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Aalsmeer - Onder leiding van verslaggever en gespreksleider Peter
Maarsen is donderdag 8 maart
het eerste verkiezingsdebat in
een serie van drie gehouden. In
de veilingzaal van The Beach werden de zeven lijsttrekkers ‘aan de
tand gevoeld’ over wonen, economie en participatie. Luchthaven Schiphol kwam aan de orde, evenals integratie en huisvesting van arbeidsmigranten en gesproken is over toerisme en watersport.
De avond had een vrij rustig verloop. Er werd een enigszins afwachtende houding aangenomen. Het was dan ook de eerste
kennismaking voor de aanwezigen met de lijsttrekkers en de
speerpunten van hun partijen.
En misschien was het eerste ‘optreden’ in de strijd om de zetels er
ook debet aan dat het vuur er niet
vanaf spatte. Bovendien hebben
de zeven fracties een groot aantal
zelfde onderwerpen waar zij zich
de komende vier jaar voor willen
inzetten. Allen willen een stevig
geluid richting luchthaven Schiphol, voldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen,
meer aandacht voor groen in de
wijken en duurzaamheid wordt
hoog in het vaandel gezet.

Kattenmysterie
in Dorp
Aalsmeer - Vorige week werd in
de krant een bericht geplaatst
over drie vermiste katten van een
familie in het Centrum. De familie Rommerts mist op dit moment twee gitzwarte katers en
een schildpadpoes. De katten en
de poes zijn verdwenen vanaf
de omgeving rond het Weteringplantsoen. De familie denkt dat
iemand de dieren binnenhaalt en
houdt. Vorige week zondag verdween ook zomaar lapjespoes
Carlijn uit de nabijgelegen Weteringstraat. Het lijkt toeval, maar is
dit ook zo? Naar aanleiding van
deze twee oproepen kreeg de redactie opnieuw een mailtje over
een vermiste kat. Ook de kat van
Marinka Hartog uit de Weteringstraat is plots niet meer thuis gekomen.
De eigenaren hebben nu onderling contact en hopen dit ‘mysterie’ op te kunnen lossen. Hopelijk betreft het hier een kattenliefhebber en geen kattenhater. Misschien toch wel een idee om katten en poezen in het Centrum ’s
nachts binnen te houden.

Evenementen en identiteit
Natuurlijk hebben CDA, VVD, HAC,
D66, Absoluut Aalsmeer, PvdA
en GroenLinks ook elk hun eigen
standpunten en inzichten over
hoe Aalsmeer de komende vier
jaar bestuurd zou moeten gaan
worden. Het CDA bijvoorbeeld wil
onder andere betere busverbindingen van en naar Kudelstaart, de
VVD pleit voor meer ruimte voor
‘lokale’ evenementen, HAC gaat
zich sterk maken voor een Havo/
Vwo-vestiging in de gemeente,
heeft D66 burgerparticipatie hoog
in het vaandel staan, is het behoud
van de eigen identiteit voor Absoluut Aalsmeer van groot belang,
maakt de PvdA zich hard voor gelijke kansen voor iedereen en zijn
de principes van GroenLinks duurzaamheid en circulaire economie.

en heren die (in eigen vrije tijd,
naast een reguliere baan) uw/
jouw stem willen laten horen in de
gemeenteraad! Gisteren, woensdag 14 maart, was het tweede debat in Place2Bieb in Kudelstaart en
hoofdthema’s waren: sociaal domein, sport, kunst en cultuur en
leefomgeving.

Schapen weer
terug de wei in

Herenweg, nabij de Ambachtsheerweg. Het hek van hun landje
zou openstaan. Agenten zijn ter
plaatse gegaan, maar hebben
niet op hoeven treden. Een passant had de totaal zeven schapen al naar een wei weten te
drijven en het hek weer dichtgedaan.

Debat in gemeentehuis
Aanstaande maandag 19 maart
vindt het laatste verkiezingsdebat in het gemeentehuis plaats en
dan staan de centrumvisie, lokale
lasten, bestuur en dienstverlening
centraal. Ook dit debat staat onder
leiding van Peter Maarsen en publiek wordt de mogelijkheid gegeven vragen te stellen. De avond
begint om 20.00 uur.
Nog geen keuze gemaakt, nog
geen idee voor welke partij uitAandacht
eindelijk het vakje rood gekleurd
De belangstelling van ‘onafhanke- wordt? Dan zeker gaan kennismalijke’ inwoners was overigens niet ken, luisteren en vragen stellen! Elheel groot, terwijl de lokale poli- ders in deze krant meer over de
tiek toch veel aandacht zou moe- verkiezingen en alle deelnementen krijgen. Het zijn deze dames de partijen.

Kudelstaart - Op vrijdag 9 maart
kreeg de politie om acht uur
in de morgen twee meldingen
over loslopende schapen op de

INLOOP/INFORMATIEAVOND
BESTEMMINGSPLAN DEELGEBIED 6
GREEN PARK AALSMEER
Op maandag 26 maart 2018 organiseert de gemeente
een inloop/informatieavond over de bestemmingsplannen
“Green Park Aalsmeer, deelgebied 6” en “Royal FloraHolland
Centrum, Oost en OLV”. Het gebied van deze plannen is
globaal gelegen tussen de Middenweg, N201, Legmeerdijk,
Zwarteweg en de Molenvlietweg. De Ongestoorde Logistieke
Verbinding (OLV) Greenport is ook onderdeel van dit
gebied.
U bent tussen 19.30-21.00 uur van harte welkom in het
gemeentehuis om vragen te stellen en in gesprek te gaan
met bestuurders en medewerkers van de gemeente.
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Aalsmeer.

Goed werk
Goed wonen
Goed onderwĳs
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor 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
OLGA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Kerkdiensten

Zondag 18 maart
Almere. Organist: Cees VerAalsmeerse Cama Gemeente
schoor.
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zon- Levend Evangelie Gemeente
dag 10u. Dienst met dhr. Arno - Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. SamenPost.
komst. Spreker: Herman Boon.
Alphakerk Amstelland
Babyoppas en aparte bijeen- In Dorpshuis Kudelstaart.
komsten voor kinderen. DoZondag 10u. Dienst. Spreker:
venvertolking en vertaling in
Jan Sjoerd Pasterkamp. Babyhet Engels.
oppas, kinder- en tienerwerk
Ned. Geref. Kerk
aanwezig.
- Het Lichtbaken, AalsmeerderChristelijke Geref. Kerk
weg 751, Rijsenhout. Zondag
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. ZonDiensten om 10u. met ds. J.
dag Diensten om 10u. en
Trommel uit Alphen a/d Rijn
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
en 16.30u. met ds. K.D. HuizinOppasdienst kinderen 0-3 jaar
ga uit Hoorn.
en zondagsschool voor jeugd
RK Karmelparochie
basisschool.
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Doopsgezinde Gemeente
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
- Zijdstraat
55.
Zondag
geen viering. In Karmelkerk:
10u. Dienst met ds. Ruth
Zondag om 9.30u. EucharisHoogewoud. Collecte: Veertieviering m.m.v. klein koor en
tigdagentijd project. Op14u. Poolse dienst met Krzyspas op aanvraag: oppas@
ztof. Woensdag 21 maart om
dgaalsmeer.nl
18u. Kruisweg (Poolse dienst).
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Diensten om 10u. en 16.30u.
Diensten Heilige Maria van
Protestantse Gem. Nederland
Egypte kerk. Zaterdag 17.30u.
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
Avondgebed. Zondag 10u.
247. Zondag 10u. Dienst met
Goddelijke liturgie.
ds. W.T. Knoeff uit Hoofddorp.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Hervormde Gemeente
- Ontmoetingskerk, SchouwAalsmeer
straat. Zondag 10u. Dienst met
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
ds. A. Mak.
Zondag 10u. Dienst met prop.
A.J. Treur uit Vinkeveen. Orga- Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
nist: R. van Delft.
Zondag 10u. Dienst met dhr. A
Oost: Oosterkerk, Oosteinderv/d Stoel uit Amsterdam.
weg 372. Zondag Dienst om
10u. met W. ten Voorde uit RK St. Jan Geboorte

Kleding, sjaals, sokken en kaarten

er oo

o e r is i

Aalsmeer - Op vrijdag 16 maart
liggen er weer stapels warme
wollen truien en sokken in de verkoopstand van het Rode Kruis
Aalsmeer die deze dag opgesteld
staat bij Albert Heijn aan het Poldermeesterplein in Oost. De ijzige koude dagen zijn nog maar
net voorbij, de schaatsen staan
weer in het vet en liggen weer
op zolder en de lente dient zich
al aan. Een mooi tijdstip voor het
Rode Kruis om de wintercollectie
mooie, dikke wollen truien, sjaals
en sokken in de uitverkoop te
doen. In een overvolle verkoopstand zullen weer de door ouderen vervaardigde kleding, sjaals,
sokken, tafellakens, kinderkleertjes, felicitatiekaarten en nog heel
veel meer spulletjes liggen. Naast

alle winterspullen is er uiteraard
ook heel veel te koop voor het
voorjaar, voor Pasen of voor Moederdag. Genoeg keuze voor iedereen.
Nieuw handwerkmateriaal
De opbrengst van deze verkoping zal weer worden besteed
aan de aanschaf van nieuw handwerkmateriaal, zodat het sociale werk van het Rode Kruis voortgang kan vinden. Op zoek naar
een warme trui, een wollen sjaal
of (geiten) wollen sokken of een
cadeau voor Pasen of Moederdag? Kom dan vrijdag kijken en
kopen bij het Rode Kruis in de Albert Heijn op het Poldermeesterplein. De verkoop begint om 9.00
uur en zal duren tot 17.00 uur.

ee t een naaste met
s chische ro lemen
Amstelland - Heeft u een naaste met psychische problemen?
Leven met iemand met psychische problemen heeft vaak ook
voor u grote gevolgen. Voor u
als partner, ouder, zoon, dochter, zus, broer, vriend(in) zijn vragen als ‘hoe kan ik met de problemen omgaan, hoe geef ik steun
en zorg ik ook goed voor mezelf?’
belangrijk. Met deze vragen kunnen familieleden en naastbetrokkenen bij Prezens terecht tijdens
het familiespreekuur. In deze individuele gesprekken staat u zelf
centraal. Ook kan deelgenomen
worden aan de groepscursus voor
familieleden en andere naast-

betrokkenen. De groepscursus
wordt gegeven in samenwerking
met Mantelzorg en Meer. Deze
groepscursus ‘Omgaan met psychische klachten’ start op dinsdag
3 april van 14.00 tot 16.30 uur in
De Amstelmere aan de Laan van
de Helende Meesters 433 in Amstelveen. De cursus bestaat uit totaal acht bijeenkomsten en is bedoeld voor inwoners van Amstelland. Deelname is kosteloos. Voor
meer informatie over het familiespreekuur en de groepscursus
en voor aanmelding kan contact
opgenomen worden met Prezens
via 088-7885015 of via preventie@prezens.nl.

lke dinsdagmorgen ko fie en thee

aar o en h is in e
en o er

Aalsmeer - Op 20 maart is het precies 35 jaar geleden dat het open
huis in de Open Hof kerk van start
ging. Dat is zeker een felicitatie
waard, niet alleen voor de bezoekers maar ook voor de vrijwilligers!
Het blijkt tot op de dag van vandaag dat deze koffieochtenden,
die worden gefinancierd door de
Diaconie van de Open Hof Kerk,
toch in een grote behoefte voorzien. De ochtenden worden goed
en trouw bezocht, men vindt het
fijn om elkaar te ontmoeten voor
een gesprek en de gezelligheid.
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Eucharistieviering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
elke
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op
19 maart met drs. Bert Piet.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Op
20 maart met Peter Slagter
over de wijsheid van Prediker..

Dit alles dankzij de inzet van vele vrijwilligers die elke week weer
actief zijn om deze bijeenkomsten mogelijk te maken. Voor wie
het Open Huis nog niet kent: Elke
dinsdagmorgen van 9.45 tot circa
11.30 uur zijn inwoners van harte
welkom in Het inloophuis van de
kerk, gevestigd in Het Baken aan
de Sportlaan 86. Hier is een ieder
welkom die behoefte heeft aan
contact en een gesprek over alledaagse dingen, dit alles onder het
genot van een kopje koffie of thee,
welke gratis worden verstrekt.

Aalsmeer - Van 8 tot en met 14
april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats.
De Hartstichting is op zoek naar
zoveel mogelijk collectanten, ook
in Aalsmeer, om geld op te halen
voor een bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo
kunnen meer levens worden gered. Dit jaar is het mogelijk om
op drie verschillende manieren te
collecteren.
Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisa-

o eochten
in icht a en
Rijsenhout - Op dinsdag 20
maart zijn belangstellenden weer
hartelijk welkom in Het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg
in Rijsenhout voor een gezellige koffieochtend. De gezamenlijke kerken trakteren op koffie
en thee. Vanaf 10.00 uur staan de
warme drankjes klaar. Kerkelijk
gebonden of niet, inwoners worden uitgenodigd eens binnen te
stappen. Rond half twaalf gaat
een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij Klaas Kersloot via
0297-323774 of bij Elsa Sluijs via
0297-320323.

Aalsmeer Zingt
in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 25 maart
is er om 10.00 uur een zangdienst
in de Hervormde Oosterkerk aan
de Oosteinderweg. In deze dienst
zal meer dan anders muziek en
samenzang uit diverse bundels
de aandacht krijgen. Sinds dit jaar
zullen de zangdiensten van de
Dorpskerk en de Oosterkerk worden gepresenteerd onder hetzelfde logo: ‘Aalsmeer Zingt’ en wisselend plaatsvinden in beide kerken. Dit keer dus in de Oosterkerk met dominee S. Zijlstra uit
Haarlem als voorganger. Organist
Frank Baggerman zal de samenzang begeleiden. Tevens is er medewerking door de groep Crosspoint die eveneens onder leiding van Frank Baggerman staat.
Iedereen is uiteraard van harte
welkom!
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Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 6
maart is Wim Roodenburg te gast
geweest bij OVAK. Het Parochiehuis zat goed vol en de aanwezige leden genoten van de prachtige serie oude foto’s over de middenstand van Aalsmeer Dorp
vanaf begin 1900. Vooral de verhalen bij de foto’s zorgden voor
herkenning en ook soms tot aanvulling vanuit de zaal.
Het goede nieuws aan het einde
van deze heel geslaagde middag
was dat het aantal vertoonde foto’s nog maar de helft was en Wim
Roodenburg daarom zeker nog
een keer terug komt bij OVAK.

tie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo
kunnen meer levens worden gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak
onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten
biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend
netwerk van burgerhulpverleners
én AED’s die zijn aangemeld bij
het landelijk oproepsysteem, kunnen jaarlijks naar schatting 2500
levens gered worden. Inwoners
vanaf 16 jaar die willen collecteren
kunnen zich aanmelden bij Sandra Bos via sandra72bos@gmail.
com, telefonisch via 06-40088979.
Of via www.hartstichting.nl/ikcollecteer of bel met 070-3155695.

oor

Presentatie boswachter
Op dinsdagmiddag 20 maart komt
een boswachter met een presentatie over het Amsterdamse Bos.
Menig Aalsmeerder kent het bos
van vroeger, toen het vooral bij
mooi weer een geliefd bos was
waar hele families naar toe fietsten om te recreëren, maar ook om
te hardlopen en te wandelen. De
presentatie gaat ook over de natuur, de vogels en de dieren van
het Amsterdamse Bos. De themamiddag wordt gehouden in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
en begint om 14.00 uur. OVAK leden zijn van harte welkom!

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 ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL
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Zaterdag eerbetoon aan Black Sabbath

Oude Meer - Zaterdag 17 maart
staat er een spetterend eerbetoon aan Black Sabbath op het
Shack programma. Deze Britse band wordt door velen beschouwd als de eerste metalband, waarvan Ozzy Osbourne en
Ronnie James Dio de bekendste
leden waren. De band heeft in de
loop der jaren vele verschillende
bezettingen gehad waarin alleen
guitarist Tony Lommi de constante was. Andere leden waren onder andere Ian Gillan, Glenn Hughes (Deep Purple) en Cozy Powell, die werd gezien als een van
Engelands beste hardrockdrummers.
Uiteraard hoort ook Black Sabbath thuis in het rijtje van de ongeëvenaarde undercoversessie.
Gitarist David Aferiat heeft een
stel muzikale giganten om zich
een verzameld en samen brengen ze een megavette ode aan
Black Sabbath. En als dan Thomas
Meeuwis de zangpartijen op zich
neemt, dan kun je er gerust van
uit gaan dat dit donders goed is!
Topmuzikanten
Zondag 18 maart mag The Shack
een topband uit België verwelkomen op het podium: Steven Troch
Band. Een dijk van een band! De
Mechelaar Steven Troch werd al
vroeg besmet met het bluesvirus en behoort zeker en vast tot
de beste mondharmonicaspelers van de Benelux. Diep onder
de indruk van zijn fraaie harmonicaspel waren ze al in The Shack

toen hij daar twee keer op het podium stond. Troch bespeelt op
veelzijdige en ook originele wijze
zijn mondharp. Zijn originaliteit
is dan ook van een hoog niveau.
Zijn nieuwe band bestaat uit jonge gepassioneerde topmuzikanten uit de Belgische/Nederlandse
rootswereld: Liesbeth Sprangers
op bass, Steve Van Der Nat op gitaar en King Berik op drums. Deze groep muzikanten, simpelweg
Steven Troch Band genoemd, zet
samen een dijk van een sound
neer! Deze sympathieke Belg
staat met zijn band garant voor
een muzikale zondagmiddag vol
passie, speelvreugde én humor!
The Rolling Stones
Zes supergetalenteerde muzikanten in een schitterende tribute
aan The Rolling Stones. Voor uitverkochte zalen en met heel veel
succes heeft deze band getoerd
in Nederland en onder andere op
Bonaire. Zondag 25 maart staan
ze in The Shack en reken maar dat
dit een fantastisch mooie Stones
middag gaat worden. Alle hits
uit alle tijden komen voorbij. Een
band die staat als een huis!!
The Shack is zaterdag 17 maart
open vanaf 20.00 uur. Aanvang
undercoversessie Black Sabbath
is om 21.00 uur. Entree: 10 euro.
Zondag 18 maart open 15.00 uur.
Aanvang Steven Troch Band om
16.00 uur. Entree: 10 euro.
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

Zondagmiddag afsluiting seizoen

Klassiek van Lyda’s Ladies
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 18 maart
verzorgt het koor ‘Lyda’s Ladies’
een concert in het Oudkatholieke
kerkje aan de Oosteinderweg. De
werkgroep klassieke muziek van
Kunst en Cultuur Aalsmeer heeft
dit koor gevraagd een spetterend
einde te verzorgen van seizoen
2017-2018. Na diverse instrumentale ensembles van hoog niveau
nu een vocaal ensemble. Dit jaar
vonden veel jonge musici de weg
naar Aalsmeer waar zij een podium vonden voor hun passie, klassieke muziek. De werkgroep vindt
het belangrijk om met name jonge musici deze ruimte te geven.
Steeds meer mensen vinden dan
ook de weg naar het Oudkatholieke kerkje en genieten daar van
de kwaliteit van het gebodene
en het plezier van de jonge uitvoerenden. Lyda’s Ladies vormen

samen een muzikaal ensemble
die een repertoire heeft met een
breedte van klassiek tot close harmony, van gospel tot pop. De dames zullen het publiek op zondag 18 maart verrassen met een
mooi afwisselend programma.
Het concert begint om 15.30 uur.
Jong talent
De werkgroep is al bezig met
het nieuwe seizoen. Uiteraard
is er de zoektocht naar jong talent en wordt er vooral gekeken
naar de afwisseling. Het programma wordt later bekend gemaakt
maar belangstellenden kunnen
zich al melden bij wjmstreng@
hotmail.com. Via dit mailadres
wordt u op de hoogte gehouden.
En uiteraard kunt u via de site van
KCA en de Nieuwe Meerbode alle
informatie krijgen.

▲

Zondagmiddag Steven Troch
Band live in The Shack

15 MAART

‘Volle bak’ bij De Jonge Heertjes

Dance Classics Show weer
feest van herkenning!
Aalsmeer - Het was voor de heren van de Dance Classics Show
de eerste thuiswedstrijd van het
jaar afgelopen zondag 11 maart
in De Jonge Heertjes in het Centrum. Maar, de routine was er nog
en misschien nog veel belangrijker: de zin en het plezier in het
plaatjesdraaien, een quiz houden
en allerlei spelletjes spelen. Het
vele publiek, ‘volle bak’, heeft genoten van dit gezellige en dansvolle samenzijn en Kees en Marcel zelf ook hoor! Heerlijk om de
platenbakken te neuzen, muziek
‘van toen’ weer eens te horen en

leuk om zoveel bekenden te ontmoeten. De komende maanden
gaan de heren van de Dance Classics Show verder op tournee door
Aalsmeer. De volgende locaties
komen eraan: Zotte Wilg aan de
Uiterweg, N201 aan de Zwarteweg, Vleghaar (mini middag) in
de Chrysantenstraat, Anna Kerk
en ondermeer het Westeinder Paviljoen. En zet alvast 13 oktober
in je agenda voor het grote eindfeest in The Beach. Kaarten hiervoor zijn te reserveren via www.
danceclassicsshow.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Blooming Beach Aalsmeer, internationaal beachvolleybaltoernooi. Tot en met 18 maart.
Zaterdag kwartfinales en zondag finales.
Ouderensoos in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Speelavond DES in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout,
19.30u.
Ondernemersavond ‘Ondernemen = Topsport’ in The
Beach, Oosteinderweg 247a
vanaf 19.30u.
Laatste gemeenteraadsvergadering voor verkiezingen in
gemeentehuis vanaf 20u.
Expositie foto’s van Tobias Rothe in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij Fysiotherapieprakijk,
Kudelstaartseweg. Open: Dagelijks 8 tot 18u.

Bewerkte covers en eigen nummers

16 MAART

Aalsmeer - Na een geweldig optreden van Shaking Patsy van bijna twee weken geleden is er aanstaande zaterdag 17 maart weer
een live band in café Joppe te
zien. Trash is een bluesrockband
oorspronkelijk uit Leiden. De
band speelde in de jaren zestig
en zeventig voornamelijk in het
westen van het land met nummers van John Mayall, Cuby and
the Blizzards, Ten Years After, Jethro Tull, Ansley Dunbar en vele anderen. De muziek van de
band bestaat tegenwoordig voor
een deel uit bewerkte covers (Ten
Years After, Cuby & the Blizzards,
Ansley Dunbar en Cream) en uit
eigen werk. In 1974 is de band

17 MAART

Trash Bluesrockband
zaterdag live in Joppe

uit elkaar gegaan en na meer dan
40 jaar weer bij elkaar gekomen.
De band bestaat op de bassist na,
nog steeds uit dezelfde personen
met op gitaar Jarco Hekman, op
toetsen Jacques Haasbeek, op
zang Gerben Rijpma en op drums
Adriaan Wirtz. Cok Martijn, die in
de jaren zestig en zeventig roadmanager van de band was, neemt
nu de baspartijen voor zijn rekenning. Emile Bellaard vervult allerlei diensten ten behoeve van de
band en ondersteunt waar nodig.
Het optreden van de Trash Bluesband begint aanstaande zaterdag rond 21.30 uur in Joppe en
de toegang tot het café in de Weteringstraat is zoals altijd gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Stemapparaat
‘Boston’ vanaf € 12,95
NIEUW:

Diverse ukelele’s

van ‘Ortega’ € 69,-

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Kindergitaar ‘Gomez’
(3/4 en 1/2) vanaf € 69,TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Postzegel(ruil)beurs in Parochiehuis, Gerberastraat van
9.30 tot 15u.
Landelijke compostdag met
rondleiding door Energiefabriek Bij Meerlanden, Rijsenhout, 9-14u.
Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open. Iedere zaterdag 11 tot
16u.
In gesprek met de VVD. Bank
vanf 12u op Poldermeesterplein in Oosteinde.
Expositie Bloemrijke kunst
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. T/m 25 maart
iedere zaterdag en zondag
open 13-17u.
Opening nieuwe expositie
‘Natuur in alle toonaarden’ in
Oude Raadhuis, Dorpstraat 9
om 16u. met gedichten door
Anne Possel. Expositie duurt
tot en met 29 april. Open: donderdag tot en met zondag 14
tot 17u.

Cabaretier Rayen Panday
met ‘Fenomeen’ in Bacchus
val. Sindsdien speelt hij op verschillende festivals en podia in
theaters door het land. Zijn tweede avondvullende programma
‘Vrijspraak’ was in 2014 te zien in
Bacchus. Van de try-out van zijn
voorstelling ‘Fenomeen’ kan op
zaterdag 24 maart genoten worden in het knusse culturele café in de Gerberastraat. De entree is 12 euro. Aanvang cabaretavond is 21.00 uur, Bacchus open
vanaf 20.30 uur. Kaarten voor deze voorstelling zijn te reserveren
via www.cultureelcafebacchus.nl
of telefonisch na 18.00 uur: 0297342657.

18 MAART

Heropening buurthuis Het
Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77
in Oude Meer vanaf 15u.
Klassiek concert met Lyda’s Ladies in Oudkatholieke kerk,
Oosteinderweg vanaf 15.30u.
Belgische Steven Trock Band
live in The Shack, Schipholdijk,
Oude Meer v/a 16u.

19 MAART

Rondreisjury op bezoek bij
Videoclub in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Kaartavond Allen Weerbaar
in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Derde en laatste verkiezingsdebat in gemeentehuis. O.a.
over Centrumvisie. Aanvang:
20u.

Verkoop Rode Kruis bij AH op
Poldermeesterplein, 9 tot 17u.
Kaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis aan de Dreef 1 vanaf 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg van 20 tot 24u.
ACOV brengt Johannes Passion m.m.v. The New Symphonics in Urbanuskerk, Bovenkerk vanaf 20u.

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

Aalsmeer - Rayen Panday speelt
‘Fenomeen’ op zaterdag 24 maart
tijdens de KCA cabaretavond in
cultureel café Bacchus. Een fenomeen beschrijft de wereld, zoals
mensen die ervaren, niet perse
zoals die bestaat. Een fenomeen
kan ook duiden op een bijzonder begaafd persoon of een opvallend verschijnsel. Rayen vindt
zichzelf geen fenomeen. Hij beschrijft alles zoals het is, maar
wel op fenomenale wijze! Rayen Panday, geboren in Zaandam
en oud rechtenstudent, won in
2008 de persoonlijkheidsprijs van
het Groninger Studenten Festi-

Winter Gabberland, Early
hardcore in N201, Zwarteweg,
22-05u.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
ronde 11 in Proosdijhal, Kudelstaart v/a 19u.
Voetbalpubquiz o.l.v. Tom van
Hulsen bij RKDES Kudelstaart,
in kantine Wim Kandreef vanaf 20u.
Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat vanaf
21u.
Eerbetoon aan Black Sabbath
in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer vanaf 21u.
Bluesrockband Trash live in café Joppe, Weteringstraat vanaf
21.30u.

20 MAART

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Koffie in Het Lichtbaken, Rijsenhout vanaf 10u.
35 Jaar open huis in Open Hof
kerk, ingang ’t Baken, Sportlaan 86. Elke dinsdag koffieochtend van 9.45 tot 11.30u.
Boswachter te gast bij OVAK
in Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 14u.
Klaverjasavond Ons Aller Belang in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.

21 MAART

Gemeenteraadsverkiezingen.
Stembureaus open van 7.30
tot 21u.
Inloop in Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 9.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Bewonersavond Rijsenhout
over allerlei ontwikkelingen in het dorp in De Reede,
Schouwstraat vanaf 20.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.

22 MAART

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout vanaf
19.30u.
Toneel door TOBO ‘Plezier
voor vier’ in Noorddamcentrum, Noorddammerweg te
Bovenkerk. Ook op 23, 24 en
25 maart. Aanvang alle avonden 20.15u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.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 gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in
de commissievergadering kan een burger het woord voeren
over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is
dat niet mogelijk. In de commissievergadering krijgt een
inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de leden toe te
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer
binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat
we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover
nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft
aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed
te informeren over zaken die uw directe leefomgeving
aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net
wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw
mobiele 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 omgevingsvergunningen 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 binnen een vaste termijn aan te geven wat
het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt
zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente
constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft,
kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot
een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat 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 statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld:
zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres,
waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP)
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de 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

GeboorteDatum
datum beschikking

Landveld
den Hamer

29-08-1979
31-07-1959

C.A.
J.

07-03-2018
07-03-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift
hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te
ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel
over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder
“Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar
in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van 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

GeboorteDatum
datum voornemen

Cochlovius

01-06-2014
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S.

07-03-2018

Goliński
Płoszaj
Verwaijen
van der Ven
van Klinken
van Tol

E.A.
M.P.
T.K.
S.
E.
M.

22-08-1977
18-01-1982
05-08-1976
01-02-1997
26-05-1970
21-12-1971

05-03-2018
05-03-2018
07-03-2018
07-03-2018
05-03-2018
05-03-2018

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 burgerzaken 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.
BALIES GEMEENTEHUIS OP WOENSDAG
21 MAART OM 14.00 DICHT
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 21 maart gaan alle balies in het
gemeentehuis om 14.00 uur dicht en is er geen
avondopenstelling.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de
verkiezing van de gemeenteraad. U bepaalt als kiezer wie
er de komende vier jaar de gemeente gaan besturen. Laat
uw stem niet verloren gaan. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u op woensdag 21 maart 2018 ook
stemmen voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.
Geen stempas ontvangen of kwijt?
Vraag dan zo snel mogelijk een vervangende stempas
aan. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 16 maart met uw DigiD op onze website. U kunt ook op het gemeentehuis
een vervangende stempas aanvragen. Neem een geldig
identiteitsbewijs mee. De laatste dag waarop dit kan is
dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur.
Hoe en waar kunt u stemmen?
Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in Aalsmeer uw
stem uitbrengen. U mag alleen stemmen als u ook uw
identiteitsbewijs laat zien. De stembureaus zijn open van
7.30 uur tot 21.00 uur.
Overzicht stemlocaties
NH Wijkcentrum ‘t Anker
Oosteinderweg 273 A
Bovenlanden
Zorgcentrum Aelsmeer
Molenpad 2
Centrum
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
Centrum
Buurthuis Hornmeer
Dreef 1
Hornmeer
p.c.b.s. De Graankorrel
Schweitzerstraat 136
Kudelstaart
Clubgebouw VZOD
Wim Kan Dreef 2
Kudelstaart
R.K. Antoniusschool
Zonnedauwlaan 59
Kudelstaart
Proosdijhal *
Edisonstraat 6
Kudelstaart
Gezondheidscentrum
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer Oost
Oosteinde
Gebouw De Mikado
Catharina-Amalialaan 66
Oosteinde
Buurthuis ‘t Middelpunt
Wilhelminastraat 55
Oosteinde
Solidoe De Dolfijn
Baccarastraat 3
Stommeer
Wijkcentrum ’t Baken
Sportlaan 86
Stommeer
Wijksteunpunt Seringenhorst Parklaan 27
Stommeer
Wellantcollege MBO Aalsmeer Linnaeuslaan 2
Stommeer
* Stembureau niet toegankelijk voor mindervaliden.
Kunt u zelf niet stemmen? Geef een volmacht af
Dat kan alleen als die ander zelf ook in Aalsmeer stemt.
U moet beiden voor de gemeenteraad of voor het referendum stemmen. Vul de achterkant van de stempas in voor
het afgeven van een volmacht. Dat kan tot op de dag
van de verkiezingen. Geef de gemachtigde uw stempas
en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een kopie
van een identiteitsbewijs kan ook via een Smartphone
worden getoond.
Lijsttrekkersdebat op 19 maart
De gemeente organiseert verschillende verkiezingsdebatten, zodat u nader kennis kunt maken met politieke
partijen en kunt horen waar ze voor staan. Op 19 maart
vindt het derde debat plaats in het gemeentehuis. U bent
allen van harte welkom. De avond is vrij toegankelijk en
begint om 20.00 uur.
Test uw politieke voorkeur met mijnstem.nl
Ga naar aalsmeer.mijnstem.nl en kijk welke partij het
beste bij uw ideeën past.

