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Aalsmeer schrijft geschiedenis, voor eerste maal vrouw aan het roer
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Aalsmeer - De gemeenteraad van
Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan om mevrouw drs.
Jobke Vonk-Vedder te benoemen
als burgemeester van de gemeente Aalsmeer. Dat is de uitkomst van
een besloten raadsvergadering op
donderdag 14 maart. De gemeenteraad van Aalsmeer volgt daarmee
het voorstel van de vertrouwenscommissie. Met de benoeming van
Jobke Vonk-Vedder wordt geschiedenis geschreven, want het is voor
de eerste keer dat Aalsmeer een
vrouwelijke burgemeester krijgt.

VOORJAAR
2013de
Aalsmeer beveelt
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NISSAN JUKE

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

Installatie 4 juni
Jobke Vonk-Vedder is vandaag, 21
maart, jarig en 49 jaar geworden. Ze
woont in Abcoude en werkt als facilitair manager bij het bedrijf QSM
Europe. Zij is lid van het CDA en
vanaf januari 2011 raadslid in de gemeente De Ronde Venen. Voordien
was zij zeven jaar wethouder in twee
perioden (van februari 2000 tot mei
2002 en van april 2006 tot december
2010) in de gemeente Abcoude. Zij
was onder andere verantwoordelijk
voor de portefeuilles Welzijn, Wet
maatschappelijke Ondersteuning,
Sociale Zaken, Onderwijs, Sport en
recreatie, Volksgezondheid, Cultuur,
Toerisme, Informatisering en automatisering en Volkshuisvesting.
Jobke Vonk-Vedder is getrouwd en
heeft twee kinderen. Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is
de procedure tot benoeming van
de nieuwe burgemeester nog niet

VOORJAAR 2013

afgerond. Op grond van de aanbeveling van de raad zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voordracht doen
waarna de benoeming bij Koninklijk
Besluit zal volgen. In de raadsvergadering van dinsdag 4 juni zal de
nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd.
“Echte burgermoeder”
Volgens Teun Treur, voorzitter van de
vertrouwenscommissie heeft Jobke Vonk-Vedder een grote bestuurlijke ervaring en niet alleen als wethouder. Ze heeft diverse andere bestuursfuncties bij het CDA bekleed.
Waarnemend burgemeester Theo
van Eijk (CDA) liet zicht in de pauze van de raadsvergadering ontvallen dat Aalsmeer te maken krijgt
met een kanjer van een meid. “Jullie
hebben daar goed aan gedaan, want
ze past uitstekend hier in Aalsmeer.
Jobke is een echte burgermoeder,
een warme persoonlijkheid met pit.
En dat vuur is precies wat jullie nodig hebben. Aalsmeer is een warme
gemeente, maar soms houden jullie een beetje teveel van elkaar. Je
moet niet alles bij jezelf willen houden. Het is ook goed om naar buiten te treden en dat zal jullie nieuwe
burgemeester zeker doen”, aldus de
waarnemend burgemeester.

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL
Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Bijna 4.000 kilo afval van Poel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16
maar is alweer voor de veertiende
maal de jaarlijkse schoonmaakactie op de Westeinder en de Oosteinderpoel gehouden. Een grote groep

vrijwilligers ging met liefst 26 boten
het water op. Totaal zo’n 90 personen mochten de initiatiefnemers Jan
P. Korenwinder, Piet Boom, Wim Tas
en Cees Tibboel ondanks de kou

www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Goede vangst douane

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Gestolen airbags in truck
Aalsmeer - In heel Nederland
worden regelmatig airbags uit auto’s gestolen. Ook in Aalsmeer zijn
al diverse autobezitters hierdoor
gedupeerd. Op vrijdagavond 15
maart heeft de douane in deze een
goede vangst gedaan. Om tien uur
werd op een terrein aan de Legmeerdijk een vrachtwagen uit Li-

touwen gecontroleerd. Er werden
dozen aangetroffen die niet op de
vrachtlijst voorkwamen. In de dozen troffen de douaniers een grote
hoeveelheid airbags, onder andere van de merken Opel, Seat, Toyota en Volkswagen, aan. Ook zes
merkloze airbags en een gedeelte van een dashboard kwamen

