mastraat, S. de Boer uit de A.H. 
Blaauwstraat, M. Dijkstra uit de 
Hendrikstraat, J. van de Kar uit de 
Beatrixstraat, familie Koene uit de 
Kamperfoeliestraat, J. de Koning 
uit de Heulweg in Vinkeveen, E. van 
Leeuwen uit de Cyclamenstraat, fa-
milie van Lent uit de Ophelialaan, M. 
Leslie-Miller uit de Sportlaan, fami-
lie Linthout uit de Jasmijnstraat, R. 
Meijer aan de Boterdijk in De Kwa-
kel, C. Plakmeijer uit de Juliana-
laan, K. de Ruiter van de Hornweg, 

A. Stieva aan Geerland, R. Traas 
uit Futenlaan in Vinkeveen, T. Tu-
rak uit Anjerlaan, M. Verbrugge uit 
de Sportlaan, familie Visser uit de B. 
van Baaklaan in Vinkeveen, familie 
Vreken uit de Pampusstraat in Rij-
senhout en M. Zethof-Koek uit de 
Madame Curiestraat. 
Gefeliciteerd!

Aalsmeer - Investeringsmaat-
schappij Scheybeeck is de winnaar 
van de tender voor Schipholparke-
ren op Green Park Aalsmeer. Schey-
beeck zal op een kavel van 2,3 hec-
tare een parkeerterrein ontwikkelen. 
Deze ontwikkeling past in het beleid 
rond Schipholparkeren uit de struc-
tuurvisie Green Park Aalsmeer die in 
2016 is vastgesteld. De aanleg van 
het parkeerterrein zal in de zomer 
van 2017 plaatsvinden. Schiphol-
parkeren is opgenomen in de struc-
tuurvisie voor Green Park Aalsmeer. 
Onveranderd blijft het standpunt 
dat Schipholparkeren in het groot-
ste deel van Aalsmeer tegen gegaan 
dient te worden. Er is echter, door 
de prijsstelling van het parkeren op 
Schiphol zelf, een structurele be-
hoefte aan Schipholparkeren in de-
ze regio. In plaats van deze te weren 
uit de gehele gemeente, is bekeken 
op welke plekken Schipholparkeren 
wel wenselijk is. En gelet op de cri-
teria voor de ruimtelijke inpasbaar-
heid van parkeerterreinen is gecon-
cludeerd dat Green Park Aalsmeer 
bij de Middenweg een geschik-
te locatie heeft voor Schipholpar-
keren (onder de aanvliegroute van 

de Aalsmeerbaan). Doorslaggevend 
daarbij is de directe aansluiting via 
de Middenweg op het hoofdwegen-
netwerk (onder andere de N201) 
richting Schiphol. Wel moeten par-
keerterreinen uit het zicht van de 
openbare weg worden gerealiseerd 
en groen worden ingevuld. Schey-
beeck zal daarom samen met Green 
Park Aalsmeer zorgdragen voor een 
groene invulling en omgeving van 
het parkeerterrein.

Duurzaamheid
Eén van de belangrijke afwegin-
gen in de gunning van deze ten-
der aan Scheybeeck is duurzaam-
heid. Scheybeeck heeft aangegeven 
hier speciale aandacht aan te be-
steden. Zij zal de inzet van ledver-
lichting, een fundering gemaakt van 
hergebruikt menggranulaat, asfalt 
dat herbruikbaar is en gebruik van 
groene stroom onderzoeken. 
Direct omwonenden van de 
Aalsmeerderweg zijn uitgenodigd 
voor een informatieavond over deze 
ontwikkeling. Deze vindt vanavond, 
donderdag 16 maart, plaats vanaf 
20.00 uur in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a.

Scheybeeck wint tender
2,3 Hectare in Green Park 
voor Schipholparkeren

Les over ‘dode hoek’ op 
basisschool De Hoeksteen
Aalsmeer - Groep 7 van basis-
school De Hoeksteen kreeg woens-
dag 15 maart bijzonder bezoek. 
Ferry en Denise van het Kwakelse 
transportbedrijf Van Zaal Transport 
waren aanwezig. Zij gaven les over 
‘de dode hoek’ bij vrachtwagens en 
namen daarvoor een vrachtwagen 
mee. De les begon met een theo-
riegedeelte in de klas, waarbij on-
der meer werd uitgelegd wat de do-
de hoek is. 
Daarna mochten de leerlingen in 
groepjes naar buiten. Daar gin-
gen de leerlingen om de beurt in de 
vrachtwagen zitten, terwijl de an-
deren uit het groepje met pionnen 
aangaven waar je wel en niet zicht-
baar bent voor de chauffeur. Basis-
school De Hoeksteen won de les 
met een kleurplatenactie, die eind 

vorig jaar werd georganiseerd door 
het transportbedrijf. Rayan had vol-
gens de jury van het bedrijf de 
mooiste kleurplaat en won daarmee 
de les voor zijn hele klas. Dezelfde 
actie liep ook in gemeente Uithoorn, 
waar Diana van De Kajuit een les 
voor haar hele klas won. De deelne-
mende scholen die niet hebben ge-
wonnen, kregen digitaal lesmateri-
aal toegestuurd. Het transportbe-
drijf organiseerde de actie, omdat 
zij het belangrijk vindt om mensen 
bewust te maken van de gevaren 
van de dode hoek. De dode hoek 
bevindt zich op meerdere plaatsen 
rondom de vrachtwagen en zijn de 
plekken waar je niet zichtbaar bent 
voor de chauffeur. In het verleden 
gaf Van Zaal hierover ook al les op 
andere basisscholen.
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Handbal
RKDES F1: Jonge helden!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
verzamelde de F1 van RKDES om 
half 10 in Ouderkerk aan de Amstel 
om te spelen tegen NEA. Na de tra-
ditionele yell- ‘Appeltje, peertje kers, 
wij zijn RKDES’ – floot de scheids-
rechter voor het begin van de wed-
strijd. Hoewel de tegenstanders ge-
middeld genomen een halve kop 
groter waren, boden de ‘dessers’ in 
de beginfase goed partij. Schot na 
schot werd afgeweerd door Lara B, 
terwijl Lara N (haar team- en klas-
genoot) zorgde voor een optima-
le veldverdeling door de flanken te 
bemannen en goed de tegenstander 
af te stoppen. Daar waar de verde-
digingslinies gebroken werden, bo-
den de paal en de lat lange tijd soe-
laas. Maar liefst vijf maal kwam RK-
DES met de schrik vrij. Maar de te-
genstanders schoten veel en hard 
en het eerste onvermijdelijke tegen-
doelpunt was een feit. Direct recht-
ten de Kudelstaartse ‘reuzen’ hun 
rug. Hosan, overduidelijk fan van te-
genpressing, joeg op elke bal, wat  
terstond balbezit opleverde. Veel 

doelkansen waren er niet, maar uit-
eindelijk was het Jente die de bal zo 
hard gooide dat deze door de han-
den van de keepster heen glipte. Dit 
alles kon niet verhelpen dat RKDES 
bij rust al tegen een 5-1 achterstand 
aankeek. 
Na een peptalk van coaches Anne-
lien en Britt konden de meiden en 
jongen er weer tegenaan. De strij-
ders van NEA bleven rustig door 
scoren, maar onder aanvoering van 
Maud, klein van stuk maar stoorder 
van formaat, en Lente, de razend-
snelle counterspecialist, werd het 
doelsaldo van RKDES toch nog op-
geschroefd naar vijf. De eindstand? 
15-5 in het voordeel van NEA, die 
terstond kampioensbloemen kreeg 
aangeboden. Maar het gezicht van 
de zes jonge Kudelstaartse helden 
stond alweer vrolijk en ze kijken al-
weer uit naar de week die gaat ko-
men. 
Woensdag om vier uur trainen in de 
Proosdijhal en dan volgende week 
uit tegen FIQAS in Aalsmeer, kijken 
wat dat brengt...

Videoboodschap van astronauten
Weer ruimteweken op de 
Oosteinderschool
Aalsmeer - De Oosteinderschool 
werkt ieder jaar in het kader van het 
techniek onderwijs twee weken aan 
het ruimteproject. Tien jaar geleden 
kregen zij het certificaat Delta-school 
uit handen van de Esa. De opening 
van het project kreeg dit jaar een ex-
tra tintje vanwege het jubileum. De 
kinderen kregen afgelopen maandag  
via een videoboodschap uit de ruimte 
te horen dat zij die dag bezoek zou-
den krijgen van twee astronauten. De 
astronauten brachten iedere groep 
een speciale opdracht. Via hun han-
den, met hun voeten vastgekleefd 
door de zwaartekracht, kwam de pla-
neet aarde in de vorm van een grote 
bol naar hen toe met daarop de op-
dracht. Planeten, zonnestelsel, ruim-
testation, raketten, marsmannetjes, 
excursies, workshop, proefjes, tech-
nisch onderzoek, een mobiel plane-

tarium; de hele school staat er de 
komende weken bol van zodat de 
leerlingen en de leerkrachten op 25 
maart kunnen zeggen: Opdracht vol-
bracht, missie geslaagd!

Jeugdschaken 
Competitie beslist bij AAS?
Aalsmeer - In de twintigste ronde 
sloeg Luuk hard toe tegen Willem 
en vergrootte zijn voorsprong op 
Willem naar 3,5 punten. Luuk staat 
met 17 punten fier op één. Is hier-
mee de competitie beslist? Jasper, 
de nummer drie, had van het ver-
lies van Willem gebruik kunnen ma-
ken, maar was jammer genoeg ver-
hinderd.
Daardoor liep Christiaan wel in op 
Jasper. Nadat hij het wereldrecord 
‘mat-in-1-missen’ sterk verbeterd 
had, zag hij het tenslotte wel te-

gen Kevin en won. Hij staat met 10,5 
punten nu op 1,5 punt van Jasper.
Tim stuitte de opmars van Sam door 
met wit van hem te winnen, wat 
Stijn ook deed tegen Rune. Robert 
en Ryan wisten de eer van zwart te 
redden door van Flora en Simon R. 
te winnen. Verder deden een aan-
tal kinderen al proefexamen Stap 1 
en konden daarom niet meespelen. 
Vrijdag weer wel en natuurlijk deze 
avond de uitslagen van de proefexa-
mens.
Door Ben de Leur

Jeugdatletiek AV Aalsmeer
Jeugd trots op prestaties 
bij Cross finale
Aalsmeer - Op zaterdag 11 maart 
vond in Amsterdam bij Atletiek Ver-
eniging AAC de finale van de regio 
cross competitie 2016-2017 plaats. 
Veel AVA pupillen en junioren had-
den zich voor deze finale geplaatst.
Van winter bleek al geen sprake 
meer waardoor deze finale zich af-
speelde in de zon en bij aangena-

me temperaturen. Het onverwach-
te warme weer zorgde ook voor en-
kele ongemakken, zoals te warm 
gekleed, te veel gedronken en dus 
moeten plassen bij de start. Het zijn 
uiteindelijk de dingen die erbij ho-
ren, maar voor de bewuste pupillen 
en junioren wel vervelend.
Rond lunchtijd begonnen de meis-

Start jongens C pupillen met Hugo van Willigen.