Kijk voor meer informatie op internet
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/verkiezingen, www.kiesraad.nl, www.referendum-commissie.nl of
www.elkestemtelt.nl.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
21 MAART EN PASEN
Verkiezingen 21 maart
Het gemeentehuis sluit woensdag
21 maart om 14.00 uur.
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (30 maart)
is het gemeentehuis geopend.
Pasen
Maandag 2 april (tweede paasdag)
zijn het gemeentehuis en
Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
AANKONDIGING VAN TE VERWIJDEREN
VAARTUIGWRAKKEN
- Aan de Uiterweg te Aalsmeer ter hoogte van perceel 9
ligt al geruime tijd een gezonken speedboot met een
blauw dek. Dit vaartuig lig vast met een kettingslot.
- Aan de Stommeerkade te Aalsmeer ter hoogte van
perceel nummer 7 ligt al geruime tijd een gedeeltelijk
gezonken witte zeilboot.
Volgens artikel 5:24A van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden
een vaartuigwrak in openbaar water te hebben. De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.31 van de
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe
te passen, door deze vaartuigen op 28 maart 2018 uit
het openbaar water te verwijderen, mee te voeren en op
te slaan. Artikel 5.29 en 5.30 van de AWB zijn ook van
toepassing. Dit betekent dat de gemeente deze vaartuigwrakken na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen.
De rechthebbenden krijgen de gelegenheid hun vaartuig
te verwijderen en wel t/m 27 maart 2018. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente
Aalsmeer tel. 0297-387575. Stamnummer 38403.
Vervolg op volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 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
hebbende 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 inzage krijgen in de stukken op
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken
via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende 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 donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw
vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het 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 burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

15 maart 2018

Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
GREEN PARK AALSMEER, DEELGEBIEDEN 9 EN
10, LOGIESVOORZIENING ARBEIDSMIGRANTEN
DEELGEBIED 9 JAPANLAAN
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevings-vergunning hebben verleend voor
het realiseren van een logiesvoorziening ten behoeve van
arbeidsmigranten in deelgebied 9 van Green Park Aalsmeer (zaaknummer: Z-2016/067937). De projectlocatie
bevindt zich aan de Japanlaan, naast nummer 17. In het
gebouw komen 58 kamers met in totaal 166 bedden. Het
totaal aantal bedden kan tijdens piekmomenten uitgebreid worden tot maximaal 200 bedden. Op het terrein
worden 65 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Bovengenoemde ontwikkeling past niet binnen de bestemming van het thans geldende bestemmingsplan
‘Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10’. De gronden
waarop de logiesvoorziening gerealiseerd wordt hebben
de bestemming ‘Bedrijf-2’. Binnen deze bestemming zijn
sierteelt gerelateerde bedrijven en overige bedrijven toegestaan. Een logiesvoorziening past hier niet binnen.
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 16 maart 2018 t/m
27 april 2018 op de volgende wijzen voor een ieder ter
inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.
OIAVHB05xS-VG01, en
- via de gemeentelijke website: http://ro0358.ropubliceer.nl en
- in papieren vorm bij de receptie in het gemeentehuis
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie
open van 8.30-20.00 uur, en
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de vergunning te verlenen is mogelijk van 17 maart 2018 t/m
27 april 2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen
tegen dit besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Be-

stuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor
de behandeling van het beroepschrift en een eventueel
verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht
en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de
rechtbank Amsterdam.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet
een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening
is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
INSPRAAK CONCEPT VOORONTWERP
INRICHTINGSPLAN VVA-TERREIN
Het college van burgemeesters en wethouders stemde op
13 maart 2018 in met het concept voorontwerp inrichtingsplan VVA-terrein. Hierbij is besloten deze conform
de gemeentelijke participatie- en inspraakverordening
vrij te geven voor inspraak gedurende een periode van
vier weken. Het concept voorontwerp inrichtingsplan
VVA-terrein ligt van 16 maart t/m 12 april ter inzage
op het gemeentehuis Aalsmeer en bij de Balie Bouwen
van het raadhuis Amstelveen. Gedurende deze periode
kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer: postbus
253, 1430 AG Aalsmeer. De inspraakreacties dragen bij
aan een zorgvuldige vaststellingsprocedure en het college van B&W betrekt de reacties bij het opstellen van
het definitieve inrichtingsplan.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten
kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in
het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk.
U kunt een reactie 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.
- Kudelstaartseweg 214, 1433 GR (Z18-000708), het
aanleggen van een L-vormige steiger en het vernieuwen van een bestaande vlonder
- Touwslagerlaan 41, 1431 DE (Z18-000735), het wijzi-

gen van de beschoeiing ten behoeve van het realiseren van een ligplaats
- Aalsmeerderweg 307, 1432 CP (Z18-000744), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een mantelzorgwoning
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingetrokken:
- Citroenvlinderstraat 56, 1432 MG (Z-2018/012110),
het plaatsen van een vrachtwagen in de straat t.b.v.
verhuizing
- Ampèrestraat 48, 1433 KZ (Z-2017/054662), het aanleggen van een in- en uitrit
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:
- Hornweg 242, 1432 GT (Z-2018/006358), het uitbreiden van een bedrijfsruimte. De beslistermijn is
verlengd met zes weken.
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Jupiterstraat 24, 1431 XB (Z-2017/063410), het vernieuwen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 02-03-2018
- Hornweg 174 kavel 3, kadastraal bekend B 9577 (Z2018/003532), het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Verzonden: 02-03-2018
Geweigerde omgevingsvergunning,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit
kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in
het groene kader aan de onderkant van deze
- Hornweg 318 a, 1432 GT (Z-2018/005835), het plaatsen van een houten aanbouw aan de achterkant van
de woning. Verzonden: 05-03-2018

missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken
in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de
binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u
naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare
evenementen gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is
aangevraagd:
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z18-000728) Manege en Pensionstal Van Haastrecht, ontvangen 28 februari 2018
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z18-000728) Manege en Pensionstal Van Haastrecht, ontvangen 28 februari 2018

TER INZAGE
t/m 16-03-18 Besluit tot voornemen van aanwijzing
tot gemeentelijk monument het Wachthuisje, gelegen aan de Uiterweg 222.
t/m 23-03-18 Concept Algemene subsidieverordening
Aalsmeer 2018
t/m 19-04-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Stommeer, Zuiderkerk’
(NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbehorende stukken)
t/m 12-04-18 Concept voorontwerp inrichtingsplan
VVA-terrein
t/m 27-04-18 De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
mingsplan Green Park Aalsmeer, deelge(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
bieden 9 en 10, logiesvoorziening arDe agenda’s en verslagen van de vergadering van de combeidsmigranten deelgebied 9 Japanlaan
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Nieuwe Oud Nuus over bommenwerper,
Olympiërs en 100 jaar veilingen
Aalsmeer - In de nieuwe Oud
Nuus een verhaal met nieuwe informatie over de Britse Sterlingbommenwerper die op 17 december 1942 neerstortte in de
Westeinderplas bij Kudelstaart.
De geschutskoepel die zich achterin de staart bevond, blijkt gerestaureerd en wordt tentoongesteld in Assendelft. En van de berging van de bommenwerper zijn
unieke foto’s van het Duitse Zerlegebetrieb opgedoken. Te zien is
dat tientallen Kudelstaarters achter een speciaal gebouwd hekwerk staan toe te kijken. Het verhaal van sluit met de vondst van
resterende delen van de bommenwerper in de netten van visser Theo Rekelhof.
Predikant in ballingschap
Als je je tijdens het tweede stadhouderloos tijdperk hard maakte
voor de terugkeer van een Oranjetelg aan de macht, dan werd
de grond al snel te heet onder je
voeten. Jan Willem de Wijn beschrijft hoe dat gebeurde met de
Kudelstaartse predikant Laurentius Steeversloot.
In 1697 besteeg hij de kansel,
maar zes jaar later moest hij in
‘vrijwillige ballingschap’ uitwijken naar Hamburg. Hij wordt vervolgens beroepen naar Gouda
en Leiden, waar een van zijn geschriften wordt verboden omdat
hij het als papenhater al te bont
heeft gemaakt.

Aalsmeerse Olympiërs
Kees G. Eveleens gaat een halve
eeuw terug in de tijd. In 1968 deden maar liefst vier Aalsmeerders
mee aan de Olympische in Mexico. Atlete Tilly van der Zwaard,
roeier Piet Bon en zeilers Jan Bol
en Cor Groot.. Het artikel zoomt
in stuurman in de drakenklasse.
Bloemenexporteur Groot deed
met zijn ‘White Jewel’ aan de races in de Baai van Acapulco. Als
bestuurslid en voorzitter van de
Watersportvereniging Aalsmeer
was hij een toonaangevende
Aalsmeerder. Zijn naam leeft onder meer voort in de Cor GrootTrofee, een zilveren beker, tegenwoordig wisselbeker van de jaarlijkse drakenrace op de Westeinder. Een mooi eerbetoon aan een
Olympisch zeiler die nooit heeft
leren zwemmen…
Oosteinde en water
Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat de Oosteinderpoelpolder
werd drooggemalen. Jan Hofstra
belicht de ontwikkelingen sinds
1932, de periode waarin het polderbestuur voor keuzes werd gesteld als: stoom of diesel? Terwijl
uiteindelijk toch voor elektriciteit werd gekozen. Door de omlegging van de N201 werd extra
waterberging in de polder gecreeerd en kreeg het gemaal aan de
Machineweg meer te bemalen.
Annie Tas zond een foto in van
een wit huisje op de hoek van

Regionale actiedag op 24 maart

BN’ers en lokale bedrijven
steunen Let’s Make Memories

de Machineweg en Hornweg. Ze
vermoedt dat dit het tolhuis was
waar eerder over werd geschreven.
Immigratie = integratie
In de rubriek ‘Bijnamen’ ligt Marc
Vreeken toe hoe zijn overgrootvader in Aalsmeer de bijnaam
Willem Hoed kreeg. Jan Willem de
Wijn ontdekte in het Aalsmeerse
archief hoe Duitse immigranten
die zich in de achttiende eeuw in
Aalsmeer wilden vestigen, bij hun
inschrijving hun Duitse naam verloren en meteen een Nederlands
klinkende achternaam kregen.
Voorbeelden als Mühlmann die
Moleman werd en Buschermühle
werd Buskermolen. Blijkbaar gold
hier toen het fysieke motto: immigratie = integratie.
100 jaar Veilingen
Henk van Leeuwen heeft zich
met Jan Ran op de productie van
een 45 minuten durende video
over ‘100 jaar Aalsmeerse veilingen’ gestort. De première daarvan vindt plaats op maandag 16
april om 20.00 uur na de koffie in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Tevens wordt een extra
film vertoond uit de collectie van
Daan Offerman en Jaap Tromp.
Bezoekers krijgen voor 12,50 een
usb-stick mee waarop de veilingvideo staat. Cees van Dam brengt
een artikel over 100 jaar landbouwmechanisatie in Nederland

onder de aandacht. Daarin beschrijft J.M.G. van der Poel hoe
walviskaken werden gebruikt als
schurkpaal voor vee.
Oud Aalsmeer
Aandacht besteedt Oud Nuus natuurlijk ook aan de twee erelidmaatschappen van Jan Willem
de Wijn en Karin Eveleens voor 25
jaar respectievelijk als voorzitter
en secretaris van Oud Aalsmeer.
De Wijn is eind januari als voorzitter opgevolgd door Dirk Jongkind. Hij blijft echter als eindredacteur van het magazine Oud
Nuus verbonden met de stichting. De nieuwe Oud Nuus telt 28
pagina’s en is in de Aalsmeerse
boekhandels verkrijgbaar en kost
6 euro. Maar een lidmaatschap
van Oud Aalsmeer (met vier gratis nummers per jaar) kost slechts
21,20 euro. Aanmelden als lid
van Oud Aalsmeer kan door een
mailtje te sturen naar info@stichtingoudaalsmeer.nl

Aalsmeer - Bekende Nederlanders steunen de regionale actiedag Let’s Make Memories op zaterdag 24 maart. Aan het einde
van de spinningmarathon om
18.00 uur in de Studio’s Aalsmeer
reikt televisiepresentator Henny
Huisman prijzen uit aan de teams
die het meeste geld ophalen voor
Stichting Living Memories. Dit
goede doel maakt kosteloos audio- en videoportretten van terminaal zieke kinderen, als blijvende herinnering voor de nabestaanden.
Spinningmarathon
Aan de spinningmarathon doen
teams van maximaal vijf personen mee. Het gaat om ervaren en
onervaren spinners die de fietsen
tien uur draaiend moeten houden. Doordat de deelnemers elkaar mogen afwisselen, is het
een fysieke uitdaging voor iedereen. De teams halen geld op door
te zoeken naar sponsors. Gerard
Joling, presentatrice Marieke Elsinga en sportverslaggever Andy Houtkamp steken de spinners
een hart onder de riem in een
speciale videoboodschap.
Met hulp van lokale bedrijven
met een groot hart, wordt goed
voor de spinners gezorgd. Ze
krijgen op 24 maart een broodje
aangeboden door Bakkerij Vooges met daarop beleg van Tommy’s Fresh Foods. Groenteboer

gebr. Kreike uit de Zijdstraat in
Aalsmeer zorgt voor bananen. En
er is natuurlijk ook gedacht aan
een flesje sportdrank. Deze wordt
geleverd door slijterij en wijnhandel Wittebol.
Optredens
In de namiddag treedt in de Studio’s Aalsmeer imitator Menzo
Kortland op. Kortland won in december met imitaties van Guus
Meeuwis en Gers Pardoel de
Sound-Alike of Music Award van
3FM. Hij werd uitgeroepen tot de
beste imitatie-artiest van Nederland. Binnen- en buitenlandse artiesten komen voorbij in een optreden vol humor. Aansluitend is
er een optreden van de in de regio bekende Dennis de zingende DJ. Hij draait muziek en zingt
de gezelligste Nederlandstalige
hits. Iedereen is welkom bij deze gratis te bezoeken optredens.
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amstelveen komen op zaterdag 24
maart in actie voor Stichting Living Memories. De lokale omroepen uit deze gemeenten bundelen de krachten in een 12-uur
durende gezamenlijke uitzending vanuit de studio van Radio
Aalsmeer. Het volledige programma van de actiedag is te vinden
op www.letsmakememories.nu.
Via deze website kun je ook jouw
spinningteam nog doorgeven.
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‘Eenheid in verscheidenheid’

Zaterdag opening nieuwe expositie

Nog 2 weekenden ‘bloemen’
in galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Van klassieke stillevens tot modern werk, van uitdagende fotografie tot symbolisch design. De huidige expositie
in Galerie Sous-Terre biedt gevarieerd werk binnen een samenhangend thema: de wereld van bloemen en planten. De expositie is
nog twee weekenden te bekijken.
In de zomer van 2018 maakt Galerie Sous-Terre plaats voor het Flower Art Museum. In de aanloop
daar naartoe organiseert de galerie als voorproefje een tweetal exposities met kunstenaars die worden geïnspireerd door bloemen
en planten. De huidige expositie
bevat werk van meer dan 25 kunstenaars. Tezamen bieden zij een
veelkleurig en uiteenlopend palet aan beeldende kunst, fotografie en schilderkunst. De verbeelding van de bloem staat centraal
en vormt voor elke kunstenaar
op zijn of haar eigen manier een
leidraad. Bezoekers reageerden
tot op heden enthousiast op deze expositie. ‘Eenheid in verschei-

denheid’ is een term die bij velen opkomt. Naast het werk van
kunstenaars uit vele hoeken van
Nederland zijn er ook twee met
bloemen geïllustreerde en gesigneerde etsen van de beroemde Spaanse kunstenaar Salvador
Dalí te bewonderen. Deze zijn afkomstig uit een privécollectie en
worden eveneens te koop aangeboden.
De expositie is nog te bekijken
in de weekenden van 17 en 18
en 24 en 25 maart. De galerie is
zaterdag en zondag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur en doordeweeks op afspraak (tel. 0297364400 of info@galerie-sous-terre.nl). Het adres van Sous-Terre
is Kudelstaartseweg 1, tegenover
de watertoren.
Vanaf 31 maart opent hier een
nieuwe expositie. Ondertussen
wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen op het Flower Art
Museum, dat in juli open gaat.
Meer informatie over de expositie: www.sous-terre.nl.

Schilderij van Lenie Kamstra met de titel ‘Wild flowers’.

Oude Raadhuis: IJsland
en engelenvleugels

Concert Sursum Corda
met Saxofoonkwartet
Aalsmeer - Zaterdag 24 maart
geeft muziekvereniging Sursum
Corda met het Aalsmeers Saxofoonkwartet een concert in de
Doopsgezinde kerk.
Er is een mooi programma samengesteld. Bezoekers kunnen
luisteren naar Dublin Dances en
Rhapsody for Flute, een mooie
fluitsolo door Jasper Veltman onder begeleiding van het orkest.
Verder staan er mooie harmoniestukken op het programma zoals Pacific Dreams van Jacob de
Haan. Het concert is in samenwerking met het Aalsmeers Saxofoonkwartet. Het kwartet, opgericht in 1991, speelt sinds 2012
in de huidige samenstelling. Het
Aalsmeers Saxofoonkwartet is
een groot liefhebber van de muziek van de Argentijnse componist Astor Piazolla. Deze keer zullen ze het stuk ‘Soledad’ uitvoe-

ren. Het concert zal beginnen
en eindigen met een gezamenlijk optreden van Harmonieorkest en saxofoonkwartet. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor dit concert. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en
zijn aan de ingang te koop. Donateurs hebben een brief gekregen, voor hen is de toegang gratis. Kom luisteren 24 maart in de
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55.
Het concert begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Zoals altijd is de vereniging op
zoek naar nieuwe leden. Met elkaar muziek maken is een leuke hobby voor jong en oud.
De vereniging heeft diverse instrumenten beschikbaar.
Er zijn ook muzieklessen mogelijk. Stuur voor meer inlichtingen een mailtje naar:
info@sursum-corda-aalsmeer.nl

Van 10 tot en met 16 juni

Tobo ‘Plezier voor vier’
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO
speelt ‘Plezier voor vier’ van Richard Harris en Leslie Darbon van
donderdag 22 tot en met zondag
25 maart in het Noorddamcentrum in Bovenkerk.
George begint aan zijn vijftiger jaren, zijn seksuele viriliteit knaagt
aan hem en hij begint een affaire
met de vijfentwintigjarige Janet.
George’s echtgenote Clara voelt
dat er iets aan de hand is en probeert daar zo goed mogelijk mee
om te gaan. De vriend van Janet
Niek tolereert de frivoliteit van
zijn vriendin en doet het af als
‘slechts een fase’ waar ze doorheen moet en hij probeert uit de
situatie nog een slaatje te slaan.
En dan zijn er ook nog Sander, een
huisvriend van Clara, die haar van
welgemeende adviezen voorziet
en de vader van Janet, die de verwarring compleet maakt.
Met: Petra Dobbeling, Tom van
Doorn, Margriet Berger, Simon
Strijbos, Dick Nijman en Peter
Lichtenveldt. Regie: Dick Nijman.
Te zien van donderdag 22 tot
en met zondag 25 maart in het
Noorddamcentrum in Bovenkerk.

Aanvang alle avonden: 20.15 uur
Toegang 12,50 euro. Stoelen reserveren bij het Noorddamcentrum via 020-6416744 en via
kaartverkoop@toneelgroeptobo.
nl. Kijk voor meer informatie op
www.toneelgroeptobo.nl
Van links naar rechts: Simon Strijbos, Petra Dobbeling en Tom van
Doorn..

Korendag in Amstelveen
Aalsmeer - Voor de zevende keer
vindt zaterdag 17 maart de Korendag Amstelveen plaats in de
Paaskerk aan Augustinuspark 1.
Het belooft een héél interessante dag te worden. Zeer uiteenlopende gezelschappen zullen zich
presenteren, van groot tot klein
en van smartlap via pop naar
klassiek. Een dag die je niet wilt
missen. De organisatie presenteert een afwisselend programma en de akoestiek in de Paaskerk is prachtig! De korendag begint om 9.45 uur (zaal open vanaf 9.30 uur) met een welkomstlied
door de medewerkers.
Daarna kunnen bezoekers van
10.00 tot 18.00 uur genieten van
totaal zestien koren. Entreekaarten à 3,50 euro zijn aan de zaal
verkrijgbaar. Dit toegangsbewijs
blijft de gehele dag geldig. Tijdens de optredens is er geen toe-

gang tot de zaal. Er is beperkte
parkeergelegenheid. De Korendag Amstelveen is bedoeld als
een muzikale ontmoeting tussen
de koren en om de bezoeker kennis te laten maken met koren uit
de gemeente en de directe omgeving. Een dag vol muziek om
met een positief oor te luisteren
naar elkaars presentatie. Is uw belangstelling gewekt voor één van
de koren, dan is er beneden in de
ontmoetingsruimte een informatiestand ingericht. Deelnemende koren zijn Kiwi en de Kanaries,
Namens de Dames, Freewillies,
Meentkoor, Interkerkelijk koor
United, COV Amstelveen, In the
Mood, Zomaar Gewoon, Koor van
liefde en verdriet, Het Bolderkoor,
Stella Nova, Aalsmeers vrouwenkoor Vivace, Listen to the Music,
AdHoc, wereldmuziekkoor Passion en Da Capo’s Popkoor.

Thema dorpsfeest ‘Make
Rijsenhout Great Again’
Rijsenhout - Ook dit jaar organiseert Stichting Dorpsfeest Rijsenhout in juni weer een dorpsfeest nieuwe stijl voor alle inwoners. Samen met bewoners, verenigingen, winkels en ondernemers wordt er hard gewerkt aan
een gevarieerd programma met
veel herkenbare maar ook nieuwe evenementen. De ambitie van
het kleine dorp aan de Ringvaart
komt tot uitdrukking in het thema van dit jaar: Make Rijsenhout
Great Again! Het dorpsfeest van
zondag 10 tot zaterdag 16 juni
bevat veel herkenbare elementen, zoals de sport- en speldag,
de braderie en de wielerronde. En
geen dorpsfeest natuurlijk zonder een spetterend knalfeest op
de slotavond in buurtcentrum De
Reede.

den om de schouders onder het
evenement te zetten.”
De in 2017 opgerichte Stichting Dorpsfeest Rijsenhout is vorig jaar van start gegaan als nieuwe groep van enthousiastelingen
die voor Rijsenhout haar jaarlijkse traditie wilde helpen behouden en voortzetten. Die missie is
geslaagd en nu bouwt de stichting voort op de nieuwe solide
en financieel gezonde basis. Veel
oude onderdelen zijn behouden,
maar ook nieuwe toegevoegd.
Het grootste doel is om de sociale
banden in het dorp sterk te houden. Via de website en via social
media kunnen de (oud)-Rijsenhouters de komende maanden
steeds meer informatie vinden
over de geplande evenementen,
hoe men zelf een steentje bij kan
dragen maar natuurlijk ook kan
aanmelden voor een evenement
naar keuze. Meer informatie op
www.dorpsfeestrijsenhout.nl.

Aalsmeer - Een installatie van fragiele porseleinen engelenvleugels lijken licht te geven aan de
stevige stoere pasteltekeningen
over indrukwekkende IJslandse
landschappen met kleuren waar
je zo ingezogen kunt worden.
De kunstwerken zijn te zien in
de grote zaal van het Oude Raadhuis. Het is een eerste indruk van
de nieuwste expositie die daar
vanaf aanstaande donderdag 15
maart tot en met 29 april te zien
is. Hoofdrolspelers zijn de kunstenaars Juke Hudig en Annette van
den Bergh.
Vorm en kleur
Van Juke Hudig hangt in elk van
de drie zaaltjes werk met een ander thema. In de grote zaal zijn
dat werken over het ruige weidse
landschap van IJsland. Zoals Hudig die typische en weerbarstige
natuur van IJsland weergeeft met
die luchten en het diepe donkere
blauw van de zee kunnen er niet
veel.
In het Tuinzaaltje hangt werk
waar Hudig bekend mee werd.
Daar hangen kleurrijke realistische bloemenpastels als de tuinen uit je dromen. Ze legt daarbij de nadruk op de veelheid van
vorm en kleur. Het is een feest
om naar te kijken. Dat ze veelzijdig is blijkt wel uit het werk dat in
het Kleine zaaltje hangt. Dat gaat
over de ballade ‘De Dwerg’ die
door F. Schubert op muziek werd
gezet. Ze vindt het een wonderschoon sprookje en heeft geprobeerd met haar tekeningen de

avonturen van deze dwerg weer
te geven.
Teer en fragiel
Bij het ter perse gaan van dit bericht hingen nog niet alle porseleinen engelenvleugels van dat
kostbare maar oh zo breekbare keramiek dat Annette van den
Bergh maakt. Dat fragiele zit in
al haar werk en ook een tikje humor zoals bij de witte porseleinen
kelken die net wat scheef op het
voetje zijn gezet. De schaaltjes
die ze maakt zijn wit met prachtige kleurtonen. Teer en fragiel
tegelijk. Het is keramiek met een
poëtisch accentje dat er zijn mag.
Opening met gedichten
Aanstaande zaterdag 17 maart
om 16.00 uur wordt deze bijzondere tentoonstelling geopend
door dichter en schrijfster Anne
Possel. Possel is een schrijver die
door middel van haar werk stem
wil geven aan de ziel. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Alles bij elkaar genomen is het
een bezield stel kunstenaars dat
al een tijdje aan de weg timmert.
Het werk dat ze maken komt in
het Oude Raadhuis heel goed
tot uitdrukking. Kortom, de beeldende kunstcommissie van Stichting KCA heeft weer een tot de
verbeelding sprekende expositie
binnen haar muren weten te halen. De expositie is nog te zien tot
en met zondag 29 april, elke donderdag tot en met zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Adres:
Dorpsstraat 9 in het centrum.

Even pauze voor de inrichtingsploeg.

Juniorrace en Pramenrace

Bekendmaking thema’s
tijdens feestavond SPIE

Aalsmeer - De uitnodiging is
binnen, het gaat door! Op vrijdag 23 maart vindt de jaarlijkBlije gezichten
se feestavond van SPIE plaats in
Voorzitter Lenhard Biesheuvel:
The Beach aan de Oosteinder“Vorig jaar was de grote uitdaweg 247a. De avond zal onder anging om met een kakelvers bedere in het teken staan van de afstuur en een nieuwe opzet de
gelopen pramenrace. Onder het
Rijsenhouters te overtuigen dat
genot van een drankje en muwe met een beperkt budget een
ziek verzorgd door Kees Markleuk dorpsfeest konden neerzetman kunnen herinneringen opten. We moesten er hard aan trekgehaald worden en misschien al
ken, maar het is toen goed gelukt.
nieuwe plannen gemaakt worHet feest leefde in het dorp en we
den voor de pramenrace van
zagen veel blijde gezichten. Dit
2018.
jaar kijken we met vertrouwen uit
Uiteraard wordt deze avond het
naar de volgende editie. We honieuwe thema van de pramenpen dat we met dit herwonnen
race bekend gemaakt. Ook het
vertrouwen dit jaar nog meer vrijthema van de juniorrace gaat
willigers en sponsoren bereid vinmet trommelgeroffel onthuld
worden. De juniorrace wordt gehouden op zaterdag 16 juni en
de race voor de ‘groten’ is als vanouds op de tweede zaterdag in
september, op 8 september. Uiteraard wordt in de wandelganLeimuiden - Vrijdag 23 maart or- ingestudeerd. De zaal is open gen volop gespeculeerd wat de
ganiseert Shantykoor De Marco- vanaf 19.30 uur, terwijl het connisten voor liefhebbers van shan- cert om 20.15 uur van start gaat.
tys en zeemansliederen haar jaar- De toegangsprijs is 7,50 euro per kocht kunnen worden. Op deze
lijkse vriendenconcert. Dit con- persoon en dit bedrag is inclu- avond zijn uiteraard ook de cd’s
cert, alweer de negende op rij, sief een kop koffie of thee. Toevindt plaats in kerkelijk centrum gangskaarten zijn verkrijgbaar
De Ontmoeting aan de Dorps- bij Vijg&Olijf in Leimuiden, testraat 51 in Leimuiden.
lefonisch te bestellen via 06Iedereen is van harte welkom 13945018 en, indien nog voorravoor deze feestelijke avond met dig, te koop aan de ingang van
de Marconisten, met veel beken- de zaal.
de shantyliederen, maar ook een Net als voorgaande jaren is er een
aantal nieuwe nummers, die de tombola met prachtige prijzen,
afgelopen tijd door het koor zijn waarvoor in de pauze loten ge-

nieuwe thema’s gaan worden. De
vorm van de uitnodiging wekt
in ieder geval veel nieuwsgierigheid. De feestavond begint om
20.00 uur.
Verhinderd op vrijdag 23 maart?
De thema’s van de juniorrace en
de pramenrace staan de volgende dag (zaterdag 24 maart) op de
site www.pramenrace.nl vermeld.
Rest nog een laatste dienstmededeling: Kom op de fiets, voorkom
parkeerproblemen.

Negende vriendenconcert
shantykoor Marconisten

van De Marconisten verkrijgbaar
voor 10 euro per stuk.
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Daniële Felix: “Zaai is
voor mij onbetaalbaar”
Aalsmeer - De afgelopen zes
maanden heeft de gemeente het
startende ondernemers mogelijk gemaakt een coach traject te
volgen bestaande uit een masterclasses, intervisie avonden, individuele en plenaire coach sessies. Daniële Felix is één van 19
Zaailingen die kon deelnemen
aan het project dat mede mogelijk werd gemaakt door Ondernemend Aalsmeer en Rabobank Regio Schiphol.
Daniële Felix is geboren in Frankrijk en opgegroeid in België waar
zij in Brussel tweetalig onderwijs
genoot. Zij studeerde communicatie wetenschappen en is jarenlang directeur Sales en Marketing
geweest. Het was de liefde die
haar twee jaar geleden in Nederland deed belanden en vervolgens streek zij neer in Aalsmeer.
“Mijn man en ik zijn dol op water,
wij vonden in Aalsmeer precies
wat wij zochten, een heerlijk licht
huis aan het water.’”
Gefascineerd door Sales
“Sales heeft mij altijd bezig gehouden en dankzij mijn talent
en doorzettingsvermogen ben
ik gekozen om mij te ontplooien in Sales en Marketing binnen
de cruise branche. Ik was verantwoordelijk voor de Nederlandse
markt. Drie jaar geleden werd het
kantoor in België gesloten waardoor het voor mij makkelijker
werd om naar Nederland te gaan
verhuizen.” In Nederland heeft
zij inmiddels haar eigen bedrijf ‘I
Love Sales’ opgericht. In een heerlijk Vlaams met een licht Franse
tongval vertelt Daniële spontaan
en vol passie over haar werk.
Haar werkzaamheden bestaan uit
ondernemers te helpen met het
verkopen van hun product. Dat
doet zij voornamelijk online maar
ook wel offline. “Ik leer mensen
op een andere manier naar Sales
te kijken: Niet pushen maar je verdiepen in wat je voor elkaar kunt
betekenen en dat moet op een
natuurlijke manier gaan. Zo ontstaat er een echte win/win situatie. Ik houd van rechtvaardigheid
en een eerlijke verdeling. Je moet
er voor de ander zijn door goed
naar hen te luisteren. Je empathisch opstellen.”

spannende tijd waarbij anderen
mij hebben gestimuleerd door
te gaan, ik kreeg zoveel feedback. Het was een heerlijke boeiende tijd waar ik heb leren kijken op een manier naar Sales die
mij in velerlei opzichten veel op
heeft geleverd. De hele weg naar
dat wat ik nu heb bereikt, had ik
nooit willen missen. Dat is wat ik
wil doorgeven aan anderen. Tijdens mijn huwelijksreis kwam ik
erachter dat ik als Sales coach het
meest voor anderen kan betekenen en toen is de bal gaan rollen.”
En die bal is de goede kant opgerold want inmiddels heeft Daniële vele belangstellenden die haar
coach sessies online volgen. Zij
ziet haar masterclasses - waarbij
ook veel gebruik gemaakt wordt
van social media - als haar corebusiness.
Wie de drempel neemt om haar
methode te volgen kan een interessante ommezwaai maken en
ontdekken dat deze persoonlijke
benadering aanslaat en ook meer
klanten oplevert.
ZAAI de kers op de taart
Daniële is niet over één nacht ijs
gegaan voor zij zich aanmeldde bij ZAAI. Zij zocht oud Zaailingen op en vroeg naar hun bevindingen. Die waren unaniem positief waardoor al haar aarzelingen werden weggenomen. “Voor
mij waren de groeps- en 1 op 1
coachsessies van Anja de Die de
kers op taart. Met mijn mede ondernemers is tijdens de intervisie
avonden zo een bijzondere band
opgebouwd dat wij ook na het
ZAAI project contact blijven houden. En wat voor mij dubbel leuk
is, dat er bij de meeste Zaailingen
veel animo bestaat voor mijn online coach sessies. Zij laten zich
door mij uitdagen. ZAAI is voor
mij onbetaalbaar gebleken.”
Voor meer informatie: Kirsten
Verhoef via 0297-366182 of stuur
een mail: kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Na vorst, zaterdag eerste vaartocht

Westeinder Rondvaart start
Seringen experience 2018
Aalsmeer - Op verzoek worden weer door de week en in het
weekend seringenvaartochten
georganiseerd door de Westeinder Rondvaart in maart en april.
Seringen zijn voor de bloemenhandelaren de ‘krenten in de pap’
en geven aan waarom Aalsmeer
zo belangrijk is als bloemenhandelscentrum. Deze speciaal geforceerde
voorjaarsbloemen
zijn alleen maar te vinden bij de
Aalsmeerse kwekers en handelaren. De winterperiode is bij uitstek geschikt om de trekheestercultuur bij de kwekers te bekijken, want dan vindt de ‘trek’ en
de productie plaats.
Het eerste gedeelte van de ‘Seringen experience’ voert tussen
de akkers door op de Westeinderplassen waar de trekheesters
(seringen en sneeuwballen) het
grootste gedeelte van het jaar
staan. De bijzondere samenstelling van de grond op de eilanden en de aanwezigheid van water maken de akkers op de Westeinderplassen geschikt voor de
teelt van de Syringa en Viburnum
ofwel seringen en sneeuwballen.
Vijfennegentig procent van
de wereldproductie aan seringenbloemen is afkomstig uit
Aalsmeer en wel van de akkers op
het bovenland van Aalsmeer.
Bij het tweede gedeelte van de
‘Seringentocht’ ligt de boot voor
het grootste gedeelte stil. En wel
aan het erf van de Firma Klaas

Ondernemersavond met
kick-off Flower Festival

Seizoensgroenten van OostOogst

Opbrengst ‘Koken uit de
kas’ liefst 1.750 euro
De overhandiging van de cheque
vond plaats op woensdag 7 maart
bij OostOogst aan de Aalsmeerderweg in het bijzijn van Voedselbank vrijwilligers, Voedselbank bestuur en overige betrokkenen. Maandag 19 maart begint
het nieuwe seizoen bij OostOogst
en kunnen de vrijwilligers het seizoen starten met materiaal gekocht van dit mooie bedrag! Karin van Rijn: “Ik wil heel graag alle
mensen die dit initiatief gesteund
hebben van harte bedanken! Mede dankzij hen is dit mooie bedrag tot stand gekomen.”

Aalsmeer
Ondernemend
Aalsmeer, de gemeente Aalsmeer
en de Rabobank nodigen ondernemers van Aalsmeer uit voor
een ondernemersavond op donderdag 15 maart tijdens het Blooming Beach Aalsmeer, een spectaculair internationaal beachvolleybal toernooi wat wordt gehouden van 15 tot en met 18 maart in
the Beach aan de Oosteinderweg
247a. Tevens is deze avond de
kick-off van het Aalsmeer Flower
festival 2018 en zijn er tal van andere activiteiten rondom ondernemen in Aalsmeer.
Ex-topsporters
Voor deze avond zijn een drietal ex-topsporters en ex-Olympiers uitgenodigd, die na hun carrière ieder op hun eigen wijze actief in het bedrijfsleven zijn gestapt. Bram Ronnes, op dit moment technisch directeur bij de
Nederlandse Volleybalbond en
enkele jaren geleden verantwoordelijk voor het project ‘Goud op de
Werkvloer’ van Randstad Nederland, waarbij de tweede carrière
van de topsporter centraal staat,
is gespreksleider van het panel
op deze avond. In dat panel zitten
verder Heleen Crielaard en Roy
Heiner. Het thema van deze avond
is, heel toepasselijk, ‘Ondernemen
= Topsport’. Heleen Crielaard is exvolleybalster en op dit moment
Hoofd marketing & communicatie
Rabobank Nederland. Ze speelde
in het Nederlands dames volleybalteam op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992, waar
zij met haar team zesde werd. In
2016 heeft ze een geheel nieuwe
marketing afdeling opgezet bin-

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 21 maart, een
heerlijk 3-gangendiner met
o.a. een boeren groentesoep, kalkoen cordonbleu, gestoofde appeltjes,
gefrituurde aardappelen,
komkommersalade en
Griekse yoghurt met honing
en walnoten voor maar € 11,Voor reserveringen tel.
0297-82097.