ASSURANTIE & ADVIES

verwelkomen. De schoonmaakactie wordt al vele jaren ondersteund
door de stichting Pramenrace In
Ere. Niet verwonderlijk dus dat met
name de motors van pramen en
bokken gestart werden. De platte schuiten zijn ook makkelijk vol te
laden en dit is gebeurd. Er is weer
van alles aangetroffen. Kapotte emmers, oude stoelen, houten planken en nog veel meer. In totaal bijna
4.000 kilo dat vanaf de boten direct
in de vuilniswagen van De Meerlanden gegooid kan worden. Begrijpelijk dat de organisatie spreekt van
(weer) een succesvolle actie. Het is
weer bewezen, vele handen maken
licht werk. De lente begint vandaag,
varen kan weer, dankzij vele vrijwilligers, in een opgeruimd Westeinder- en Oosteinderpoelgebied. Applaus voor alle schoonmakers!
Zaterdag boomplantdag
Genoten van het werken in de natuur en zin in nog een dergelijke klus? Aanstaande zaterdag 23
maart organiseert stichting De Bovenlanden haar jaarlijkse boomplantdag. Om 9.00 uur is de Historische Tuin bij het Praamplein de verzamelplek. Om half tien vertrekken
vervolgens twee pramen naar de
Rijsen waar bomen geplant gaan
worden. Naar verwachting is de
klus rond drie uur geklaard en worden alle vrijwilligers getrakteerd op
een rondvaartje langs het Lentegebied om de ontwikkelingen aldaar
te bekijken. De deelnemers krijgen
ook koffie, thee en een kop lekkere
soep. Ze moeten wel zelf een lunchpakket meenemen. Doe werkkleding een laarzen aan en neem een
plantschep mee. Aanmelden kan bij
Cees Tas via 0297-327577, bij Anton de Boer via 0297-320713 of mail
naar info@bovenlandenaalsmeer.nl.

uit de dozen. De politie werd gewaarschuwd. De twee chauffeurs,
van 43 en 40 jaar uit Litouwen, zijn
aangehouden en in verzekering
gesteld.
Alle spullen zijn in beslag genomen. Een eerste onderzoek heeft
al de eigenaar van het gedeelte van het dashboard opgeleverd.
In het dashboard zat namelijk ook
nog de mobiele telefoon van de
eigenaar in Maarssen. Het onderzoek gaat verder. De twee mannen uit Litouwen zullen zich moeten verantwoorden bij de rechter.

1

Zwarteweg 121 • 1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570 E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw alternatief voor:

• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

Verleng het plezier

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?

voor haar een bewuste keuze vanuit
christelijke normen en waarden is.
Een keuze voor eigen verantwoordelijkheid en zorgen voor elkaar.
“De voordracht van Jobke VonkVedder voor het ambt van burgemeester van Aalsmeer is raadsbreed
ondersteund, een betere start kan
niet”, aldus fractievoorzitter Jaap
Overbeek in een reactie.
Samen met voorzitter Hermen de
Graaf van het CDA Aalsmeer bracht
hij een dag nadat de voordracht
bekend werd gemaakt typisch
Aalsmeerse bloemen, seringen en
sneeuwballen, naar de toekomstige
burgemeester. Het CDA Aalsmeer is
duidelijk ingenomen met haar voordacht. Nieuwbakken fractievoorzitter Robert van Rijn van de VVDfractie meldde in een eerste reactie dat de voordracht wat zijn fractie betreft alle steun verdient. Ook
de leden van AB en PACT Aalsmeer
hebben ingestemd met het burgemeestersvoorstel.

Alle steun
Bij de Tweede Kamerverkiezingen
vorig jaar prijkte Jobke’s naam op
plaats 40 van de CDA-lijst en ook
vorig jaar gaf zij aan dat het CDA

IN DE

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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Aalsmeerderweg 285 F
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College actief tijdens NLdoet
Aalsmeer - Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart waren meer dan 192
vrijwilligers actief in Aalsmeer en
Kudelstaart. In gemeente Aalsmeer
werden allerlei klussen en activiteiten aangeboden tijdens NLdoet, de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook het College van B&W
van Aalsmeer zette zich zowel vrijdag als zaterdag vrijwillig in. Wethouder Ad Verburg en Gertjan van
der Hoeven hebben op vrijdag 15
maart de binnentuin van Verpleeghuis Rozenholm opgeknapt. Vrijdag heeft wethouder Rik Rolleman met een aantal vrijwilligers de
speeltuinbodem van Kinderboerderij Boerenvreugd vernieuwd. Hier
waren ook oud–wethouder Ulla Eurich en een aantal zeer ervaren vrij-

willigers aan het werk, waaronder
Kees Noordhoek, Huub Schaik en
Ruud Teensma. Een aantal van hen
is al twintig jaar vrijwilliger bij Boerenvreugd. Burgemeester Theo van
Eijk is op 15 maart gaan wandelen
met cliënten van Ons Tweede Thuis.
Wethouder Van der Hoeven is zaterdag ook nog aan het helpen geweest bij scouting Tiflo. Op 16 maart
waren de Wethouders Verburg en
Rolleman ook aanwezig bij de traditionele schoonmaak van de Westeinderplassen en de haven van de
Watersportvereniging Aalsmeer om
de meer dan 90 vrijwilligers te bedanken die honderden kilo afval
hebben opgehaald. NLdoet werd
voor de negende keer gehouden.
Opnieuw een succes!

De wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg met een groep vrijwilligers bij verpleeghuis Rozenholm.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
24 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Martijn Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. met spreker Jan
Berger. Tevens speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. dienst
met ds. Mieke Wierda mmv Paulien
Walch (alt). Collecte paasproject. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds.
J.T.H. Prins. Tevens Heilige boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. B.
Weegink uit Katwijk. Organist W.
Spaargaren. Woensdag 27 maart
10.30u. halfuursdienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372.
Zondag 10u. dienst met A.J. Zoutendijk uit Utrecht. Organist: J. Piet.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels,

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

Jaarvergadering van OVAK
Kudelstaart - Woensdagmiddag
13 maart hield de OVAK jaarvergadering in het dorpshuis in Kudelstaart. Er waren 141 leden aanwezig op deze zeer geanimeerde
vergadering. De behandeling van
de agenda leverde weinig problemen op. Het jaarverslag van de penningmeester werd goedgekeurd en
het aangepaste huishoudelijk reglement werd goedgekeurd. Er is een
nieuw bestuurslid benoemd in de
persoon van mevrouw Garry Scholte-Remmerswaal, die zich bezig
gaat houden met het maandblad De
Doorvaart. Nadat de vrijwilligers bedankt waren, sloot voorzitter Mos-

selman dit gedeelte af en is er nog
een rondje bingo gespeeld.
Alcohol en medicijnen
Het is bekend dat er een relatie is
tussen alcohol en medicijnen. Het
is veelal een bijzonder moeilijk onderwerp waar ouderen zeker mee
te maken hebben of mee te maken
kunnen krijgen.
Daarom heeft de OVAK mevrouw
Ester Teunen uitgenodigd om hier
een voordracht over te houden op
donderdag 28 maart in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De middag begint om 14.00 uur.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Opening van ’t Gilde aan de Graaf Willemlaan in 2009 met Eppo Buskermolen
en toen nog burgemeester Pieter Litjens.

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

‘t Gilde zoekt nieuwe locatie!

spreker Reinout Breur. Aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. en 16.30u. met ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag om
10.30u. in Karmelkerk euch.viering
met L. Seeboldt mmv Mirakeltjes. Om
14u. Poolse dienst met Christoff. Donderdag 28 maart 17u. eucharistieviering Kloosterhof met L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof,
palmpasen. Om 19u. FF zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. woord-communiviering olv
A. Blonk mmv Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Op25 maart om
20u. met Br. Avakhi.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw
Seringenhorst, Parklaan 26a. Om
de week. Dinsdag 26 maart om 20u.
‘Christus onze hoop’ met ds. H.B.
Slagter uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

samenzang en gepaste muziek. Jan en
Martine Sikkema zullen in deze dienst
een speciale muzikale inbreng hebben.
Stille Zaterdag is de overgang van ‘duisternis’ naar ‘licht’. In deze nacht is Jezus
opgestaan en overwon Hij de dood. En
dan is er de Paasmorgendienst. Aanvang
10.00 uur: Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het blackgospelkoor The Rainbow Gospel Singers onder
leiding van Edith Casteleyn. Voorganger
in de diensten is dominee Hans van Dalen. Iedereen is van harte welkom.

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

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

Stille Week Doopsgezinde
gemeente Aalsmeer

klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Op weg naar Pasen in de Spil
Kudelstaart - Donderdagavond 28, vrijdagavond 29 en zaterdagavond 30 maart
van de Stille week worden in de Samen
op Weggemeente te Kudelstaart diensten gehouden waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. Deze diensten beginnen om 19.30 uur. Het
begint op Witte Donderdag met de viering van het Heilig Avondmaal. Aan deze viering werkt het kwartet Similia mee.
Op Goede Vrijdag staat de lezing van
de lijdensgeschiedenis centraal. De lezing wordt afgewisseld met meditatie,

Is uw huisdier
zoek?