Aan de slag in kader NLdoet 
‘Samen Een’ tovert plein 
om in actieve speelplaats
Aalsmeer - Ze treffen het, de ve-
le vrijwilligers die vrijdag en zater-
dag aan de slag gegaan zijn voor de 
landelijke vrijwilligersactie NLdoet. 
Vrijdag gingen diverse groepen van 
bedrijven, fracties en medewerkers 
van de gemeente aan de slag bij on-
der andere kinderboerderij Boeren-
vreugd en bij De Lotusbloem van 
Ons Tweede Thuis. Er is hard ge-
werkt, ook door alle wethouders en 
de burgemeester.
Zaterdag 11 maart stond ook een 
groot aantal klussen in de agenda’s 
van inwoners. Onder andere bij ba-
sisschool Samen Een in het Cen-
trum. Leerkrachten, leerlingen, ou-

ders en buurtgenoten namen de 
kwasten ter hand om het best saaie 
en ietwat verouderde schoolplein 
op te pimpen en te voorzien van di-
verse spelletjes. De bedoeling is dat 
het schoolplein een fijne en actieve 
speelplaats wordt voor alle kinderen 
in het Centrum.
De grijze tegels op het plein wer-
den omgetoverd in een kleurig twis-
terspel, een hinkelbaan en ande-
re spelletjes. Ook de plantenbak is 
met verf opgevrolijkt, evenals de ta-
feltennistafel en het elektriciteits-
huisje. Het resultaat mag er zijn. Er 
gaat vast veel gebruik van gemaakt 
worden! 

Paasdecoraties maken met 
cupcake winnares Isa
Kudelstaart - Altijd al eens een 
echte Kasteelheer of Kasteelvrouw 
willen voelen? Dan heb je nu dé 
kans! Op zondagmiddag 9 april 
komt winnares Isa Verzeilberg van 
het populaire Zapp televisiepro-
gramma CupCakeCup naar kas-
teel Duivenvoorde in Voorschoten 
om te laten zien hoe je de mooiste 
paasdecoraties maakt! Ze zal handi-
ge tips geven om met Pasen mooie 
paastaarten, koekjes en cupcakes 
op tafel te zetten. En natuurlijk mag 
je met haar op de foto!

Op zaterdag 8 en zondag 9 april 
wordt het nieuwe museum-seizoen 
op kasteel Duivenvoorde feestelijk 
geopend met een weekend bomvol 
leuke activiteiten voor jong en oud. 
Op zaterdag worden er rondleidin-
gen verzorgd door de gloednieuwe 
tentoonstelling ‘Seasons op Duiven-
voorde’ en op zondagmiddag is er 
een speciale familiedag met het Ku-
delstaartse baktalent Isa als hoofd-
gast. Kijk voor het hele programma 
op de site van kasteel Duivenvoor-
de.

Thema dit jaar is transport
Leerlingen de Brug aan de 
slag met techniek
Aalsmeer - Van 6 tot en met 16 
maart vindt de jaarlijks terugke-
rende techniekweek plaats op ba-
sisschool de Brug. Een week waar-
in de leerlingen zowel theoretisch 
als praktisch met techniek aan de 
slag gaan. Het thema dit schooljaar 
is transport, iedere groep heeft een 
onderdeel uitgelicht.
De kleuters van groep 1/2a maken 
voor de techniek week een pneu-
matische wagon. Niet alleen het 
uitspreken van het woord is lastig, 
maar ook het maken van de wa-
gon is een hele uitdaging. Ook in 
de andere kleutergroep, groep 1/2b, 
wordt er volop technisch gewerkt. 
Het onderwerp transport is terug 
te zien in alle werkjes die geknipt, 
geplakt en gevouwen worden de-
ze week.
In groep 3 bekijken kinderen hoe 
wielen draaien/werken onder een 
fiets of auto. Een eigen hefboom 
maken, hoe zit een molen nu pre-
cies in elkaar en hoe werkt een trein 
eigenlijk? Dit zijn de vragen waar 

groep 4 zich onder andere in ver-
diept. Weet u waarom zware sche-
pen blijven drijven en niet zinken? 
Groep 5 heeft het onderzocht en het 
antwoord gevonden. In groep 6 on-
derzoeken ze het transport over de 
weg, de klas wordt omgetoverd tot 
een wegennet met verkeersborden 
zodat iedereen weet hoe je veilig 
door de klas kunt transporteren.
In groep 7 is onderzoek gedaan 
naar vliegen en vliegtuigen, ze heb-
ben bijvoorbeeld in kaart gebracht 
hoeveel keer de kinderen in de 
groep gevlogen hebben. Hoe ziet 
het transport van de toekomst er-
uit, wat doen we als de brandstoffen 
voor vervoer op zijn groep 8 zocht 
het uit! Tot slot heeft de plusklas 
zich verdiept in programmeren, het 
bewegen van beelden is daarbij het 
hoofdonderwerp.
Alle onderzoeken en opdrachten 
worden donderdag 16 maart  ge-
presenteerd op de kijkavond. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen!

Afvalconvenant gemeente 
en OBS Kudelstaart
Aalsmeer - Donderdag 9 maart 
hebben directeur van de OBS Ku-
delstaart, Karin Penne, en Wethou-
der Jop Kluis in het kader van Na-
tuur- en Milieueducatie (NME) sa-
men een afvalconvenant onderte-
kend. In dit convenant spreekt de 
OBS Kudelstaart af dat zij een jaar 
lang iedere maand een keer met 
een groep kinderen het zwerfafval in 
de buurt opruimen. In ruil hiervoor 
kreeg de school een cheque van 
500 euro die zij voor de school mag 
gebruiken. Directeur Karin Penne: 
“We zijn erg blij met het bedrag van 
de gemeente. We gaan dit bedrag 
gebruiken om het schoolplein ‘groe-

ner’ te maken. Op dit moment ont-
breekt dit nog op ons schoolplein.” 
Voor de aftrap van de onderteke-
ning hadden de leraren van de OBS 
Kudelstaart voor de leerlingen een 
estafette parcours uitgezet. Wet-
houder Jop Kluis gaf hiervoor het 
startschot. De teams moesten bij 
de estafette zo snel mogelijk het af-
val ophalen en naar de afvalbakken 
brengen. Wethouder Jop Kluis: “Het 
college vindt het belangrijk dat kin-
deren al jong leren dat het afval in 
de afvalbak hoort en niet op straat. 
Met deze actie leren de leerlingen 
van de OBS Kudelstaart dit op een 
speelse positieve manier.”

jes C junioren aan hun cross fina-
le, waarin Lotte Zethof op een he-
le mooie 15e plaats eindigde. Bij de 
jongens D1 junioren hoopte Finn 
Rademaker op een vervolg van zijn 
zege reeks in de voorrondes. Dit 
was echter een finale met heel veel 
sterkte tegenstanders, toch eindi-
ge Finn op een mooie 6e plaats. Ro-
anna Geleijn deed hetzelfde bij de 
meisjes D1 junioren, ook zij werd 
heel knap 6e op niet heel veel af-
stand van de nummer drie. Na de 
junioren die startten in startgroe-
pen van ongeveer 60 junioren, was 
het de beurt aan de pupillen waarbij 
de startgroepen nog groter waren 
tot bijna 100 pupillen per start, een 
waar wespennest. Bij de jongens C 
pupillen vloog Hugo van Willigen 
over het parcours. Zijn tegenstan-

ders vlogen echter nog harder, toch 
eindige Hugo op een hele knappe 
12e plaats. Justin Alewijnse voerde 
de jongens A1 pupillen aan en liep 
solide naar een 11e plaats.
Ook alle andere AVA junioren en 
pupillen leverden goede prestaties 
en liepen vaak harder dan ze ooit 
gedaan hadden. Daarom ook voor 
Sietske, Micky, Julia, Daniel, Gwen, 
Silvan, Julius, Ryan, Nils, Renske, 
Lisa, Thomas, Steven, Carice, Tes-
sa, Djuna, Xena, Colin, Juna, Nic-
ky, Mette en Senna een dikke pluim.
Alle pupillen en junioren mogen 
trots zijn, dat waren de trainers en 
ouders ook. Voor de kinderen rest 
nu alleen nog het clubkampioen-
schap cross waarna de winteron-
derdelen definitief plaats maken 
voor het baanseizoen.
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Schaken
AAS 1 zet volgende stap 
naar het kampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft AAS 1 goede zaken gedaan 
door met 6,5 -1,5 uit te halen tegen 
Max Euwe 2 uit het verre Enschede, 
gelukkig speelden de Azen thuis.
Het eerste punt leek bij Ad van den 
Berg (bord 4) te vallen, die zijn te-
genstander totaal overspeelde, al-
leen wist zwart niet van opge-
ven. Hierdoor behaalde Mark Trimp 
(bord 2) het eerste punt na een hele 
mooie combinatie. Tenslotte gaf de 
tegenstander van Ad toch maar op 
en was de 2-0 binnen. Jasper van 
Eijk (bord 7) had een tijd flink moe-
ten verdedigen maar zijn tegenaan-
val gaf beslissend voordeel en het 
derde bordpunt. Op bord 8 was Ben 
de Leur met voordeel uit de opening 
gekomen, echter zijn tegenstan-
der verdedigde hardnekkig en cre-
eerde tegenkansen. Tenslotte moest 
Ben enigszins balend in zetherha-
ling berusten. Dat gevoel verdween 
snel toen FM Jeffrey van Vliet het 
beslissende punt scoorde. Na in 

de opening een pion gewonnen te 
hebben moest er precies gespeeld 
worden en dat is meester Ben wel 
toevertrouwd. Langzaam maar ze-
ker werd wit weggeschoven. Peter 
Poncin (bord 7) stond moeilijk in het 
middenspel, maar zijn tegenstander 
miste in de tijdnood de betere voor-
zetting en werd in een lange en erg 
fraaie aanval er af gezet door Peter, 
5,5 punten al binnen. AJ Keessen 
(bord 6) had tegen CM Buendgen 
niets bereikt en besloot tot herha-
ling van zetten, waardoor het wach-
ten was op Paul Schrama (bord 3), 
die een zware middag had tegen de 
sterkste tegenstander WFM Maris-
ka de Mie. Een eindspel Loper en 
pionnen tegen Paard en pionnen 
werd tot de laatste minuten uitge-
vochten, maar tenslotte moesten de 
spelers in remise berusten en kon-
den de Azen naar de Bamboehof en 
de gasten de lange weg terug naar 
Enschede.
Door Ben de Leur