Joren Gzn, de Seringenspecialist’. Alwaar de boot wordt verlaVrijdag 23 maart kunt u
ten en het ‘trekken’ (forceren) van
genieten van een 3-gangen
de struiken wordt uitgelegd door
diner bestaande uit: rijst-kip
de kwekers zelf. Daarbij komt ook
salade, wienerschnitzel,
het verdere productieproces van
de trekheestercultuur aan bod.
zoete winterpeen, krielTevens kunt u zichzelf opwaraardappelen in roomsaus,
men, sommige kassen hebben
witlofsalade en chipolata
een temperatuur van 38 graden
pudding voor maar € 12,50.
Celsius, en genieten van een bakVoor reserveringen tel.
kie koffie/thee, om de inwendige
mens te versterken. Natuurlijk is
0297-82097.
er ook gelegenheid om voor een
‘kwekersprijs’ seringen mee te neH&A Mode verkoop
men. Daarna stapt de groep weer
Op donderdag 29 maart is er
in de schuit en wordt terug naar
een H&A Mode verkoop in
het Praamplein gevaren.
wijkpunt Voor Elkaer.
De speciale rondvaart geeft de
Aanvang 10.00 uur met een
gelegenheid in de ‘keuken’ te kijken van een oer-Aalsmeers prowervelende modeshow met
duct en geeft een indruk welke
aansluitend verkoop tot
moeite er wordt gedaan om een
15.00 uur.
goed product vermarkt te krijgen. En genoten kan worden van
de ongekende winterrust en de
natuur op de Westeinderplassen
De afvaart vindt plaats vanaf het
Praamplein, bij het Tuinhuis om
13.30 uur op 17 en 31 maart en
op 14 en 28 april. De kosten bedragen 13,50 euro inclusief koffie
of thee. De seringentocht duurt
circa 2 uur. U Opgeven voor deze
Seringentocht kan bij de Westeinder Rondvaart via 0297- 341582
of via info@westeinderrondvaart.
nl. Kijk alvast om een indruk van Aalsmeer - Maandag 12 maart
de seringenteelt te krijgen op werd in de Doopsgezinde Kerk
maar weer eens bewezen waar
www.seringen.nl
een goede samenwerking toe
kan leiden. Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer (KCA) De Openbare Bibliotheek Amstelland en
het Boekhuis bezorgden de vele aanwezigen een ontspannen
avond. Daarvoor hadden zij - in
het kader van de Nationale Boekenweekthema van dit jaar: Natuurlijk - Hans Dorrestijn uitgenen de Rabobank. Onderdeel van nodigd.
dit veranderingstraject is het opzetten van een uitgebreid Agile “Ik kan helemaal niks”
opleidingstraject en de marketing Hans Dorrestijn heeft 35 boeken
academy. Roy Heiner is één van de en 15 theaterprogramma’s op
meest bekende en gerenommeer- zijn naam staan en kreeg in 2003
de wedstrijdzeilers in Nederland. een gouden harp voor zijn geheZijn ervaring strekt zich uit over le oeuvre. Toch was dat niet de rediverse zeilklassen en verschillen- den om Dorrestijn naar Aalsmeer
de typen wedstrijden. Hij nam vier te halen. Het is zijn passie voor
keer deel aan de Olympische Spe- vogels! Als vogelaar schreef hij
len, won in 1996 in Atlanta een over zijn tochten naar het spotbronzen medaille in de Finn klas- ten van vogels een aantal boese, werkte voor Oracle BMW Ra- ken en is hij op televisie te zien als
cing in de America’s Cup en bege- één van de baardmannetjes. Dorleidde meerdere projecten in de restijn is een niet gespeelde stunVolvo Ocean Race. In 1996 richt- telaar en hij komt daar zeer goed
te hij naast al zijn zeilactiviteiten mee weg bij zijn fans. In één van
zijn eigen bedrijf Team Heiner op, zijn theater optredens is zijn bewaarin topsport en bedrijfsleven kentenis: “Ik kan helemaal niks”,
elkaar op professionele wijze ont- een reden om nog meer van demoeten. Roy was als Technical Sai- ze vogelaar-cabaretier te houden.
ling Director van Team ABN AMRO Op deze avond kwamen in chaoin de Volvo Ocean Race 2005/2006 tische volgorde de kneu, de hegverantwoordelijk voor de over- genmus ‘die loopt’ en de huismus
winning van het prestigieuze zeil- ‘die hipt’ en de lepelaar ‘een echteam in deze heroïsche race om te pacifist die kan met zijn platde wereld. Daarnaast is Roy – sa- te snavel niemand kwaad doen’
men met Arnoud Hummel – part- aan bod. Dorrestijn: “Jammer dat
ner van Team Heiner Management hij wel stekelbaarsjes eet, want
dat zijn mijn lievelingsvisjes.” Via
Programmes.
getoonde beelden trokken ook
steltlopers, de vorkstaartplevier,
Internationale topwedstrijd
De inloop voor de ondernemers- het winterkoninkje en het roodavond vanavond, donderdag 15 borstje voorbij. “Weet u dat het
maart, is vanaf 19.00 uur. Het pro- verkleinwoord niet meer mag?
gramma start om 19.30 uur en ein- Er zijn mensen die denken dat
digt om circa 20.45 uur. Daarna is de vogelaars niet serieus genoeg
er rond 21.00 uur gelegenheid om worden genomen.” En verder over
een internationale topwedstrijd het roodborstje “Als die met zijn
van de World Tour te volgen van- rug naar je toe zit, probeer ‘m dan
af het VIP-deck. Toegang is ge- nog maar eens te herkennen.”
heel gratis, inclusief drankjes. Aan- Als alle teksten - voorzien van romelden vooraf is noodzakelijk en ze memo velletjes - weer enigskan via de site van Ondernemend zins op volgorde liggen, volgt er
een prachtige beschouwing over
Aalsmeer.

Vanavond 15 maart in The Beach

Een betere manager
“Ik wilde een betere manager
worden, volgde een coach opleiding, het werd een onderzoek
dat zo leerzaam en interessant
was, dat ik besmet raakte met
het coach virus. Er volgde een

Aalsmeer - Vorig jaar oktober
kwam het kookboek ‘Koken uit
de kas’ uit van Karin van Rijn met
meer dan 70 recepten geïnspireerd op de seizoensgroenten
van OostOogst Aalsmeer. De opbrengst van het kookboek gaat
naar de Voedselbankkas van OostOogst, een samenwerking tussen de Voedselbank Aalsmeer en
OostOogst. Het kookboek heeft
maar liefst 1.750 euro netto opgebracht! Het kookboek is voornamelijk verkocht in Aalsmeer
en het was een eenmalige uitgave speciaal voor dit goede doel.

Activiteiten overzicht
De Aalsmeerse Brulboeien
in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op 23 maart organiseert de
inloop van wijkpunt ´Voor
Elkaer´ een geweldig optreden van het Shanty koor; de
Aalsmeerse ‘‘Brulboeien’’. Een
middag heerlijk genieten
van de mooiste zeemansliederen. Aanvang is 14.30 uur.
De entree bedraagt
€ 5,- en is incl. koffie/ thee bij
aanvang. In de pauze kunt
u iets bestellen voor eigen
rekening. Voor reserveringen
kunt u terecht bij één van de
gastvrouwen, -heer.
(wees er op tijd bij, er zijn
een beperkt aantal plaatsen)
Paasbrunch in Voor Elkaer
Op vrijdag 30 maart willen
we u uitnodigen voor een
heerlijke & gezellige paasbrunch in wijkpunt ‘Voor
Elkaer’. De kosten van deze
brunch: € 12,50. De brunch
begint om 12.30 uur. U kunt
zich opgeven vóór 28 maart
bij één van de gastvrouwen,
-heer, tel. 0297 - 82 09 79.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Veel bezoekers in Doopsgezinde kerk

De vogelwereld volgens
Hans Dorrestijn

de knobbelzwaan. En opnieuw
heeft Dorrestijn de lachers op zijn
hand. “Even een klein gedichtje,
wij zijn er zo doorheen.” In slechts
een paar zinnen is daar een liefdesbetuiging aan de kleine bonte specht. Dorrestijn mag zichzelf dan wel een onhandige vogelaar noemen - “voor het beeld
mijn brein heeft bereikt is de vogel allang gevlogen” - wanneer
hij vertelt over zijn heimwee naar
de veldleeuwerik is het even stil
in de zaal. De stiltes duren niet te
lang, wanneer Dorrestijn spreekt
over het k-b-v’tje, dat zoveel betekent als een klein bruin vogeltje, wordt dat door het publiek
ervaren als hét klapstuk van de
avond. Aan iedere vogel bewaart
Dorrestijn een prachtige soms
ontroerend maar ook veel blije
herinneringen. Zoals het roodborstje dat glijbaantje op het ijs
speelt, de steenarend die in zijn
jacht op eten een reekalf verschalkt. “Zo gaat dat in de natuur.”
Over het snorren van de vleugeltjes van de kwartel. “Opa vertelt.”
Waarom het zo leuk is om naar
vogels te kijken? Dorrestijn heeft
er geen goed antwoord op, bekent hij.
De geslaagde avond wordt afgesloten met een vrolijk samenzang. “Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de wielewaal.” Daarna verdringen de fans
zich in de rij voor het kopen van
een gesigneerd boek. Met een
prachtig boeket, “Ach ja ik ben in
Aalsmeer”, verdwijnt de gast van
deze avond in alle stilte. Hij ziet er
moe uit. Hans Dorrestijn is geliefd
bij zijn publiek waar hij niet buiten kan, maar het zijn de vogels
en de vogelaars die hem levensblijheid verschaffen.
Janna van Zon
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A sl iting met itreiking certificaten

eel vrijwilligers bij sco ting i o

Zaaien met durf en visie

Collecteren voor Jantje
Beton tijdens NLdoet
Aalsmeer - Vorige week was een
drukke week voor Scouting Tiflo.
Op zaterdag 10 maart stond NLdoet op het programma. Tijdens
deze grootste vrijwilligersactie
van Nederland wordt steun gegeven aan verenigingen en instellingen door bedrijven en particulieren. Ook Tiflo kreeg bezoek. Samen met een grote groep vrijwilligers is de locatie onder de kerk
op diverse plekken aangepakt
en ook het scoutingeiland op de
Westeinderplassen is perfect zomerklaar gemaakt. Tiflo is bijzonder dankbaar voor alle hulp.

Het was zelfs zo vol in het clubhuis onder de Karmelkerk met
vrijwilligers dat de leiding met
hun (jongste) speltakken besloten te gaan collecteren voor Jantje Beton. Dit is het goede doel
om er voor te zorgen dat kinderen uitdagender speelruimte en
speeltijd krijgen, want elk kind
wil toch heerlijk kunnnen spelen.
Wil je ook bij de scouting of misschien wel leiding worden? Kijk
dan op de website www.tiflo.nl of
op de facebooksite van de scouting met heel veel informatie over
ale speltakken.

Rotary clubs in actie voor
iflo ti ens
oet
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10 maart hebben twee Rotary clubs (RC AMU – Aalsmeer
Mijdrecht Uithoorn en RC
Mijdrecht) zich ingezet voor NLdoet. De beide Rotary clubs gaan
aan het einde van dit seizoen (juni 2018) fuseren om met een sterkere basis mooie acties op te zetten. Enerzijds om geld op te halen, maar zeker ook acties om zelf
de handen uit de mouwen te steken.
Dit jaar hebben de Rotary clubs
Scouting Tiflo Aalsmeer ondersteund. Scouting Tiflo heeft circa
130 kinderen die wekelijks door
enthousiaste Aalsmeerders begeleid worden. Ze beheren naast
een aantal ruimtes in de kerk aan

de Stommeerweg ook diverse
boten en een eiland.
Er waren voldoende uitdagingen. De steiger moest vernieuwd
worden, de blokhut moest geschuurd en geverfd worden.
Daarnaast moesten zeker 100 beton-grint-tegels verwijderd worden. En, heel veel grote boomwortels moesten weggehakt worden om een egaal gebied te creeren ronden de nieuwe vuurpit.
Want de vuurcirkel is toch wel
heel belangrijk voor de scoutingclub.
Al met al hebben alle deelnemers
een fantastische dag gehad. Mooi
weer, een enthousiaste Scoutingclub en tevreden Rotary leden die
hard gewerkt hebben.

Vrijwilligers in actie op de kinderboerderij. Foto: www.kicksfotos.nl

Handen uit de mouwen
op de kinderboerderij

Aalsmeer - Diverse activiteiten
vonden vrijdag 9 en zaterdag 10
maart op de actiedagen van NLdoet. Overal in Nederland worden klusjes opgeknapt door vrijwilligers van bedrijven en verenigingen. In Aalsmeer is gewandeld
en zijn pannenkoeken gebakken
in Ons Tweede Thuis en zijn de
handen uit de mouwen gestoken
op de kinderboerderij. Boerenvreugd viert dit jaar haar 25-jarig
jubileum en wil dit feestje natuurlijk ‘opgeruimd’ vieren. Vrijwilligers werden gevraagd voor het
opknappen van de speeltuin, het
vernieuwen van het wandelpad
en onder andere voor het bouwen van een beschutting rond de
hokken van de konijnen.
Vernieuwing stolp
Momenteel wordt ook de stolp
onder handen genomen. Deze
centrale boerderij is nu helemaal
leeg, maar de vrijwillgers van de
kinderboerderij gaan de komen-

de weken verder met de herinrichting. De muren gaan geschilderd worden, er komt een nieuwe
leeshoek, de inforuimte over konijnen en cavia’s krijgt een andere plek en er komt een speelboerderij met leuke boerderij-huisjes
en -diertjes. Verder worden her
en der zitjes gecreëerd waar bezoekers even kunnen gaan zitten.
Vrolijk Paasfeest
De eerstvolgende activiteit voor
bezoekers is overigens op tweede Paasdag, maandag 2 april, van
10.00 tot 13.00 uur. Het gaat weer
een heel vrolijk Paasfeest worden
voor kinderen op Boerenvreugd.
Onder andere staat een eierbingo op het programma. De jongste bezoekers kunnen hun bingokaart vol krijgen door op zoek
te gaan naar eieren met dierenplaatjes. Een volle kaart levert
een lekkere beloning op. In de
verwarmde tent kan geknutseld
worden.

Aalsmeer - Vrijdag 8 maart werden de Zaailingen in de raadszaal
welkom geheten door wethouder Ad Verburg met onder andere
economie in zijn portefeuille. De
afgelopen zes maanden werden
19 gekozen kandidaten middels
masterclasses, individuele en plenaire coachsessies en intervisie
avonden wegwijs gemaakt in de
wereld van de startende ondernemer. Hoewel ZAAI de komende
maanden nog een aantal interessante bijeenkomsten organiseert
was deze middag de officiële afsluiting en werden de daarbij behorende certificaten uitgereikt.

Het heeft mij veel energie gegeven; Ik ben krachtiger geworden; Ik heb helder gekregen wat
ik wil bereiken: ZAAI heeft mij alles ge-bracht! Door ZAAI gaat
het ondernemersbloed stromen.”
De tijd die de Zaailingen moesten besteden aan de opdrachten
wegen niet op tegen de behaalde resultaten. Want wie zaait die
oogst. Zaaien met durf en visie
opent nieuwe wegen. “Ik zal het
zeker gaan missen.” De afspraken
om elkaar te blijven zien staan al
in de agenda. Ook de Zaailingen
van vorig seizoen contacten elkaar nog regelmatig. “Het opgebouwde onderlinge vertrouwen
Zaai krijgt vervolg
is zo sterk, dat houdt niet na een
ZAAI is zes jaar geleden in Am- half jaar training op.” Wat voor
stelveen bedacht en opgezet de ondernemers de afgelopen
door Haydee Op’t Veld. Starten- maanden duidelijk is geworden
de ondernemers een podium bie- is elkaar wat te gunnen, samen
den bleek zo een groot succes dat te werken, krachten te bundelen.
ook Aalsmeer twee jaar geleden “Als je een lamp aandoet voor ieaanhaakte. De wethouder had mand anders zal het ook jouw
een vooruitziende blik en zag het pad verlichten.” Een van de uitgeaantal slagingskansen. Hij vond sproken quote’s van Anja de Die.
nog ergens een ‘potje’ en wist
het college ervan te overtuigen Uitreiking certificaten
dat ZAAI weleens een succes zou Coach Anja de Die deelde de
kunnen worden en dat werd het! certificaten uit en deed dat op
Inmiddels is het ZAAI coach pro- een manier die duidelijk maakject structureel opgenomen in de te waarom de Zaailingen haar zo
begroting. Dat succes heeft om- waarderen. Voor iedereen een deliggende gemeentes overtuigd finitie van hun persoonlijke groei
het initiatief van Amstelveen en en een quote: Wie in zichzelf geAalsmeer over te nemen. Zo is er looft hoeft nooit te twijfelen; Wie
in september een Landelijke Zaai zijn eigen weg gaat wordt door
bijeenkomst gepland. De geves- niemand ingehaald; Wie zijn eitigde geslaagde Aalsmeerse on- gen pad gaat, verdwaalt nooit;
dernemers John Jansen en Mike Succesvolle mensen stellen bevan der Laarse wilden wel beken- tere vragen en daardoor krijgen
nen dat zij graag bij hun start de- zij ook betere antwoorden. Wetze steun hadden mee willen krij- houder Ad Verburg sloot de voor
gen en het is zelfs nog mooier! velen toch ietwat spannende en
Ook van de afgelopen maanden emotionele middag af. Er waren
hebben zij - ondanks hun succes bloemen voor Kirsten Verhoef
en ervaring - nog best veel opge- (projectorganisatie) en onmisstoken. “Zeker wanneer het gaat baar voor ZAAI, voor coach Anja
over social media.” Arjan Bot van de Die en voor De Nieuwe Meerde Rabobank Regio Schiphol was bode! Vergezeld van felicitaties
net als Ondernemend Aalsmeer kregen de Zaailingen namens Rablij een steentje te hebben kun- bo-bank Regio Schiphol een fles
nen bijdragen. “Wij als Bank wil- wijn. Wendy Masselink - accountlen graag zichtbaar zijn.”
manager bedrijven - nodigde namens de gemeente alle ZaailinStromend ondernemersbloed
gen uit voor een feestelijke borHoe de Zaailingen de afgelo- rel. In enthousiaste bewoording
pen maanden zelf hadden erva- gaf zij aan waarom het belangrijk
ren werd door een aantal van hen is om mee te doen met Onderneverwoord. “ZAAI daagt je uit; Je mend Aalsmeer. Meer informatie
wordt geprikkeld, uit je comfort voor de komende bijeenkomsten
zone gehaald maar je kunt ook en evenementen: Kirsten Verhoef
kwetsbaar zijn; Ik heb de tijd ge- via 0297-366182 of via e-mail
kregen om te groeien; Mij wer- kirsten@syltsupport.nl
den nieuwe wegen aangereikt; Janna van Zon

Verkoopdag Historische Tuin

ondagmiddag diverse activiteiten

Feestelijke heropening
van Het Dijkhuis

Aalsmeer - Wie zaterdag 24
maart vroeg uit de veren is, heeft
eerste keuze uit het ruime aanbod dat de Historische Tuin biedt.
Deze dag vindt namelijk de traditionele, jaarlijkse verkoopdag
plaats van bomen, heesters en
andere planten. Vanaf 9.00 uur
staan experts klaar om te helpen
en deskundig advies te geven.
Kom het assortiment van seringenstruiken, fruitbomen (appels,
peren), hortensia’s, coniferen als
Ginkgo en klimplanten, waaronder Blauwe Regen, Kamperfoelie
en Clematis gadeslaan. Voor de

met zwembad het Oosterbad in
Aalsmeer, dat dit jaar 90 jaar beOude Meer - Op zondag 18 maart rieur heeft een stoere, robuuste staat, om een ludiek zwemfestijn
wordt Het Dijkhuis, na een lang- uitstraling.
te organiseren.
durige verbouwing, feestelijk heropend. Het Dijkhuis is het buurt- Opening door Gerda Stokkel
Pontverbinding met Aalsmeer
huis van de gelijknamige buurt- Buurtgenote en oud-paralym- Hoewel de verbouwing is afgevereniging van Oude Meer en pisch zwemster Gerda Stokkel- rond, heeft de vereniging nog wel
Aalsmeerderbrug. Het gebouw Lampers zal de opening aan- wensen om de duurzaamheid te
had een gedateerde uitstraling staande zondag verrichten om vergroten door onder andere
en was echt aan een flinke op- 16.15 uur. Gerda was op de para- zonnepanelen te plaatsen. Ook
knapbeurt toe. De vele vrijwilli- lympische spelen goed voor zil- wil men graag de keuken uitbougers (de verbouwing is zonder ver en brons en heeft de buurt- wen en professionaliseren en besubsidie en in eigen beheer ge- vereniging geadviseerd hoe Het staat de wens om een elektrische
realiseerd) hebben er ruim twee Dijkhuis ook goed toegankelijk te pontverbinding met Aalsmeer
jaar over gedaan, maar het resul- maken voor mindervaliden.
te realiseren. Het bestuur hoopt
taat is er dan ook naar. In verschilhiervoor op een bijdrage uit het
lende fasen zijn zowel de binnen- In en om het Dijkhuis bruist het SLS-fonds. Iedereen is van harals de buitenkant in een nieuw van de activiteiten. Zo is er een te welkom op de feestelijke opejasje gestoken en zijn tuin en ter- AED-groep opgericht die bin- ning op zondag 18 maart. Inrassen aangepakt. Het Dijkhuis nen zes minuten in Oude Meer en loop vanaf 15.00 uur. Buurtverheeft een nu een frisse ‘strand- Aalsmeerderbrug kan reanime- eniging Het Dijkhuis is te vinden
huisachtige’ uitstraling. De mooie ren en worden er veel leuke en aan de Aalsmeerderdijk 77 in Ouveranda heeft loungebanken en nuttige dingen voor jong en oud de Meer. Nadere info: www.hetzelfs een buitenhaard. Heet inte- georganiseerd. Ook is er overleg dijkhuis.net.

liefhebber zijn er daarnaast leuke tuinomheiningen, waaronder
heggen, te koop.
Op aanvraag zijn er ook leibomen
verkrijgbaar.
In de corridor liggen tuin- en
plantenboeken voor de nodige
theoretische ondersteuning. De
verkoopdag duurt tot circa 16.00
uur. Er staan kruiwagens klaar en
natuurlijk kunt u met uw eigen
boot aanmeren. De Historische
Tuin Aalsmeer is vanaf het land
bereikbaar via het Praamplein.
Kijk voor meer informatie op
www.historischetuinaalsmeer.nl

Lezing in Crash Museum
‘Target for tonight’
Regio - Zaterdag 24 maart kan
in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 de lezing
‘Target for tonight’ bijgewoond
worden. De lezing gaat over de
nachtvlucht met een Lancaster
bommenwerper en wordt verzorgd door Theresia Kloosterboer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog passeerden duizenden
geallieerde bommenwerpers Nederland op weg naar hun doel
(target) in Duitsland. Eén van de
bemanningsleden was de bommenrichter. De ervaringen van
een thans 96-jarige Britse Royal
Air Force veteraan vormen de basis voor deze lezing. Hij volbracht
22 missies, dropte voedsel boven

bezet Nederland en voerde repatriëringsvluchten uit. De legendarische Britse Lancaster bommenwerper speelde daarin de hoofdrol. Aandacht zal worden besteed
aan het werk en het gevaar aan
boord, de impact daarvan op de
vaak nog jonge bemanningsleden, het vliegtuig met zijn bommenlading en waargebeurde situaties tijdens en rondom de
vluchten. De lezing wordt op eenvoudige wijze gegeven en is ook
te volgen voor belangstellenden
die niet eerder met dit onderwerp te maken hebben gehad.
Bovendien bevat de lezing aanvullende informatie over allerlei
voorwerpen uit de luchtoorlog

die in het museum tentoongesteld staan. Aanvang is om 13.00
uur en voor bezoekers van het
museum is de lezing gratis. Entree voor het museum kost 3,50
euro voor volwassenen en 1,50
euro voor kinderen van 6 tot 12
jaar. Het museum, dat gevestigd
is in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de
website www.crash40-45.nl.
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Nominatie huidexpert Award
voor Body Skin Balance

Speciale menu’s tijdens feestdagen

Nieuwe seizoen begonnen
bij Brasserie Nieuw Meer
Aalsmeer - Brasserie Nieuwe
Meer is sinds 2015 geopend voor
het publiek. In de wintermaanden is deze locatie op de jachthaven te boeken voor feesten, bedrijfsetentjes, recepties of zelfs
bruiloften.
Vanaf maart heeft Brasserie Nieuwe Meer beperkte openingstijden, maar er is wel gelegenheid
om privé aangelegenheid te verzorgen. Ongeacht welke dag.
Met Pasen en Pinksteren, Moederdag en Vaderdag worden er
altijd speciale menu’s gecreëerd.
Hou hiervoor de Facebook berichten in de gaten: Facebook.

com/brasserienieuwemeer of bekijk de website: www.brasserienieuwemeer.nl
Brasserie Nieuwe Meer is in maart
iedere donderdag tot en met zondag geopend van 16.00 tot 22.00
uur. In april worden de openingstijden verruimd. Open op woensdag en donderdag van 16.00 tot
22.00 uur, vrijdag van 12.00 tot
22.00 uur en zaterdag en zondag
van 10.00 tot 22.00 uur.
Van mei tot en met 10 oktober
zijn de openingstijden: dinsdag
tot en met vrijdag van 12.00 tot Aalsmeer - Vrijdag 9 maart be22.00 uur en zaterdag en zondag zocht de top 10 van VVD Aalsmeer
en Kudelstaart het Aalsmeervan 10.00 tot 22.00 uur.
se bedrijf Gouwerok. Jacht- en
scheepswerf Gouwerok is gespecialiseerd in de bouw van aluminium casco’s en dekhuizen voor
megajachten. In dit bedrijf wordt
de basis gelegd voor luxe zeil- en
motorjachten.
Het team van VVD werd welkom
plaats van 9.00 tot 14.00 uur bij geheten door Esther Gouwerok
Meerlanden aan de Aarberger- en haar vader. Esther nam saweg 41 in Rijsenhout en zijn ge- men met Michel Vermeulen het
schikt voor kinderen vanaf 7 jaar. bedrijf over van haar vader en
Opgeven kan via www.meerlan- diens broers. Zij is de zesde geneden.nl/mijn-gemeente/compost- ratie in dit familiebedrijf. Haar vader, 78 jaar, is overigens ook nog
dag-2018.
steeds actief werkzaam in het bedrijf. Gouwerok is ooit begonLegitimatie
Inwoners van de gemeenten kun- nen op de plek waar nu het Connen op de Landelijke Compost- certgebouw Amsterdam staat. Er
dag maximaal vier zakken per werden toen tuinderschuiten gepersoon gratis Meercompost op- maakt in het bedrijf. Er volgden
halen als dank voor het apart vele verhuizingen. De opa van Eshouden van GFT. Voor het ont- ther vestigde zich voor het eerst
vangen van gratis zakken Meer- in Aalsmeer in 1953. In de loop
compost kan om een legitima- der jaren heeft het bedrijf zich
tie worden gevraagd. De zakken
worden uitgedeeld zolang de
voorraad strekt. In 2005 is Meerlanden begonnen met het jaarlijks uitdelen van gratis compost.
Sinds 2007 wordt deze actie ook
landelijk uitgezet Voor meer inAalsmeer - Dit jaar viert Bernaformatie: www.compostdag.nl.
dette Blauwhoff, eigenaresse van
Deli Line, alweer haar 10 jarig jubileum. De afgelopen 10 jaar
heeft zij heel wat mensen mogen
helpen naar een slanker, gezonder en fitter leven. Bernadette: “Ik
ben de jongste van een (boeren)
gezin van 6 kinderen. Als kind zijnde zorgde ik vaak al dat er eten
op tafel kwam. Gezond leven en
lekker genieten, daar sta ik voor.
Op latere leeftijd ben ik mijn echte passie gaan volgen: voedingsleer, koken en coaching. In januari 2008 ben ik begonnen met mijn
eigen praktijk in Leimuiden. Dat
liep al gauw goed. In 2009 ben ik
gestart met een tweede praktijk
in Uithoorn en nu dus een derde locatie in Aalsmeer. Sinds september heb ik een mooie eigen
praktijkruimte bij sportcentrum
Aalsmeer.”

VVD te gast bij jacht- en
scheepwerf Gouwerok

Groene Energiefabriek
open op Compostdag
Rijsenhout - Zaterdag 17 maart
is de Landelijke Compostdag. Inwoners kunnen niet alleen gratis
Meercompost ophalen bij de milieustraat in Rijsenhout, maar belangstellenden kunnen die dag
ook een rondleiding krijgen in de
Groene Energiefabriek van Meerlanden en zien hoe de compost
gemaakt wordt. Men kan op deze
manier kennis maken met compost, één van de producten die in
de Groene Energiefabriek uit GFT
wordt geproduceerd. Het publiek
kan tijdens een rondleiding ervaren dat gescheiden etensresten,
kliekjes en groen tuinafval grondstof is voor liefst zes nieuwe producten. In ongeveer een half uur
wordt het hele proces van groenafval tot groene producten uitgelegd. Geïnteresseerden kunnen zich via de website opgeven
voor een rondleiding. De rondleidingen vinden doorlopend

van een Cenzaa-salon mag verwachten. De genomineerden
hebben zich geweldig ontwikkeld en verdienen het om in de
spotlights te worden gezet. Body Skin Balance is genomineerd
samen met twee andere prachtige salons in de categorie Cenzaa Huidexpert van het Jaar. De
winnaar van de allerbeste salon
wordt bekend gemaakt op 15 juni 2018.

Ontwikkeling
Met behulp van het Cenzaa
Huidexpert Award programma
worden alle salons continue ondersteund om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Zo kunnen zij je nog beter
van advies voorzien en aandacht
schenken aan jouw specifieke
huidwensen en -problemen.
Body Skin Balance maakt kans op
de prestigieuze award, heb jij de
salon al een bezoekje gebracht?
Aandacht en professionaliteit
Dinsdagavond 24 april tussen
Deze prestigieuze award staat 19.00 en 21.00 uur ben je van harvoor uitstraling, expertise en laat te welkom om kennis te maken
zien dat salons geweldige onder- met de nieuwe producten van
nemers zijn met vakmanschap en Cenzaa en de nominatie met eieen waanzinnig professioneel sa- genaresse Patricia te komen vielonplan. De bevindingen van de ren. Body Skin Balance is gevesmystery guests en de Cenzaa vak- tigd aan de Aalsmeerderdijk 545
jury resulteren in een eervolle no- in Rijsenhout en telefonisch beminatie. Alle Cenzaa-salons heb- reikbaar via 0297-366049. Kijk
ben een hoog niveau van vakken- voor meer informatie op: www.
nis en bieden de kwaliteit die je bodyskinbalance.nl

Gewichtsbegeleiding Deli
Line nu ook in Aalsmeer

Voor mensen met verstandelijke beperking

Inschrijving DownTown
Ophelia geopend
Aalsmeer - Een baan, een stageplek of een weekendbaantje. Voor de meesten heel vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Voor mensen met een
verstandelijke beperking is het
moeilijk om werk te vinden en zeker werk in een winkel. Maar daar
gaat Stichting DownTown Ophelia samen met de ondernemers in
de Ophelialaan op zaterdag 2 juni
verandering in brengen.
Zij willen laten zien dat mensen
met een verstandelijke beperking
ook talenten voor de arbeidsmarkt hebben en hopen daarmee
de ogen van vele ondernemers
te openen. In navolging van het
succes van vorig jaar, waarbij vele mensen met een verstandelijke
beperking uit heel het land kwamen werken, wordt DownTown
Ophelia voor de tweede keer georganiseerd en het belooft weer
een groot feest met een boodschap te worden.
Heb je een verstandelijke beperking en lijkt het je leuk om die dag
te helpen en werken in de winkels
en horeca, bij de kappers, op de
braderie, bij Radio Aalsmeer, de

ontwikkeld tot bouwer van casco’s van grote jachten; Zij doet
dat in opdracht van bedrijven als
Royal De Vries Scheepsbouw, ook
gevestigd in Aalsmeer.
Het bouwproces wordt toegelicht van tekentafel tot casco. Medewerkers worden door het bedrijf zelf opgeleid, vaak in samenwerking met De Vries. Gouwerok
vindt het belangrijk om deel uit
te maken van de Aalsmeerse gemeenschap, niet alleen als persoon maar ook als bedrijf. “Onze mensen zijn ons kapitaal”, aldus Esther die naast haar werk
voor Gouwerok ook actief is in de
Aalsmeerse Lions vereniging Ophelia. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de
twee grote hallen van het bedrijf.
Momenteel wordt er gebouwd
aan een enorm jacht, hetgeen
de VVD delegatie geweldig vond
om te zien. “Wat is ook dit weer
een prachtig bedrijf met een hart
voor Aalsmeer”, aldus organisator
Teun Treur.

Rijsenhout - Cenzaa Nederland,
het luxe huidverbeteringsmerk,
heeft op 9 maart de genomineerden van de felbegeerde Cenzaa
Huidexpert Awards bekend gemaakt. Eén van de trotse genomineerden is salon Body Skin Balance uit Rijsenhout. Body Skin Balance is genomineerd tot één van
de beste Cenzaa Huidexperts van
het Jaar. Deze waanzinnige nominatie behaal je niet zomaar. De
salon bezit een professionele uitstraling, waar aandacht en warmte voor de klanten en het optimale huidverbeteringsresultaat altijd het uitgangspunt zijn. Dit is
dan ook niet onopgemerkt gebleven bij Cenzaa. Body Skin Balance, gevestigd in Rijsenhout,
heeft een geweldige nominatie
gekregen en maakt daarmee een
glansrijke kans voor de award in
de categorie Cenzaa Huidexpert
van het Jaar!

workshops of de spelletjes of mee
te zingen en dansen bij de optredens? Vul dan het aanmeldformulier in dat op de website www.
downtownophelia.nl staat.
Activiteiten van tien tot tien
Iedereen kan deze dag steunen
door naar Aalsmeer te komen en
het speciale VIPersoneel aan het
werk te zetten en houden. Vanaf tien uur is er een braderie, zijn
er kinderspelletjes, workshops en
is er een podium met optredens,
een speciale modeshow en kunmen prijzen gewonnen worden
bij de loterijen. Tot tien uur in de
avond blijft het op en rond het
podium gezellig met muziek, een
terras en een barbecue.
En mocht u mee willen helpen
om DownTown Ophelia tot een
nog groter succes te maken, dan
is uw donatie meer dan welkom.
Meer informatie is hierover te lezen op de website onder het kopje sponsors. Daar staan alle mogelijkheden en contactgegevens.
Samen mensen met een verstandelijke beperking een kans op de
arbeidsmarkt, is het streven.

basiskennis, hormoonfactor, orthomoleculaire voeding en suppletie, bloedtesten, en recentelijk ook de specialisatie sport en
voeding. Wat veel mensen zich
niet realiseren is dat er met gezonde voeding mooie resultaten
behaald kunnen worden, die er
voor kunnen zorgen dat er voor
heel wat geld aan medicijnen bespaard blijft.”

Lezingen en workshops
Bernadette geeft ook workshops
en lezingen op het gebied van
voeding. Op dinsdag 20 maart
om 19.30 uur wordt bij de Waterlelie een lezing gegeven over
hoe je met voeding reumatische
klachten kunt verminderen. Bernadette: “Al vijf jaar werk ik samen
met Sportcentrum Aalsmeer. Op
de nieuwe locatie kunt u nu ook
terecht voor individuele begeleiding. U krijgt een persoonlijk plan
Meer problemen
gebaseerd op uw huidige situaDe ervaring leert dat klanten die tie. Samen zorgen we ervoor dat
langs komen om af te vallen vaak ook uw doel behaald wordt. Ook
meer problemen hebben. Zoals onze groepsbegeleiding blijft gebijvoorbeeld de darmwerking, woon door gaan. Samen met ESA
stress, hormonen, reuma, artro- starten we op 19 april met een
se, gewrichten of ontstekingen. nieuwe groep Aqua Line.” Voor
Bernadette: “Mede daardoor heb meer informatie over de begeik de laatste jaren diverse medi- leiding van Deli-Line kan consche opleidingen gevolgd op het tact opgenomen worden via 06gebied van gezondheid en voe- 10095999, via Bernadette@deliding. Onder andere de medische line.nl of kijk op www.deli-line.nl

Dick Benschop nieuwe
directeur Schiphol
Schiphol - Dick Benschop (60)
wordt per 1 mei 2018 de nieuwe President-directeur van Royal Schiphol Group. Hij komt over
van Royal Dutch Shell en volgt
Jos Nijhuis op, die terugtreedt als
topman van de luchthaven. Benschop was in de periode 1998 tot
2002 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet KokII. Later trad hij in dienst bij Royal Dutch Shell. Daar bekleedde hij
meerdere functies, waaronder die
van President-directeur Shell Nederland van 1 mei 2011 tot 1 januari 2016. Voordat Benschop staatssecretaris werd, werkte hij vier jaar

als adviseur voor Schiphol Group.
Louise Gunning, president-commissaris van Royal Schiphol
Group: “Op basis van zijn ervaring
in het publieke domein, gecombineerd met zijn ruime ervaring binnen het bedrijfsleven, zijn wij ervan overtuigd dat hij verbindend
richting kan geven aan de volgende fase van Schiphol. We geloven
dat hij in staat is de complexe uitdagingen van de luchtvaart aan
te pakken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij en zijn team de
luchthaven op een slimme, veilige
en duurzame manier verder kunnen door ontwikkelen.”

Goed getapt van Heineken

Zilveren tapknop voor
Hotel Chariot
Aalsmeer - Hotel Chariot aan de
Oosteinderweg heeft de jaarlijkse Zilveren Tapknop gewonnen
en mag zich één van de beste
horecazaken van 2017 uit de regio Zuid-Holland Noord noemen.
De Zilveren Tapknop is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Goed Getapt van Heineken
Nederland, waarbij verschillende mystery guests gedurende het
jaar horecazaken beoordelen op
de kwaliteit van gastheerschap,
service en bierbehandeling. Jan
Koster, eigenaar van Hotel Chariot, nam de prijs in ontvangst.

beste beleving in de zaak te bieden. We hebben het echt samen
met onze gasten gedaan, dat
maakt het extra mooi.”

Trainingen en workshops
De uitreiking van de Zilveren Tapknop is onderdeel van het Goed
Getapt kwaliteitsprogramma van
Heineken Nederland. “We faciliteren al meer dan twaalf jaar trainingen en workshops voor horecazaken door heel Nederland. Zo
kunnen we samen de gasten optimaal bedienen en zorgen we dat
goed getapt pils, speciaalbier, cider en alcoholvrij bier op de juisBeleving staat centraal
te manier geserveerd wordt. Dit
Jan Koster is bijzonder trots op de zorgt voor tevreden gasten die
prijs en de waardering voor Hotel vaker terugkomen. Onze mystery
Chariot en reageert: “Geweldig guests testen de kwaliteit van de
dat we op de tweede plek zijn ge- service bij de deelnemende horeeindigd! Voor ons is het winnen cazaken. Hotel Chariot heeft dit
van de Zilveren Tapknop een er- jaar laten zien dat zij de terechte
kenning van ons harde werk het winnaars zijn van de Zilveren Tapafgelopen jaar. Het enthousiasme knop. Een prestatie om trots op
dat onze gasten iedere dag met te zijn”, aldus Hugo Bergman, aczich mee brengen, heeft ons ex- countmanager van Heineken Netra gestimuleerd om elke dag de derland.
Tamara Olij en Jan Koster van Hotel Chariot proosten op het winnen van
de Zilveren Tapknop.
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Ondersteuning bij de opvoeding

Pedagoochelen: Praktijk
voor (gezins)coaching
Aalsmeer - Op bedrijventerrein
Oosteinderhof, Aalsmeerderweg
239-S is onlangs een praktijk voor
(gezins)coaching, opvoedondersteuning, individuele- en kindcoaching gestart onder de naam
‘Pedagoochelen’. De praktijk
is geopend door Bianca Wegbrands, sinds 2005 afgestudeerd
Integratief (kinder)therapeut en
pedagoog. Bianca heeft jarenlang een eigen praktijk gehad en
heeft veel ervaring met het begeleiden van ouders en kinderen.
Bianca werkt zowel vanuit haar
praktijk als bij gezinnen thuis.
Kun jij ook een frisse blik gebruiken in opvoedissues van een eerlijke, ervaren en tevens gezellige
coach? Dan ben je bij Bianca aan
het goede adres. Ze komt op tijden en momenten dat het jou en
je gezin uitkomt. Je hoeft er de
deur dus niet meer voor uit.
Er zijn allerlei redenen waarom
Bianca bij je thuis kan komen om
je gezin te coachen en/of te ondersteunen in de opvoeding. Hoe
vaak sta je als ouder met je handen in het haar, weet je niet wat
te doen of hoe je een situatie
handig op kunt lossen? Hoe vaak
begrijp je niet waarom je kind
doet zoals het doet of neem je
het jezelf kwalijk dat je weer niet
je rust hebt bewaard, maar bent
uitgevallen tegen je kind. Het gedrag van je kind kan je behoorlijk uit je doen brengen. Bianca
coacht ook kinderen die even wat
minder lekker in hun vel zitten.
Want jij wilt natuurlijk ook dat
je kind gelukkig is en zorgeloos
door het leven kan huppelen. Helaas is dat niet altijd zo. Misschien
heeft je kind last (onverklaarbare)
angsten, waardoor het leven voor
hem/haar en voor jou een dagelijkse last gaat worden. Is er elke

dag weer een machtsstrijd aan
tafel of heeft je kind slaapproblemen die je zelf niet meer weet op
te lossen? Is er diep verdriet om
het verlies van dierbare of dier?
Of zijn jullie gescheiden en zie
je dat dit je kind negatief beïnvloedt? Ook in dit soort situaties
kan Bianca een uitkomst bieden.
Workshops en opvoedparty
Ook geeft Bianca diverse opvoedworkshops. Voor aanstaande ouders die een kindje verwachten,
waarbij handige tips en adviezen gedeeld worden. Maar ook
voor ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 6 jaar over uiteenlopende opvoedvraagstukken. Ook de unieke ‘vriendinnenopvoedparty’ is een interessante bijeenkomst voor (jonge) ouders waar verschillende opvoedthema’s besproken worden. Deze workshops zijn allemaal laagdrempelig, gezellig en leerzaam.
En het is natuurlijk super prettig
om direct al je vragen te kunnen
stellen aan een opvoeddeskundige. Inschrijven kan via de website.
Meer weten over ‘Pedagoochelen’? Neem dan contact op
met Bianca Wegbrands via: info@pedagoochelen.com,
via
06-53689861 of via de website:
www.pedagoochelen.com, waar
men ook gebruik kan maken van
de chatfunctie om direct met Bianca in contact te treden.

LEZERSPOST
Heksenjacht gemeente op
‘illegale’ woonsituaties
Aalsmeer - Reeds enige jaren wordt er in Aalsmeer hardnekkig
jacht gemaakt op ‘illegale’ woonsituaties. Het betreft hier vaak
woningen of kamers of appartementen welke al jaren worden
gedoogd, soms wel 40 jaar, waar jarenlang OZB voor is betaald,
waarvan de bewoners zich hebben ingeschreven bij de Gemeente Aalsmeer en welke voldoen aan alle redelijke eisen van veiligheid en wooncomfort en welke voor de buurt geen overlast veroorzaken. Desalniettemin wordt deze heksenjacht voortgezet en
worden mensen op straat gezet, welke hun heil dan maar bij het
Legers des Heils moeten zoeken. Want alternatieven kan de Gemeente niet bieden. Goede woonlocaties worden gesloopt en
de vrijkomende bouwterreinen staan al weer jaren te verpauperen (zie Rooie Dorp). Welke politieke partij in Aalsmeer, die deelneemt aan de komende Raadsverkiezingen heeft de ballen zich
hier tegen uit te spreken en te beloven om na de verkiezingen
hier een hard punt van te maken? Deze beloof ik bij voorbaat
mijn stem (de kleinste uitgezonderd).

BOVENLANDEN

De Aalsmeerse
schuilhut
Afscheid na 34 jaar

Bloemen voor mevrouw
Fritschy van Auto Maas

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
was een bijzondere dag bij Auto Maas in Aalsmeer. Voor de allerlaatste keer bracht de 95-jarige mevrouw Fritschy haar Seat
voor onderhoud en APK. De auto
heeft ze verkocht, omdat ze heeft
besloten te stoppen met auto rijden. Een hele moeilijke en dappere beslissing. “34 Jaar geleden
kwam ik voor het eerst bij Auto
Maas en werd daar zo vriendelijk geholpen dat ik er nooit meer
weg ben gegaan”, vertelt me-

vrouw Fritschy. “Dat is waar het
bij ons om draait”, zegt Wil Maas.
“Goed onderhoud aan de auto staat natuurlijk voorop, maar
dat de klant tevreden de deur uit
gaat is net zo belangrijk. Klanten
als mevrouw Fritschy maken ons
werk leuk. Ze is altijd vrolijk en
opgewekt en maakt graag een
gezellig praatje. We zullen haar
zeker missen.” Auto Maas heeft
mevrouw Fritschy voor haar jarenlange vertrouwen bedankt
met een mooie bos bloemen.

Start groot onderhoud
Aalsmeerderweg-Noord
Aalsmeer - Vanaf aanstaande maandaag 19 maart tot
eind van de zomer vindt renovatie van de AalsmeerderwegNoord plaats. Het onderhoud begint met het plaatsen van nieuwe waterverbindingen(duikers)
en daarna wordt een nieuwe asfaltconstructie aangebracht. De
werkzaamheden gebeuren in fases tussen de Machineweg en het
Schinkeldijkje.
De bedrijven en woningen aan
de Aalsmeerderweg blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar, zij het met enige hinder.
Een klankbordgroep van ondernemers en bewoners is betrokken
bij de uitvoering en planning. De
hulpdiensten zijn op de hoogte.

rijdt gedurende de werkzaamheden een aangepaste route via de
Machineweg en de Legmeerdijk.
Voor meer informatie zie www.
connexxion.nl.

Omleiding
Doorgaand verkeer, alleen vrachtverkeer en auto’s, moet vanaf begin maart rijden via de Machineweg en de Legmeerdijk. Fietsers
en voetgangers worden ter plaatse langs de werkzaamheden geleid. Indien nodig komen er op
drukke punten verkeersregelaars. Buslijn 171 van Connexxion

Speciale website
De uitvoerder van de werkzaamheden, BAM Infra houdt een website bij www.BAMaalsmeerderweg.nl waarop de laatste informatie over werkzaamheden, fasering en planning te vinden is.
Ook is hier praktische informatie
te vinden over bijvoorbeeld het
ophalen van huisvuil.

Informatiebijeenkomst
Om bewoners en belangstellenden goed te informeren heeft
de gemeente een brief gestuurd
over de werkzaamheden op
de Aalsmeerderweg-Noord en
houdt zij een inloop/informatiebijeenkomst hierover op donderdag 22 maart tussen 17.00
en 20.00 uur in The Beach aan de
Oosteinderweg 247. Bewoners
en belangstellenden kunnen binnenlopen met hun vragen wanneer het hen schikt.

Wim van de Merbel
wimvandemerbel@gmail.com

Speciale debatavond bij
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op maandagavond
12 maart heeft er een speciale
debatavond plaatsgevonden bij
Stichting Ons Tweede Thuis. Vertegenwoordigers van D66, PvdA,
SP, BurgerBelangen Amstelveen

die de deelnemers zelf bedacht tie LFB werd georganiseerd. De
hadden.
Academie van Ons Tweede Thuis
is een opleidingscentrum die curKijken naar ieders talent
sussen, trainingen, leertrajecAlle politieke partijen gaven aan ten en opleidingen aanbiedt aan
dat zij het belang inzien dat er mensen met een verstandelijke
meer aandacht moet komen voor beperking of een ontwikkelings(betaalde) werkplekken, waaron- of gedragsstoornis. Dit met het
der in het gemeentehuis. Daar- doel de zelfstandigheid te vernaast zou er meer gekeken moe- groten. Iedereen kan zich hierten worden naar ieders talent in voor opgeven, ook mensen van
plaats van zijn of haar beperking. buiten Ons Tweede Thuis.
De deelnemers waren erg te spreken over de duidelijke informatie
van de vertegenwoordigers en
Voor méér lokaal
voelden zich gehoord.

Zelfstandigheid vergroten
en CDA zijn met deelnemers met Voor de debatavond hebben de
een verstandelijke beperking in deelnemers zich twee avonden
gesprek gegaan over onderwer- voorbereid door een training te
pen als wonen, werk, veiligheid, volgen die door de Academie van
(door)leren en meedoen. Dit ge- Ons Tweede Thuis in samenwerbeurde in de vorm van stellingen king met de landelijke organisa-

nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer - Op mijn boottochtjes door ons mooie Aalsmeer ga
ik altijd weer terug in de tijd als ik
langs een oud Aalsmeers schuilhutje vaar. Ik weet nog goed dat
een jaar of vijftig geleden mijn vader een verkaveld eiland kocht
op de Poel, genaamd Pinto. Het
eiland werd in ongeveer tien kavels verdeeld. Pa verkocht voor
de kweker verschillende landjes en kon daar zelf toen het stuk
uit houden waar de schuilhut op
stond. Juist in die tijd was het
heel leuk om een eiland met een
schuilhut te bemachtigen omdat
er verder niets mocht worden gebouwd op de eilandjes. Wat hebben we veel in dat hutje geslapen.
Mijn moeder had een minikeukentje voor het raampje en een
gat in de bodem was de koelkast.
Ik weet nog dat ik het heerlijk
vond als de regen op de dakpannen kletterde. Veel van die hutjes
zijn er niet meer. Ook het schuilhutje van mijn vader niet. Latere
generaties hebben die hutjes gesloopt en er zo’n modern blokhutje op gezet. Zonde. Gelukkig bestaan er nog enkele, laten we zuinig zijn op dat erfgoed.

hut was onder andere bedoeld als
schaftruimte op het eiland. Van
buiten een mooi gepotdekseld
houten schuurtje met rode of grijze dakpannen, een raampje erin
(meestal een in vieren verdeeld
kozijntje), een houten deur met
een klink, die verder niet op slot
kon. Binnen waren aan weerszijden twee houten bankjes en dat
was het. De bodem van het hutje was gewoon de zwarte grond.
Puur een hutje om te schuilen bij
koud en nat weer.

Mijmeren
Bij mooi weer was het heerlijk om
bij de schuilhut te zitten met een
prachtig uitzicht over het water,
een beetje te mijmeren over het
leven en te genieten van de natuur . Ik weet van een Aalsmeerse
seringenfamilie die bij goed weer
met vader en zonen bij de schuilhut zaten. Op vrijdag kwam moeder ook naar de schuilhut met een
heerlijke lunch. Het hele gezin zat
dan te genieten bij de hut.
Er zijn nog maar een paar traditionele Aalsmeerse schuilhutten.
Het is de intentie van Stichting De
Alleen per boot
De kwekers werken een groot Bovenlanden Aalsmeer om de audeel van het jaar op akkers. Het thentieke schuilhutten die er nog
merendeel van die akkers grenzen zijn voor de toekomst te bewameestal niet direct aan het huis en ren. Als donateur steun je al de
de kwekerij. Ze kunnen alleen per dromen die we met het prachtiboot bereikt worden. De men- ge Aalsmeerse natuurgebied voor
sen nemen hun natje en droogje ogen hebben. Reacties op dit
mee wanneer ze ’s morgens van verhaaltje stel ik erg op prijs op
huis het water op gaan. De schuil- bob@bovenlanden.nl

Het heeft even geduurd, maar:

Voorbereidend werk voor
asfalteren van de Dreef
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 16 maart
zijn er voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van
funderingslagen bij de Dreef en de
rotonde. Verkeer wordt niet omgeleid, wel is er een wegversmalling,
waardoor auto voor auto langs de
werkzaamheden kan rijden. De rotonde Dreef met Zwarteweg krijgt
een nieuwe deklaag. Deze asfalteringswerkzaamheden staan gepland voor zaterdag 24 maart.
In de vroege ochtend starten de
frees- en asfalteringswerkzaamheden op de rotonde. Daarna volgt
de Dreef. Het verkeer zal door middel van verkeersborden ter plaatse worden omgeleid, onder andere via de tijdelijke bouwweg op
het voormalige VVA-terrein. De inen uitritten van de bouwweg ko-

men aan de Dreef recht tegenover
de Waterhoenstraat; aan de Zwarteweg tussen de kruising N196 en
de Zwarteweg en de inrit van de
brandweer. Met borden staat de
omleiding aangegeven.
Verkeersbegeleiders
Tijdens de werkzaamheden aan
de Dreef is Sportcentrum de Waterlelie en tankstation Tango via
de omleiding bereikbaar. Hiervoor zijn verkeersbegeleiders
aanwezig om het verkeer te begeleiden. De bussen 172 en 340
van Connexxion rijden tijdens de
asfalteringswerkzaamheden op
zaterdag een aangepaste route.
Raadpleeg hiervoor de site van
Connexxion, www.connexxion.nl.
Foto: Arjen Vos
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Fractie voor invoering evenementenfonds

HAC: Nog genoeg te doen

CDA wil ondersteuning
voor evenementen
Aalsmeer - Met een grote groene
bril en de oproep ‘het eens door
een andere bril te bekijken’ vestigt het CDA de aandacht op kansen om de gemeente Aalsmeer
nog mooier te maken. Deze week
stond de CDA-bril onder andere op het Praamplein. Het CDA
vraagt in haar verkiezingsprogramma aandacht voor problemen waar organisatoren van evenementen tegenaan lopen en
pleit voor de invoering van een
evenementenfonds.
Evenementencoördinator
Lijsttrekker van het CDA, Robbert-Jan van Duijn geeft het belang aan van de vele door vrijwilligers georganiseerde evenementen: “Het CDA wil dat de gemeente activiteiten ondersteunt
uit de samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting
tussen mensen onderling. Wij
koesteren evenementen die kenmerkend zijn voor de Aalsmeerse cultuur, zoals de Pramenrace,
het Flowerfestival, de Feestweek
Aalsmeer, Vuur en Licht op het
water, de kunstroute en het carnaval in Kudelstaart. Het CDA wil
dat deze organisaties blijvend ondersteund worden door een evenementencoördinator om vrijwilligers bij te staan bij alle regels
waaraan voldaan moet worden.”

Al lastig genoeg
Het CDA wil met de ludieke actie aangeven dat er naar de evenementen in Aalsmeer best eens
met een andere bril gekeken mag
worden. “De evenementen waar
we allemaal veel plezier aan beleven worden georganiseerd door
vrijwilligers. Deze mensen moeten aan steeds meer regelgeving
voldoen en dat is allemaal lastig
zat. Daarom pleiten wij voor de
oprichting van een evenementenfonds waar organisatoren van
evenementen een beroep op
kunnen doen zodat zij niet zelf
volledig voor alle kosten die gemaakt worden in het kader van
regelgeving op hoeven te draaien.”
Kansen zien
Het CDA zal de komende tijd vaker met de grote groene bril aandacht voor kansen vragen.
“Door soms even met een andere
bril naar situaties te kijken maak
je ruimte om kansen te zien. Wij
kiezen er voor om hier actief mee
bezig te zijn. Niet vier jaar achterover leunen op de bank, maar actief op zoek naar kansen voor onze mooie gemeente”, aldus lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn
Meer informatie op de website: www.cda.nl/noord-holland/
aalsmeer.

Lijst 5

Absoluut Aalsmeer: “De
menselijke maat terug”
Aalsmeer - De menselijke maat
terug naar de beslissingen van
het college en de gemeenteraad, daar waar mogelijk. Dat
is het standpunt van Absoluut
Aalsmeer, en één van haar tien
kernpunten. “Deze week werden
we wederom geconfronteerd
met een gevolg van de strakke lijn die is ingezet met betrekking tot het handhaven van een
illegale vorm van bewoning, ondanks een al jarenlange gedoogsituatie. In onze gemeente zijn diverse van dit soort handhavingzaken bekend”, aldus lijsttrekker
Dick Kuin.
Omdat Absoluut Aalsmeer vindt
dat in veel van deze gevallen de
menselijke maat verdwenen lijkt,
wil de nieuwe lokale partij voor
de inwoners opkomen. Direct
na de verkiezingen zal Absoluut

Aalsmeer, via een motie, de gemeenteraad voorstellen om daar
de benodigde stappen voor te
nemen. Dit betekent volgens de
partij dat de gevallen van illegale bewoning, mits zij voldoen aan
de eisen gesteld in het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gedoogd tot de eigendomsituatie verandert, of de huidige bewoner (ster) ergens anders
een woning betrekt. “Ook in de
nog te voeren discussie over bouwen en/of wonen achter de linten
zouden deze handhavingzaken
dienen te worden meegenomen”,
aldus de partij. Kijk voor meer informatie over Absoluut Aalsmeer
en haar tien kernpunten op www.
absoluutaalsmeer.nl. Mailen kan
naar: info@absoluutaalsmeer.nl.

Lijst 3

Aalsmeer - De komende vier
jaar wil Het Aalsmeers Collectief
(HAC) met lijsttrekker Bram Heijstek de belangen van inwoners
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. HAC wil eerst huizen
voor de eigen jeugd, daarna voor
de asielzoekers en de arbeidsmigranten. Ook pleit de fractie voor
een buurtbus en directe openbaar vervoersverbindingen naar
Amsterdam, Leimuiden en Schiphol. “Niet lullen over beter openbaar vervoer, maar ga het rege-

len. Ook voor Kudelstaart”, aldus Heijstek. Wat Schiphol betreft zegt HAC: Genoeg is genoeg. “Een rechtszaak is een mogelijkheid.” Overige speerpunten:
Praat met de jeugd en geef ze
de ruimte. Elk kind moet kunnen
sporten. Een Havo/VWO locatie
in Aalsmeer. Verbeter de recreatiemogelijkheden zowel op het
land als op het water. Liever geld
in de zorg dan in de cultuur. Kijk
voor meer informatie op www.
hetaalsmeerscollectief.nl.

Robert van Rijn: Kiezers zijn niet gek

Zaterdag staat de VVDbank in Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - De afgelopen dagen
werden er in Aalsmeer veel activiteiten ontplooid door alle politieke partijen. Een duidelijk signaal dat de verkiezingen er weer
aan komen. Veel partijen geloven
dat op deze manier campagne
voeren hen veel stemmen gaat
opleveren. VVD Aalsmeer en Kudelstaart gelooft niet in die aanpak. “Kiezers zijn niet gek”, zegt
VVD fractievoorzitter en lijsttrekker Robert van Rijn. “Wanneer de
inwoners je 4 jaar lang niet zien
en dan plotseling 2 weken voor
de verkiezingen wel, dan gelooft
geen kiezer je verhaal.”

den bedrijven bezocht en werd
die input meegenomen naar de
gemeenteraad. Bovendien zet
VVD Aalsmeer en Kudelstaart ieder jaar een persoon of organisatie in het zonnetje die veel doet
voor de gemeenschap. Dat gebeurt rondom Valentijnsdag. Dit
jaar was dat Mike van der Laarse.

“Hart voor Aalsmeer”
VVD fractievoorzitter Robert van
Rijn beaamt dit verhaal. “Als team
proberen wij al vier jaar lang met
inwoners en bedrijven in contact te staan, niet alleen vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Dat maakt dat we ons werk in de
Continue aanwezigheid
gemeenteraad ook beter kunVVD Aalsmeer en Kudelstaart nen doen. Wij hebben een team
heeft daarom bewust gekozen met een hart voor Aalsmeer. Wij
voor een zogenaamde continue geloven erin dat inwoners van
aanwezigheid. “We zijn al langer Aalsmeer dit zien en zullen bein gesprek met de inwoners en lonen met een stem voor VVD
ondernemers. Zo gingen we bij- Aalsmeer en Kudelstaart”.
voorbeeld het afgelopen jaar met
onze VVD bank op pad. Inwoners Bank in Nieuw-Oosteinde
en ondernemers van alle wijken Zaterdag 17 maart om 12.00 uur
werden uitgenodigd om plaats te staat de inmiddels bekende VVDnemen en met ons in gesprek te bank op het Poldermeesterplein
gaan. Dit leverde hele goede ge- in Aalsmeer Nieuw-Oosteinde. U
sprekken op en veel input voor kunt plaatsnemen op de bank en
ons werk in de gemeenteraad. gesprekken voeren met de fracPer slot van rekening zit je in de tieleden over onderwerpen die u
gemeenteraad om je inwoners te bezighouden. Iedereen, jong en
vertegenwoordigen”, aldus Nan- oud, is van harte welkom! Meer
da Hauet, campagneleider en informatie op de website: www.
(kandidaat)-raadslid. Ook wer- aalsmeer.vvd.nl.

Lijst 4

D66 wil gemeente waar
iedereen meetelt

Aalsmeer - D66 wil kansen voor
iedereen. De fractie wil een gemeente waar iedereen zich veiLijsttrekker
lig en thuis voelt en zichzelf kan
Dick Kuin
zijn. Een gemeente die luistert
van Absoluut
naar haar inwoners, hen serieus
Aalsmeer met
neemt en samen met hen beslisChantal van
Hilst-Dekker, de singen neemt.
Een gemeente waar iedereen
nummer 4 op
de lijst van deze mee kan doen en waar iedereen
meetelt. De ambitie van D66 is
nieuwe lokale
kort en bondig: goed onderwijs,
partij.

goed klimaat, goede zorg, goed
wonen, goed werk.
Ook als er geen verkiezingen zijn
kunnen inwoners D66-leden in
de wijken tegenkomen. De fractieleden gaan in gesprek met inwoners over de kansen die zij zien
om het nog prettiger te maken in
Aalsmeer en over de plannen van
D66 om dat samen met inwoners te bereiken. Meer informatie:
www.aalsmeer.d66.nl.

Bram Heijstek (HAC)
tijdens het politiek debat.
Foto: www.kicksfotos.nl

Lijst 6

PvdA: Zeker zijn van een
leefbare wijk
Aalsmeer - Afgelopen maandag
was de PvdA in Nieuw Oosteinde. De middag schoonmaakactie
begon in de Koningstraat, langs
de Mikado naar het Poldermeesterplein. De afsluitende bijeenkomst was in de brede school de
Mikado, waar de aanwezige bewoners de wijk Oost roemden om
het Oosterbad, het natuurgebied
en het natuuronderhoud. Ook
het functioneren van de wijkraad,
het zorgpunt, het toenemende
contact met elkaar en de inpassing in de omgeving werden aangehaald. Het is prettig leven in
Aalsmeer Oost. Verbeterpunten
kwamen ook ruimschoots aan
bod, de hinder van Schiphol, parkeerhinder, verkeersbewegingen
en jongerenproblematiek waren een aantal van de punten die
naar voren gebracht werden.
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een
leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat het hun
buurt is. In zo’n buurt voel je je
thuis, zijn goede voorzieningen
aanwezig, is het veilig en heb je
een goede omgang met je buren.
Kort gezegd, omvat leefbaarheid
alle aspecten van het leven in wijken. Basis hiervoor is dat mensen
elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Een goed ingerichte en veilige openbare ruimte in
combinatie met ontmoetingsplaatsen in de wijk leveren hier
een belangrijke bijdrage en werken preventief bij het vergroten
van het welbevinden van mensen.

bierflesjes en een grote groep
jongeren, die vol weekend zin de
vrijdag aan het vieren waren. Op
de vraag of ze gingen stemmen
bleef het akelig stil. “Nee”, was
het korte antwoord, en als antwoord op de vraag, waarom? “De
politiek raakt me niet.” Zo vanzelfsprekend is het dus niet, dat
stemmen. Natuurlijk, in Aalsmeer
is altijd gebouwd voor het midden en hoog segment wat betreft
woningbouw. Natuurlijk, jongeren, zeker in Oost, kwamen wat
negatief in het nieuws. Natuurlijk, voorzieningen van jongeren
lopen achter. Misschien is het zo
dat die jongeren zo teleurgesteld
in alle beloftes uit het verleden
zijn, dat ze zich afkeren.
Balans bewaken
Voor de PvdA is de sociale samenhang in de wijken belangrijk, voor
iedereen in de wijk. Voor jong en
oud, die balans bewaken, dat is,
waar de gemeenteraad voor is.
Dat is het algemeen belang. Niet
alleen focussen op één aspect,
of alleen voor de grootste gemene deler. Voor iedereen ruimte en voor iedereen plek, dat is
de inclusieve samenleving. Het
houdt in dat er zeker voldoende starterswoningen zijn, zeker
voldoende zorg, zeker voldoende ontmoetingsplekken en zeker
voldoende groen. Dat is het zeker
zijn, waar de PvdA voor staat.

Zaterdag in centrum Oost
Was u niet op de bijeenkomst?
Dan kunt u aanstaande zaterdag
17 maart in gesprek met de PvdAJongeren
kandidaten. Zij zijn ‘s middags te
Afgelopen vrijdag was de PvdA vinden in het centrum van Nieuw
bij Radio Aalsmeer. Tijdens het Oosteinde. Kijk voor tijdstippen
jongerenprogramma van Mark en locaties, op de website www.
en Erik stond de studio vol met aalsmeer.pvda.nl

15 maart 2018 19

Verkiezingen woensdag 21 maart
Lijst 7

Natuurpact tegen bouwplannen

GroenLinks: Laat groen
in Aalsmeer onbebouwd
Aalsmeer - GroenLinks fracties in
Nederland willen een natuurpact
om groen te beschermen tegen
de bouwplannen van het kabinet’
De GroenLinks fracties trekken
samen op om groen te beschermen. De lokale GroenLinks fracties in de Metropoolregio Amsterdam lanceerden afgelopen
maandag 12 maart samen een regionaal natuurpact om het groen
te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet. GroenLinks lijsttrekker Ronald Fransen
heeft ook het natuurpact ondertekend. Aanleiding is de oproep
van minister Ollongren (D66) aan
gemeentes om lef te tonen door
ook te bouwen in het groen. Fransen noemt dat eeuwig zonde, onnodig en ondoordacht. “Bouwen
in het groen is kiezen voor de
makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden.
Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen
en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige
bouwen in natuur”, aldus Fransen.
Ronald Fransen wijst erop dat ook
GroenLinks vindt dat bouwen nodig is. “Tot 2040 zijn er netto circa 250.000 woningen nodig in
de Metropoolregio Amsterdam.
Een forse opgave. Maar dat hoeft
niet ten koste te gaan van natuur
en landschap. Er zijn mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk
te bouwen. Alleen vergt dat meer
lef, visie en creativiteit dan het
volplempen van natuur.”

Door regionale samenwerking
kunnen gemeentes het groen
niet alleen beter beschermen,
maar ook beheren en verbinden.
Fransen: “Omdat dit kabinet de
suggestie wekt voor de makkelijke weg te kiezen, en niet voor gezond en groen, is dit natuurpact
hard nodig. We dringen daarin
aan op het maken van duidelijke afspraken tijdens de collegeonderhandelingen om het groen
te beschermen, dat betekent wel
dat gemeentes de schouders er
echt samen onder moeten zetten om snel meer woningen binnen bebouwd gebied te realiseren. Want als die er niet snel komen neemt de druk om toch te
bouwen in het groen alleen maar
toe. Regionale samenwerking
kan dat voorkomen.” Fransen tot
slot: “GroenLinks vindt het van
groot belang voor de natuur en
de mensen die in Aalsmeer leven,
dat onze beperkte open ruimte
niet volgebouwd wordt.“
Het Regionaal Natuurpact Amsterdam is een initiatief van de
GroenLinks fracties en lijsttrekkers in Diemen, Waterland, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen,
Beverwijk, Bloemendaal, EdamVolendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan,
Ouder-Amstel, Purmerend, Velsen, Wormerland, Zaanstad en
Zandvoort. Meer informatie op:
www.aalsmeer.groenlinks.nl.