Darten bij Poel’s Eye in Dorphuis
Brent Plaisier zegeviert!
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was het twee wekelijkse dartsfesti-
val in Kudelstaart. De opkomst was 
met 45 deelnemers prima. Slechts 
één van de eerste acht speelavon-
den van dit seizoen leverde in de 
veertig deelnemers op (47), nu ech-
ter alweer voor de derde keer op rij 
(50 – 48 – 45). Op de vorige speel-
avond waren een aantal deelne-
mers met de familienaam Plaisier, 
nu slechts twee, namelijk de broers 
Brent en Lars. Toen wonnen zij bei-
den een finale, Lars op het Hoog-
ste Niveau, Brent op het twee-
de. Nu kwamen zij wel beiden in 
het Hoogste Niveau en troffen el-
kaar in de halve finale. Lars had tot 
dan toe nog geen wedstrijd verlo-
ren dit seizoen bij de Poel’s Eye, al 
moet er wel bij worden vermeld dat 
hij pas voor de derde keer aanwezig 
was. Brent wist Lars echter voor het 
eerst dit seizoen uit de finale te hou-
den. Rene van Veen en Victor van 
Schie stonden bij elkaar in de pou-
le en eindigden als eerste en twee-
de. Beide darters belandden vervol-
gens door uitstekende overwinnin-
gen in het Hoogste Niveau. Doordat 
Victor na Erik Jan Geelkerken ook 
knap van Moreno Blom won stond 
hij zelfs in de kwartfinale tegen-
over Kilian Broeren. Kilian won de-
ze tweestrijd en bereikte vervolgens 
via Bak de finale. Zowel Brent als 
Kilian wonnen in het verleden twee 
speelavonden. Ook in de finale ble-
ken zij erg aan elkaar gewaagd. Ki-
lian wist de eerste leg te breken met 
een 76 finish, maar leverde de vol-
gende leg tegelijk weer in. De der-
de leg leek Kilian op weg naar de 
volgende break, maar Brent wist net 
op tijd een restscore van 91 weg te 
werken : 2-1 voor Brent. De vierde 
leg was Kilian snel klaar, en ook de 
volgende twee legs werd gewon-
nen door degene die begon; 3-3. De 
beslissende leg liep Brent dan toch 
scorend weg waardoor hij met drie 
speelavond overwinningen op gelij-

ke hoogte kwam met Lars. 
Op het tweede niveau bereikten 
Lenny Vork en Tim van de Poel door 
stuntwerk tegen respectievelijk Mi-
chel van Galen en Erik Jan de kwart-
finale. Na een onderlinge strijd be-
reikte Tim de halve finale, en uit-
eindelijk via Remco Schoonenwolf 
de finale. In de andere halve finale 
versloeg John Kater Ronald Baars. 
Tim won in totaal maar liefst 16 fi-
nales bij de Poel’s Eye, waarvan vier 
op het Hoogste Niveau, maar uitein-
delijk was het John die voor de zes-
de keer ooit een finale won. Martin 
Bax werd uitgeloot voor het de Tri-
ple Pot en door de juiste triple te ra-
ken verzekerde hij zichzelf van een 
leuk geldbedrag. Hoe het de dar-
ters verging op het derde en vierde 
niveau leest u volgende week. Vol-
gende week vrijdag 24 maart is de 
volgende speelavond. Elke darter 
kan zonder opgave vooraf meedoen, 
de Poel’s Eye is geen besloten club, 
laagdrempelig en geschikt voor alle 
niveaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Jong, oud, man en vrouw 
zijn welkom in het Dorpshuis. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

Winnaar Brent (links) naast f
inalist Kilian.

De hele ploeg die de crosscompetitie heeft gelopen met trainers Janpieter 
Baars en Erik Witpeerd.

Finale crosscompetitie
A/B-junioren AVA winnen 
ploegenklassement
Aalsmeer - Zaterdag 11 maart was 
een dag om met atleten, ouders en 
trainers trots terug te kijken op een 
geweldig crossseizoen met een ge-
droomde finale als hoogtepunt. Het 
spits tijdens deze finaledag bij AAC 
in Amsterdam werd afgebeten door 
de jongens A/B-juniorenploeg waar 
Corné Timmer vanaf de start het 
initiatief nam en de wedstrijd hard 
maakte. Een drietal atleten kon hem 
volgen in het hoge tempo. Uitein-
delijk leverde dit Corné de winst op 
bij de jongens A-junioren en sluit 
hij zijn juniorencrosstijd af met een 
langgekoesterde wens om de fina-
le te winnen. Op een niet te grote 
afstand vochten Thijmen Alderden 
en Davy Heijsteeg hun wedstrijd uit 
waarbij Thijmen deze keer over de 
snelste benen beschikte. Hij finish-
te als vierde. B-Junior Wessel Heil 
werd de laatste weken geplaagd 
door een hamstringblessure, maar 
hij wilde graag samen met de ploeg 
de competitie afronden. In een goed 
en gelijkmatig tempo liep Wessel 
een uitstekende race. Ook Grego-
ry ’t Hoen liep een degelijke race en 

hij mag terugkijken op een geslaagd 
winterseizoen. De inschatting vooraf 
was dat het podium voor de jongens 
binnen bereik lag. Dat zij dit geheel 
waarmaakten met een eerste plaats 
in het ploegenklassement is een 
mooie bekroning op het harde wer-
ken. Bij de meisjes B-junioren wa-
ren het Inger van Dok en Lotte Jan-
sen die de strijd aangingen met de 
sterke concurrentie. Inger had het 
plan opgevat om zo lang moge-
lijk de kopgroep te volgen en Lot-
te zou in haar slipstream volgen. In 
de tweede ronde moest Inger helaas 
iets prijsgeven op de kop en finishte 
op een goede vierde plek, op gepas-
te afstand gevolgd door Lotte (14). 
Tot slot waren het Milan Biesheu-
vel en Graeme ‘t Hoen die samen 
de strijd aangingen. Milan startte 
goed waarna hij in de tweede ron-
de het tempo terug moest laten zak-
ken. De onlangs bij het team aan-
gesloten Graeme bouwde zijn race 
goed op. Met een uitstekende ver-
snelling richting de finish liet hij Mi-
lan net achter zich. Hij eindigde als 
19e, Milan als 23e. 

Wielrennen
Jordy sluit strandraceseizoen 
af met overwinning
Aalsmeer - Na zijn verrassende 
overwinning in Egmond-Pier-Eg-
mond en de eindzege in het KNWU 
beachrace klassement ging Jordy 
Buskermolen als één van de favo-
rieten van start in het Nederlands 
kampioenschap beachrace op Ame-
land. Na een lang seizoen wilde hij 
zich nog een keer opladen voor de-
ze belangrijke wedstrijd om de drie-
kleur om zijn schouders te mogen 
dragen. Zoals altijd was de start 
van de voor het Noordwijkse team 
Strandridders uitkomende wielren-
ner prima, maar had hij moeite om 
door het mulle zand de duinen over 
te komen naar het strand toe. Hier-
door kwam hij in de tweede groep 
terecht, achter een groepje met vier 
koplopers. Het gaatje naar de kop-
groep werd door eendrachtige sa-
menwerking gedicht. Echter, Jordy 
moest afhaken vanwege een lek-
ke achterband. Op dat moment ben 
je uitgeschakeld en zijn de kansen 
op een mooie uitslag verkeken. Jor-
dy baalde dat hij zijn krachten niet 
kon meten met de andere kansheb-
bers op de nationale titel. Ronan van 
Zandbeek bleek de sterkste en zal 
komend seizoen het rood-wit-blauw 
om zijn schouders dragen.

Eén dag later werd de laatste bea-
chrace van het seizoen verreden in 
het nabij gelegen Langevelderslag. 
Ook hier verscheen Jordy Busker-
molen namens Strandteam Kees 
van der Niet aan het vertrek, met 
onder andere de kersverse Neder-
lands kampioen en zijn team. De 
start van Jordy was supersnel en al 
gauw had hij met een klein groep-
je een voorsprong ten opzichte van 

het peloton. Vóór het keerpunt bij 
IJmuiden na 20 kilometer waren al 
twee renners uit het peloton wegge-
sprongen en bij de terugtocht naar 
Langevelderslag zette Jordy de ach-
tervolging in. Bij het passeren van 
de strandopgang van Langevel-
derslag was zijn achterstand nog 
slechts 200 meter. Voor het keer-
punt in Noordwijk wist Buskermo-
len aan te sluiten bij de koplopers, 
waardoor het trio in de laatste 5 ki-
lometer kon strijden om de overwin-
ning. Na enkele aanvallen binnen de 
kopgroep was het Jordy die het be-
slissende gaatje kon slaan en solo 
de finish bereikte vóór Mark Kieviets 
en Sem Huitema. Na een teleurstel-
lend Nederlands kampioenschap 
heeft Jordy zich knap hersteld door 
de overwinning in de laatste wed-
strijd op te eisen. Een mooie afslui-
ter van een zeer succesvol seizoen 
op het strand. Na een periode van 
rust zal Jordy zijn opwachting ma-
ken in het wielerpeloton op de weg 
namens het SwABo cyclingteam.

Voetbal zondag
Toch winst voor Aalsmeer
Aalsmeer - Een zonnige dag tij-
dens de wedstrijd FC Aalsmeer te-
gen A.S.C. 1 afgelopen zondag 12 
maart. Met een uitslag die verdiend 
was: 3-2. Hoewel dat er in het begin 
van de wedstrijd niet naar uit zag. 
Trainer Marco Bragonje zat beter 
in de spelers als vorige week. Bar-
ry Springintveld en Daiman Veldman 
waren enkele van die spelers die vo-
rige week tegen KDO node gemist 
werden. Reeds in de eerste minuut 
was het raak. Na precies acht en 
dertig seconden was het 1-0 voor 
FC Aalsmeer. Het was Joost van der 
Zwaard die de bal na een ingooi 
van Damian Veldman, naar Elias el 
Hadj plaatste en via hem kwam de 
bal bij Panet Machnikowski. Deze 
wist van ruim twintig meter de doel-
man van ASC, Tim Laan, te passe-
ren: 1-0. Lang heeft deze stand niet 
op het scorebord gestaan. Het was 
uit een hoekschop dat Casper Wen-
zel met een kopbal Jeremaih Veld-
man wist te passeren, en de stand 
was weer gelijk: 1-1. Hierna was 
het kruit schijnbaar al verschoten. 
Veel lange ballen, acties die veel en 
veel te lang werden doorgevoerd, 
was niet best allemaal. Men moest 
wachten tot de drie en dertigste mi-
nuut. De ongrijpbare Lennart Eber-
harter werd onreglementair door de 
verdediger van ASC, Sean Goebel, 

van de bal gezet. Strafschop beslis-
te scheidsrechter Rodenburg. De-
ze strafschop werd onberispelijk in-
geschoten door Erik Jansen: 2-1. 
De tweede helft moest de beslis-
sing brengen. Veel stelde het in het 
begin niet voor. ASC was wat meer 
aan de bal, FC Aalsmeer vond het 
niet erg. Men ging in de afwachten-
de houding, het was tenslotte 2-1. 
Ook kwam Barry Springintveld in 
het veld voor Bewar Kasim. De FC 
Aalsmeer kwam wel meer voor het 
vijandelijk doel, maar echt gevaar-
lijk wisten ze niet te worden. Kansen 
voor Lennart Eberharter en Panet 
Machnikowski waren er wel, maar 
konden niet echt gevaarlijk wor-
den geacht. ASC was allerter, men 
rook toch wel enige kans om gelijk 
te maken. En die kwam. Door niet 
ingrijpen van de verdediging was 
het de spits van ASC, Jerome Rous-
seau, die in tweede instantie doel-
man Veldman wist te passeren: 2-2. 
Einde wedstrijd?. Nee de inleiding 
van de winnende treffer begon bij 
doelman Veldman. Zijn verre uittrap 
kwam bij Barry Springintveld terecht 
en hij wist de laatste man bij ASC 
te passeren en bracht de stand op 
3-2. De buit was binnen! Zondag 19 
maart speelt FC Aalsmeer opnieuw 
thuis. Warmunda komt op bezoek.
Theo Nagtegaal