Van links naar rechts voor: Quinten Torre, kees Buskermolen, Onno Verbeek, Arnold Konigferander en Sunny Lakerveld. Van links naar rechts boven: Leo Bakker, Herman Beijerbergen van Henegouwen, Ronald Fransen,
Maaike Vertregt en Koos Paehlig

Uw/jouw stem telt op woensdag 21 maart!

Volgende week: Verkiezingen
Aalsmeer - Nog een krappe week
en dan telt de stem van iedere inwoner vanaf 18 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Op
woensdag 21 maart is er de gelegenheid om te stemmen wie en
welke partijen de komende vier
jaar de gemeente gaan besturen.
Stemmen kan in elf stemlokalen
in Aalsmeer en in vier locaties in
Kudelstaart. Nieuw dit jaar zijn de
stembureaus in het Wellantcollege aan de Linnaeuslaan en het Gezondheidscentrum in Oost aan het
Poldermeesterplein. Verder kunnen inwoners tussen 7.30 en 21.00
uur met hun stempas (en identiteitsbewijs) hun stem uit gaan

brengen in zorgcentrum Aelsmeer
aan het Molenpad, het gemeentehuis op het Raadhuisplein, wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan, De Dolfijn in de Baccarastraat, wijkcentrum ’t Baken in
de Sportlaan, buurthuis Hornmeer
aan de Dreef, De Mikado aan de
Catharina Amalialaan, buurthuis
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat, wijkcentrum ’t Anker aan de
Oosteinderweg en in Kudelstaart
in de Proosdijhal, basisschool De
Graankorrel in de Schweitzerstraat,
het clubgebouw van VZOD aan
de Wim Kandreef en de Antoniusschool aan de Zonnedauwlaan. Op
alle stempassen staat een stem-

Lijst 1: CDA, lijsttrekker RobbertJan van Duijn (totaal 24 kandidaten)
Lijst 2: VVD, lijsttrekker Robert van
Stemhulp
Al een keuze gemaakt? De stem- Rijn (totaal 18 kandidaten)
hulp MijnStem geeft op een snel- Lijst 3: HAC, lijsttrekker Bram Heijsle en overzichtelijke manier in- tek (totaal 1 kandidaat)
zicht in de gemeentelijke politiek. Lijst 4: D66, lijsttrekker Wilma
De stemhulp is te vinden op de Alink-Scheltema (totaal 16 kandiwebsite van de gemeente en op daten)
de website www.meerbode.nl. Be- Lijst 5: Absoluut Aalsmeer, lijstnieuwd naar de uitslag en de op- trekker Dick Kuin (totaal 12 kandikomst? Woensdagavond 21 maart daten)
is het gemeentehuis vanaf 21.15 Lijst 6: PvdA, lijsttrekker Jelle Buisuur open en kan met de fracties (in ma (totaal 13 kandidaten)
spanning) de bekendmaking van Lijst 7: GroenLinks, lijsttrekker Rode tellingen in de stemlokalen af- nald Fransen (totaal 11 kandidaten)
gewacht worden.
bureau in de buurt vermeld, maar
stemmen mag in elk stemlokaal.

Aandacht voor mensen achter de cijfers

veiligheid en een duurzamere
wereld”, aldus Oosterloo.

Lokale CDA-afdelingen: “Tijd voor
andere aanpak vliegoverlast”
Aalsmeer - In de aanloop naar
een nieuw akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020
slaan verschillende CDA afdelingen uit gemeenten rondom
luchthaven Schiphol de handen
ineen. Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, doen
aan de actie mee. Volgens de CDAers groeit het wantrouwen van
de omgeving in de luchthaven,
buitelen de cijfers over aantallen
vluchten, decibellen en contouren over elkaar heen en voelen
omwonenden zich niet serieus
genomen in hun toenemende gevoel van overlast. Samen pleiten
de CDA-afdelingen voor een andere aanpak: een aanpak waarbij
de mensen die dagelijks met de
gevolgen van het Aldersakkoord
te maken hebben centraal staan.
In Den Haag
Op 14 maart hebben de verschillende CDA afdelingen hun voorstel in Den Haag aan de CDA-ka-

merlid en Schiphol-woordvoerder
Mustafa Amhaouch overhandigd.
Initiatiefnemers Robbert-Jan van
Duijn (CDA Aalsmeer) en Antoinette Ingwersen (CDA Nieuwkoop) missen in de discussie over
de toekomst van de luchthaven
de stem van de mensen zelf. Van
Duijn: “Alle overlegtafels en adviescommissie gaan altijd alleen
maar over de cijfers en de gemiddelden uit onderzoeken, maar te
weinig over waar de mensen echt
zorgen over hebben.” Volgens Ingwersen is dát juist van belang: “We
vullen makkelijk in wat mensen
vinden, zonder hen precies te vragen naar de ervaren overlast en
wat hen zou helpen!”
Eén vuist maken
Volgens initiatiefnemer van Duijn
moet dit juist een gezamenlijke
actie zijn: “Iedere gemeente heeft
steeds haar eigen belang. Begrijpelijk, maar we kunnen veel beter
samen één vuist maken in plaats
van ieder voor zich. Dan krijgen

we veel meer voor de inwoners
voor elkaar.” Ingwersen geeft aan
dat het bundelen van de lokale CDA krachten een positief effect heeft op de politieke besluitvorming in Den Haag. “Ze kunnen
dan niet om ons heen!”
De lokale CDA’ers vragen allereerst om erkenning voor de problematiek en doen daarnaast
een voorzet voor mogelijke oplossingen: “Een eerste stap is bijvoorbeeld het uitvoeren van permanente metingen, het voorkomen van bochten vliegen boven
woonwijken, meer rustmomenten op een dag en gedurende de
week en het vermijden van vliegpieken in de late avond en vroege ochtend. Dit kan voor de bewoners een wereld van verschil
maken.” Het CDA Uithoorn en De
Kwakel ondersteunt dit initiatief
weliswaar, maar is tegelijkertijd
loyaal aan de afspraak die de partijen in Uithoorn onderling hebben gemaakt om als één blok op
te trekken naar Schiphol.

PvdA’ers Marieke en Janny:

roen licht oor e ets

Aalsmeer - Zowel in Noord-Holland als in de gemeente Aalsmeer
wordt steeds meer, verder en harder gefietst. Dat is mooi, maar
geeft ook de nodige uitdagingen.
Provinciaal Statenlid Marieke van
Duijn (PvdA) en dorpsgenoot en
actief vrijwilligster Janny Oosterloo (ook PvdA) zetten zich beiden
in voor een veilig en goed fietsnetwerk.
Veilig, goed en duurzaam mobiliteitsbeleid, dat is nu een voorbeeld waar het werk van de provincie en de gemeentes samenkomt. Vanuit de Provinciale Staten zet de Kudelstaartse Marie-

ke van Duijn zich in voor de zogenoemde ‘doorfietsroutes’ die
goed op elkaar aansluiten en
waarbij je zoveel mogelijk groen
licht hebt. Veiligheid is hierbij
ook een belangrijk thema en daar
zet de Aalsmeerse Janny Oosterloo zich ook al jaren voor in: “Verkeersslachtoffers zijn vaak ouderen en kinderen die fietsen, we
willen daarom juist ook die veiligheid verhogen.” Ze heeft onlangs
ook een inventarisatie gemaakt
van knelpunten in de regio en deze aangeboden aan wethouder
Robbert-Jan van Duijn. “Ik werk
graag mee aan betere verkeers-

Randstedelijke Fietsalliantie
Marieke van Duijn heeft een begin gemaakt met de Randstedelijke Fietsalliantie, waarbij provincies, gemeenten en organisaties
als de Fietsersbond en ANWB met
elkaar werk willen maken van betere doorstroming en veiligheid in
de Randstad. Ook is er al contact
met de Staatssecretaris hierover.
“Het is belangrijk dat we de handen ineen slaan en samen werken
aan een gezondere leefomgeving.
Een goed en veilig fietsnetwerk
kan hier zeker aan bijdragen”, aldus Van Duijn.
Trotse zus
En dan nog de vraag hoe het gaat
met de samenwerking met CDA
wethouder Robbert-Jan van Duijn.
Marieke: “Haha, ja, nou, met mijn
broertje heb ik altijd goed door
één deur gekund en het is mooi
dat we ons nu samen kunnen inzetten voor gedeelde idealen. We
zijn allebei ook fervent fietser en
rijden regelmatig samen en dat is
echt genieten. En ja, bijzonder dat
we allebei op een Aalsmeerse kandidatenlijst staan. Hij is lijsttrekker
en ik ben lijstduwer. Maar bovenal
ben ik een hele trotse zus!”
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Verkeerd mailadres: Vereniging
Vlieghinder Westeindergebied
Aalsmeer - Vorige week werd op
de voorpagina de oprichting van
de nieuwe vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied aangekondigd. De initiatiefnemers willen in actie komen tegen verdere groei van Schiphol. De luchthaven is niet meer in balans met de
omgeving. Door intensiever gebruik van de Zwanenburgbaan
en een aangepaste route van de
Kaagbaan zijn de geluidsoverlast en de luchtvervuiling in Kudelstaart en Aalsmeer sterk toegenomen. “Het wordt tijd om op
te komen voor de leefbaarheid
in onze omgeving”, vindt Jeroen
Verbeek, voorzitter van de vereniging. Samen met inwoners wil de
vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied de belangen dienen van bewoners die zich zorgen maken over schadelijke gevolgen voor gezondheid, milieu
en welzijn die worden veroor-

zaakt door geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen. De
vereniging is overigens niet tegen Schiphol, maar wel tegen
verdere groei van de luchthaven.
De krachten bundelen kan door
lid te worden door middel van
een eenmalige bijdrage van 5 euro. Het vermeldde emailadres vorige week was echter niet juist.
Dit moet zijn: vliegtuighinder@
gmail.com. Meld in de mail uw/
jouw naam en telefoonnummer
en er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen. De initiatiefnemers hopen dat inwoners zich massaal verenigen door
zich in te schrijven bij Vliegtuighinder Westeindergebied. Over
de foto in de krant is op facebook
behoorlijk gespeculeerd. Echt of
nep? Gefotoshopt, maar zo zegt
voorzitter Jeroen Verbeek hierover: “Het zou ook zomaar echt
kunnen zijn.”

Nog meer vliegverkeer boven Aalsmeer

Onderhoud Polderbaan
Aalsmeer - Op Schiphol wordt
van zondagavond 25 maart tot
en met zondag 15 april onderhoud verricht aan de Polderbaan.
In deze periode wordt de Polderbaan buiten gebruik gesteld. In
drie weken worden verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd.
Werkzaamheden
Tijdens dit onderhoud worden
het asfalt en de verlichting gerepareerd, worden de markeringen
bijgewerkt, worden bouwkundige renovaties gedaan van twee
baanstations en wordt nieuw asfalt aangebracht over de gehele
baanbreedte en een lengte van
500 meter. Ook worden reparaties uitgevoerd aan het asfalt van
de rijbaan die naar de Polderbaan
loopt en een naast het baanstation gelegen veld wordt voorzien
van drainage en opnieuw geprofileerd voor een goede afwatering. Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking
met Heijmans. Ongeveer 150 medewerkers werken in shifts om
er voor te zorgen dat de Polderbaan op tijd weer ingezet wordt.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode van drie

weken. Gekozen is om een zogeheten levensduur verlengend onderhoud uit te voeren om een periode van drie jaar te overbruggen zodat in 2021 groot onderhoud gepleegd kan worden aan
de gehele Polderbaan.
Naar andere banen
De afspraak is dat de Polderbaan
en de Kaagbaan primair ingezet worden vanwege het beperken van geluidshinder. Door buitengebruikstelling van de Polderbaan wordt het vliegverkeer
dat normaal gebruik maakt van
deze baan in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan,
Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. Dit leidt tot meer hinder in
de gemeenten die onder de aanen uitvliegroutes van deze banen liggen. Voor meer informatie
of vragen kunnen omwonenden
contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol
(BAS). Dit kan via 020-6015555
of raadpleeg www.bezoekbas.
nl. Hier staat data van regulier en
groot onderhoud van de andere banen op Schiphol. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.

“Alleen is geen houdbare situatie”

Laatste overleg De Dorper?!
Aalsmeer - Op woensdag 28
maart houdt wijkoverleg De Dorper weer een wijkoverleg in Het
Wapen van Aalsmeer, aanvang
19.30 uur. Zoals de zaken er nu
voorstaan zal dit het laatste overleg zijn dat wordt gehouden.
Al geruime tijd bestaat het bestuur van De Dorper uit de twee
personen Dick de Geus als voorzitter en Ans Cabout als penningmeester en secretaris. Ans heeft
nu aangegeven dat zij binnenkort gaat verhuizen en Aalsmeer
verlaat.
Dick de Geus: “Dat houdt in dat
ik alleen als bestuurder overblijf
en dat is geen houdbare situatie.
Daarom hebben we besloten dat
De Dorper na 28 maart niet meer
actief zal zijn. Misschien staan er
in de toekomst nog nieuwe bestuursleden op en dan kan de
zaak weer actief worden.”

Over de Omgevingsraad Schiphol
is veel aandacht besteed aan de
plannen van Schiphol om te willen groeien. De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad hebben zich hard gemaakt
om dit tegen te houden. In 2014
zijn er verkiezingen geweest voor
kiesmannen. Om gekozen te worden moest een kiesman tenminste 100 steunbetuigingen verzamelen. Dick de Geus is vanaf 2014
als kiesman actief geweest.
“Dit jaar zullen er weer verkiezingen worden gehouden, maar
ik heb besloten mij hiervoor niet
meer verkiesbaar te stellen. Dus
nu maar kijken of er iemand anders deze taak op zich wil nemen”,
vervolgt De Geus.
Agendapunten voor het wijkoverleg van De Dorper op 28
maart kunnen doorgegeven worden via: dickgeus@caiway.nl

Informatieavond voor
bewoners Rijsenhout
Rijsenhout - Op woensdag 21
maart is er een informatieavond
voor bewoners in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. Doel
is om de bewoners op de hoogte te brengen van wat er allemaal
speelt in hun woonomgeving. Bewoners worden op de hoogte gebracht door onder andere: Dorps-

raad Rijsenhout over diverse ontwikkelingen, de Regiegroep Rijsenhout over ruimtelijke ontwikkelingen, Rijsenhout Zegt Nee
over het transformatorstation,
Stichting Leefomgeving Rijsenhout: Wat doen met een miljoen?,
SCW over de ontwikkelingen op
sportgebied, Dorpsfeest Rijsen-

Boetes geïnd

Woonbuurten met dorps karakter

Hoogste punt nieuwbouw
in Polderzoom Aalsmeer
Aalsmeer - De nieuwbouw van
Polderzoom Aalsmeer bereikte op 8 maart het hoogste punt.
Wethouder Jop Kluis markeerde
deze bijzondere mijlpaal met het
plaatsen van de laatste betonplaat. Dicht bij het centrum van
Aalsmeer en het gemeentehuis
komen in Polderzoom nieuwe
woonbuurten met een dorps karakter. Het gaat om 37 vrije sector
huurwoningen met tuin en 51 appartementen, verdeeld over twee
complexen, bestemd voor sociale
huur. De ruime, rijk gedetailleerde woningen en appartementen
zijn gesitueerd rondom een hofje.
Het ontwerp is van Hans Been Architecten en geeft een eigentijds
beeld dat warmte en geborgenheid uitstraalt.

invulling kunnen geven aan actuele huisvestingsvraagstukken
als betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.” Daniëlle Neeleman, Portefeuillemanager woningen van MN: ‘Deze woningen
heeft MN aangekocht in opdracht
van het Pensioenfonds Metaal &
Techniek (PMT). MN belegt namens PMT al in vastgoed sinds
1948. Door de intensieve gesprekken die we met de gemeente Amstelveen hebben gevoerd,
is deze prachtige samenwerking ontstaan. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in de markt. Dit project laat
zien dat een institutionele belegger met een lange termijn horizon zich verantwoordelijk voelt
en voor een oplossing zorgt. Voor
de 37 eengezinswoningen van
Voorrang Aalsmeerders
minimaal 120 vierkante meter en
”Deze woningen vormen een 3 of 4 slaapkamers, met een gedeel van het grote plan ‘De Tui- middelde huurprijs van 930 eunen van Aalsmeer’ dat bestaat uit ro hadden we meer dan 500 gewoningbouw, de aanleg van de gadigden. De 51 appartementen
Burgemeester Hoffscholteweg met een huurprijs van gemiddeld
en de herinrichting van de Burge- 695 euro gaan binnenkort in de
meester Kasteleinweg. Ook ver- verhuur.
binden deze woningen de twee
gescheiden delen van Aalsmeer. Derde kwartaal 2018
Dat Aalsmeerders voorrang krij- Hartwig Liersch, Chief Investment
gen bij toewijzing van deze wo- Officer (CIO) van PMT: “PMT invesningen is een plus”, aldus wethou- teert steeds vaker in betaalbader Jop Kluis. Jasper Rotteveel, re woningen met een huurprijs
ruimteontwikkelaar bij Bohemen: tussen de 630 en 950 euro per
“Bohemen realiseert in het herin- maand. In Nederland is een grote
richtingsgebied van de N201 in groep mensen die niet in aanmersamenwerking met de gemeen- king komt voor een sociale huurte Aalsmeer woonbuurten met woning, maar voor wie de huren
een dorps karakter, in verschillen- in de vrije sector te hoog zijn of
de koop- en huursegmenten. Met een koophuis buiten bereik is.
bouwer Trebbe en investeerder PMT wil aan de vraag naar betaalMN namens Pensioenfonds Me- bare huurwoningen tegemoet
taal & Techniek (PMT), voegen we komen. De achterban van PMT
hier een prachtig stukje Aalsmeer bestaat immers voor een belangtoe. Dat een institutionele be- rijk deel ook uit deze groep menlegger juist in deze tijd in sociale sen. Daarom investeren we graag
huurwoningen investeert, maakt in dit soort woningen.” Trebbe rehet extra bijzonder.”
aliseert de woningen en de twee
appartementencomplexen.
Prachtige samenwerking
De woningen worden uitgevoerd
Hein Trebbe jr., directeur bij Treb- volgens BasisWonen, het concept
be: “In Aalsmeer bouwden of van Trebbe voor grondgebonden
bouwen we in opdracht van Bo- woningen. De appartementen
hemen rijwoningen, twee-on- worden gerealiseerd met Hoogder-een-kapwoningen en appar- Wonen, het concept van Trebbe
tementen bestemd voor sociale voor appartementen.
huur, vrije sector huur en koop. Het totale project wordt naar
Het is mooi dat wij in een fijne sa- verwachting in het derde kwarmenwerking met gemeente, Bo- taal van 2018 opgeleverd.
hemen en MN namens PMT en Voor meer informatie over de
met onze concepten BasisWo- appartementen:www.hurenpolnen en HoogWonen een goede derzoom.nl.

Gemeente zoekt eigenaren
twee Poolse auto’s
Aalsmeer - Op een parkeerplaats aan de openbare weg in
de Spoorlaan staat al geruime
tijd een Renault Lagune met het
Poolse kenteken KTT 7A78. De
gemeente heeft nu de eigenaar
van de auto verzocht zo spoedig
mogelijk contact op te nemen
met het team Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente via
0297-387575.
Ook de eigenaar van de Volvo
met Pools kenteken GD 4129U,

die al lange tijd staat in de Edisonstraat, wordt gevraagd zich
in verbinding te stellen met het
team Handhaving. De gemeente is voornemens bestuursdwang
toe te passen en de voertuigen
van de openbare weg te verwijderen en op te slaan. Dit gebeurt
als niet voor 3 april aanstaande
is gereageerd. Na dertien weken
opslag mag de gemeente de objecten verkopen of laten vernietigen.

Aalsmeer - Afgelopen weekend zijn door agenten weer enkele inwoners bezocht die boetes open hadden staan. Een
Poolse man had nog een bekeuring te betalen van 270 euro. Deze is afgerekend. Ook is
aangebeld bij een 60-jarige inwoner. De man had nog een
schuld van 316 euro. Deze boete is eveneens betaald.

15 Bekeuringen
na controle

Aalsmeer - Op maandag 12
maart heeft de politie op diverse plaatsen in de gemeente
verkeerscontroles gehouden.
Onder andere zijn automobilisten tot stoppen gemaand
op
de
Lakenblekerstraat,
Aalsmeerderweg en Oosteinderweg. Er zijn totaal vijftien
bekeuringen uitgeschreven.
Zeven bestuurders reden harder dan de toegestane vijftig
kilometer per uur, drie automobilisten droegen hun gordel
niet, twee bestuurders zijn betrapt op rijden door rood licht,
in twee gevallen was de lading
op de aanhangers niet goed
vastgemaakt en een bestuurder reed auto zonder een geldig rijbewijs te hebben.

Glijbaan van
school vernield

Aalsmeer - In de avond of
nacht van woensdag 7 op donderdag 8 maart zijn vernielingen gepleegd op het schoolplein van De Mikado aan de Catharina Amalialaan. Onverlaten
hebben een gat gegooid of geslagen in het onderste deel van
de glijbaan. De vernieling heeft
plaatsgevonden tussen drie
uur in de middag en de volgende morgen half tien. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Hoge snelheden
bij controles

Aalsmeer - Tussen half een en
een uur in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 maart
heeft de politie gecontroleerd
op snelheid op de Burgemeester Kasteleinweg en op de Burgemeester Brouwerweg. Er zijn
totaal zeven bekeuringen uitgeschreven. Op de Burgemeester Kasteleinweg reden twee automobilisten respectievelijk 27
en 29 kilometer harder dan de
toegestane vijftig kilometer per
uur. Op de Burgemeester Brouwerweg geldt een snelheidslimiet van 80 kilometer. Vier bestuurders hadden behoorlijk het
gas ingetrapt. Snelheden werden gemeten van 101 tot 112 kilometer. Deze bestuurders kunnen een behoorlijke hoge bekeuring thuis verwachten.

Winkeldief duwt
medewerker om
Aalsmeer - Op maandag 12
maart om kwart over vier in
de middag is een winkeldief
op heterdaad betrapt in een
super op het Poldermeesterplein. Door een medewerker
werd gezien dat de man enkele blikjes energiedrank in zijn
jas stopte. De man is bij het
verlaten van de winkel aangesproken op de diefstal, maar hij
was niet van plan om zich hier
voor te moeten verantwoorden. De dief duwde de medewerker tegen de grond en zette
het op een lopen. De dief is een
blanke man van ongeveer 25
jaar met zwart haar. Hij droeg
een witte pet, een blauwe joggingbroek en een beige jast
met bontkraag. Er zijn camerabeelden aan de politie overhandigd. Wie meer informatie
heeft, wordt gevraagd contact
op te nemen met de politie via
0900-8844.

Portemonnee
gevonden!

Aalsmeer - Op woensdag 7
maart om half zes in de middag is een tas met inhoud bij
het politiebureau afgegeven.
In de tas troffen agenten brood
aan en een portemonnee met
inhoud, waaronder een paspoort en betaalpassen. De tas
is gevonden in de Ophelialaan en heeft een Poolse eigenaar. De eigenaar kan zijn portemonnee ophalen in het gemeentehuis. Het brood hebben de agenten overigens
weggegooid.

Winkeldief in
kraag gevat

Aalsmeer - Op zaterdag 10
maart rond half een in de middag is een winkeldief aangehouden. De 33-jarige man uit
Rijsenhout dacht de zaak te
kunnen verlaten met een rugzak vol onbetaalde spulletjes,
waaronder een fles alcohol. In
totaal goederen met een waarde van zo’n 50 euro. De man
is meegenomen voor verhoor
door de politie en zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

Automobilist
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op zaterdag 10
maart rond half een in de middag zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een onwel geworden automobilist. Op de
Bosrandweg, nabij de Rietwijkeroordweg, was een 57-jarige
man uit Amstelveen niet lekker
geworden. Hij had z’n auto nog
aan de kant weten te zetten.
De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan.
Mogelijk heeft de man een hersenbloeding gehad. Hij is per
ambulance vervoerd naar het
ziekenhuis.

Verkoop merkkleding
voor zacht prijsje...

Aalsmeer - Op maandag 12
maart om half vier in de middag is een inwoner in de Kanaalstraat aangesproken door twee
Italiaanse mannen. De mannen
vroegen de weg naar Schiphol.
Na de uitleg kwam als bedankje een tas te voorschijn met daarin drie jassen van het merk Armani. Deze mocht de man hebben.
hout over het Dorpsfeest dit jaar Vanaf 20.30 uur zullen de stand- Daarna werd gevraagd of hij geen door het Podium van Archi- houders hun verhaal in 3 minuten trouwd was, want voor zijn echttectuur over Destination Rijsen- toelichten vanaf de zeepkist. Van genote hadden de mannen ook
hout, de kansen. Daarnaast is de 21.30 tot 22.00 uur is er gelegen- nog een tas vol met merkkleding.
gemeente gevraagd om een up- heid om bij de diverse groepen Hier moest hij echter wel voor bedate te geven rond de Ruimtelij- vragen te stellen of ideeën uit te talen. De man heeft alle kleding
teruggegeven en heeft de manke Economische Visie.
wisselen.

nen weggestuurd. De politie is
nog een kijkje gaan nemen maar
de ‘kofferbak-verkopers’ zijn niet
meer aangetroffen. De mannen
zijn beiden ongeveer 35 jaar oud
en hebben een baardje. Ze reden
in een witte sportauto en spraken
gebrekkig Engels. Ze verklaarden
Italianen te zijn. Van de auto is
het kenteken niet bekend. De politie waarschuwt voor verkopers
uit auto’s. Nagenoeg altijd zijn
de goederen die verkocht worden niet van het bekende merk
dat wordt genoemd, maar van
veel slechtere kwaliteit. Niet kopen dus!
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Kwaliteitsslag
Het park is onderdeel van de
ontwikkeling van Green Park
Aalsmeer en het ontwerp is van
H+N+S landschapsarchitecten.
Het park vormt een afscheiding
tussen de woonwijk Nieuw Oosteinde en het bedrijventerrein
Green Park Aalsmeer, en is straks
ook een verblijfsgebied voor omwonenden. Voor het laatste studeert de gemeente Aalsmeer
met Green Park Aalsmeer en de
Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) nog op de haalbaarheid,
om in overleg met omwonenden
een verdere kwaliteitsslag voor
het park te maken. Binnenkort zal
er ook een prijsvraag voor bewoners uitgeschreven worden voor
een goede naam voor dit park in
samenwerking met de Wijkraad
Aalsmeer Oost.

Start van inrichting park aan de Machineweg

Fijnstof en stikstof absorberende
planten in Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 9 maart
is Green Park Aalsmeer gestart met de inrichting van een
park aan de Machineweg in
Aalsmeer. Wethouder Ad Verburg en Green Park Aalsmeer

projectleider Frans Taselaar
hebben de eerste en unieke
fijnstof en stikstof absorberende planten gepland. Deze unieke planten zijn in Aalsmeer ontwikkeld en absorberen niet al-

leen fijnstof en stikstof maar
vormen ook een fijn leefmilieu
voor bijen. De fijnstof en stikstof absorberende planten zijn
ontwikkeld door MyEarth uit
Aalsmeer.

Geluidsverstrooiing
Wethouder Economische Zaken
Ad Verburg: “Het is mooi dat we
als gemeente door deze planten
neer te zetten een bijdrage kunnen leveren aan het leefmilieu.
Het zijn unieke planten die naast
fijn- en stikstof natuurlijk ook nog
CO2 opnemen. Ze zorgen ook
nog voor geluidverstrooiing en
geluiddemping. Het is een mix
van planten en kleine struiken die
makkelijk te onderhouden zijn
en ze zien er mooi uit met wat
groenblijvers en bloeiende exemplaren ertussen.”

Cursus Politiek Actief bij
provincie Noord-Holland

Topacts bij 1e voorronde
Popprijs Amstelland
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
10 maart was de eerste voorronde van de Popprijs Amstelland
in N201. De vijf bands Minor Citizen, Mr. Ray Bass, The Estate, Towtruck en Neodym lieten zich zien
en horen. Het publiek kon de acts
wel waarderen en beloonde de
bands met applaus. “Toppers”, aldus een bezoeker. Nog tien bands
gaan de komende weken de strijd
aan in deze bandcompetitie. De
tweede voorronde is op vrijdag
23 maart en de derde ronde op
zaterdag 7 april. Deze avonden

gaan de spots op het N201-podium aan voor de volgende geselecteerde bands: Switchboard,
Molton Grove, Kolbak, Tobacco
Flavoured Kisses, Start-Over, Two
and a Half Girl, Hammer of Dawn,
Triangulum, Waltris en Charger.
Ook deze voorrondes zijn in N201
aan de Zwarteweg. De finale met
uiteindelijk zes bands is op vrijdag 4 mei in P60 Amstelveen.
Meer info en updates zijn te vinden op de facebookpagina van
Popprijs Amstelland.
Foto: www.kicksfotos.nl

Amstelland - De provincie
Noord-Holland biedt twee keer
de cursus Politiek Actief aan. De
cursus is bedoeld voor iedereen
die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse
heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet
wat de mogelijkheden zijn. De
cursus is op dinsdag 3 april en
op woensdag 11 april in Haarlem. Aanmelden is gratis en kan
via www.noord-holland.nl/politiekactief
Wat doet de provincie? Welke
plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt
de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet een Statenlid?
Op deze vragen en meer krijgen

deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast is er een training overtuigend debatteren en
zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om ervaringen uit de praktijk
te horen. Ter afsluiting wonen de
deelnemers een commissievergadering bij.
Meer informatie
Provinciale Staten van NoordHolland biedt de cursus aan de
inwoners van Noord-Holland aan.
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – verzorgt de
cursussen. Er is een beperkt aantal plaatsen. Kijk voor meer informatie op de website: www.
noord-holland.nl.

Postzegel(ruil)beurs in
Parochiehuis zaterdag
Swingende disco-avond o

De Boogie Nights in P60
Amstelveen - Op zaterdag 24
maart maakt P60 de dansvloer
vrij voor de Boogie Nights. Deze
dansavond wist de rest van Nederland al te veroveren en dat zal
niet anders zijn in de poptempel
van Amstelveen!
Boogie Nights is het retro feest
van Nederland. DJ’s draaien de
beste muziek uit de jaren zeventig, tachtig en vroege jaren negentig. Het unieke aan dit feest is
dat alle hits van toen niet alleen
te horen zijn, maar tegelijkertijd
verschijnen alle originele videoclips en beelden uit deze tijd op
de grote schermen. En als dat nog
niet genoeg is, leggen ze P60 vol
met een verlichte dansvloer! Stil
staan is zeker geen optie. Dus ben

je toe aan een avondje ontspanning? Zorg dat je hoofd leeg is,
de kinderen ergens veilig gestald
zijn en de volgende dag een vrije
dag is. Met landelijke bekende
DJ’s weet Boogie Nights elk publiek op de dansvloer te krijgen.
Erwin Peters (Radio Veronica),
Rob Spijker ( ID&T en Slam FM),
Juri Verstappen (Radio Veronica),
Mike Van Doorn en Hilko Slik (Radio Veronica) behoren tot deze
DJ’s. Zij wisten de rest van Nederland al te veroveren. Zo slaagden
zij er al in om meerdere avonden
in Luxor Live volledig uit te verkopen. Nu is de beurt aan de dansvloer van P60! Zaterdag 24 maart,
aanvang 22.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.p60.nl

Aalsmeer - Voor verzamelaars
uit Aalsmeer en daarbuiten gaan
op zaterdag 17 maart de deuren van Het Parochiehuis in de
Gerberastraat om 9.30 uur weer
open. De entree is gratis. Er kan
weer heerlijk gesnuffeld worden
in de ruim 110 stockboeken met
daarin vijf eurocent zegels welke op de verenigingstafel te vinden zijn. Neem stockboek(en)
met dubbele zegels mee om te
ruilen, ook dat kan hier. Van de
ruiltafels wordt veel gebruik gemaakt. Cor van Meurs, ruilbeursleider, heeft een mooie presentatie over ‘Fruit’ en dat allemaal
op brieven en postzegels. Deze brieven en zegels zijn misschien goedkoper dan het echte fruit. De verenigingsavond op
5 maart gemist? Het restant veilingkavels is op de ruilbeurs nog
te koop. Kijk voor meer informatie op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Op deze site staan ook alle kavels voor
de grote veiling op maandag 9

april (dit keer de tweede maandag van de maand) met heel veel
stockboeken, verzamelingen en
losse zegels.
Kom gezellig bijpraten met een
kop koffie en een broodje of frisdrankje, of koop een lootje voor
een prachtige plant. De ruilbeurs
sluit om 15.00 uur haar deuren.
Meer informatie dezedag bij Cor
via 0297-343885 of Gerboud via
0297-345231.

17-Jarige Thirsa v/d Meer
blikvanger op CDA-lijst
Aalsmeer - Met de 17-jarige Thirsa van der Meer heeft het CDA
een absolute blikvanger op de
kieslijst. De Aalsmeerse scholiere en achter-achterkleindochter
van oud-wethouder en loco-burgemeester P. van der Meer staat
op plaats 11 op de CDA-kieslijst
en loopt zelfs al mee met de huidige fractie. Van der Meer besloot
politiek actief te worden na een
eigentijdse oproep van CDA’ers
Marlon van Diemen en RobbertJan van Duijn (resp. het jongste
raadslid en de jongste wethouder) aan jongeren om zich in te
zetten voor hun gemeente en politiek actief te worden.
“Er is mij serieus gevraagd of ik
het echt wilde doen. Ik zie het als
mijn kans om mijn menig, mijn
stem te laten horen voor jongeren. Politiek is volgens mij het
meest actuele dat er is en politiek
is nooit hetzelfde.”
Inzetten voor evenementen
In haar persoonlijke videoboodschap op Facebook, Instagram
en de CDA-website geeft Thirsa op een eigentijdse manier aan
waar zij zich als kandidaat raadslid hard voor maakt.
“Er is in mijn ogen veel te doen
voor jongeren in ons dorp. We
hebben de Feestweek, de Pramenrace en Vuur en licht op het
water om een paar voorbeelden
te noemen. We moeten er wat
mij betreft alles aan doen om dit
soort evenementen te behouden.
Het voorstel van het CDA om een
evenementenfonds in te stellen
vind ik dan ook super.”