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
FC Aalsmeer slaat grote 
slag in Nieuwegein
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft zijn 
eerste uitzege van deze competitie 
op zak. In Nieuwegein sleepte de 
eersteklasser voor 150 belangstel-
lenden een verdiende 0-2 overwin-
ning uit het vuur. Door dit welkome 
resultaat heeft FC Aalsmeer een gat 
geslagen van 6 punten naar de eer-
ste p/d plaats.
Al na 3 minuten kregen de bezoe-
kers de kans op de zo gehoopte 
vroege voorsprong. Michal Kocon 
werd in het strafschopgebied aan-
getikt en scheidsrechter Heek leg-
de de bal op de strafschopstip. Cap-
tain Burak Sitil faalde niet en bracht 
de ploeg uit Aalsmeer aan de lei-
ding. 0-1. Daarna was de thuisclub 
de bovenliggende partij en kwamen 
de gasten ook een aantal keer goed 
weg. Nick stond een aantal keer 
sterk op zijn post en behield zijn 
ploeg van een tegentreffer. Met na-
me Geinoord-topscorer Djollo was 
gevaarlijk.
Vlak voor rust kreeg Mark Ruessink 
tot tweemaal toe een schietkans 
maar zijn schoten misten de kracht 
en precisie. Ook Calvin Koster miste 
het doel op een haar na.
Na rust ging Geinoord meer en 
meer op jacht naar de gelijkma-
ker, maar de verdediging bij FC 
Aalsmeer stond als een huis. Met 
Thomas Harte net voor de laatste li-
nie als aanjager werd er bijna niets 
weggegeven. Op het uur kwamen 
de bezoekers via een snelle tegen-
aanval op een marge van 2.
Michal Kocon draaide vanaf de zij-

kant handig naar binnen en boog de 
bal perfect in de verre hoek. 2-0. Een 
prachtige treffer van Kocon. Daarna 
ging de thuisclub nog meer risico’s 
nemen en kreeg FC Aalsmeer nog 
meer kansen. Maar Epi en invaller 
Lilinho beten zich stuk op Geinoord-
doelman de Ridder. Tien minuten 
voor tijd zag verdediger Eder Delga-
do nog een punter op de lat uiteen 
spatten.
Na 95 minuten blies scheidsrechter 
Heek uit Bunschoten-Spakenburg 
af en haalde FC Aalsmeer een zeer 
kostbare driepunter, gepaard met 
een tomeloze inzet over de streep. 
Een prachtig vervolg op een mooie 
reeks. De laatste competitieneder-
laag van FC Aalsmeer dateert im-
mers alweer van 3 december..
Door de winst van afgelopen zater-
dag is de eersteklasser echt weg bij 
de onderste 4 en is het gat met de 
top 5 nog maar 3 punten. Volgen-
de week de enige derby van het sei-
zoen. Op bezoek bij koploper AFC. 
De Amsterdammers zijn hard op 
weg naar het tweede achtereen-
volgende kampioenschap met een 
voorsprong van liefst 12 punten op 
nummer twee HSV de Zuidvogels. 
Een prestatie van formaat.
De eerste ontmoeting tussen beide 
ploegen eindigde echter wel in een 
3-1 overwinning voor FC Aalsmeer. 
Het zal waarschijnlijk een pittige 
strijd gaan worden aan de Boele-
laan in Amsterdam-Zuid. De wed-
strijd staat op de rol voor 14.45 uur.
Arno Maarse

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 18 maart:
F.C.AALSMEER
A.F.C. 1 – F.C.A. 1 14.45 u
A.F.C. 2 – F.C.A. 2 14.30 u
Argon 10 – F.C.A. 3 15.00 u
Haarl.kennemerl4 – F.C.A.4 14.30 u
F.C.A. 5 – Sloterdijk 4 14.30 u
F.C.A.6 – Vlug en Vaardig 4 14.30 u
Arsenal 8 – F.C.A. 7 12.45 u
AS’80 2 – F.C.A. 8 16.00 u
F.C.A. 45+1 – I.V.V. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Zeeburgia V1 14.30 u
F.C.A. V2 – De Meer V5 14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – V.S.V. 1 14.30 u
S.C.W.2 – F.C.A’damsebos2 12.00 u
Odin’59 6 – S.C.W. 3 14.30 u
Argon 9 – S.C.W. 4 15.00 u
S.C.W. 5 – Roda’23 5 13.00 u

Roda’23 45+1 – SCW 45+1 14.30 u
S.C.W. 35+1 – A’veen 35+1 14.30 u

Zondag 19 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Warmunda 1 14.00 u
FCA2 – Prembroke college 11.30 u
F.C.A. 3 – H.Y.S. 2 11.30 u
F.C.A. 4 – R.A.P. 5 11.30 u
F.C.A. 5 – D.I.O.S. 4 11.30 u
F.C.A. 6 – Overbos 6 11.30 u
Vrouwen
FCA V2 – Prembroke col. 14.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – G.O.L.Sport1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 – Hoofddorp 4 11.00 u
D.E.M. 4 – R.K.D.E.S. 3 11.30 u
Hillegom 5 – R.K.D.E.S. 4 11.00 u
RKDES 5 – Buitenveldert 7 12.00 u

FCA Aalsmeer zondag thuis tegen ASC. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zaterdag en zondag
FCA teams doen het goed!
Aalsmeer - De voetballers van FC 
Aalsmeer hebben zaterdag 11 en 
zondag 12 maart goede zaken ge-
daan. Beide teams wisten uit en 
thuis te winnen. FCA zaterdag 
speelde een uitwedstrijd in Nieu-
wegein. SV Geinoord was de tegen-
stander. Aalsmeer was duidelijk het 
betere team. Met 2-0 werd terecht 
gewonnen. Vorige week was de eer-
ste klasser ook in Nieuwegein. Deze 
wedstrijd eindigde gelijk, 1-1.
FCA zondag had het eerste van ASC 
uit Oegstgeest op bezoek. Het was 
een prachtige, zonnige dag en ve-
le supporters stonden langs de lijn 
bij het fraaie complex van de voet-
balvereniging aan de Beethoven-
laan. De kijkers werden getrak-
teerd op een hele spannende wed-
strijd, die uiteindelijk in het voordeel 
van Aalsmeer werd beslist: 3-2. Een 

opsteker voor de ploeg, die vorige 
week tegen KDO uit De Kwakel nog 
het hoofd moest buigen, 2-0 verlies. 
Het team miste toen wel diverse be-
langrijke spelers, zondag waren de 
Aalsmeerse mannen weer op sterk-
te en met een prima resultaat.
RKDES 1 had onverwachts vrij zon-
dag. Tegenstander zou Floreant zijn, 
maar deze ploeg heeft zich terug 
getrokken uit de competitie. Ko-
mende zondag 19 maart mogen de 
Kudelstaarters weer het gras op. Er 
wacht een thuiswedstrijd tegen ro-
de lantaarndrager Gol Sport. In de 
uitwedstrijd wist RKDES met 7-1 
te winnen. Dit mooie resultaat be-
tekent natuurlijk niet dat winst op-
nieuw gegarandeerd is. Nooit een 
tegenstander onderschatten… Het 
wordt vast een spannende ‘pot’. 
Aanvang is 14.00 uur.

Knap zevende in proloog
Leerzame vierdaagse voor 
renner Eekhoff in Kroatië

peloton kreeg vorige week een veel-
zijdig en leerzaam vervolg in de vier-
daagse Istrian Spring Trophy in Kro-
atië. In het eindklassement eindigde 
het talent van opleidingploeg Sun-
web als 47ste, 2.16 minuten achter 
de Sloveense winnaar Mugerli. Aan 
de wedstrijd werd deelgenomen 
door 200 renners. Nils Eekhoff reed 
de categorie 2-wedstrijd op de in-
ternationale profkalender als inval-
ler van een zieke ploeggenoot. In de 
korte proloog, vorige week donder-
dag op de boulevard van Porec, be-
haalde hij een verrassende zeven-
de plaats, vier seconden achter de 
winnaar. 
Een dag later sloeg hij 20 kilometer 
voor de finish in een afdaling over 
een vangrail. Met hulp van ploegge-
noot Rhode kon hij toch nog aan-
sluiten bij de spitsrijders en klas-
seerde zich als 20ste. De blessures 
van de val bleven beperk tot enke-
le snij- en schaafwonden. De der-
de etappe ging door het middenge-
bergte. Eekhoff kon lang mee met 
de besten, maar verloor op de slot-

klim iets meer dan twee minuten op 
de winnaar. De laatste rit eindigde 
in een massasprint met Eekhoff op 
plek 32.

Ster van Zwolle
Franklin Wessels uit Aalsmeer be-
haalde vorige week zaterdag een 
knappe 53ste plaats in de Ster van 
Zwolle, de traditionele openings-
wedstrijd van het Nederlandse sei-
zoen. De race was een onderdeel 
van de nationale topcompetitie. De 
pas 20-jarige belofte reed in deze 
klassieker in het shirt van Wieler-
ploeg Groot-Amsterdam, een selec-
tieteam bestaande uit de beste ren-
ners van de vereniging De Amstel, 
DTS Zaandam en Olympia. 
Owen Geleijn (Rijsenhout) won za-
terdag achter zijn solerende De Am-
stel-clubgenoot Enzo Leijnse op 
wielercircuit Sloten de pelotonsprint 
voor de tweede plaats in het kam-
pioenschap van Amsterdam. Een 
week eerder was hij dertiende ge-
worden in Schijndel, eerstejaars 
nieuweling Tristan Geleijn 50ste.

Rijsenhout - Een val over een 
vangrail, een sterk gereden pro-
loog, een lange en zware heuvel-

etappe en werken voor de ploeg. De 
ontdekkingreis van wielrenner Nils 
Eekhoff in het semiprofessionele 
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Sohrab Shirzad, Davy Heijsteeg, Daan Sommeling en Sebastian v/d Born.

Zwemcompetitie
Veel inzet, toch degradatie 
Oceanus naar C klasse
Aalsmeer - Zo de allerlaatste com-
petitie ronde van dit seizoen is ge-
zwommen en met een gehalveer-
de maar uiterst gemotiveerde ploeg 
naar Zoetermeer afgereisd alwaar 
de laatste punten bij elkaar ge-
sprokkeld werden. De eerste die in 
actie kwamen waren Sebastian v/d 
Born, Daan Sommeling en Davy 
Heysteeg. Daan wist met 2.28,46 de 
serie winst veilig te stellen. Ook Da-
vy ging er lekker op los en zag zijn 
tijd met 7 seconde aangescherpt 
worden. Anouk Hilgers liet zich niet 
van de wijs brengen en zag 1.03,98 
achter haar naam verschijnen. Say-
enne Oudejans was vanuit aange-
past sporten samen met coach An-
ya Dekker aanwezig om de beno-
digde fina punten voor haar klasse-
ment in de wacht te slepen en on-
der luid applaus volbracht ook zij de 
100 meter vrije slag. Yoni Joore was 
de enige junior voor Oceanus bij de 
100 meter rug. Hij wist ruim een se-
conde vanzijn tijd af te zwemmen. 
Britt v/d Linden en Olivia Schale-
kamp kwamen in actie op de 200 
meter schoolslag. Olivia die al we-
ken in een opwaartse flow zit wist 
dit weer vast te houden, 3.22,19 
werd 3.08,42. Aage Vermeeren en 
Sohrab Shirzad behaalden beide 
op de 100 meter rugslag een per-
soonlijk record. Ook bij de 50 meter 
vrije slag zwom Sayenne een krach-
tige race. Jort Kemp en Jochem van 
Zanten verdedigden de junioren 1 
categorie met hand en tand bij de 
100 meter schoolslag. De catego-
rie meiden 200 meter vrije slag Ju-
nioren was heel ruim vertegenwoor-
digd. Debutant Rachelle van Zanen 
kliefde door het water heen en zag 
2.34,95 op de stopwatch. Mila van 
Duinhoven en Ebba Vonk zwommen 

helaas geen persoonlijk record. De 
dames Madelief Blesgraaf, Chloe 
van Parera, Romee Veldt, Nina Bel-
laart en Danique Pannekoek zaten 
duidelijk in de juiste flow. Aage ram-
de er nog effe snel een 27,56 uit. De-
ze senior van de ploeg mocht aardig 
wat nummers voor zijn rekening ne-
men en hij was in uitstekende doen. 
Het koningsnummer waarbij Sebas-
tian deed wat hij kon, Davy er flink 
tegenaan ging en 58,58 debuteer-
de en Daan met 56,82 heel blij uit 
het water kwam. Anouk behaalde 
een persoonlijk record van 2.35,71. 
Olivia kliefde op de 100 rug er nog 
maar eens 3 seconde vanaf en met 
een knalrood hoofd deed Britt wat 
ze kon. Bij de 200 meter wissel ook 
Aage met een hoofd zo rood als een 
tomaat en een 2.38,18 liet noteren. 
Jort zwom een constant tempo op 
de 200 meter vrije slag en Jochem 
kon net niet onder zijn inschrijftijd 
zwemmen. Het laatste individue-
le nummer van de middag was de 
100 meter schoolslag met wederom 
al het meiden geweld aan de start: 
Rachelle, Sayenne, Danique, Mi-
la, Chloe, Ebba, Madelief, Nina en 
Romee waarbij Madelief en Romee 
de punten veilig zwommen. On-
der luide aanmoediging van zwem-
mers en begeleiders gingen de he-
ren van start bij de 4x200 meter 
vrijeslag. Sebastian, Daan, Davy en 
Sohrab wisten net derde te worden, 
maar het had ook net zo goed twee-
de kunnen. Wat hebben ze hard ge-
zwommen, geweldig om te zien! He-
laas is Oceanus als ploeg gedegra-
deerd naar de C klasse voor volgend 
seizoen, maar aan de inzet en gezel-
ligheid van de ploeg heeft het abso-
luut niet gelegen. Volgend jaar nieu-
we ronde, nieuwe kansen!

Tafeltenniscompetitie
Nederlaag Bloemenlust 1, 
winst 2e en 3e team
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
dinsdagavond aantreden tegen 8e 
team van Amsterdam’78. Op voor-
hand was er de hoop dat er een 
goede slag geslagen kon worden 
tegen een van de concurrenten in 
de strijd tegen het degradatiespook. 
Maar na bijzonder spannende wed-
strijden duurde het tot de zevende 
partij voordat er een punt gescoord 
kon worden door invaller Danny 
Knol. Na verlies met 11-1 en 11-8 
wist hij zich te herpakken en kon hij 
met 8-11, 7-11 en 7-11 de wedstrijd 
toch knap naar zijn hand zetten. In 
allemaal vier en vijf games partijen 
trokken daarvoor Ed Couwenberg 
en Bart Spaargaren en ook Danny 
iedere keer aan het kortste eind. Bij 
de stand 7-1 wist Bart op een be-
trekkelijk makkelijkere wijze van de-
zelfde tegenstander als Danny te 
winnen. Dus het werd 7-2. De laat-
ste partij van Danny ging ook weer 
in vier games verloren. Het dubbel-
spel van Ed en Bart was ook verlo-
ren gegaan, dus een 8-2 nederlaag 
was het schamele resultaat. Werk 
aan de winkel dus om de aanslui-
ting naar de middenmoot niet defi-
nitief te verliezen.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen 
Rapidity 8. De uitslag en het wed-
strijdverloop was exact hetzelfde als 
de vorige al van te voren gespeel-

de wedstrijd tegen Rapidity. Toen 
was dat uit en de uitslag was toen 
ook 7-3 in het voordeel van Bloe-
menlust. Ook uit won Danny Knol 
al zijn wedstrijden. Danny won toen 
en ook nu het dubbel met Peter Vel-
leman. Horst Krassen won uit twee 
wedstrijden en nu ook. Peter won uit 
één wedstrijd en nu ook. Danny was 
onbetwist the man of the match. Na 
een goede invalbeurt in team 1 in 
de derde klasse maakte hij drie keer 
korte metten met zijn tegenstanders 
met game-uitslagen die er geen 
twijfel over lieten bestaan wie de 
sterkste was. Met dit resultaat staat 
Bloemenlust 2 nu 11 punten voor op 
de laatste en dat is Rapidity.
Het derde team deed hele goede za-
ken tegen GSV Heemstede 1. Irene 
Gerritsma kreeg haar draai te pak-
ken. Na verlies in de eerste wed-
strijd in vijf games tekende ze nog 
een makkelijke overwinning in drie 
games bij. Haar laatste wedstrijd 
was spannend met uitslagen van 
11-7, 8-11, 9-11, 11-7 en 11-6. Jan 
Spaargaren en Dirk Biesheuvel be-
haalden de volle winst. Daar waren 
afwisselend drie, vier en vijf gamers 
voor nodig. Het dubbelspel van bei-
de heren maakte met drie games 
korte metten met de bezoekers, dus 
een uitstekende 9-1 was het eind-
resultaat.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 in actie tegen Quintus.

Nacompetitie handbal
FIQAS Heren naar plaats 2!
Aalsmeer - Voor de mannen van 
FIQAS Aalsmeer stond zaterdag de 
tweede wedstrijd in de nacompeti-
tie op het programma. In de Bloem-
hof was Koorn./Quintus de tegen-
stander. Er was dit seizoen nog niet 
van deze ploeg verloren, maar van 
onderschatting aan FIQAS zijde was 
beslist geen sprake. De wedstrijd 
kwam wat traag op gang, maar 
na de 1-1 was er al snel een voor-
sprong voor de Aalsmeerders, waar 
Remco van Dam opnieuw de top-
scorer was. Maar deze avond waren 
er ook hoofdrollen weggelegd voor 
keeper Marco Verbeij, Wai Wong, 
die anderen vaak vrij speelde en cir-
kelspeler Samir Benghanem. De 4-1 
was een mooie goal van Rob Jansen 
die de bal met één hand uit de lucht 
plukte en meteen schoot. Maar ook 
het lobje van Nils Dekker uit de lin-
kerhoek was een fraaie: 7-3. In de 
dekking werden de schutters van 
Quintus goed aangepakt, al waren 
er soms toch nog wat verrassen-
de schoten. Zo bleef de ploeg uit 
Kwintsheul enigszins in het spoor, 
terwijl FIQAS geen moment in ge-
vaar kwam, want via 11-8 werd het 
13-8 en uiteindelijk 17-11 bij rust.
Toen het in de tweede helft meteen 
19-11 werd, was de wedstrijd eigen-
lijk al gespeeld. Het spel werd wat 
rommeliger doordat er soms slor-
dig met de kansen werd omge-

gaan, maar FIQAS bleef de bete-
re ploeg. Want zelfs van een dub-
bel overtal kon Quintus niet echt 
profiteren. Marco bleef sterk kee-
pen en de laatste drie doelpunten 
op rij kwamen op naam van Rem-
co van Dam. Zo was de eindstand 
26-20. Door deze overwinning stijgt 
FIQAS Aalsmeer in de nacompeti-
tiestand meteen naar plaats twee. 
Het heeft weliswaar hetzelfde aantal 
punten als nummer drie, Swift Arn-
hem, maar een beter doelsaldo. Ko-
mende zondag 19 maart treffen de-
ze ploeg elkaar in de Bloemhof en 
zal duidelijk worden wie achter Li-
ons op de zo belangrijke twee plaats 
komt/blijft. De wedstrijd begint om 
15.00 uur. Doelpunten: Remco van 
Dam 6, Wai Wong 5, Samir Beng-
hanem 4, Nils Dekker, Rob Jansen 
en Kevin Hooijman 3 en Tim Bottin-
ga 2. 

Zondag dubbelprogramma 
Aanstaande zondag 19 maart is er 
opnieuw een dubbelprogramma 
handbal in de Bloemhof, want zowel 
de dames als de heren van FIQAS 
Aalsmeer spelen een thuiswedstrijd. 
De dames beginnen om 13.30 uur 
aan hun Eerste Divisie wedstrijd te-
gen Targos/Bevo, daarna spelen de 
mannen om 15.00 uur hun derde 
wedstrijd in de nacompetitie tegen 
Swift Arnhem. 

Programma 
handbal

Zaterdag 18 maart:
15.30 u:  FIQAS E3 – Lelystad
16.25 u:  FIQAS D3 – Lelystad
17.10 u:  FIQAS D2 – Lelystad
Zondag 19 maart:
10.00 u:  FIQAS F1 – NEA
10.45 u:  FIQAS E1 – JHC
11.40 u:  FIQAS E2 – WeHaVe
12.35 u:  FIQAS meisjes C1 – 
 Leidsche Rijn
13.30 u:  FIQAS dames 1 – 
 Bevo (Eerste Divisie)
13.35 u:  FIQAS jongens C2 – 
 Lacom’91

15.00 u:  FIQAS heren 1 - Swift Arnhem
 (Eredivisie, nacompetitie)
15.00 u:  FIQAS jongens A1 – E&O 
 (Jeugd Divisie), Proosdijhal
15.05 u:  FIQAS heren 3 – Sittardia
16.10 u:  FIQAS meiden B1 – Lotus, 
 Proosdijhal 
16.20 u:  FIQAS jongens C1 – 
 Volendam (Jeugd Divisie)
16.20 u:  FIQAS meiden A2 – 
 Leidsche Rijn 
17.35 u:  FIQAS meiden A1 – VVW 
 (Jeugd Divisie)

Nagenoeg alle wedstrijden worden 
gespeeld in sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg. Enkele vinden 
plaats in de Proosdijhal Kudelstaart. 
Publiek is van harte welkom.