Werk maken van woningen
Naast het levendig houden van
Aalsmeer zet de jonge Van der
Meer zich ook in voor goede en
betaalbare woningen. “Veel jongeren willen gewoon graag in
Aalsmeer of Kudelstaart blijven
wonen. Momenteel is dat heel
lastig. Het CDA wil werk maken
van de lange wachtlijsten voor
sociale huurwoningen door te
werken met jongerencontracten
en wil werk maken van meer betaalbare woningen voor jongeren
en senioren.”
De raad in
Omdat Van der Meer nog minderjarig is mag zij niet op zichzelf stemmen met de komende
verkiezingen. Dat betekent natuurlijk niet dat ze geen campagne voert.
“Het is belangrijk dat jongeren
hun stem kunnen laten horen. Ik
maak mij hard voor jongeren en
hoop dat ik met mijn enthousiasme ook andere jongeren kan motiveren.”

Wandelen langs kunstwerken (12)

Horizontale en verticale
lijnen op het Stokkeland
Aalsmeer - De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken, die
de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn.
Maak de komende weken kennis
met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende,
diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?
Dorpswandeling
Op weg alweer naar het twaalfde
kunstwerk tijdens de wandeling.
Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat, het Weteringplantsoen en Raadhuisplein nu op het
Stokkeland. Verder het groene
park in het Centrum ontdekken.
Na op het Stokkeland ‘ontvangen’ te zijn door de hemelsblauwe zuil gaat de tocht verder het
‘bos’ in. Bij het insectenhuis kon
het tweede kunstwerk ‘Leeg middelpunt’ bewonderd worden. Net
over de brug staat gelijk weer een
beeld dat de wandelaars welkom
heet: Eurydice. En wie zich vervolgens omdraait (de andere kant
opkijkt), staat oog in oog met een
kunstwerk dat verstrengelt lijkt
met de natuur:

basisvorm is een open rasterpatroon van stripijzer aangebracht.
Met minimale middelen bouwt
hij een heldere eenheid en harmonie. Door de transparantie is
het alsof je in een doolhof kijkt.
De inspiratie voor zijn vormentaal
haalt Jacklin uit de zichtbare werkelijkheid. Niet alleen de bouwkunst, maar ook de natuur kan
aanleiding geven voor nieuwe
beelden. De grillige natuur vormt
hier een scherp contrast met het
strak gelijnde beeld. Het lijkt erop dat de aangrenzende moerasplanten verdwalen in dit labyrint. Grenzen vervagen, het beeld
wordt deel van de omgeving.
De wandeling op het Stokkeland
langs kunstwerken is nu voltooid.
Volgende week maar flink de pas
er in. Richting het Seringenpark,
misschien de Hornmeer of op
weg naar Kudelstaart...

Gelakt staal (geen naam)
Michael Jacklin 1956
Het beeld van Michael Jacklin
kenmerkt zich door een strenge
ordening van horizontale en verticale lijnen. Op een eenvoudige

Piratenschat zoeken en
etstocht oor het os

Of kom op zondagmiddag 25
maart om 14.00 uur op de fiets
naar De Boswinkel. Fiets mee met
bioloog Wouter van der Wulp. Hij
vertelt onderweg over de bomen
in het Bos, het boswater en de bijAmstelland - Kom op zondag- worm-monster. Maak ook een zondere bruggen. De fietstocht
middag 25 maart om 12.00 uur, schatkaart en dan gaat de groep is geschikt voor iedereen ouder
13.30 uur of 15.00 uur, naar het de piratenschat zoeken. O.l.v. Na- dan 12 jaar. Aanmelden via 020Amsterdamse Bos om de piraten- tuur is een Feest. Voor kinderen 5456100, www.amsterdamsebos.
schat te zoeken. Zeerover Fabi- van 2 tot 7 jaar en (groot)ouders/ nl of in De Boswinkel, Bosbaanaan zoekt jonge piraten! Die over begeleiders. Kosten 5 euro per weg 5, iedere dinsdag tot en met
een stam lopen, in een grot kun- kind en 2,50 euro per volwassene. zondag geopend van 10.00 tot
nen kruipen en vechten met het Duur: 1 uur buiten.
17.00 uur.
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kinder- en jeugd

Kinderburgemeester
Derek bezoekt CDA

Waterpolo scholentoernooi:

inst Dol nen en De onti n

Regio - Waterpolo scholentoernooi 2018 een groot succes! Afgelopen zaterdag 10 maart was
het waterpolo scholentoernooi
georganiseerd door ZSC Oceanus in zwembad de Waterlelie.
Het evenement ging in de middag van start met twaalf enthousiaste teams, onder verdeeld in
de categorieën groep 5/6 en 7/8.
Bijna 100 enthousiaste basisschoolleerlingen hebben meegedaan aan deze sportieve middag, waarbij het hebben van
veel plezier het allerbelangrijkste was. Na twee spannende finales, waarbij de spanning voelbaar was bij alle teams, zijn er uiteindelijk winnaars naar voren gekomen. In de categorie groep 5/6
waren De Oosteinder Dolfijnen
1 (team 1) leerlingen die de eerste prijs mee naar huis mochten
nemen. Na een zinderende finale, die zelfs uitmondde in strafworpen, trok uiteindelijk De Fontijn (team 9) ook aan het langste
eind. Zij waren de terechte winnaar in de categorie groep 7/8. Al
met al was het een zeer geslaagde en bovenal gezellige middag,
waarbij zowel de ouders, begelei-

ders, vrijwilligers en kinderen het
naar hun zin hebben gehad.
Gratis meetrainen
Lijkt waterpolo jou nou ook heel
leuk? Kom dan een keer gratis
meetrainen op dinsdag van 18.00
tot 18.45 uur (onder 11 jaar), donderdag van 18.00 tot 18.45 uur
(onder 9 t/m onder 15 jaar) en
vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur
(onder 13/15 jaar).
David Curry Fotography

Roald Dahl’s Ieorg Idur
in het Poppentheater
Amstelveen - Meesterverteller
Roald Dahl schreef in 1990 Ieorg
Idur. Een bijzonder huiskameravontuur dat door Unieke Zaken bewerkt wordt tot een energieke, fantasievolle en humoristische voorstelling met muziek,
toverspreuken en schildpadden.
Als mevrouw Zilver haar verlegen
buurman meneer Hoppe vertelt
dat haar lieve schildpadje Rudi
maar niet groeien wil, grijpt meneer Hoppe zijn kans. Hij verzint

een plan - even briljant als krankzinnig - en probeert daarmee het
hart van mevrouw Zilver te winnen.
Ieorg Idur is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar en
te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 18 maart
om 14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50
euro. Reserveren kan via 0206450439, info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Tijdens de laatste fractievergadering van deze bestuursperiode heeft de Aalsmeerse
kinderburgemeester Derek Buikema een bezoek gebracht aan
de fractie van het CDA-Aalsmeer
en Kudelstaart. De CDA’ers spraken met Derek ondermeer over
zijn inzet voor rookvrije sportverenigingen en schoolpleinen.

Bijzondere kinderkunst in
Het Lichtbaken onthuld
Rijsenhout - Zondagmorgen 4
maart was er iets bijzonders aan
de hand in de Nederlands Gereformeerde Kerk Het Lichtbaken te
Rijsenhout. De kerkzaal was hermetisch afgesloten met linten en
ging pas open nadat alle kinderen de linten met scharen te lijf
waren gegaan. Dit spektakel had
alles te maken met het feit dat er
iets onthuld moest worden, namelijk een professioneel kunstwerk, waarvoor het basismateriaal door de kinderen zelf was gemaakt.
De kerkenraad van de Nederlands
Gereformeerde kerk het Lichtbaken in Rijsenhout besloot in 2017
om een monumentale kerkwand
met een zwart-wit tekening te
verfraaien. Daarvoor werd een
beroep gedaan op Annefie van Itterzon, beeldend kunstenaar en
Femke Lania, grafisch vormgever.
Als thema werd gekozen voor het
scheppingsverhaal. In de christelijke kunst is de schepping van de
wereld een belangrijk thema.
Het boek Genesis begint met een
passage van grote poëtische klasse, over God die scheppend ingrijpt in de ongeordende duisternis. De schepping van het universum begon met de vorming van
hemel en aarde en met de scheiding van licht en duisternis. Gods
geest wordt afgebeeld als een
duif die over de wateren zweeft.
Op de tweede dag scheidde hij
de wateren en het hemelge-

welf. Op de derde dag wordt het
land zichtbaar. Op de vierde dag
schiep hij de lichten aan het uitspansel, de zon, de maan en de
sterren. Op de vijfde dag creëerde
hij de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Op de zesde dag
schiep hij alle dieren en de mens.
Dag zeven maakte hij tot een dag
van rust.
Het scheppingsverhaal is door
alle eeuwen heen uitgebeeld in
miniaturen, schilder- en beeldhouwkunst en in kerken. Uniek
aan de uitbeelding in het Lichtbaken is dat kinderen van de gemeente het werk gezamenlijk
hebben vormgeven. De krijttekeningen zijn op houten zeshoeken
overgezet en op een muur van 15
bij 8 meter gerangschikt. Zo gaan
in dit getekende luchtruim, vogels, vissen, dieren en mensen in
een optimistische vaart de wereld
in. Nadat iedereen het werk had
bewonderd gaf Annefie een korte uitleg bij het kunstwerk waarna de voorzitter van de kerkenraad iedereen bedankte en benadrukte welk een bijzonder kunstwerk het is, niet alleen als fraaie
aankleding, maar vooral omdat
het voelt als een gezamenlijke inspanning van de gemeente.
Aansluitend begon de gebruikelijke kerkdienst, waarbij de preek
ging, hoe kan het ook anders,
over Genesis 1.
Door Jan Dreschler
Foto’s: Annefie van Itterzon

Aalsmeer - In ronde 20 van de
AAS jeugdcompetitie stond het
top duel tussen de vrienden
Luuk en Jasper op de rol. Jasper
had goede verwachtingen van
dit top duel, want de laatste weken draait Luuk wat minder. Maar
Luuk was getergd door de nederlagen en haalde hard en snel uit
met een mat achter de paaltjes.
Medekoploper Christiaan had
het moeilijk tegen Stijn, maar de
complicaties kosten Stijn te veel
tijd en hij ging uiteindelijk door
zijn vlag. Bij Konrad versus Sam
eigenlijk het zelfde verhaal. Kon-

rad stond de gehele partij beter,
maar had veel tijd nodig. Dit brak
hem tenslotte op en ook hij ging
door zijn vlag.
Wat lager op de ladder waren er
ook mooie partijen en verloor
Marien met wit van Robert. Rune
won met wit van Niek en Dylan
verloor weer met wit van Kjeld.
Na twintig ronden staat Luuk nog
fier op één met 16 punten, gevolgd door Christiaan met eveneens 16 punten, Jasper met dertien punten en Sam en Robert op
vier en vijf met 9,5 punten.
Door Ben de Leur

Rookvrije verenigingen
Derek Buikema is inmiddels de
derde kinderburgemeester en
ook Derek weet van aanpakken.
Zo heeft Derek al snel na zijn aantreden een presentatie gegeven voor alle Aalsmeerse en Kudelstaartse sportclubs over ‘de
rookvrije sportclub’. Het resultaat
is er inmiddels: Atletiekvereniging AVA is als eerste club rookvrij. De inzet van Derek is niet onopgemerkt gebleven. De kinderburgemeester is namelijk door
het Longfonds, de Hartstichting
en de KWF kankerbestrijding genomineerd voor de ‘rookvrije generatie award’.

Inschrijving is geopend

Schoolatletiekdag 7 april
Aalsmeer - Zaterdag 7 april vindt
de jaarlijkse Schoolatletiek dag
2018 voor alle basisscholen uit
Aalsmeer en Kudelstaart plaats.
De inschrijving is geopend en
ook dit jaar hoopt de organisatie weer op veel deelnemers. Op
deze sportieve dag wordt er weer
naar hartenlust gesprint, gelopen, gesprongen en gegooid. Het
Olympische motto ‘deelnemen
is belangrijker dan winnen’ staat
zeker weer hoog in het vaandel,
maar desondanks zullen heel veel
jongens en meisjes er op gebrand
zijn om één van de 144 beschikbare medailles in de wacht te slepen ! Sowieso is er voor iedere
deelnemer een mooie prestatiekaart! En ook dit jaar zal de meest

succesvolle school beloond worden met een mooie beker.
Vindt u het leuk om eens te komen kijken naar ‘de moeder aller sporten’? Twijfel dan niet en
kom zaterdag 7 april naar de atletiekbaan aan de Sportlaan. U
kunt dan vast en zeker genieten
van de sportiviteit, het enthousiasme en talent van de Aalsmeerse en Kudelstaartse jeugd !
Het programma begint ’s morgens om tien uur met de drie
oudste groepen van de basisschool. ’s Middags om 13.00 uur
zijn dan de groepen drie, vier en
vijf aan de beurt. Zo tussen 16.30
en 17.00 uur zal de dag afgesloten worden met de laatste prijsuitreikingen.

Knappe winst MO15-1 op
Overbos Hoofddorp
Donald Duck toernooi
voor Benjamins

Vriendenduel Luuk en
Jasper snel beslist

Jeugd heeft de toekomst
Wat het CDA-Aalsmeer en Kudelstaart betreft heeft de jeugd
de toekomst. Daarom zet de partij al jaren in op het positief betrekken van jeugd bij de gemeente. In de afgelopen periode is, op
initiatief van het CDA, besloten
jaarlijks een echte kinderburgemeester te benoemen en jonge-

ren voor positief gedrag te belonen met een jongerenlintje.

Meidenvoetbal

Hockeyvereniging Qui Vive

Schaakcompetitie jeugd bij AAS

krant

De Kwakel - Afgelopen zondag
11 maart hebben de Benjamins
van Qui Vive een gezellig Donald
Duck hockeytoernooi gehad.
Voor het eerst maakten de kinderen kennis met het spelen van
wedstrijdjes en dat is goed bevallen. Na een gezamenlijke warming up gingen de kinderen drie
tegen drie spelen. Ondanks de re-

gen was het een zeer geslaagde
ochtend. Tijdens een flinke bui
was er een gezellige pauze met
fruit en Donald Duck kleurplaten. Daarna konden de wedstrijdjes droog afgemaakt worden. De
kinderen vonden het zo geslaagd
dat Qui Vive deze activiteit binnenkort (27 mei) nogmaals gaat
organiseren.

Aalsmeer - Vanwege de krokusvakantie lag het voetballen enkele weken stil. Zaterdag 10 maart
werd de voorjaarcompetitie hervat, met voor de meiden van
FCA MO15-1 de thuiswedstrijd
tegen het gepromoveerde meiden team van Overbos MO153 uit Hoofddorp.Dit team won al
hun wedstrijden in de najaarscompetitie en ging over naar de
2e klasse. De FCA meiden waren hiervan niet onder de indruk
en gingen gretig de strijd aan. In
de 15e minuut nam FCA speelster Daisy vanaf links het vijandelijke doel onder vuur, de Overbos
keepster stopte het schot met
haar voet en de terugspringende bal werd door Daisy met haar
verkeerde voetbalbeen helaas
naast geschoten. De toon was gezet en in de 22e minuut was het
dan toch raak. FCA spits Inge verschalkte de Overbos keepster
met een fraai schot: 1-0. Na deze treffer golfde het spel heen en
weer maar tot de rust werd er niet
meer gescoord. Na de rust een
sterk aanvallend FCA. In de 5e minuut na rust bekroonde FCA spits
Inge een prachtige solo met een
eveneens prachtig doelpunt: 2-0.
Na dit doelpunt sloop er zachtjes aan gemakzucht in het FCA

team. De middenlinie sloot niet
meer goed aan waardoor er grote ruimtes ontstonden en de FCA
achterhoede steeds meer onder
druk kwam te staan. Fleur, Melissa en Eamey wisten menige Overbos aanval nog te onderbreken
en op te ruimen. In de laatste minuut was ook bij hun de koek op
en wist Overbos de eretreffer te
scoren: 2-1. Ondanks de late tegentreffer toch een knap resultaat voor de FCA meiden, weer
drie punten in de pocket. Aanstaande zaterdag 17 maart tegen
Nieuw Sloten koppies erbij houden en de 3 punten mee terug
nemen naar Aalsmeer, succes!
Verslag en foto: Ruud Meijer
FCA speelster Gabriëlla is haar
Overbos tegenstandster de baas.
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Deze week(end) op Radio Aalsmeer

Handbal finaleweekend in Den Bosch

Aalsmeer - De gemeente organiseert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van
21 maart drie debatavonden.
De eerst vond plaats op 8 maart
in The Beach en de tweede op
woensdag 14 maart in de Place2Bieb in Kudelstaart. Gespreksleider is Peter Maarse, in het
verleden betrokken bij Radio
Aalsmeer. Het derde debat aanstaande maandag 19 maart in
het gemeentehuis wordt live uitgezonden op Radio Aalsmeer. Tevens zal Radio Aalsmeer live verslag doen van de verkiezingsavond op 21 maart vanaf 22.00
uur vanuit het gemeentehuis.

Aalsmeer - Achilles Bocholt, OCI
Lions, Hubo Initia Hasselt en FIQAS Aalsmeer spelen aanstaande zaterdag de kwalificatiewedstrijden van de Final4 in de BeNeLeague. De winnaars van beide
wedstrijden spelen op zondag 18
maart de finale van de Final 4 en
maken in een onderling duel uit
wie Achilles Bocholt opvolgt als
BENE-League kampioen. De strijd
is gestreden. De reguliere competitie van de BeNe-League is voorbij. Komend weekend wordt het
finaleweekend gespeeld in Den
Bosch. In de eerste wedstrijd op
zaterdag neemt de eerste in de
eindstand van de reguliere com-

Aandacht voor actiedag
‘Let’s Make Memories’

Op pad voor goede doel
In het kader van de goededoelenactie die binnenkort plaatsvindt
gaan Radio Aalsmeer medewerkers op pad als klusteam om geld
op te halen voor Stichting Living
Memories. Op 24 maart zullen zij
klussen gaan uitvoeren. Wil je Robert en Lianda inhuren als klusteam? Ga snel naar https://letsmakememories.nu/actie/klusteam-het-b-team/ en meld jouw
klus aan! Dit kun je zelf als persoon doen, maar ook namens
jouw bedrijf, vereniging, etc.

Zaterdag en zondag BeNe
ea e nal met

steeds via letsgo@radioaalsmeer.
nl.
Over de RopaRun
Deze vrijdag ontvangen Ron en
Deborah in het Vrijdagavondcafé
Chiel Hollander, Annemieke Hollander en chauffeur Michel Post
van RopaRun Team Hollander.
Daarnaast een interview met Bas
Boone van De Meerlanden over
gratis MeerCompost ophalen bij
de milieustraat aanstaande zaterdag. En het radiospelletje Soundmemory, de Soulshow-classic, de
gezellige meezinger en Ron’s Top
40 Hitarchief. En natuurlijk heeft
Deborah om exact 22.22 uur haar
maandelijkse social media-rubriek. Luister mee van 21.00 tot
23.00 uur?

Boekhouder 204e gast
De 203e gast van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’ op
Radio Aalsmeer was Dico Drost.
De op de Biblebelt geboren Veenendaler kwam op 8-jarige leeftijd naar Aalsmeer. Hij groeide op
in de bloemen en plantensector
en is daar nog altijd werkzaam.
Ook Drost is opzoek gegaan naar
een volgende schakel aan de lange ketting Aalsmeerders en Kudelstaarters die inmiddels geDansen in ‘Let’s Go’
vormd is. Dico koos voor LauDansen voor het goede doel! Kim rens van Kessel. Hij is zijn boekbelt met Desiree van Schaik, zij houder en heeft hem geholpen
organiseert samen met haar zus in een financieel lastige periode.
Lianne een dansworkshop op 24 Presentatoren Mylène en Elbert
maart voor Stichting Living Me- zullen Laurens bekende, maar
mories. Natuurlijk gaat Kim vra- ook verrassende vragen voorleggen wat je precies kan verwach- gen. Luister dus komende maanten en hoe jij je kan aanmelden. dag vanaf 19.00 uur naar ‘Door de
Heb jij je al opgegeven voor The Mangel’.
Voice of Let’s Go? Er zijn al heel De lokale omroep Radio Aalsmeer
veel jongens en meiden die de is te beluisteren via 105.9 FM in
komende weken hun zangtalent de ether, 99.0 FM op de kabel, dikomen laten horen in de studio. gitaal radiokanaal 868 (Caiway)
Heb jij je nog niet opgegeven, en via www.radioaalsmeer.nl.
maar wil je toch jouw zangtalent Volg Radio Aalsmeer ook op Twitlaten horen? Opgeven kan nog ter en Facebook.

Tim doet mee aan Alp
d’Huzes voor opa(‘s)
Aalsmeer - Het programma Let’s
Go van Radio Aalsmeer is gericht
op kinderen in het basisonderwijs
en eerste klas van het voortgezet
onderwijs. Elke week ontvangen
zij op vrijdag kinderen die iets bijzonders hebben te vertellen. Vrijdag 9 maart was Tim Vermeulen
in de studio uitgenodigd.
Tim is tien jaar, zit in groep 7
van de Brug in Nieuw Oosteinde
en gaat deelnemen aan de Alp
d’Huzes. In het radioprogramma
vertelde hij over zijn actie. Het
fragment is terug luisteren via de
site van Radio Aalsmeer, uitzending gemist.

Oproep bloemenwinkels
En Tim heeft nog een verzoek:
“Heeft u een bloemenwinkel en
wilt u meehelpen? Mogen we
Bloemen van papier
dan papieren bloemen brengen
Tim: “In januari is mijn opa heel die klanten voor twee euro kunplotseling dood gegaan aan kan- nen kopen? We komen graag een
ker. Ik mis hem heel erg. Opa en ik bos brengen!” Kim Maarse van
gingen vaak fietsen samen. Daar- Let’s Go heeft al een mooi bedrag
om doe ik in juni mee aan de Alp gedoneerd! Ook doneren? Dat
d’Huzes. Om heel veel geld op te kan via de pagina: https://deelhalen, zodat opa’s niet zo jong nemers.opgevenisgeenoptie.nl/
meer doodgaan aan kanker! Toen timvermeulen.

Gelijkspel voor dammers,
Adrie Voorn kampioen!

De Kwakel - Damclub Kunst en
Genoegen heeft nog steeds de
kans om het hoofdklasse schap
te behouden. De Kwakelse dammers wisten maandagavond in ’t
Fort de dammers van Enkhuizen
op een gelijkspel te houden. Invaller Leo Hoogervorst zette het
eerste team van K&G op voorsprong, waarna gelegenheid kopman Jos Harte het op eerste bord
niet bol kon werken tegen zijn
sterke opponent, 2-2. De tactisch
mentaire film: ‘Abel Blom, van ar- lager spelende Wim Keessen gaf
chitect tot molenaar’ een nomi- weer hoop op een zege van K&G
natie voor het regionale filmfes- door zijn gedegen partij mooi af
tival van Noord Holland te ver- te ronden, 4-2. Het lot kwam verdienen. Deze film is deels opge- volgens in de handen van Wim
nomen in Aalsmeer, omdat Abel Konst te liggen. Wim, die juist
Blom met regelmaat als molenaar een zeer sterk seizoen in zowel de
werkzaam is op Korenmolen de onderlinge competitie als in de
bondswedstrijden speelt. Maar
Leeuw.
op deze avond zag Wim een remise afwikkeling over het hoofd
‘Amsterdam Light Festival’
Suzanne Griekspoor zal de ju- en verloor jammerlijk, eindstand
ry haar korte film ‘Amsterdam 4-4. Een wedstrijd tegen AnLight Festival’ laten zien. Een on- dijk rest nog, in Andijk zullen de
der moeilijke omstandigheden K&G-ers moeten winnen. De beigemaakte impressie van dit licht- de ploegen staan gelijk, maar Ankunst evenement op en rond dijk steunt op meer bordpunten
de Amsterdamse grachten. De die de doorslag kunnen geven.
avond wordt gehouden in Buurt- Een gelijkspel zou ook voldoende
huis Hornmeer aan de Dreef 1 en kunnen zijn, maar dan moeten de
begint om 20.00 uur. Belangstel- Haarlemse dammers hun laatste
ling om hierbij aanwezig te zijn wedstrijd verliezen. Tot nu heeft
en te ervaren hoe een filmanaly- K&G weinig geluk gekend dit seise tot stand komt en hoe de jury zoen, hopelijk keert het de laatste
daar uitleg aan geeft? Kom vrij- wedstrijd terug.
blijvend langs, er zijn geen kosten aan verbonden.

Beoordeling korte films van leden

Regionale rondreisjury
op bezoek bij Videoclub

Aalsmeer - Bij het bekijken van
een film in de bioscoop, op YouTube of facebook sta je er niet zo
bij stil, maar de filmmaker oefent
behoorlijk wat invloed uit op hoe
je zijn of haar film beleeft. Om deze boodschap zo duidelijk mogelijk over te kunnen brengen, zijn
er keuzes gemaakt in vormgeving van het verhaal, toepassen
van geluid, licht, cameravoering
en montage. Binnen de videoclub
Aalsmeer wordt het hele seizoen
door op deze onderdelen geoefend en met leuke opdrachten
in praktijk gebracht. Op maandag 19 maart zullen enkele korte,
door eigen leden gemaakte, films
worden beoordeeld door een afgevaardigde jury vanuit het district Noord Holland. De juryleden
zijn allen geaccrediteerd door de
landelijke organisatie voor filmamateurs NOVA. Waar kijkt deze
jury naar? Voorzitter Gerard van
Schie, zelf ook geaccrediteerd jurylid: “Er wordt beoordeeld op
de strekking c.q. inhoud van de
film. Wat wil de filmmaker vertellen? Hoe krijgt het verhaal vorm
en is te ontdekken waarover het
gaat? En niet onbelangrijk, weet
de filmmaker enige emotie over
te brengen en ons te raken. Komt
het binnen? En dan zijn er nog de Kudelstaart - Nog één week om
technische aspecten van het film- je op te geven voor het schoolkorfbaltoernooi. Op woensdagmaken”.
middag 18 april vindt dit jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats
Documentaire ‘Abel Blom’
Clubleden Henk Westerhof en bij VZOD aan de Wim Kandreef.
Jan Ran hopen met hun docu- Elk jaar doen hier veel teams
mee van alle basisscholen van
Aalsmeer en Kudelstaart. Van
13.30 tot 15.30 uur komen groep
3 en 4 in actie. En vanaf 16.30 uur
facebook.com/
is het beurt aan de groepen 5, 6,
7 en 8. Naar welke school gaat dit
jaar de wisselbeker? Geef je snel
op bij jou op school!

Korfbaltoernoei
voor scholen

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

opa in het ziekenhuis lag heb ik
samen met mama en mijn zusje Sanne bloemen gemaakt om
hem op te vrolijken. Opa en iedere dokter en verpleegster vonden
de bloemen heel mooi. Om veel
geld op te halen maken we nu
heel veel van deze papieren bloemen. Op 12 mei, op de braderie
tijdens de Geraniummarkt, verkopen we de bloemen voor twee
euro per stuk. Komt u ook bloemen kopen?”

Onderlinge competitie
In de onderlinge competitie is
de beslissing om het kampioenschap gevallen, Adrie Voorn
schreef zijn 28e titel van de club
bij. In de laatste partij moest concurrent Wim Konst van Adrie winnen. Wim deed er alles aan maar
kwam niet verder dan remise.
Wim behield daardoor wel zijn
ongeslagen status, maar moet
genoegen nemen met een sterke tweede plaats. Wim Keessen,
de kampioen van het verleden
seizoen, vergaarde het brons. In
de strijd om de Cor van Zaal-bokaal nam Piet Terlouw al een bijna
niet te overbruggen voorsprong.
Piet zal nog een maand zijn eerste stek moeten verdedigen.
Damliefhebbers kunnen in maart
nog elke maandagavond komen
dammen in ‘t Fort De Kwakel.

Internationaal beachvolleybaltoernooi

Queen of the Beach op
zondag in The Beach
Aalsmeer - Vul een bak met zand,
verdeel vier meiden met beachvolleybalskills toe en laat dit een
uur fanatiek doorstomen. Af en
toe roeren en de combinatie
goed laten mengen. Zorg voor
een lekker sfeertje en giet er een
subtropisch sausje overheen en
laat het bezinken in de juiste omgeving. Serveer het vervolgens in
de juiste entourage en je hebt de
Queen of the Beach
Eigen toernooitje
De ingrediënten zijn er. The Beach
als de juiste entourage, het World
Tour-event Blooming Beach
Aalsmeer als de juiste omgeving
en een centrecourt als de bak met
zand. En als belangrijkste ingredienten, de beachvolleybalsters Joy
Stubbe, Madelein Meppelink (als
koppel de winnaars van de World
Tour in The Beach in oktober van
2017), Jolien Sinnema en Laura Bloem. Zij strijden op de finaledag (zondag 18 maart) van de
World Tour in Aalsmeer om deze
prestigieuze eretitel. De meiden
komen tussen de halve en de hele finales het zand in voor hun eigen ‘toernooitje’. Ondanks dat ze
in het veld teams vormen, spelen ze puur voor eigen gewin. De
beachvolleybalsters rouleren tij-

dens het spel en op basis van hun
individuele kwaliteiten en scores
komt er een winnares uit die zich
tot Queen of the Beach mag laten
kronen.
World Tour-reeks
Dit unieke onderdeel vormt de
ultieme opwarmer voor de finales
van Blooming Beach Aalsmeer,
een beachvolleybalevenement in
het kader van de internationale
World Tour-reeks. Zestien teams
uit alle delen van de wereld komen naar Aalsmeer om te strijden
voor de toernooizege. Het Nederlandse koppel Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen mag zich
tot de favorieten rekenen, zeker
na de glorieuze zege afgelopen
weekeinde op het sterk bezette
toernooi in Doha. Voor het best
presterende Nederlandse team –
naast Brouwer en Meeuwsen komen ook de teams Jasper Bouter/Christiaan Varenhorst, Dirk
Boehlé/Steven van de Velde, Ruben Penninga/Tom van Steenis, Sven Vismans/Jannes van der
Ham en Mees Blom/Matthew Immers in actie – ligt er in Aalsmeer
een deelnamebewijs voor het
EK beachvolleybal klaar. Het EK
wordt komende zomer in Nederland gehouden.

Persoonlijke records en medailles

Zwemwedstrijd Oceanus
voor jongste zwemmers

Aalsmeer - Zondag 11 maart
stond er voor de jongste zwemmers tot 12 jaar weer een zwemwedstrijd op het programma.
Het was cool omdat het weer
een spannend onderdeel van de
competitie was ook al was het in
het zwembad smoor- en smoorheet. Oceanus was met een hele grote groep vertegenwoordigd. Er deden wel 25 zwemmers van Oceanus mee. De dag
begon met de allerkleinsten (7
jaar) op de 25 meter. Sun Blesgraaf deed als nieuwkomer flink
haar best bij haar baan schoolslag. Bij de start kwam haar badmuts los, maar met de badmuts
in de hand zwom ze stug door en
zo moet het ook. Op de 50 meter
schoolslag die volgde wisten Olivier van der Salm en Ian Fa-Si-Oen
Amstelland - Op zondag 18 start voor de renners van WTC De een prachtige tijd neer te zetmaart organiseert WTC De Am- Amstel. De eerste goede presta- ten en Sjoerd Hansma won zijn
stel haar openingswedstrijden ties zijn inmiddels ook geleverd. welverdiende zilveren medailop het parcours aan de Startbaan In Amsterdam werd Caspar Her- le! Otis Latunij scoorde brons op
in Amstelveen. Dan wordt het mans in de categorie Masters met de 100 meter schoolslag en Bouopen Regiokampioenschap van overmacht kampioen van Am- ke Trienes zette een prachtig perAmstelland verreden. Er zullen sterdam, maar ook de Junioren soonlijk record neer. Soraya Lodeelnemers uit heel Noord Hol- lieten zich al goed zien in het bui- pez behaalde prachtig brons op
land op de wedstrijd af komen. tenland. In het Belgische Knesse- de 100 meter schoolslag. DaarDe Jeugd start om 10.00 uur, ge- lare reed Amstelvener Enzo Leijn- na stond de 200 meter wisselslag
volgd door de Nieuwelingen en se naar de tweede plaats, en daar- op het programma. Hannah Fokde Dames, met om 13.00 uur de bij liet hij zijn clubgenoten Owen kema haar bril vloog direct van
Senioren heren. Het snelle par- Geleijn (3e) en Victor Broex (6e) haar neus en met nog 200 meter
cours aan de startbaan staat altijd achter zich. De Junioren van WTC te gaan is dat geen pretje. Lente
garant voor mooie koersen.
De Amstel waren de animatoren Achterberg had een prima dag
Het wegseizoen is inmiddels ge- van de koers in België.
en scoorde een bronzen plak en

WTC De Amstel opent
wegseizoen wielrennen

petitie, Achilles Bocholt, het op
tegen de vierde in de stand, FIQAS Aalsmeer. Om 13.30 uur begint deze wedstrijd. De nummers
twee en drie, OCI Lions en Hubo
Initia Hasselt spelen de tweede
wedstrijd op zaterdagnamiddag
vanaf 16.00 uur. Zondag 18 maart
begint de troostfinale om 13.30
uur en start de finalewedstrijd
in d eze BeNe-League om 16.00
uur. Gaat het FIQAS Aalsmeer lukken het kampioenschap binnen
te halen? Tickets kunnen online
besteld worden via de website:
www.bnlhandball.com/tickets.
Adres: Maaspoort Hal, Marathonloop 1 in Den Bosch.

Elise Schipper deed het niet voor
minder dan een gouden plak. Op
de 100 meter vrije slag kwamen 4
dames van Oceanus aan bod. Melissa Pruis, Sophie Reurings, Charlotte Bentveld en Pippi Achterberg zwommen alsof hun leven
er vanaf hing. Pippi ging naar huis
met een gouden plak. Charlotte
had meer geluk bij de 50 meter
vrije slag. Daar was zij de allerbeste en ging met goud naar huis.
Kyann Elbaz zwom twee prachtige resultaten. Op de 100 vlinderslag scoorde hij brons, net als op
de 100 meter vrije slag. Wat een
topper. Zijn broertje Aaronn Elbaz verloor zijn bril al bij de start
van de 50 meter vlinderslag en
toch ging hij stug door en behaalde een 7-e plaats. Chapeau zeggen ze in Frankrijk. De dag eindigde weer met een superspannende estafette. Wat een lawaai
gaf dat ook deze keer. Het dak
vloog eraf. Vanuit een smoorheet
zwembad gingen de zwemmers
weer voldaan naar huis.
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Ritmische Gymnastiek districtswedstrijd

6 Nederlandse topteams bij
Blooming Beach Aalsmeer

Goud voor Daniella en
brons voor Manon
Aalsmeer - Zaterdag 10 maart
organiseerde SV Omnia 2000 de
tweede districtswedstrijd 2e divisie Ritmische Gymnastiek in Woubrugge. De gymnasten van Omnia hebben het geweldig gedaan
met drie podiumplaatsen. De
benjamins en de mini’s waren al
vroeg aanwezig om in te turnen
waarna de opmars kon beginnen. De mini’s mochten het spits
afbijten deze dag. Daniella Boas
van Omnia mocht als vijfde haar
oefening zonder materiaal laten
zien en Fleur was als achtste aan
de beurt. In de leeftijdscategorie
van Daniella (geboortejaar 2010)
deden er negen meisjes mee. Daniella deed haar oefening foutloos en kwam op het podium terecht met een eerste plaats. Fleur
Paulus (geboortejaar 2011) eindigde net naast het podium met
een vierde plek. Vervolgens was
het de beurt aan de benjamins,
gymnasten geboren in 2008 en
2009. Van Omnia behoren Zoey
van der Weele, Amelie Wilderdijk,
Yara van Dillewijn tot deze groep.
De meisjes deden een heel leuke
baloefening. Er deden 14 meisjes mee in deze leeftijdsklasse.
Zoey behaalde een mooie negende plaats, Amelie de tiende plek
en Yara werd elfde. Yara en Zoey
hebben samen nog een duo-oefening laten zien zonder materiaal en eindigde hiermee op de
12e plek van de 16 duo’s.
Nog voor de middag kwamen
ook de prejunioren in actie. Filipa Madaleno Almeida en Sanne
de Vries van Omnia mochten de
vloer op met hun oefening zonder materiaal. Filipa werd tiende
in haar leeftijdscategorie (2006)
en Sanne eindigde op de vijfde
plaats (2007). Sanne en Filipa lieten ook nog een heel leuke duo
oefening zien waarmee ze negende werden. Na de middag
mochten de junioren en de senioren de vloer betreden. De junioren mochten eerst van start

waaronder Noa Spaargaren, Noa
van der Laan en Edita Oganisjan
van Omnia. Alle drie de meisjes
deden een hoepel oefening en
een oefening met lint. Het zag er
prachtig uit! Edita behaalde een
tweede plaats in haar leeftijdsklasse (2003) met maar 1 tiende verschil met de nummer één.
Noa Spaargaren behaalde de zevende plaats in haar leeftijdscategorie (2005) en Noa van de Laan
werd zesde in haar leeftijdsgroep
(2004). De beide Noa’s lieten ook
nog een duo oefening met knotsen zien en behaalde daarmee
een achtste plaats. Manon van
der Ploeg en Fabiënne Roof kwamen uit voor de senioren met een
hoepel en lint oefening. Beide dames lieten een prachtige oefening zien en dat vertaalde zich in
een hoge totaal score. Van de 11
deelneemsters kwam Manon met
haar derde plaats op het podium
terecht. Fabiënne Roof behaalde
een mooie vijfde plek.
Op de derde districtswedstrijd op
7 april zal er een finale plaatsvinden van het district. De bovenste
helft van het totaal klassement
zal zich plaatsen voor de superklasse finale en nog kans maken
voor het Nederlands Kampioenschap.
Groepswedstrijd 1e divisie
Zondag 11 maart hadden de junioren uit de eerste divisie van Omnia; Madelief Riepe, Noor Cleveringa, Senna Buskermolen en Lyvana Garrelts uit Hillegom hun
groepswedstrijd. Voor deze eerste plaatsingswedstrijd werden ze al vroeg verwacht in Dordrecht. Hun hoepeloefening was
prachtig om te zien. Van de 11
groepen eindigde ze op een achtste plaats. Op zaterdag 12 mei is
de tweede plaatsingswedstrijd
waarna bepaald kan worden welke groepen geplaatst zijn voor de
Nederlands Kampioenschappen
in Ahoy op 23 en 24 juni.

Heren 2 wint net niet van E&O uit Emmen. Foto: www.kicksfotos.nl

Handballers FIQAS bij
beste 4 in BeNe League!
Aalsmeer - Er is heel goed en
minder goed nieuws te melden over de handballers van FIQAS Aalsmeer. Het goede nieuws
springt er met kop en schouders
bovenuit, want er is een heel bijzonder en geweldig resultaat bereikt. Voor de BeNe League speelde Heren 1 afgelopen zaterdag 10
maart een belangrijke wedstrijd.
In Zwartemeer in Drenthe moest
met ruime cijfers gewonnen worden van Hurry Up om een plaatsje bij de ‘beste vier’ te bemachtigen. En dit is gelukt! Concurrent
Bevo won ook, maar Aalsmeer
wist uiteindelijk meer punten te
vergaren. De rust gingen FIQAS
en Hurry Up in met 11-13 (voor
Aalsmeer) en in de tweede helft
wisten de FIQAS mannen door te
stomen naar de mooie eindstand
van 19-28. In de bus terug naar
Aalsmeer moet de champagne
wel ontkurkt zijn!

gespeeld om de derde en vierde
plaats en natuurlijk is er de finale
om plek een en plek twee. FIQAS
Aalsmeer gaat vast weer de supportersbus inzetten om fans uit
eigen gemeente naar deze ‘thriller’ te krijgen. Wat een spektakel.
Aalsmeer bij de beste vier handbalclubs van Nederland en België, iets om nu al trots op te zijn!

Dames 1 en Heren 2
Ook Dames 1 wachtte afgelopen zaterdag 10 maart een uitwedstrijd. Tegenstander was DSS
uit Heemskerk. De teams zijn
aan elkaar gewaagd en staan op
plaats zes en zeven in de competitie. Over en weer werd gescoord
en de rust gingen Aalsmeer en
Heemskerk in met een gelijke 1313 stand. In de tweede helft namen de dames van FIQAS het heft
in handen en wisten DSS uiteindelijk te verslaan met 17-25. Misschien geen champagne in de bus
Finaleweekend in Den Bosch
naar Aalsmeer, maar een overFIQAS Aalsmeer gaat zich nu op- winningsfeestje is vast gevierd
maken voor het finaleweekend in en terecht. Thuis in De BloemDen Bosch aanstaande zaterdag hof handbal kijken kon op zon17 en zondag 18 maart. Samen dag 11 maart. Voor Heren 2 stond
met Bocholt, OCI Lions en Hasselt de laatste wedstrijd in de regugaat de ploeg de strijd aan om de liere competitie op het programhoogste eer in deze Belgische Ne- ma en tegenstander was E&O uit
derlandse
handbalcompetitie. Emmen. En dit is dan het minder
De halve finales zijn op zaterdag goede nieuws: De Aalsmeer he17 maart. Aalsmeer speelt tegen ren hebben nipt met 27-31 verlokoploper Boccholt en OCI Lions ren. Helaas, maar spannend was
en Hasselt zijn elkaars tegenstan- het wel. De beide teams deden
der. Op zondag 18 maart wordt niet voor elkaar onder.

Aalsmeer winnaar sjoeltoernooi in Rijsenhout

Wedstrijden
veldvoetbal
ZATERDAG 17 MAART:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Marken 1
F.C.A. 2 - A.M.V.J. 2
F.C.A. 3 - Kon.H.F.C. 3
F.C.A. 4 - Overamstel 5
F.C.A. 5 - J.O.S. 8
F.C.A. 6 - Hoofddorp 4
F.C.A. 7 - Parkstad 2
F.C.A. 8 - R.A.P. 12
T.O.V. 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
W.V.-HEDW V3 - FCA V1
F.C.A. V2 - Ouderkerk V3
R.K.D.E.S.
Vrouwen
K.D.O. V1 - R.K.D.E.S. V1

14.30 u
11.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u

S.C.W.
Pancratius 1 - S.C.W. 1
Argon 5 -S.C.W. 2
D.E.M.(rkvv) 3 - S.C.W. 3
S.C.W. 5 - Zandvoort 4
H.F.C. 45+3 - S.C.W 45+1
SCW 35 +1 – VVC 35+2

15.15 u
15.00 u
17.00 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u

ZONDAG 18 MAART:
F.C.AALSMEER
Rijnland 1 - F.C.A. 1
A.G.B. 3 - F.C.A. 2
Hillegom 6 - F.C.A. 3
Pancratius 7 - F.C.A. 4
GeuzenM’meer 8 - FCA 5

14.00 u
12.00 u
11.30 u
13.00 u
14.30 u

R.K.D.E.S.
17.00 u R.K.D.E.S. 1 - Kickers’69 1
12.00 u R.K.D.E.S 2 - Ankaraspor 2
R.K.D.E.S. 5 – Swift 8
R.K.D.E.S. 6 – K.D.O. 4
14.45 u

Klaverjassen bij
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 20 maart
organiseert buurtvereniging Ons
Aller Belang weer een klaverjasavond in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. Het kaarten begint om 20.00 uur. Na drie speelrondes zal er weer de bekende
verloting zijn met mooie prijzen.

Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout
organiseerde vrijdag 9 maart een
gezellige avond voor enkele verenigingen uit de omgeving. Met
56 deelnemers was er een mooie
opkomst. Er werden twee maal
zes bakken gesjoeld met op het
einde een mooie verloting, die
grotendeels gesponsord was. In
een gemoedelijke sfeer is er om
de eer van de club gestreden. Nadat de verloting was afgelopen
kon de eindstand van deze avond
worden bekend gemaakt. Het
was geen verrassing dat Aalsmeer
op plaats één was geëindigd met
een gemiddelde van 124.10. Op
twee Nieuw-Vennep met gemid-

deld 115.42, als derde Hillegom
met gemiddeld 112.83, vierde Alkemade met gemiddeld 111.54,
plaats vijf voor Rijsenhout 2 met
gemiddeld 109.27, op zes Rijsenhout 1 met gemiddeld 104.20,
plaats zeven voor Langeraar met
gemiddeld 103.09 en Aalsmeer
Oost werd achtste met gemiddeld 95.63. De hoogste dame van
deze avond was Petra Houweling
met gemiddeld 140.91, bij de heren was Dirkjan Baardse nummer
één met gemiddeld 140.25. Zo
kwam er een einde aan een leuke sjoelavond. De meeste deelnemers keerden met een prijs huiswaarts.

14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u

Loek wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 21
maart vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
kaarten op 7 maart is gewonnen
door Loek Pieterse meet 5453
punten, gevolgd door Ubel van
der Blom met 5175, Rinus Buskermolen met 5143 en Dirk van Dam
met 5042 punten.

Schaken Promotieklasse

AAS 2 strijdend ten onder
Aalsmeer - Afgelopen maandag
5 maart jongstleden speelden
vier Azen vooruit te Leiden tegen het sterke Philidor 2. De Azen

hadden andere verplichtingen op
de speelavond en Philidor was zo
sympathiek om vooruit te spelen.
Het ging niet goed. Op Bord 2 trof

Regio - Je kunt ze rekenen tot de
elite van het nationale beachvolleybal. Stuk voor stuk behoren ze
ook tot de top van het internationale beachvolleybalcircuit. En komende week maken ze deel uit
van een internationaal sterk deelnemersveld, dat zich vanaf donderdag 15 maart meldt aan de
poort van indoorbeachsportcentrum The Beach aan de Oosteinderweg 247a om deel te nemen
aan het beachvolleybaltoernooi
Blooming Beach Aalsmeer; een
World Tour-event tot en met zondag 18 maart, dat deel uitmaakt
van de internationale reeks internatioale toptoernooien.
Topniveau
Vermaarde teams uit alle delen
van de wereld. Wat te denken van
Márcio Guadie Ley en Vinícius Gomes Cardoso De Araújo – de namen zijn in ieder geval van topniveau – uit Brazilië. Of de beachvolleybroers Sam en Ben O’Dea
die helemaal van de andere kant
van de wereld komen (NieuwZeeland). Maar er komt ook een
team uit Canada en zelfs twee
beachvolleybalkoppels uit Indonesië en natuurlijk meerdere
teams uit verschillende delen van
Europa. Ook een hoogwaardige
delegatie uit eigen land; zes Nederlandse teams maar liefst:
* Alexander Brouwer en Robert
Meeuwsen (brons Olympische
Spelen 2016, wereldkampioen
2013 en Nederlands kampioen
2014).
* Jasper Bouter en Christiaan Varenhorst (zilver wereldkampioenschap 2015 en Nederlands kam-

pioen 2017).
* Sven Vismans en Jannes van
der Ham (Nederlands kampioen
2016).
* Dirk Boehlé en Steven van de Velde (Nederlands kampioen 2015).
* Ruben Penninga en Tom van
Steenis (Nederlands kampioen
onder 21 in 2016).
* Mees Blom en Matthew Immers
(rookies).
Met deze teams is in ieder geval
de (individuele) top tien van Nederland vertegenwoordigd. Het
best presterende Nederlandse
koppel verdient in Aalsmeer een
startbewijs voor het EK beachvolleybal dat komende zomer in Nederland wordt gehouden.
Kwart, halve en finales
Vandaag, donderdag 15 maart,
gaat het evenement van start
met het kwalificatietoernooi,
waarin zestien teams strijden
voor vier beschikbare plaatsen
in het hoofdtoernooi, Daarin
worden ze opgewacht door een
twaalftal topkoppels, die rechtstreeks zijn geplaatst. Voor het
hoofdtoernooi (vrijdag) worden
de teams onderverdeeld in vier
poules, waarvan de winnaars direct doorstoten naar de kwartfinales op zaterdag 17 maart. De
nummers twee en drie gaan nog
kruislings strijden voor de opengebleven plekken. Zondagmorgen 18 maart opent met de halve finales, waarna later die dag
wordt gestreden om de derde en
vierde plaats (kleine finale) en in
de finale om de eerste en tweede plaats. Uiteraard is publiek van
harte welkom.

FCA zondag tegen SJZ. Foto: www.kicksfotos.nl

Matig voetbalweekend
voor FCA en RKDES

Aalsmeer - Na de aflastingen van
vorige week door het ijzige weer,
is er afgelopen weekend weer
volop gevoetbald in Aalsmeer en
Kudelstaart. FCA zaterdag wachtte in de eerste klasse op 10 maart
een uitwedstrijd tegen RKAV uit
en in Volendam. Lange tijd bleef
er 0-0 staan op het scorebord,
maar Volendam wist toch tot scoren te komen. Aalsmeer niet en
verloor met 1-0. De dames doen
het overigens wel heel goed in
hun klassen. De meiden van FC
Aalsmeer wisten te winnen van
Devo’58 met liefst 5-0. De dames
van RKDES uit Kudelstaart versloegen tegenstander VVC met
nog meer overtuiging: 6-0. Op
zondag 11 maart speelde FCA

thuis tegen SJZ. Het was prachtig
weer voor een mooie ‘pot’ voetbal en er was redelijk veel publiek
naar de Beethovenlaan gekomen. Zij kregen een mooie wedstrijd te zien met diverse kansen
en doelpunten. De beide ploegen waren aan elkaar gewaagd
en bleven ‘vechten’ tot de laatste
minuut. Een terechte eindstand
van 2-2. RKDES Kudelstaart ging
op bezoek bij de Nicolaas Boys in
Langeraar. RKDES wist als eerste
te scoren, maar de Nicolaas Boys
bleef scherp om ook een doelpunt te maken en dit lukte. Eindstand 1-1. Al met al een matig
voetbalweekend. Volgend weekend nieuwe ronde, nieuwe kansen!

nestor Ben de Leur met zwart de
sterke Lambertus van de Marel, 2
jaar geleden nog 200+ en in het
LCT gewonnen van een grootmeester. Ben was al snel uit zijn
theorie en speelde met passieve zetten. Daardoor sta je niet
slecht, maar wel héél passief. Zich
ergend aan de stelling en zichzelf
overzag Ben een simpele stukwinst en kon meteen opgeven.
Willem Hensbergen speelde een
fraaie partij tegen Herman van
Halderen en scoorde een verdiend punt. Olaf Cliteur had een
correcte remise tegen jeugdtalent Vadim Sharshow terwijl Boudewijn Eijsvogel ten onder ging
tegen een ander jeugdtalent,

Robin Wooter. Dit gaf de andere helft van het team om op de
speelavond op vrijdag 9 maart
de kansen te doen keren. Helaas
ging het nog minder goed. Henk
Noordhoek en Olivier Marincic speelden remise, maar Koen
Beentjes en Henk van Leeuwen
moesten opgeven. Beiden stonden beter, maar speelden ook
beiden op het kritieke moment
niet de juiste zet.
Daarmee verloor AAS met 5.5-2.5
en wordt het spannend, behoud
in de promotieklasse is een must
en er rest AAS nog maar één wedstrijd, want de laatste ronde is de
Aalsmeerse schaakclub uitgeloot.
Door Ben de Leur
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ZABO Zaalvoetbalcompetitie

Tafeltenniscompetitie

Titel lonkt voor Polonia
Aalsmeer - De zaalvoetbalploeg
van Polonia Aalsmeer is weer
een stap dichterbij de ZABO-titel
2018 gekomen. De lijstaanvoerder won afgelopen weekend de
competitie wedstrijd terwijl directe achtervolger Met & Co punten liet liggen. Het verschil tussen de nummers één en twee bedraagt momenteel vier punten.
Met nog vier resterende speelronden op het programma heeft
Polonia Aalsmeer alles in eigen
hand. Zaterdagavond 10 maart
werd de ZABO zaalvoetbal competitie voortgezet met de tiende
speelronde en de vier duels stonden onder deskundige leiding
van de scheidsrechters Landwehr
en Visser.
Het programma in hal 1 van
sporthal de Bloemhof begon
flink vertraagd vanwege het ontbreken van de tenues bij LEMO.
Uiteindelijk werd de benodigde sporttas afgeleverd en kon
er worden afgetrapt. Bolas Underwear won de openingswedstrijd, LEMO werd verslagen met
7-2. De tweede wedstrijd eindigde met identieke cijfers. Polonia
Aalsmeer had Amsec Piller als tegenstander. De koploper maakte
geen fouten en zegevierde met
7-2. De derde zaalvoetbalpartij van de avond betrof de ontmoeting tussen Football Fanatics en Koning Nieuwendijk. Het
duel bleef spannend tot het laatste fluitsignaal. Football Fanatics
scoorde twee minuten voor het
einde de 6-4 direct gevolgd door
een treffer van Koning Nieuwendijk. In de slotminuut was er sprake van forse aanvalsdrift maar er
vielen géén doelpunten meer.
Eindstand: 6-5. Het slotduel ging
tussen Met & Co en IBH Aalsmeer.
Het team van Met & Co moest

een zege boeken om in het spoor
te blijven van koploper Polonia
Aalsmeer maar kreeg niets kado. In de vierde minuut zorgde
IBH Aalsmeer voor de openingstreffer: 0-1. Er werd fanatiek gestreden op beide speelhelften en
in de 16e minuut deelde de arbiter de eerste gele kaart uit. IBH
Aalsmeer profiteerde niet van
de man-meer situatie: ruststand
0-1. In de tweede helft spatte een
vrije trap van IBH Aalsmeer van
grote afstand tegen de paal. Tien
minuten voor tijd had Met & Co
enorme pech. Een inzet caramboleerde via de onderkant van
de lat het veld weer in. De gelijkmaker kwam er toch, zeven minuten voor tijd werd de 1-1 geproduceerd. Een hectische eindfase volgde met kansen voor beide doelen en goed keeperswerk.
Geen goals in de slotfase dus
kwam er een 1-1 gelijkspel op het
wedstrijdformulier.
Zaterdag ronde 11
De elfde speelronde van de ZABO competitie vindt plaats in de
Proosdijhal aan de Edisonstraat,
Kudelstaart. Het programma van
zaterdagavond 17 maart is als
volgt: om 19.00 uur IBH Aalsmeer
tegen LEMO. Om 19.45 uur Football Fanatics tegen Polonia
Aalsmeer. Om 20.30 uur Koning
Nieuwendijk tegen Met & Co en
om 21.15 uur Amsec Piller tegen
Bolas Underwear. Publiek is welkom, de toegang gratis.
Huidige stand
Polonia Aalsmeer 10-26, Met &
Co 10-22, Bolas Underwear 1020, Football Fanatics 10-15, LEMO
10-12, IBH Aalsmeer 10-7, Koning
Nieuwendijk 10-7, Amsec Piller
10-6.

‘Oudjes’ iedereen de baas
bij kaartavond FCA
Aalsmeer - De gebroeders Tom
en Gijs Brozius waren afgelopen
vrijdag de sterkste bij de klaverjasavond van FC Aalsmeer tijdens
een wederom gezellige avond.
De gebroeders Brozius zijn halverwege de competitie bij de FC
komen kaarten en zijn met hun
ervaring een aanwinst voor de
kaartavonden en behaalden dan
ook een ruimschootse overwinning. Dit tot groot verdriet van
Dick Jansen, want die had liever
gezien dat ze met het tientallen
toernooi kwamen kaarten in zijn
team. Maar ja, dat wil iedereen. Bij
het hartenjagen gaat Esther van
der Hoorn zich steeds beter thuis
voelen en wist deze avond iedereen terecht achter zich te laten.
Nog twee avonden voor de competitie en nog steeds zijn de marges onderling minimaal. Degene
die zijn of haar zenuwen het best
in bedwang kan houden, zou wel
eens de verrassende winnaars
kunnen worden.
Het klaverjassen is dus gewon-

nen door Tom en Gijs Brozius
met 5788 punten. Op twee Jack
van Muiden en Andre de Vries
met 5353 punten, op drie Rob
en Kees Springintveld met 5350
punten, op vier Wim Ruts en Hennie Spaargaren met 5154 punten en plaats vijf voor Alex en Peter Springintveld met 5025 punten. De poedelprijs was voor mevrouw Piller en Corrie Feenstra
met 3715 punten.
De hoogste eer bij het hartenjagen was voor Esther van der
Hoorn met 144 punten. Op twee
Martin de Bok met 154 punten,
een gedeelde derde en vierde
plaats voor Mariska Daatselaar
en Marcel Schijf met 166 punten
en plaats vijf voor Bets Romkema
met 168 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Roel Hopman met
258 punten.
De volgende kaartavond is vrijdag 23 maart in de kantine van
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Aanvang 20.15 uur, aanwezig 20.00 uur.

Monsterscore in A-lijn bij
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Op 7 maart was weer
de wekelijke speelavond bij
bridgeclub Onder Ons. Het opmerkelijkste van deze speelavond
was toch wel de monsterscore
die in de A-lijn te noteren viel. De
winnaars van deze zitting bleken
maar liefst 75% gescoord te hebben. Dat betekent dat je het zelf
goed doet, maar ook dat anderen niet goed tegenspelen. Niet
iedereen kon zijn draai vinden in
de nieuwe (lagere) lijn waarin gespeeld moest worden en werd
dus met tegenvallende scores geconfronteerd. Slechts een enkel
paar deed het in een hogere lijn
goed.
Er is nog vijf weken de tijd om dat
te herstellen.
Uitslag in de A-lijn: 1e Trees de

Jong en Hans Pothuizen met
75.00%, 2e Ton Leuven en Ben
van Herk met 59.90 en 3e/4e gedeeld Lucas Rombouts en Gert
Wentzel en Jaap en Henk Noordhoek met 51.04%. Slechts vier paren van de tien boven de vijftig
procent!
Uitslag in de B-lijn: 1e het invalpaar Ed Kilian en Sam Spaargaren met 62.60%, 2e Frits en Stien
Blommestijn met 57.29% en 3e
Wil Jongkind en Agneet van der
Goot 55.94%. Uitslag in de C-lijn:
1e Oege de Jong en J. Eveleens
met 66.67%, 2e Anny van Buyten
en Thea Wijnen met 64.58% en 3e
Marja Barendsen en Huub Zandvliet met 50.56%. Hier maar drie
paren van de negen die meer dan
vijftig wisten te scoren!

Bloemenlust 1 kansloos
tegen koploper Rapidity

Ingeborg en Frans voltooien
Vasa-Loppet langlaufrace
Aalsmeer - Wat de Tour de France
is voor de wielrenner, de elfstedentocht voor de schaatser, de
Ironman voor de triatleten, is de
Vasa-Loppet voor de langlaufer!
Zondag 4 maart om acht uur in
de morgen stonden de Oceanus
leden Ingeborg Couvee met partner Frans van Heteren in de loipes
van hun startvak voor de langlaufrace van het jaar! Deze race in
Zweden staat al sinds 1922 op
de kalender en gaat over een afstand van 90 kilometer langlaufen in de zogenaamde klassieke
stijl. Na een gedegen rolski voorbereiding in Nederland en in de
week vooraf nog een parcours
verkenning over drie dagen verdeeld waren beiden klaar om aan
deze beroemde tocht deel te nemen.
Even was het voor Ingeborg nog
de vraag of zij wel kon deelnemen, aangezien haar schoenen
ineens verdwenen waren zo’n 40
minuten voor de start. Met hulp
van de organisatie werden er
even snel andere bindingen op
haar latten gemonteerd en nieuwe schoenen aangeschaft, aangezien haar nieuwe schoenen
niet op haar oude bindingen pas-

Aalsmeer - Tegen de ijzersterke koploper Rapidity 5 had Bloemenlust 1 in Beverwijk weinig in
te brengen. Bart Spaargaren, Ed
Couwenberg en Johan Berk verloren hun enkelspelen vrij kansloos en met ruime cijfers. Alleen
het dubbelspel was spannend en
Ed en Johan dwongen knap een
beslissende vijfde game af. Hierin
ging het ook lang gelijk op, maar
uiteindelijk trok het Rapidity-duo
toch weer het aan het langste
eind, waarmee de eindstand op
10-0 kwam. Met een overtuigende 3-7 uitzege passeerde Bloemenlust 2 tegenstander bij GSV
Heemstede 2 op de ranglijst als
nieuwe nummer twee. Jan Spaargaren boekte drie overwinningen
en Dirk Biesheuvel was twee maal

ten. Gelukkig kon Ingeborg dus
nog starten met nieuwe bindingen en nieuwe schoenen en
stond zij 5 minuten voor de start
alsnog in haar startvak!
De wedstrijd begint na 500 meter
met een steile klim, waar iedereen letterlijk stapvoets omhoog
gaat. Hoe verder je naar achter
staat, hoe langer je over de eerste kilometer doet. Frans stond
in vak zes, maar Ingeborg in negen en dat betekent dat je langer
over de klim doet! Als er ruim vijftienduizend langlaufers omhoog
moeten kan dat dus wel even duren. Na een indrukwekkende lange dag kon Frans na een kleine 7
uur, en Ingeborg na 8 uur en 50
minuten tevreden terugkijken op
een geslaagd en groots langlaufevenement! Dat deze sport hier
leeft blijkt wel uit het feit dat ruim
twee miljoen Zweden de VasaLoppet live op televisie volgen.
Langlaufen is zeker geen sport
alleen voor bejaarden, maar een
geweldige sport voor alle leef- Nils Eekhoff op het podium in de gele leiderstrui na zijn proloogzege in
tijden, waarbij je alle spieren ge- Kroatië. Foto: @Team Sunweb
bruikt! Een goede voorbereiding
voor Frans en Ingeborg voor de
marathons en triatlons die zij dit
jaar willen volbrengen!

Podiumplek voor junior Owen Geleijn

Proloogzege voor renner
Nils Eekhoff in Istrië

Rijsenhout - In zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de Trofee
Porec in Kroatië, raakte wielrenner Nils Eekhoff in de slotfase in
het gedrang achterop. Hij sprintte toen twee kilometer voluit om
nog in de spits van het peloton
terug te keren. Een ereplaats leverde het niet op, wel bleek vijf
dagen later dat het een prima
training was geweest voor de
proloog van de Ronde van Istrië.
Daar moest de renner uit RijsenFoto’s: Augusto Bizzi. Daniël Giacon in actie en op het erepodium (twee- hout opnieuw twee kilometer
lang kneiterhard trappen en ditde van rechts).
maal was de krachtsexplosie wel
goed voor de overwinning - zijn
tweede profzege na het winnen
van Parijs-Roubaix bij de beloften, vorig jaar.

Jeugdkampioenschappen

Europees brons voor
floretschermer Daniël
Aalsmeer - Afgelopen week vonden de Europese Jeugdkampioenschappen schermen plaats in
het Russische Sotsji. De Aalsmeerder Daniël Giacon vertegenwoordigde Nederland op het wapen
floret in de categorie Junioren
(U20). Bij floretschermen moet de
tegenstander op de romp geraakt
worden met de punt van het wapen, het floret. Bij poulepartijen is
degene die het eerst vijf punten
maakt de winnaar, bij de eliminaties degene die het eerst vijftien
punten maakt. Een eliminatiepartij duurt maximaal 3 keer 3 minuten, waardoor het een hele intensieve en snelle sport is.

de sterkste en gezamenlijk schreven ze ook het dubbelspel op
hun naam. Philippe Monnier wist
één tegenstander te verslaan.
Bloemenlust 3 speelde thuis tegen Het Nootwheer 11. Irene Gerritsma en Horst Krassen wonnen
allebei één enkelspel partij en
Frans Ravesteijn verloor helaas al
zijn partijen. Het dubbel van Irene en Horst werd in vier games
verloren. Irene verloor twee enkel
partijen in vijf games, waarvan
een met 12-14 in de laatste game
en ook Horst verloor nog een partij in vijf games. Einduitslag: 2-8.
Door dit resultaat heeft Bloemenlust de laatste plaats overgenomen van ASSV, dat nu twee punten voorsprong heeft op Bloemenlust.

Geweldige zege
In de poule van het EJK won de
17-jarige Daniël alle partijen, wat
hem een vrijstelling voor de eerste eliminatieronde bezorgde. Bij
de beste 32 schermers werd na
een lastige partij met 14-9 gewonnen van de Duitser Gombos.
Daarna werd ook de partij tegen
de sterke Van Campenhout uit
België gewonnen met 15-10. In
de kwartfinale stond Daniël tegenover Velluti Franzi. Nooit eerder won Daniël van deze Italiaan,
maar na een geweldige zege van
15-7 was hij verzekerd van een
podiumplaats.
In de halve finale was een andere

de en ontwikkelde, evenals Eekhoff, een gemiddelde snelheid
van 57.6 kilometer per uur. De
dag erna wisten de jonkies van
Team Sunweb de gele leiderstrui
van Nils Eekhoff tot aan de steile slotklim te verdedigen, maar
heuvelop spatte het veld uiteen.
De klassementsleider uit Rijsenhout voelde zich in de laatste meters minder fris als gehoopt en
gaf een halve minuut toe op de
Deense winnaar Asgreen. In de
zaterdagrit werkte Eekhoff voor
zijn Zwitserse ploeggenoot Marc
Hirschi, die de dagzege behaalde.
Vervolgens mocht hij in de slotrit zelf zijn snelle benen nog eens
tonen in een massasprint: vierde
achter de Let Liepins, de Italiaan
Filippo en zijn Duitse ploeggeNagelbijten
noot Max Kanter. In de eindstand
Nils Eekhoff ging vorige week werd Eekhoff 68ste. Er waren 176
donderdag op de boulevard in renners aan de Ronde begonnen.
Umag als laatste renner van Opleidingsteam Sunweb van start Avontuur
en zette, met nog tien snelle man- Jordy Buskermolen zag afgelopen
nen op komst, de beste tijd neer. zaterdag, niet ver van zijn woning
Het was vervolgens even nagel- in Kudelstaart, een einde komen
bijten voordat hij zijn overwin- aan een ontsnapping in de Ronning kon vieren. Nils: “Het was de van Zuid-Holland. Bij Rijnsaeen korte, vlakke proloog met terswoude werd hij, en zijn twee
wind van zee, die het toch moei- medevluchters, door het peloton
lijk maakte.” De Ier McCarthy ingerekend. Het trio was na 25 kiwerd met miniem verschil twee- lometer op avontuur gegaan en
reed een uur lang met een maximale voorsprong van een minuut
Italiaan net een maatje te groot: aan de leiding. In het vervolg van
hij verloor van Filippi met 10-15. de race handhaafde Buskermolen
Na de bronzen medaille met het zich in het peloton en finishte in
Cadettenteam vorig jaar en na de eerste groep als 49ste.
drie maal op rij individueel nét Komende zaterdag 17 maart rijdt
niet het podium te hebben be- de kersverse semiprof met zijn
haald bij de Cadetten (U17) was team Monkey Town opnieuw een
er nu wel een Europese medail- klassieker, de Ronde van Groninle voor Daniël. Brons, een prima gen.
prestatie!
Owen Geleijn (Rijsenhout) was
Sponsors gezocht
met de junioren van WTC De
Daniël traint dagelijks bij Scherm- Amstel actief in België. Zaterdag
Centrum Amsterdam (SCA) en werd hij in de staart van het peneemt na zijn HAVO-eindexamen loton zestigste in Vollezele, zonlater dit jaar een tussenjaar om dag sprintte hij in Knesselaere in
zich te kunnen focussen op zijn een 16 renners grote kopgroep
sport. Zijn grote droom is mee- naar de derde plaats. In het zadoen aan de Olympische Spe- terdag verreden Kampioenschap
len. Om de weg naar de top te van Amsterdam voor nieuwelinkunnen bekostigen zoekt Daniël gen werd Tristan Geleijn vijfde
sponsoren. Kijk op www.danielgi- en Aalsmeerder Benjamin Wesacon.nl hoe u kunt helpen!
sels zesde.
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Handboogschieten

Aalsmeer - We kennen allemaal
het spreekwoord ‘’laat het kaas
niet van je brood snoepen” nou
dat kwam zondag van pas bij de
wedstrijd tussen FC Aalsmeer tegen SJZ. Twee keer een voorsprong kwijt raken en dat door
gestuntel in de achterhoede.
Het zag er in het begin niet naar
uit dat de thuisclub de punten
zou delen. Als je alle kansen bij
elkaar optelt dan had de score er
heel anders uitgezien. Een in het
begin aanvallend FC Aalsmeer
gaf via Mohammad Al Aswad te
kennen dat zij de winst in eigen
hand wilde houwen. De aanvaller probeerde het maar de doelman van SJZ, Niels van Diemen,
stond succes in de weg. In de vijftiende minuut was het Mitchell
Hensing die de 0-1 op zijn schoen
had, maar door te lang wachten
werd deze kans om zeep geholpen. Mark Schut had de 1-0 voor
het inknikken, uit een vrije trap
van Elias el Hadji, maar de kopbal ging rakelings over. Er kwamen diverse kansen voor de FC
Aalsmeer, maar het vizier stond
niet op scherp. Joeri van de
Schraaf probeerde vijftien minuten voor de rust te scoren, maar
zijn inzet ging tegen de lat. SJZ
moest het even later doen met
tien man nadat Roy Verstegen

Kudelstaart - Maandag 5 maart
jongstleden is bij handboogvereniging Target de beginnerscursus weer van start gegaan. Deze
cursus wordt gegeven aan mogelijk nieuwe leden van de handboogvereniging. Alvorens men
lid kan worden bij Target is het
noodzakelijk om eerst de beginnerscursus van 10 wekelijkse
maandagavonden te volgen om
als zodanig een grondige kennis
van de sport op te doen. Het gebeurt ook dat mensen na afloop
van de cursus afhaken, omdat
het toch niet is wat ze ervan hadden verwacht. De mensen die wel
doorgaan kunnen direct instromen op de clubavonden, waarbij
voor de jeugd een extra en aparte
avond is op woensdag waarbij ze
alsnog begeleid kunnen worden
door een gecertificeerde handboogtrainer. Deze eerste cursus
van 2018 wordt gegeven door de
twee trainers Peter Bouwmeester
en Willem Eveleens, die worden

Geen winst, maar toch
gelijkspel FCA en SJZ
met rood het veld moest verlaten
nadat hij Daan Vaneman onderuit had gehaald. De toegekende
vrije trap werd door Mark Schut
naast geschoten. Met nog twee
minuten te spelen werd een als
voorzet bedoelde trap van Daan
Vaneman door een verdediger
van SJZ van richting veranderd
en doelman van Diemen was
kansloos: 1-0. Na de thee was het
Mark Schut die met een boogbal
de doelman verraste, maar de inzet belande op de lat. Geen 2-0.
Niet tijdig de bal wegwerken was
er de oorzaak van dat SJZ op 1-1
kwam. De inzet van Sjoerd Hulsbos was teveel voor Veldman.
Even later was het toch weer Veldman die zijn kwaliteiten toonde
en in een fantastische reflex de
kopbal van Mark Jan Vermeren
uit het doel ranselde. Maar de 2-1
zat er toch aan te komen. Het was
Remi Pasternak die een perfecte
voorzet bekroonde met een doelpunt: 2-1. De kaas lag nog op het
brood, maar niet lang meer. Vlak
voor tijd in een periode van alles
of niets was het Stefan Sleijser die
de eindstand op 2-2 bepaalde.
De wedstrijd stond onder leiding
van Steven van Erven. Aanstaande zondag 18 maart speelt FC
Aalsmeer uit tegen FC Rijnland.
Theo Nagtegaal.