Wedstrijdturnen halve finale 
Goud voor Ranya en zilver 
voor Jet van SV Omnia
Aalsmeer - Zondag 12 maart vond 
de halve finale van de regio Noord-
Holland plaats in sporthal Bever-
wijk. Deze wedstrijd was alleen voor 
de niveaus D1 en D2. Na twee voor-
wedstrijden in het rayon hadden 
negentien turnsters van SV Omnia 
2000 zich geplaatst voor deze hal-
ve finale. In de categorie instap D2 
turnden vier Omnia-turnsters. Al-
le vier leverden ze een mooie pres-
tatie door bij de beste tien van de 
29 deelneemsters te eindigen. Amy 
Raadschelders eindigde op de 10e 
plaats met 52.325 punten. Sophie 
Does wist met haar brugoefening 
een tweede plaats te scoren en in 
het eindklassement plaatste ze zich 
net naast de medailles op de zes-
de plaats met 52.800 punten. Alisa 
Kockelkorn viel net wel in de prij-
zen want zij eindigde met 0,25 punt 
meer dan Sophie op de vijfde plaats. 
Ranya Hnassay behaalde de eerste 
plaats op de balk en eindigde totaal 
op de eerste plaats met een mooie 
score van 54.075 punten. 
Deze eerste plaats deelde ze met 
Noë Kayser van I-turn uit Amstel-
veen en hierdoor krijgt Ranya haar 
gouden medaille pas in handen bij 
de volgende wedstrijd. Door deze 
goede prestaties mogen ze alle vier 
door naar de regiokampioenschap-
pen. In de categorie pupil 1 D1 turn-
den drie Omnia-turnsters: Roosma-
rijn de Rond da Silva Futre, Mara 
Meijer en Dieuwertje Gerritsma. Van 
de 29 deelneemsters in deze cate-
gorie eindigde Roosmarijn op de 
19e plaats met 50.675 punten. Dieu-
wertje werd 14e met 51.700 punten 
en Mara eindigde op de 9e plaats 
met 52.775 punten. Mara en Dieu-
wertje hebben zich geplaatst voor 
de regiokampioenschappen. In de 
categorie pupil 1 D2 turnden in een 
deelnemersveld van 27 turnsters vijf 
Omnia-turnsters: Fabienne Hom-
ma, Noa Smits, Nada Hnassay, Riva 
Smits en Sanne Klein. Noa eindigde 
op de 16e plaats met 51.350 punten. 
Fabienne liet een hele mooie sprong 
zien en behaalde hier de 2e plaats! 
In het eindklassement eindigde 
ze als 15e met 51.550 punten. Na-
da, die dit seizoen debuteert op de 
wedstrijden, behaalde met 52.175 
punten de 12e plaats. Riva Smits liet 
een hele mooie balkoefening zien 
en behaalde bij dit toestel met een 
score van 14.400 de eerste plaats. 
In het eindklassement eindigde ze 
op de 9e plaats met 53.025 punten. 

Sanne Klein wist met een score van 
53.875 punten de vijfde plaats te be-
halen en won daarmee een medail-
le. Sanne, Riva en Nada hebben zich 
geplaatst voor de finale van de Re-
gio.
In de categorie pupil 2 D1 turn-
den voor SV Omnia Lotus Baardse 
en Ayanna Hardjoprajitno. Ze be-
gonnen hun wedstrijd op de even-
wichtsbalk. Van de 27 deelneem-
sters eindigde Lotus met 49.900 
punten op de 19e plaats en Ayanna 
op de 17e plaats met 50.475 punten. 
Beiden zijn niet door naar de Regio. 
In de categorie jeugd D2 turnden 
vijf Omia-turnsters: Maud Sanders, 
Tessa van den Haak, Fenna Voorn, 
Britt Beelen en Jet van Kooten. 
Van de 28 deelneemsters eindigde 
Maud op de 23e plaats met 45,575 
punten en Tessa op de 22e plaats 
met 45,800 punten. Fenna wist op 
de sprong een eerste plaats te be-
halen, maar helaas mislukte het op-
hurken bij de brug zodat ze in het 
eindklassement op de 21e plaats 
kwam met 46,375 punten. Britt had 
bij de vloeroefening een blackout 
en vergat twee onderdelen te tur-
nen. Hierdoor gingen er bij het cij-
fer van de vloer vier punten af en 
kreeg Britt dus een score ver bene-
den haar kunnen. In totaal eindig-
de Britt op de 19e plaats met 46.800 
punten. Jet behaalde op de brug 
een eerste plaats met 14.000 pun-
ten. In het eindklassement eindigde 
ze op een mooie tweede plaats met 
52.750 punten. Een zilveren medail-
le voor Jet met maar 0,025 punt ver-
schil met de eerste plaats. Jet mag 
als enige van deze categorie voor 
SV Omnia door naar de regiokam-
pioenschappen. 
Trainsters Anneke Nap, Mariët Tas, 
Ilse Sandifort en Gerda Kockelkorn 
kunnen tevreden terugkijken op de-
ze halve finale van de Regio met vier 
medailles en tien turnsters die zich 
geplaatst hebben voor de finale van 
de Regiokampioenschappen, die op 
zaterdag 8 april gehouden wordt in 
de Sport-Experience Hal in Amster-
dam-Sloten. 

Onderlinge competitie
Alle turnsters van het Wedstrijdtur-
nen van SV Omnia 2000 bereiden 
zich nu voor op de finale van de on-
derlinge competitie die op donder-
dag 23 maart plaats zal vinden in 
gymzaal de Baccara in de Bacca-
rastraat. 

De dames van FIQAS in actie tegen United. Foto: www.kicksfotos.nl

Spannende wedstrijden Heren 1 en Dames 1

Winst-weekend voor FIQAS
Aalsmeer - Een prachtig handbal-
weekend hebben de twee hoogste 
ploegen van FIQAS mogen beleven. 
Zowel Heren 1 als Dames 1 pakten 
na spannende wedstrijden de winst. 
Beide teams speelden thuis in De 
Bloemhof na elkaar. Het leverde een 
volle sporthal op waar de gemoede-
ren hoog opliepen. Want, wat waren 
de ploegen aan elkaar gewaagd!
Als eerste betraden de Heren 1 van 
FIQAS het veld tegen Quintes. De 
Aalsmeerse ploeg was vorige week 
de nacompetitie gestart met verlies 
tegen OCI Lions. Met deze neder-
laag nog in het achterhoofd waren 
de Aalsmeerders er op gebrand om 
ditmaal de winst te pakken om bij te 
blijven in de hoogste gelederen. Te-
genstander Quintes bood goed ver-
zet. De strijd ging gelijk op, maar de 
mannen van FIQAS bleven gecon-
centreerd tot de laatste minuut. De 

voorsprong telkens van een enkel 
punt werd niet uit handen gegeven. 
Uitslag: 26-20 voor Aalsmeer.
Na deze opsteker was het aan Da-
mes 1 van FIQAS om de vreugde in 
Aalsmeer te verhogen of niet… Ja 
hoor, ook deze meiden waren op 
‘oorlogspad’. Tegenstander United 
Breda wist goed verzet te bieden, 
maar Aalsmeer was in deze eerste 
divisie-strijd de beste. De rust gin-
gen de teams in met 11-6 voor FI-
QAS en uiteindelijk gaf het score-
bord 28-20 aan, voor Aalsmeer! Een 
geweldig resultaat. En daarna nog 
goed nieuws. Doordat PSV verloor 
bij Z.A.P. zijn de Aalsmeerse dames 
ook nog eens een plaats gestegen 
en staan nu vijfde! Op naar de vol-
gende wedstrijd. Aanstaande zon-
dagmiddag 19 maart om 13.30 uur 
tegen Bevo in De Bloemhof aan de 
Hornweg. 

Twaalf sjoelers Aalsmeer 
naar NK individueel
Aalsmeer - Zaterdag 11 maart was 
de derde en laatste voorronde van 
afdeling West in Heemskerk. Na de-
ze laatste voorronde is duidelijk ge-
worden welke sjoelers rechtstreeks 
naar het NK Individueel in Barne-
veld mogen op 15 april. Sjoelclub 
Aalsmeer was deze keer met maar 
liefst 20 sjoelers present. Petra Hou-
weling is bij de Dames A afdelings-
kampioen geworden met 141,00 ge-
middeld. Cock Tukker is 3e gewor-
den in de Heren A. Hans van Leeu-
wen werd kampioen bij de Heren B. 
In de C-Klasse een Aalsmeers po-
dium met Paul van den Berg, Kees 
Kuypers en Marry Verhoeven. Wim 
Eijlers werd 5e en Elisa Houweling 
11e. In de D-Klasse werd Karin Ge-
leijn 4e, Sjaak Siebeling 5e en Theo 
van Leijden 15e. Kees Verbruggen 
veroverde brons in de einduitslag in 
de E-Klasse, vlak voor Henk Brozius 

(4e) en Mariëtte van der Vlugt (5e). 
Wijnand Springin’tVeld werd 7e, Ja-
cob van ’t Hof 8e, Thijs Brozius 9e 
en Cock van der Vlugt 12e. Mirjam 
van den Berg werd 6e in de F-Klas-
se en Gazi Orscek 2e in Klasse H. 
Naar het NK mogen van Sjoelclub 
Aalsmeer: Petra Houweling, Cock 
Tukker, Hans van Leeuwen, Paul van 
den Berg, Kees Kuypers, Marry Ver-
hoeven, Karin Geleijn, Sjaak Siebe-
ling, Kees Verbruggen, Henk Brozi-
us, Mariëtte van der Vlugt en Gazi 
Orscek.

Competitieavond
Vanavond, donderdag 16 maart, 
staat weer een competitieavond op 
het programma voor alle sjoelers. 
Deze wordt gehouden in het Dorps-
huis in Kudelstaart en begint om 
20.00 uur. Voor informatie en uitsla-
gen: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeerse delegatie bij 
SGA schaaktoernooi

gespeeld en is toegankelijk voor 
een ieder die 50 jaar of ouder is. Er 
doet traditiegetrouw een Aalsmeer-
se delegatie mee aan dit toernooi. In 
groep D won Rob van Haaften knap 
van de hoger gerate Hans Frielink. In 
groep C had Hans Pot een knappe 
plus remise tegen de sterke Tejo Ha-
gen en Jan van Willigen won van een 
van de weinige vrouwen die mee 
doen, namelijk Ti de Jong. Clements 
Koster won overtuigend van Wil-
lem de Ruig uit Almere. In groep B 

scoorde Ferry Weverling een wat te-
leurstellende remise tegen de pen-
ningmeester van de SGA, Fred Ber-
gen. Vorig jaar had Ferry bijna deze 
groep gewonnen, maar was helaas 
een ronde verhinderd en kwam net 
dat halfje tekort. In de sterke A pou-
le won Ben de Leur zijn eerste partij 
tegen Wim van Hoek en mag het als 
beloning komende woensdag opne-
men tegen de sterke Fide Meester 
Aron Kohler.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Woensdag 8 maart is 
het SGA open senioren toernooi ge-
start. Met zo’n 120 deelnemers het 

grootste schaaktoernooi van Am-
sterdam en omgeving. Het toer-
nooi wordt op zeven woensdagen 