Cursus voor beginners
gestart bij Target

Korfbalcompetitie

VZOD handhaaft zich na
bizarre degratiewedstrijd

Kudelstaart - VZOD/FIQAS speelde op de laatste speeldag van
het zaalseizoen thuis tegen DSO
uit Alkmaar. In een volgepakte Proosdijhal begon VZOD erg
sterk aan de wedstrijd. DSO werd
op werkelijk alle fronten overklast
en dat leverde vlak voor rust een
voorsprong van 11 tegen 5 op.
Appeltje eitje dus, dacht men op
de tribune. De klamme handjes
en bibberende beentjes verdwenen als sneeuw voor de zon, want
de Kudelstaarters gingen dit klusje wel even klaren. Maar de mensen die VZOD beter kennen weten dat een wedstrijd altijd onnodig spannend moet worden
gemaakt. En ja hoor, het mooie
aanvalspel stokte en DSO kwam
steeds verder terug in de wedstrijd. Bij rust stond de thuisclub
nog maar met twee punten voor:
12-10. In de tweede helft werd
het alleen nog maar erger. DSO
kreeg steeds meer vertrouwen,
Kudelstaart - De winter is bij- 19.00 uur en eindigen meest- terwijl het team van VZOD als een
na afgelopen en de zon begint al rond de klok van 22.00 uur. De kaartenhuis in elkaar stortte. Bij
weer aan kracht te winnen. Bij de wedstrijden duren een half uur. een achterstand van 12-14 begon
meeste buitensporters begint het Na een half uur kunnen de deel- men ook op de tribunes zenuwhart weer sneller te kloppen en is nemers zich meteen weer laten achtig te worden. “Hoe zit het ook
men weer klaar voor een mooi en indelen of even pauze nemen. alweer, gaat het bij een gelijk aannieuw sportseizoen. Hoewel bij Geïnteresseerd? Er mogen twee tal punten nou om het algemene
TV Kudelstaart op de kunstgras- toss-avonden kosteloos meege- doelsaldo of onderlinge doelsalbanen het hele jaar door wel ge- speeld worden. Stuur een mailtje do?”, vroegen de supporters van
tennist kan worden, wordt het zo naar tennis@tvkudelstaart.nl en VZOD aan elkaar. De één zweerrond maart weer veel drukker op er wordt voor gezorgd dat er op de bij het algemene doelsaldo,
de banen. Heb jij ook zo een zin de gekozen donderdagavonden met als gevolg dat VZOD door te
in een gezellig potje tennis maar een toss-kaart klaarligt. Opgeven verliezen sowieso zou degradeheb je eigenlijk nog geen leuke, kan elke donderdag tot 16.30 uur. ren, terwijl de ander zweerde bij
laagdrempelige en vooral gezellihet onderlinge doelsaldo, waarge tennisvereniging kunnen vin- Clinic voor beginners
door VZOD het zich kon permitteden? Kom dan eens lang op don- Heb je nog nooit een tennisracket ren om met één punt verschil te
derdagavond bij TV Kudelstaart vastgehouden en wil je graag we- verliezen. DSO ging ondertussen
aan de Bilderdammerweg.
ten of tennis wat voor jou is? Ook vrolijk door met scoren. Bij een
Vanaf donderdag 15 maart zijn er dan ben je van harte welkombij 14-18 stand in de slotfase leek het
weer de wekelijkse toss-avonden Tennisvereniging Kudelstaart! Er erop dat de Alkmaarders aan het
voor senioren waarbij leden van is een aantal dagen ingepland zo- langste eind gingen trekken. Het
allerlei niveaus het een half uurtje dat er voor gezorgd kan worden was echter mooi om te zien dat
sportief tegen elkaar opnemen. dat er een kleine clinic is waarbij de thuisfans achter het team bleTijdens dit half uurtje is het voor- de basisbeginselen geleerd kun- ven staan en dat ook de blauwal gezellig tennissen en wie weet nen worden. Deze ‘eerste keer’ zwarten op het veld nog niet willeer je ook nog wat goede trucs of dagen zijn op de donderdagen 3 den opgeven. Van 14-18 ging het
strategieën van de medespelers. mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 naar 15-18, 16-18 en tot slot 17De toss-avonden beginnen om september.

18. Het eindsignaal klonk en de
spelers van DSO begonnen uitbundig feest te vieren. Het ging
dus toch om het algemene doelsaldo? VZOD/FIQAS was ondanks
een kleine inhaalrace in de slotfase alsnog gedegradeerd naar
de derde klasse. Maar toen begonnen de spelers van VZOD opeens uitbundig te juichen. Was
een 17-18 nederlaag dus wél genoeg voor lijfsbehoud in de tweede klasse? De scheidsrechter zou
tegen de spelers hebben gezegd
dat niet VZOD, maar DSO was gedegradeerd bij deze uitslag.
Op de tribunes durfde echter niemand mee te gaan in de feeststemming. Dit was één van die
momenten waarbij het niet uit te
leggen is hoe bizar de atmosfeer
aanvoelde, ofwel je had er zelf bij
moeten zijn om het te begrijpen.
De mobieltjes kwamen tevoorschijn en men begon haastig naar
KNKV-documenten te zoeken om
te kijken welk doelsaldo voorrang
had als beide teams het seizoen
eindigden met hetzelfde puntenaantal. Gek genoeg zei één document dat het algemene doelsaldo doorslaggevend was, terwijl
een andere officieel document
pleitte voor het onderlinge doelsaldo. De spelers van DSO waren er nog steeds van overtuigd
dat zij gehandhaafd waren en begonnen met confettikanonnen
te schieten. Bellen naar de KNKV
bleek geen optie; het korfbalorgaan is niet open op zaterdag. Inmiddels kan met zekerheid gezegd worden dat VZOD behouden blijft in de tweede klasse. Het
onderlinge doelsaldo was dus
toch doorslaggevend, waardoor
de Kudelstaartse vereniging op
basis van één doelpunt verschil
degradatie heeft weten te voorkomen. En dus mogen de korfballers na een turbulent seizoen
blij zijn dat de doelstelling om in
de tweede klasse te blijven is behaald. Eind goed, al goed!

Oude Meer - Enthousiast en sportief hebben alle darters hun pijlen
weer gegooid op vrijdag 2 maart
in ’t Dijkhuis en Remco Maarse
zegevierde maar liefst drie maal:
Remco won de finale in de winnaarsronden tegen Chris Brouwer
met 4-2, gooide de hoogste finish
(120) en gooide de meeste 180ers! In de verliezersronde won
Gerard Bak van Leon Spaan met
3-2. Na de pouletjes werden er bij
de dames ook weer spannende finales gespeeld. Bij de winnaarsronde won Lenny Vork van Jo-

landa Heijsteeg met 3-2 en bij de
verliezersronde won Henny Taal
van Marieke van Zanten met 2-0.
Voor alle winnaars waren er bloemen, een beker en chocolaatjes.
Vrijdag 16 maart is de dertiende
speelavond van het seizoen in ’t
Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk
77 in Oude Meer.
Het darten start met de pouletjes
om 20.30 uur en deelname kost
4 euro. Iedereen vanaf 16 jaar is
van harte welkom. Het Dijkhuis is
open voor inschrijving en ingooien vanaf 18.30 uur.

Tennisvereniging Kudelstaart

Weer tos-avonden bij TVK

Drie zeges voor Remco
bij darten in ‘t Dijkhuis

Vincent Beukman eerste
bij darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond
6 maart werd weer de wekelijkse dartscompetitie gespeeld in ’t
Middelpunt. Het was best spannend daar er hoge scores waren.
Vincent Beukman wist zich goed
te weren en gooide met regelmaat de dubbels als eerste uit.
Voor hem dus verdiend de eerste plaats. Franklin Dolk had een
meevallertje daar z’n broer Sebastiaan onverwachts naar huis
moest. Zo ging Franklin van de
derde plaats naar de tweede.
Franklin ging de strijd aan tegen
Vincent en Anno Knol. Hij had een
prima avond en scoorde tot drie

keer toe een 140 en had een hoge
uitgooi van 86. De derde plaats
voor Anno, Ben van Dam werd
vierde ook met een score van 140
en een uitgooi van 78. In de verliezers ronde werd Ted van Galen
eerste, Kees de Lange tweede en
Hans Dolk derde. Ook eens kijken
of je darten leuk vindt? Kom het
dan eens proberen, er zijn oefenpijlen aanwezig. Iedereen vanaf
16 jaar is welkom. Deelname kost
2,50 euro per persoon per avond.
Het darten op dinsdag is in ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat
55 begint om 20.00 uur. De zaal is
vanaf half acht open.

geassisteerd door Johan Ruhe die
in opleiding is voor handboogtrainer. Er is gestart met twaalf
cursisten in de leeftijd van 13
tot 73 jaar. Er kan dus door jong
en oud geschoten worden waarbij wel moet worden opgemerkt
dat men bij handboogvereniging
Target pas lid kan worden vanaf 12 jaar. Ook worden de mogelijke leden bekend gemaakt met
het feit dat bij Target iedereen
zijn steentje bijdraagt met name
als het gaat over bardienst, oud
papier ophalen en gezamenlijke schoonmaak- en opknapklussen in en om de accommodatie.
Alleen door samen de schouders
eronder te zetten is handboogvereniging Target is staat om zonder overheidssteun al 25 jaar lang
een gezellig onderkomen te bieden aan enthousiaste schutters
uit de regio voor een alleszins redelijke contributie. Meer weten
over de handboogsport? Kan dan
eens op www.hbvtarget.nl.

Volleybalvereniging Oradi

‘Dikke’ winst Dames 2
Aalsmeer - Een inkoppertje voor
de dames 2 van volleybalvereniging Oradi. Vrijdag 10 maart
speelden de Aalsmeerse meiden
in IJmuiden tegen Smashing. Niet
eerder dit seizoen is een wedstrijd zo dik gewonnen. Met de
derde set als hoogtepunt meteen 5-25 voor Aalsmeer. De meiden van Smashing hadden niet
terug van de serve van Elsemieke. De meiden hebben dan ook
aardig wat keren met hun buik
op de grond gelegen om te juichen voor weer een mooie actie. Anouk en Dorien wisten beide rond de 10 keer achter elkaar
hun serves in stand te houden.
Na drie sets van (11-25), (13-25)
en (5-25) zakte Aalsmeer de laatste set toch nog een klein beetje
in. Er kwam iets meer tegenstand
van Smashing, maar uiteindelijk
heeft Oradi ook deze set met een
toch nog overtuigende (18-25)
meegepakt! De iets langere rally’s boden de kans om nog een
aantal keer in actie te komen met
waar de meiden van Oradi goed
in zijn: Bernadette met een ijzersterk blok op de middenpositie,
Anne met een paar mooie 3 meter aanvallen en Jade met een
harde smash op het midden. Er
konden weer 5 punten mee naar

Aalsmeer genomen worden en
de winst betekent weer een plekje omhoog in de competitie. De
Oradi-meiden staan onder leiding van de altijd gemotiveerde coach Herman. Aanstaande
maandag staat er een hele spannende wedstrijd op het programma tegen Veenland Dames 1.
Het is een thuiswedstrijd voor de
Aalsmeerse meiden, in sportcentrum de Waterlelie. Publiek is van
harte welkom en wie weet besluit
je dan om ook te gaan volleyballen bij Oradi. Kijk op de website
van www.svomnia.nl voor meer
informatie!

Biljartvereniging Aalsmeer

Eerste plaats voor team
van Hans Spaargaren
Aalsmeer - Hans Spaargaren en
zijn teamgenoten hebben er 23
wedstrijden over gedaan om de
eerste plaats te bereiken. Na volle
winst van 36 punten op De Heul,
die op de tweede plaats staat,
was de hoogste eer definitief.
Hans Spaargaren had 24 beurten nodig om Dirk v/d. Louw te
verslaan. Paul v/d Aar had één
beurt meer nodig om 12 punten
bij te schrijven tegen Peter Sondorp die uiteindelijk vier caramboles te kort kwam. Teun Verkaik
won van Corne van Egmond, die
25 caramboles minder hoefde te
maken. Heel knap dat ook deze
punten in Aalsmeer bleven. Eindstand: Aalsmeer 36 en De Heul 21
punten.
Het kan verkeren, zo speel je een
hele week de sterren van de hemel, wordt je vijfde in een gewestelijke finale en met je team stuur
je RBV naar huis met een nederlaag. En dan krijg je een week later als team een pak slaag van De
Sport. Wim Besselse (8 punten)
verloor van Cock Baas in 22 beurten. Ruud Warmerdam was voor
Teun van Leeuwen te sterk. Jan
van Veen had in 15 beurten geen

problemen met Ton Bocxe, die
het tempo niet kon bijhouden.
Zo was het verlies voor Aalsmeer
een feit. Eindstand: De Sport 36
en Aalsmeer 21 punten.
Ondanks de winst op Rijnegom
is het team van Jan Plasmeijer er
niet in geslaagd om de laatste
plaats te verlaten. Wim Berghoef
deed in 22 beurten wat van hem
verwacht werd door van John
Tijssen te winnen. Jan Plasmeijer
nam de winst mee naar Aalsmeer
door een overwinning op Rob
van Rooijen. Arnold Heuzen leed
een flinke nederlaag tegen Cees
Omtzigt en moest genoegen nemen met 5 punten. Eindstand:
Rijnegom 24 en Aalsmeer 29 punten.
Dagcompetitie
Voor de drie uitspelende teams
die uit komen in dagcompetitie
is het bepaald geen hosanna deze week. Aalsmeer C verloor van
Rijnegom met 29 tegen 41 punten, Aalsmeer B moest zijn meerdere erkennen in De Plas (30 en
48 punten) en ook Aalsmeer A
was De Plas niet de baas (32 en 39
punten).
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Schaakcompetitie 1e klasse

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart
stoomde de vloot van het kleine AAS (25 leden) op tegen het
machtige bolwerk van Caissa Amsterdam (125 en meer leden). In
de oerend sterke 1e klasse landelijk gaan de Azen het niet bolwerken en de vooruitzichten tegen het zeer sterke Caissa 1 waren somber. De instructies waren dan ook: Speel voor jezelf en
plezier. Dit werkte onverwacht
goed voor de Azen. Het gewapende treffen tussen de teamleider van Caissa 1, de sympathieke
Enrico Vroombout, en Peter Poncin eindigde in remise, waarbij
Peter met zwart eigenlijk de betere kansen had, maar de complicaties niet aandurfde. Stand
0.5-0.5. De eerste sensatie werd
de partij tussen Mark Trimp en
Grootmeester Hans Ree. Het Rotterdams smaldeel van AAS heeft
het moeilijk dit seizoen, maar nu
kwam Mark goed uit de opening
en speelde de veelvoudige kampioen van Nederland van het
Bord, Azen op 1.5-0.5! Op bord 1
speelde Fide Meester Jeffrey van
Vliet tegen Fide Meester Arno Bezemer, deze stelde al vroeg remise voor, maar daar waren de Azen
niet voor gekomen. Jeffrey schakelde een tandje bij en Arno Bezemer werd vakkundig aangekrant en kon alleen nog maar opgeven, Azen op 2.5-0.5. Met meer
borden die gelijk tot beter stonden voor AAS leek een sensatie
mogelijk. Zeker nadat Fide Meester Johannes Rudolph zijn mindere stelling tegen WFM HighHeel Marisca de Mie toch remise wist te keepen! Azen op 3-1.
Maar de volgelingen van Caissa (de schaakgodin van het schaken) spelen niet voor niets al decennia in deze klasse. De ruggen
werden gerecht, het verzet werd
sterker en de strijd werd nog feller. Als eerste AAS moest de andere helft van het Rotterdams smaldeel, Paul Schrama, capituleren.
Zijn tegenstander Dennis Brouwer speelde zeer gepointeerd en
Paul werd geheel aangesnoerd.
Zwart offerde nog een stuk voor
schwindelkansen, helaas die waren er niet. Paul moest opgeven.
Caissa komt terug tot 3-2. Op
bord 7 was een waar spektakelstuk bezig. Jasper van Eijk speelde tegen de Robert Kikker en een

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was in het Dorpshuis van
Kudelstaart het twee wekelijkse dartsfeest. Het vier niveau systeem stond weer garant voor
veel dart plezier voor alle niveaus,
maar het belangrijkste was natuurlijk het hoogste niveau. Erik
Jan Geelkerken was de grote triomfator. Erik Jan was dit seizoen
al goed bezig, hij bereikte vijf
keer de halve finale en vier keer
de finale. Het aantal overwinningen bleef echter een beetje achter. Op deze avond wist hij de balans echter weer te herstellen. Het
was zijn tweede overwinning dit
seizoen en de negende ooit. Tibor Hogervorst was de finalist, hij
won in de halve finale knap van
Christopher Brouwer. Het was zijn
zesde ‘grote finale’ ooit.
Tibor won echter wel degelijk een
grote prijs. Hij werd, samen met
Tjitte Miedema, winnaar van de
vierde periode. Een periode duurt
telkens drie speelavonden, er is
nog één periode kampioenschap
te gaan. Omdat de Poel’s Eye, zoals altijd, een open deuren beleid
had, was het de vraag wie de onverwachtste deelnemer zou zijn.
Dit keer ging die titel naar Asam
Mian. Vier jaar geleden kwam hij
voor het laatst langs, toen won hij
de verliezerronde van het koppeltoernooi. Zijn ‘echte’ hoogtij dagen waren echter nog langer geleden. Zo bereikte hij in 2006 de
finale van de winnaarronde en
gooide een keer een 170 finish
(de hoogst mogelijke uitgooi).
Een 170 finish is bij de Poel’s Eye
niet vaak gegooid, in 272 speelavonden wisten slechts tien an-

dere darters dit ook op het dartsbord te toveren.
Met een enkele worp wist Asam
deze avond toch nog wat van zijn
oude klasse te tonen. Met een
prachtige finish van 158 had hij
de hoogste uitgooi van de speelavond. Ook bereikte Asam de finale van het vierde niveau, maar
hierover, en de overige twee niveaus, is volgende week meer
over te lezen.
De volgende dartsavond is volgende week vrijdag 23 maart. Elke darter kan dan weer zonder
opgave vooraf meedoen, hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Man, vrouw, jong en oud, iedereen speelt door elkaar en dankzij het vier niveaus systeem komen alle darters zoveel als mogelijk op hun eigen niveau terecht.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Gerard en Guda
winnen bij Soos

Aalsmeer - Komende vrijdag 16
maart is er weer gewoon kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom in het buurthuis aan
de Dreef 1. Zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving en aanvang kaarten 20.00
uur. Het koppelkaarten op vrijdag 9 maart is gewonnen door
Ben Blom en Bert van de Jagt met
5440 punten. Op twee Carla van
Nieuwkerk en Cees Lof met 5096
punten en op drie Kees Meekel en
Corrie Balder met 5094 punten.
De poedelprijs was voor Joke Kievit en Mia Huijkman met 3701
punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
De club heeft versterking nodig
met zowel klaverjassers als jokeraars. Op donderdag 8 maart is
het jokeren gewonnen door Gerard de Wit met 92 punten en op
twee Trudy Knol met 117 punten. Bij het klaverjassen was deze week Guda Kluinhaar veruit
de beste met 5389 punten, Elisabeth Romkema-de Bok werd
tweede met 5081 punten en Rudolf Häusller derde met 4881
punten. De poedelplaats was deze week voor Coby Bouwmeester
met 3031 punten. Belangstelling
voor deze kaartmiddag? Kom kijken, meekaarten of bel voor meer
informatie naar mevrouw R. Pothuizen: 0297 - 340776

Erik Jan wint de avond,
Tibor de periode

Kleine AAS speelt gelijk
tegen machtige Caissa
van de weinigen waarbij zelfs de
Henken van AAS fysiek verbleken.
Maar Kikkert is ook een erg sterke schaker met 225 rating punten
meer dan Jasper. Maar in de partij was daar niet veel van te zien.
Jasper trok onvervaard ten strijde, maar gebruikte zoals zo vaak
zeer veel tijd. Uiteindelijk moesten er meer dan tien zetten in een
zeer complexe stelling gespeeld
worden. Jasper hield het cool op
het bord, want verder liep hij flink
rood aan en in de laatste deelseconden bracht Jasper een schitterend stukoffer dat Kikkert tot
opgave bracht. Er zwaar de kolere in hebbend beende Kikkert de
zaal uit en werd niet meer teruggezien. Wat zijn medeclubleden
bracht tot enig misprijzend gemompel. Schaken is hard en verliezen helemaal. Azen op 4-2. Het
zou toch niet waar zijn? Winst tegen een topclub!? Maar waar de
strijd op de flanken prima verliep,
begon het centrum van AAS onder vijandelijke druk te bezwijken. Als eerst ging Henk Noordhoek ten onder. De boomlange
invaller kwam wat gedrukt uit de
opening, maar vocht zich goed
terug, alleen het kostte tijd, veel
tijd. En tijd heb je nodig op dit
niveau. Net toen het ergste geweest was en de veertigste zet
naderde, was Henks tijd op, een
klap die hard aan kwam in de AAS
gelederen en de vijandelijke troepen weer hoop gaf. Caissa komt
terug tot 4-3. Ondertussen stond
Simon Groot zeer goed op het 9e
bord, maar zijn tegenstander met
280 Elopunten meer gaf zich niet
gewonnen. Daarentegen was Aldert Jan Keessen (AJ voor vrienden) in de problemen gekomen
tegen oud jeugdtalent Juan de
Roda Husman, maar verdedigde zich met zijn karakteriserende
taaiheid. Maar zwart speelde zeer
nauwkeurig en de hoop op een
overwinning vervloog. Ondertussen had Simon het slotoffensief
ingezet en bleef Alje Hovenga
niets anders dan opgave, de Azen
op 5-3! Maar de heroïsche strijd
ten spijt, maakte Juan geen fouten meer en moest AJ als laatste
AAS opgeven, de uitslag kwam
hiermee op 5-5. De slotconclusie
was dat AAS trots mag zijn op de
zwaar bevochten puntendeling!
Door Ben de Leur

Geplaatst voor het NK in Barneveld v.l.n.r.: Jacob van ’t Hof, Kees Verbruggen, Elisa Houweling, Petra Houweling, Thijs Brozius en Mirjam van den
Berg

Zeven sjoelers naar NK
Aalsmeer - Zaterdag 10 maart
was de derde en laatste voorronde van afdeling West. De laatste kans voor de sjoelers om zich
rechtstreeks te plaatsen voor het
NK Individueel op 21 april in Barneveld. Sjoelclub Aalsmeer was
met veertien sjoelers aanwezig.
Opvallend veel tweede plaatsen
deze dag, niemand die de dagprijs won. In de Dames A werd Petra Houweling met 135,70 gemiddeld derde. Tiny Amsing werd vijfde met 129,65 gemiddeld. Marry Verhoeven was afwezig. Bij de
Heren A won Jan Drent (142,40)
en Albert Geleijn werd tweede
met 135,95. Cock Tukker deed
niet mee in deze klasse. De Heren B werd gewonnen door Tim
van Tiem, voor Hans van Leeuwen (135,30) op plaats twee, exlid Paul van den Berg werd vierde
met 132,50 gemiddeld. Kees Kuypers was afwezig. Klasse C was
voor Iko van Elburg (136,25). Exlid Joke Schagen werd tweede
met 131,95. Elisa Houweling werd
vijfde met een gemiddelde van
129,50, Sjaak Siebeling tiende
met 117,25. Karin Dijkstra-Geleijn
was wegens vakantie afwezig. In
Klasse D werd Theo van Leijden
negende met 115,35 gemiddeld.
In Klasse E deden zes Aalsmeerse sjoelers mee. Kees Verbruggen sjoelde zich met een vierde plaats net buiten de prijzen
(124,40), Jacob van ’t Hof werd
vijfde (120,45). Thijs Brozius direct
erachter op plaats zes (118,25).
Mariëtte van der Vlugt negende
(116,35), Wijnand Springin’tVeld
tiende met 113,75 en Cock van
der Vlugt elfde (113,45) leverden
een achterhoede gevecht. In de
F-Klasse weer een podiumplaats

voor Mirjam van den Berg. Met
115,05 gemiddeld en een tweede ronde van 1204 een prachtige
tweede plaats.
NK-gangers
Na drie zaterdagen selectiesjoelen zijn de kampioenen en NKgangers bekend. Vier van de zes
rondes telden mee voor het totaalklassement. Bij de heren werd
Jan Drent met 144,73 gemiddeld
afdelingskampioen. Bij de dames was het Petra Houweling die
voor het derde jaar op rij de beste
van afdeling West was. Zij scoorde 138,68 gemiddeld. Tot nu toe
zijn zeven sjoelers van Sjoelclub
Aalsmeer direct geplaatst voor
het NK in Barneveld: Petra Houweling (Dames A), Karin DijkstraGeleijn en Elisa Houweling (Klasse C), Kees Verbruggen, Thijs Brozius en Jacob van ’t Hof (Klasse E)
en Mirjam van den Berg (Klasse
F). Voor informatie en uitslagen:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl
Links Jan Drent (afdelingskampioen Regio West Hoofdklasse Heren
A), rechts Petra Houweling (afdelingskampioen Regio West Hoofdklasse Dames A)

Zaterdag start kanoën
bij Michiel de Ruyter

1e Kwakelse Dijkentocht
op Tweede Paasdag
De Kwakel - Wandelen wordt
steeds populairder. Menigeen
trekt er in het weekeind alleen,
samen of in een groepje op uit
om de frisse ochtendlucht op te
snuiven en te genieten van de natuur. Een ideale combinatie van
sporten en relaxen die zorgt voor
een opgefriste geest en een soepeler lichaam. Theetuin- Bamboelabyrint in wording ‘Het Nirwana’ en Poldersport De Kwakel
organiseren daarom op tweede
Paasdag, maandag 2 april, voor
de groep wandelliefhebbers iets
heel speciaals: Een wandeltocht
met vier afstanden die voor een
groot deel over de dijken van De
Kwakel voert. Die zijn gedeeltelijk
verhard, maar voor een flink deel
onverhard, grasland.
Let op: De dijken zijn particulier eigendom en derhalve niet

vrij toegankelijk. Alleen voor deze speciale gelegenheid hebben
de eigenaren toestemming gegeven om van hun terrein gebruik te maken. Daarnaast gaat
de wandeling door Theetuin Het
Nirwana, waar je kunt zien hoe de
tuin en het Bamboelabyrint aan
het groeien zijn. Je mag zelfs het
doolhof in en het centrum zien te
bereiken nu de bamboe nog laag
en de hagen doorzichtig zijn. Het
betreft hier een sneak-preview,
want de theetuin gaat pas zomer
2019 open en de poort van het
bamboelabyrint blijft tot zomer
2020 gesloten! De start en finish
is bij boerderij Leeuwarden, Poldersport, aan de Boterdijk 91 De
Kwakel.
Daar is na afloop uiteraard de gelegenheid om deze Eerste Kwakelse Dijkentocht gezellig na te

Uithoorn - Op zaterdag 17 maart
start kanovereniging Michiel de
Ruyter met de kajak-instructie.
Je kunt op elk niveau aansluiten
bij een groepje met gemotiveerde instructeurs. MdR kan diverse diploma’s bieden. Deze cursussen zijn leuke opstapjes voor
als je mee wil gaan met wildwater varen, branding varen en toertochten op de Amstel en tochten
in Nederland. Minimaal 10 jaar,
een beetje sterk en uiteraard een
zwemdiploma zijn de voorwaarden om te starten. Voor jong en

oud is kanoën een fijne hobby,
hele families zijn lid en iedereen
kiest zijn eigen uitdaging. Voor
komende weken kan het nog fris
zijn, maar op de club is de benodigde kleding te leen om in te varen. Om 9.00 uur start de instructie en vanaf 8.30 uur zijn de leden
op het vlot om je te ontvangen.
Voor mensen die willen komen
kijken: Van 9.00 tot 13.00 uur zijn
koffie, thee en tosti’s verkrijgbaar
in de kantine vanwaar je prachtig
uitzicht hebt op het water. Meer
informatie op www.mdr.nu

beschouwen. Honden zijn (ook
aangelijnd) wegens de schapen
en lammeren op de dijken niet
toegestaan. Starten kan tussen
9.00 en 11.00 uur, afstanden 10,
13, 16 en 19 kilometer. Inschrijving 5 euro per persoon, inclusief
twee consumptiebonnen die gebruikt kunnen worden bij de versnaperingpost en bij Poldersport.
Graag via e-mail voorinschrijven
via: ruud@theetuinnirwana.nl

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 19
maart houdt Allen Weerbaar weer
een gezellige kaartavond in het
Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De zaal gaat om 19.30 uur
open voor koffie, thee en inschrijving en vanaf 20.00 uur komen de
kaarten op tafel. De inleg is 1,50
euro per persoon per avond. Iedere kaartliefhebber is welkom.
Maandagavond was weer een gezellige kaartavond. Op een leuke manier werd er gestreden om
de prijzen. De winnaars van deze avond waren mevrouw van
Bemmelen met 5270, Adri Groenendijk met 5204 en Jan de Nooij
met 5106 punten. De marsenprijs

Voetbalpubquiz
bij RKDES
Kudelstaart - RKDES organiseert
zaterdag 17 maart haar jaarlijkse voetbalpubquiz voor alle voetballiefhebbers uit Kudelstaart
en omstreken. Een avondje vol
met voetbalweetjes en voetbalhumor. Weet jij alles van voetbal
in binnen- en buitenland? Ben jij
een wandelende voetbalencyclopedie? Of heb je gewoon zin
in een gezellig avondje pubquizen? Meld je dan nu aan via www.
ecrkdes.tk (let op .tk in plaats van
nl). De quiz wordt gespeeld in
koppels en je speelt verschillende rondes. De quizmaster van de
avond is Tom van Hulsen die alle vragen met de nodige anekdotes aan elkaar praat. Natuurlijk zijn er mooie prijzen beschikbaar voor degenen met de meeste voetbalkennis van Kudelstaart
en omstreken. Kosten van deelname aan de pubquiz zijn 5 euro en de deelnemers worden om
20.00 verwacht bij RKDES aan de
Wim Kan Dreef 4.

Winnaar Erik Jan (links) en periode
kampioen Tibor.

Lineke sterkste
in hoofdklasse

Rijsenhout - Lineke van Brakel
eiste, mede misschien door het
ontbreken van zoon Thomas die
mogelijk zijn persoonlijk record
nog aan het vieren was, de eerste plaats in de hoofdklasse voor
zich op tijdens de speelavond van
Sjoelclub Rijsenhout op 8 maart.
Op twee eindigde Til Vermeer en
als derde Riet Schijf. In de A-klasse was ditmaal Jan Joore de sterkste, op plaats twee eindigde Nel
Joore, ook hier een familiestrijd,
en op plaats drie Martje Baardse. Hans Schijf was wederom de
sterkste in de B-klasse, gevolgd
door Marjo Siim op twee en op
enige afstand Willem Romijn als
nummer drie. Astrid Overbeek
eindigde weer met enige overmacht op plaats een in de C-klasse. Brigitte Hoogeboom werd
tweede en op plaats drie was
ging naar Piet Schuit en de poe- voor Ruud Maas.
delprijs was voor Kees Kooyman. De volgende sjoelavond is op
Bij het jokeren ging de eerste donderdag 22 maart in dorpshuis
prijs naar Jopie de Vries en laatste de Reede aan de Schouwstraat
werd Leny Schuit.
14. Aanvang is 19.30 uur.