Veldkorfbalcompetitie
Gegroeid VZOD met 
vertrouwen kunstgras op
Kudelstaart - Het vlaggenschip van 
de Kudelstaartse korfballers begon 
afgelopen zaterdag aan haar laatste 
wedstrijd van het zaalseizoen 2016-
2017. Een seizoen dat zich voor-
af vooral kenmerkte door de sterk-
te van de poule in de tweede klas-
se. Het zou dus naar verwachting 
een hele kluif worden om in het ge-
weld mee te doen. En dat was een 
pittige opdracht als relatieve nieu-
weling voor het tweede jaar in de-
ze klasse. Maar toch was het vori-
ge week al zeker dat lijfsbehoud een 
feit was. VZOD heeft in de belangrij-
ke wedstrijden de benodigde over-
winningen binnengesleept (behal-
ve in de slechte wedstrijd tegen Tri-
as uit) en zich mede door het bo-
nuspunt behaald tegen GKV weer 
verzekerd van de tweede klasse in 
het volgend seizoen. Dat is ook het 
streven van de ambitieuze korfbal-
vereniging die groeit in aantal leden 
en tegelijkertijd ook wil groeien in 
kwaliteit. Een plek in de eerste klas-
se is het volgende doel en gezien de 
potentie, ook bij de jeugd, behoort 
dit zeker tot de mogelijkheden. De 
wedstrijd van zaterdag ging in prin-
cipe om de bekende baard, maar de 
sporthal van Velocitas zat lekker vol 
en door de muziek waren de ambi-
ance en de sfeer prima. VZOD/FI-
QAS speelde met rouwbanden om-
dat in de week voorafgaand hun 
ere-voorzitter Kees P. Tichelaar en 
tevens één van de oprichters van de 
korfbalclub op 86-jarige leeftijd was 
overleden. Velocitas, getraind door 
een oud trainer/coach van de Ku-
delstaarters, was van zins hun ei-

gen publiek te verwennen en VZOD 
met een zo groot mogelijk neder-
laag naar huis te sturen. Het team 
van trainer/coach Cor Loef wenste 
hier echter niet aan mee te werken 
en bleef keurig in het kielzog van 
Velocitas. Het verschil bleef in de 
eerste periode op twee doelpunten 
tot groot ongenoegen van de coach 
van Velocitas. Nog in de eerste helft 
moest Thomas van de Zwaard we-
gens een blessure het strijdtoneel 
verlaten en zijn prima vervanger 
was Vincent Algra. Hiermee boette 
VZOD wel weer aan reboundkracht 
in. In de laatste fase vóór rust ga-
ven de Leiderdorpers gas en zelfs 
een zondagsschot vanaf de midden-
lijn ging er op slag van rust nog in. 
Aan de Kudelstaarters om het ver-
schil van vijf na rust niet groter te la-
ten worden. Dit lukte de Kudelstaar-
ters ook want zeven minuten voor 
het eind prijkte er een achterstand 
van vier treffers op het scorebord. 
Echter, toen gaf Velocitas gas en 
liet zien dat het niet voor niets op 
de tweede plaats stond. Zij zijn effi-
ciënter in de afronding waar VZOD 
meer moeite heeft met scoren. Het 
bevreemd dan ook niet dat Veloci-
tas dit zaalseizoen ruim 100 treffers 
meer heeft gescoord dan de Ku-
delstaarters. Hier valt voor het team 
van coach Loef nog wel wat winst 
te behalen. Uiteindelijk finishte de 
wedstrijd op een geflatteerde 28-18 
en gaat VZOD/FIQAS zich opmaken 
voor het vervolg van de veldcompe-
titie waar zij, ook in de tweede klas-
se, op een keurige tweede plaats 
staat.

Klaar voor de start. Foto: www.kicksfotos.nl

Zonnige Westeinderloop!
Aalsmeer - Zondag was de jaarlijk-
se Westeinderloop van Atletiekver-
eniging Aalsmeer. De belangstelling 
voor de loop was goed. Mede door 
het zonnige weer kreeg de club op 
het laatste moment nog vele aan-
meldingen. Gekozen kon worden uit 
afstanden van 5 of 10 kilometer. Het 
merendeel van de deelnemers koos 
voor de 5 kilometer, maar ook een 
groot aantal atleten uit Aalsmeer en 
verre regio gingen de strijd (ook met 
zichzelf) aan op de 10 kilometer.
Voordat de heren en dames van start 
mochten voor hun afstanden, was 
het eerst de beurt aan de jeugdige 
atleten om te presteren tijdens de 
Kids Run. De animo voor deze loop 
voor jongens en meisjes was prima. 
Een grote groep kinderen gingen 
van start voor 1 kilometer lopen op 
de atletiekbaan aan de Sportlaan. 
Ze werden aangemoedigd door 
(groot)ouders en broertjes en zus-
jes. Geweldig om te zien hoe deze 
jeugd zich inzet voor ‘hun’ sport en 
natuurlijk proberen te winnen. Bij de 
meisjes van 5 t/m 8 jaar was Lisanne 
Vredevoort het snelst met 4:47 ge-
volgd door Saartje Rewijk met 4:54 
en Laura Piket met 5:06. Bij de meis-
jes van 9 t/m 12 jaar kwam Juna van 
der Waall als eerste over de finish 
met 3:51, tweede werd Mette Smit-
huis met 4:02 en derde werd Sarah 
Piket met 6:00. In de categorie jon-
gens van 5 t/m 8 jaar werd Iloy Buf-
fing eerste met 4:02. Naast hem op 
het podium stonden Stijn Vermeulen 
met 4:21 en Robin van der Laan met 

4:23. Bij de jongens 9 t/m 12 jaar 
waren plek 1, 2 en 3 voor respectie-
velijk Finn Rademaker 3:26, Daniel 
Winkels 3:29 en Rink Rewijk 3:42.
Voor de Westeinderloop voor vol-
wassenen was een mooi parcours 
uitgezet door de gemeente. De 
deelnemers gaven na afloop aan 
genoten te hebben van de run en 
van de route. 
Bij de dames 45+ was het podi-
um na 5 kilometer voor Yildiz Kurt 
23:28, Els Raap 24:50 en Suzanne 
Wiertsema 25:20. Bij de heren tot 
45 jaar waren posities 1 t ot 3 voor 
Matthijs Horlings 18:55, Sander Eijs 
19:32 en Damian Florek 21:25 en 
bij de heren 45+ voor Jan Pieter 
Baars 19:16, John van Laar 20:45 en 
Alex Scheurwater 23:45. Bij de da-
mes tot 45 jaar won Erica Belandi 
met 40:43 de 10 kilometer, gevolgd 
door Mandy Plasmeijer in 45:43 
en Odeke Lam in 48:02. Bij de da-
mes 45+ was het podium voor Es-
ther Visscher 49:25, Linda Jonker 
49:36 en Simone Boerlage 51:00. Bij 
de heren tot 45 jaar waren posities 
1 tot 3 voor Leander van Diggelen 
36:40, Tomasz Majkowski 38:54 en 
Iwan Keizer 41:07. Bij de heren 45+ 
voor Erwin Metselaar in 38:33, And-
res van Beek 39:48 en Aldert Ver-
huisen 40:13. Het bestuur en al-
le vrijwilligers van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer kunnen terug kijken 
op een geslaagd evenement. Prima 
verlopen, mooie resultaten. Kijk voor 
meer informatie en foto’s en alle uit-
slagen op www.avaalsmeer.nl.

Biljartvereniging Aalsmeer
Goede week voor teams 
van de dagcompetitie
Aalsmeer - Een goede week voor 
de Dagcompetitie van Biljartvereni-
ging Aalsmeer. Alle drie de teams 
wisten de punten in de Roerdom-
plaan te houden. Het team van Har-
ry Batenburg en zijn teamgeno-
ten spande de kroon door alle vier 
de wedstrijden te winnen van Wes-
terhaven en 48 punten liet note-
ren. Henk Bos had 24 beurten no-
dig tegen Alhons Ledoux. Harry Ba-
tenburg had 22 beurten nodig te-
gen Chris Koot en Dorus v/d Voort 
heeft 24 keer aan de tafel gestaan 
en liet Adrie Jansen achter met een 
tekort van 23 caramboles. Henk v/d 
Sluis won nipt van Arie Meyer in 29 
beurten. Eindstand: Aalsmeer C 48 
en Westerhaven B 29 punten. Het 
team van Arnold Heuzen behaalde 
drie keer winst en een klein verlies. 
Arnold maakte het in 17 beurten 
Arie Brunt moeilijk. Wim Berghoef 
verloor zijn partij tegen Dirk Scher-
penzeel, Wim Nederstigt had totaal 
geen moeite met Wijnand v/d Wou-
de en was in 16 beurten klaar. Fred 
Pol had geen probleem met Alain 
Wey. Eindstand: Aalsmeer B 45 en 
Sport A 24 punten. Bij het team van 
Wil Piet waren het Wijnand Knol en 
Flip Eskes die de 12 punten binnen 
haalden tegen ROAC spelers Henk 
Diseraad en Cor Castelijn. Wil Piet 
had veel beurten nodig tegen Henk 
Brozius die een flink aantal caram-
boles minder moest maken, uitein-
delijk remise. Jacco v/d Laarse die 
de zieke Piet de Ridder verving kon 
geen vuist maken tegen Jos v/d 
Poel en moest genoegen nemen 
met 7 punten. Eindstand: Aalsmeer 
A 42 en Roac C 36 punten. De thuis-
wedstrijd in de avondcompetitie le-
verde Team Spaargaren tegen Ja-
cobswoude de zoveelste overwin-
ning op. Paul v/d Aar had tegen Re-
mi van Veen wat meer beurten no-
dig dan normaal, maar de volle 
winst was er. Teun Verkaik maakte 
een serie van 17 in zijn laatste beurt 
en maakte daarmee zijn 84 caram-
boles. Hans Spaargaren en zijn te-
genstander Hans Roos waren aan 
elkaar gewaagd, beide 84 caram-
boles. Hans maakte in zijn laatste 
beurt touche door met zijn hand 
de bal aan te raken, dat beteken-
de einde wedstrijd voor Hans met 

2 caramboles tekort. Tegenstander 
Hans Roos maakte daar gretig ge-
bruik van om zijn laatste 7 caram-
boles te maken en zo de 12 punten 
te pakken. Eindstand: Aalsmeer 33 
en Jacobswoude 25 punten. Ook het 
team van Arnold Heuzen hield het 
volle winst in Aalsmeer door BV De 
Heul te verslaan met 36 om 19 pun-
ten. Wim Berghoef had in 26 beur-
ten genoeg om Corne van Egmond 
te verslaan. Arnold Heuzen deed 
dat in 24 beurten met een moyenne 
van 3.50 tegen Piet van Zelst. Joop 
Houtman kom niet achter blijven en 
liet Bert Boots achter met 19 caram-
boles van te maken 49. Eindstand: 
Aalsmeer 36 en De Heul 19 pun-
ten. In de uitwedstrijd tegen De Plas 
was het de 26 jarige Dennis Sas-
sen die zijn 228 caramboles tegen 
Wim Besselse in 13 beurten liet no-
teren met een moyenne van 17.53 en 
een serie van 68. Wim Besselse zet-
te daar tegen over 107 caramboles 
en moest de partij aan Dennis laten. 
Teun van Leeuwen kwam niet verder 
dan 54 caramboles tegen Wim Vork 
in 19 beurten. Een lichtpuntje was 
er voor Ton Bocxe, hij wist de par-
tij tegen Marco Mank in winst om te 
zetten. Eindstand: BV De Plas 29 en 
Aalsmeer 22 punten. Het drieban-
denteam was naar Roelofarends-
veen afgereisd waar Theo Volkerts 
de 12 punten binnen haalde tegen 
Jan v/d Voet. Henk Floor ook, hij liet 
zijn 12 punten noteren tegen Nico 
Spierenburg. Ton v/d Laarse die de 
hoogste serie had deze avond kon 
niet verhinderen dat Jan v/d Meer 
met de eer ging strijken. De pun-
ten waren wel voor Aalsmeer, Eind-
stand: Roelofarendsveen 23 en 
Aalsmeer 29 punten. Henk v/d Sluis 
en zijn team waren op bezoek bij BV 
De Schelp, waar Jan Ganzevles zijn 
winst behaalde op Hein Disseldorp 
in 27 beurten. Joost Dekker kwam 
van zijn 55 te maken caramboles er 
3 tekort tegen Remy van Domme-
len die 12 punten pakte. Teamlei-
der Henk v/d Sluis nam het op te-
gen Damien Koek (beide 49 caram-
boles). Het was Damien die Henk 
met een tekort van 5 caramboles 
liet zitten en een klein verlies voor 
Aalsmeer. Eindstand: BV De Schelp 
30 en Aalsmeer 29 punten.

2e Run for Kika in het Bos
Amstelland - In het Amsterdamse 
Bos in Amsterdam vindt op 1 okto-
ber de tweede editie van Run for Ki-
Ka plaats. Team Stijn loopt dit jaar 
ook mee. Het team bestaat uit vrien-
den en familie van de vijfjarige Stijn 
die vecht tegen leukemie. 
“Afgelopen jaar werd de diagnose 
acute lymfatische leukemie gesteld. 
Ons leven stortte in. Sindsdien staat 
alles in het teken van Stijns ziekte. 
Je probeert een zo normaal moge-
lijk leven te leiden, maar regelmatig 
word je met je neus op de feiten ge-
drukt. Na vijf maanden zijn wij weer 
begonnen met werken, maar niks 
valt te plannen. Geen week loopt 
hetzelfde. Wij kijken machteloos toe 

hoe Stijn alle behandelingen moet 
ondergaan”, vertelt Astrid, de moe-
der van Stijn. De ouders van Stijn 
roepen iedereen in Amsterdam en 
omgeving op in actie te komen voor 
KiKa. “Met Team Stijn willen wij on-
ze zoon een hart onder de riem ste-
ken en geld ophalen voor een heel 
goed doel. Onderzoek naar kinder-
kanker kan écht verschil maken.” 
Het hardloopevenement Run voor 
KiKa is op 1 oktober. Ren 5 of 10 ki-
lometer als team of alleen. Voor de 
kinderen is er de KidsRun van 1 ki-
lometer en tal van leuke activiteiten. 
Kijk voor meer informatie en aan-
melding op de website www.runfor-
kika.nl

Diamonds honkbal op 
bezoek bij Thamen
De Kwakel - Op zaterdag 18 maart 
zullen de spelers van de Amsterdam 
Diamonds Baseball Academy tij-
dens hun oefenprogramma gebruik 
maken van de velden van Honk- en 
Softbal Vereniging Thamen aan de 
Vuurlijn. Zowel de aspiranten als de 
junioren spelen die dag een wed-
strijd tegen de Scimitars Academy 
uit Bussum. Later dit seizoen komen 
de Diamonds ook nog een regulie-
re competitiewedstrijd spelen aan 
de Vuurlijn.
In de Diamonds teams spelen 
ook drie jongens uit Uithoorn en 
Aalsmeer. Bij de aspiranten is dat 
Lucas Vos en bij de junioren spe-
len Daniël Vos en Lucas Blonk. Stuk 
voor stuk talentvolle honkballers die 
de afgelopen jaren gescout werden 
bij Thamen en de overstap maakten 
naar de Diamonds. In Nederland zijn 
zes Baseball Academies die volgens 
het KNBSB meerjaren opleidings-
plan zorgen voor het opleidingstra-
ject van honkbaltalenten in de re-
gio. Dat betekent dat de beste jonge 
honkballers in de regio onder ver-
antwoordelijkheid van de KNBSB 
worden geselecteerd en binnen de 
honkbalschool worden opgeleid. De 
talenten trainen professioneel en 
spelen wedstrijden op topniveau, 
waardoor zij zich optimaal ontwik-

kelen. Na hun opleiding binnen de 
honkbalschool stromen de talenten 
uit naar de deelnemende topsport-
verenigingen, of vervolgen zij hun 
opleiding in de USA.
Thamen is dan ook zeer verheugd 
deze vier jeugd topteams te mogen 
ontvangen. Voor een ieder die ken-
nis wil maken met deze prachtige 
sport is dit een uitgelezen kans om 
leuke honkbalwedstrijden te zien. 
Vanaf 10.00 uur is iedereen van har-
te welkom bij Honk- en Softbal Ver-
eniging Thamen aan de Vuurlijn 24 
in De Kwakel. Voor meer informa-
tie : www.thamen.info of www.dia-
mondsbaseball.nl

Essy wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 22 maart 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 8 maart is gewonnen door Es-
sy van Es met 5649 punten, gevolgd 
door Piet Voorn met 5274, Ruud 
Bartels met 5269 en Ria Pieterse 
met 5193 punten. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De volgende kaart-
avond van Allen Weerbaar is maan-
dag 20 maart. Klaverjasliefhebbers 
en jokeraars worden weer welkom 
geheten in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. De inleg is 1,50 
euro per persoon. De kaarten wor-
den verdeeld om 20.00 uur, de deu-
ren gaan vanaf 19.30 uur open voor 
inschrijving, koffie en thee..
Tijdens de laatste kaartavond werd 
er flink gestreden om de prijzen, 
er waren heel kleine verschillen. 
De winnaars waren Paul Könst met 
5256, Henny Wahlen met 5226, Ton 
Könst met 5100, Anton v/d Polder 
met 5096 en Maarten v/d Vaart met 
5095 punten. De poedelprijs was 
voor Gradus van Vuren en de mar-
senprijs ging naar Wijntje Heijink. 
Bij het jokeren is Jopie de Vries eer-
ste geworden en Marty Groenendijk 
werd laatste.

Kees de Lange 
wint bij darten

Aalsmeer - De competitie verliep 
voor darter Kees de Lange afgelo-
pen dinsdag zeer verrassend. Hij 
had maar een matige score maar wel 
met vaak de dubbel één als uitgooi. 
En als je dat lukt, kan je toch eerste 
worden! Zijn tegenspeler Sebastiaan 
Dolk gooide wel een 106 uit, maar 
kon daarna geen pijl meer in het 
bord krijgen. Het lukte hem maar niet 
meer. Aan het einde van de avond 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 17 
maart is er weer koppelkaarten bij 
Buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 

Iedereen is van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrijving. 
Het kaarten op vrijdag 10 maart is ge-
wonnen door Kees Meekel met 5343 
punten. Op twee Ben Blom met 5336 
punten en op drie is Cees Lof geëin-
digd met 5224 punten. De poedelprijs 
was voor Wil Jak met 3960 punten.

Jong voetbaltalent aan de 
bal bij mini-clinic RKDES
Kudelstaart - Een prachtig plaatje 
was te zien op de vroege ochtend 
in Kudelstaart. Een stroom papa’s 
en mama’s op de fiets naar RKDES 
waar hun kroost hun eerste balletje 
ging trappen. RKDES organiseer-
de onder leiding van Mr. AZ, Mi-
chael Buskermolen, een clinic voor 
de jeugd uit groep 2 en 3 van de ba-
sisschool. Michael is in zijn jonge ja-
ren begonnen bij RKDES en via de 
voetbalschool van AZ profvoetballer 
geworden en na 16 jaar in het eerste 
team gekroond tot mister AZ. 
Onder Michael’s inspirerende lei-
ding gingen 65 jongens en meisjes 
aan de slag om te proeven aan de 
voetbalsport. Zes verschillende trai-
ningsvormen werden afgewerkt in 
acht groepen. Van 2 tegen 2, dribbe-
len, overschieten tot penalty-schie-
ten, alle facetten van voetbal kwa-
men aan bod. Met rode wangen en 
in opperste concentratie deed ie-
dereen zijn uiterste best onder toe-
ziend oog van heel veel trotse pa-
pa’s en mama’s. Na afloop ontvin-
gen alle kids nog een goodie-bag 
van RKDES en was er vers fruit met 
dank aan J.O.G.G.

Nog drie trainingen
Voor alle mini’s die na deze clinic 
nog meer zin hebben om te voet-
ballen zijn er nog drie trainingen die 
ze gratis bij kunnen wonen. Op za-
terdag 18, woensdag 22 en zater-
dag 25 maart mogen de jongens en 
meisjes met de mini-training mee-
doen. Aanmelden voor deze drie 
trainingen kan via de mail: mini-
commissie@rkdes.com. Ook jon-
gens en meisjes die niet bij de mi-
ni-clinic aanwezig konden zijn, maar 
wel graag kennis willen maken met 
de voetbalsport kunnen zich natuur-
lijk aanmelden voor deze trainingen!

Cheques voor Handbalschool 
en Omnia van Schipholfonds
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heb-
ben Schipholfonds bestuursleden 
Heleen Kuijten en Floris Vels een 
bedrag van ruim 75.000 euro uitge-
reikt aan organisaties actief op het 
gebied van sportief bewegen in de 
omgeving van Schiphol. Het was 
de eerste uitreiking van 2017 en 
van deze twee nieuwe bestuursle-
den. Het Schipholfonds is een initi-
atief van Amsterdam Airport Schip-
hol en heeft als doel de maatschap-
pelijke betrokkenheid van de lucht-
haven met de omgeving tot uiting 
te brengen. Handbalschool Am-
stelland kreeg 5.000 euro om hand-
balmaterialen aan te schaffen. De-
ze handbalschool in Aalsmeer is vo-

rig jaar opgericht om jeugdleden ex-
tra trainingen te geven. Beginners 
maar ook gevorderden zijn welkom 
en talent wordt gescout. De kinde-
ren worden begeleid door vrijwillige 
coaches en trainers. Voor de aan-
schaf van trampolines heeft sport-
vereniging Omnia 2000 het mooie 
bedrag van 5.250 euro overhandigd 
gekregen. 
Het Schipholfonds steunt projec-
ten die als thema sportief bewegen 
hebben. Voor dit thema is gekozen 
omdat bewegen bij uitstek mensen 
verbindt en bijdraagt aan goede ge-
zondheid. Meer informatie is te vin-
den op de website www.schiphol-
fonds.nl

bleek hij als zevende geëindigd te 
zijn. Ben van Dam werd tweede. Hij 
wist maar net aan van Peter Bak-
ker te winnen, dus Peter werd derde. 
Franklin Dolk werd vierde. Hij won 
weer van zijn vader Hans, die in een 
eerdere strijd met Henk v/d Stroom 
gelijk op ging. Het werd dan ook 1-1, 
maar Hans won de set toch nog met 
een uitgooi van 72, dus werd hij vijf-
de en Henk zesde. Er is iedere dins-
dagavond darten in ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. De compe-
titie begint om 20.00 uur en deelna-
me kost 2,50 euro per keer. De zaal is 
vanaf half acht open.

De Geluksvogels. Het hele jaar door 
op de woensdagavond in het Dorps-
huis, aanvang 20.00 uur. Op 8 maart is 
Jan Ramp eerste geworden met 5367 
pnt, gevolgd door Gerda Raadschel-
ders met 5318 en Jan Raadschelders 
met 5067 pnt. De poedelprijs was deze 
week voor Ton Schouten met 3901 pnt.
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