Kudelstaart - Jeugdclub ‘t Gilde is
een knutselclub waar kinderen in de
leeftijd van 5 tot 15 jaar kunnen knutselen en spelletjes doen. De club bestaat al 60 jaar en is momenteel gevestigd in de Graaf Willemlaan. Helaas
moet ’t Gilde aan het einde van het jaar
de accommodatie verlaten. De club is
dus dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Ben of ken jij de persoon
die een mooie ruimte beschikbaar

heeft in Kudelstaart, meld dit dan! Alleen op deze manier kan ’t Gilde draaiende gehouden worden. De ruimte
hoeft niet groot te zijn, 30 tot 50 vierkante meter is al voldoende. De ruimte
moet wel beschikken over een opslagplek van ongeveer 8 vierkante meter. ’t
Gilde zou er twee avonden in de week
gebruik van willen maken. Contact opnemen kan via 06-22528502 of stuur
een mail naar info@jeugdclubgilde.nl.

Zingen en dansen tijdens
kinderdienst Oosterkerk
Aalsmeer - Sinds 27 januari is de
Oosterkerk gestart met een speciale kinderdienst. Deze activiteit
wordt gecreeërd door de jeugd. Deze speciale bijeenkomst voor kinderen houdt in dat jongens en meisjes
in de basisschoolleeftijd van harte
welkom zijn in de Oosterkerk. Iedere maand is er zo’n kinderdienst met
daarbij een thema. Er is een band
aanwezig die opwekkingsliederen
speelt en nummers van Elly en Rickert, met daarbij een zangeres. Deze
zangeres zingt alle liederen samen
met de kinderen, maar heeft ook interactie met hen. De kinderen staan

dan lekker mee te zingen en te dansen. Tussen het zingen en dansen
door is er ook nog een toneelstuk
dat opgevoerd wordt door de jeugd
van de kerk. Dit toneelstuk is een
vertaling vanuit de bijbel in de stijl
die de kinderen begrijpen. Het thema van de dienst komt tijdens het
toneelstuk naar voren. De eerstvolgende kinderdienst is aanstaande
zondag 24 maart en begint om 16.30
uur. De dienst duurt ongeveer een
uur. De Oosterkerk is te vinden aan
de Oosteinderweg 269. Iedereen is
welkom! En neem gerust je schoolvrienden en familieleden mee.

Aalsmeer - Diverse activiteiten organiseert de Doopsgezinde Gemeente in de Stille Week, van Palmpasen naar Pasen, in de kerk in de
Zijdstraat 55. Maandagmiddag 25
maart van 15.00 tot 16.30 uur is er
een viering met Kring Zorgcentrum
Aelsmeer en vanaf 20.00 uur kan
gekeken worden naar de film ‘Monsieur Lazhar’, een film over rouwverwerking en verdriet. Op dinsdag 26
maart start om 20.00 uur een workshop metamorfose. Er wordt geschilderd en geboetseerd op zoek naar
het verschil tussen groei en verandering. Voor alle materialen wordt
gezorgd. De avond wordt begeleid
door Astrid van Zelst die creatief
therapeut is. Er wordt een bijdrage
van 5 euro gevraagd. Woensdag 27
maart begint om 18.00 uur de vastenmaaltijd. Tijdens de maaltijd leggen de deelnemers een stukje van
de weg af op weg naar Jeruzalem.
De groep laat hierbij inspireren door
liederen, gebeden en een schilderij van Tiziano Vecellio. De avond zal
rond 19.30 uur worden afgesloten.
Opgeven voor de maaltijd kan via info@dgaalsmeer.nl of bel 326527. Op
donderdagavond 28 maart wordt de

Fotogroep Aalsmeer
exposeert
Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
Boekenweek 2013 exposeert Fotogroep Aalsmeer in de bibliotheek in
de Marktstraat. De fotografen van de
fotogroep hebben op hun eigen wijze
uitleg gegeven aan het thema van de
Boekenweek: Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Het resultaat is een rijk
gevarieerde collectie foto’s van oude
kaarten van Amsterdam, pakhuizen,
overblijfselen van de VOC en koloniale panden. De foto’s zijn nog te bewonderen tot en met 13 april tijdens
de openingstijden van de bibliotheek.
De toegang is gratis.

Minitoernooi in
Subsidiecheque OSA voor GA de Bloemhof
Aalsmeer - Op woensdagmorgen
13 maart is opnieuw een subsidiecheque overhandigd door OSA. Dit
keer werd de cheque namens de
gemeente Aalsmeer gegeven aan
de heer C. Dekkers als vertegenwoordiger van Stichting GA. Deze
stichting heeft door middel van een
collecte binnen de Levend Evangelie Gemeente een bedrag van 2500
euro ingezameld voor een project in
Wit-Rusland. Er is dan ook als verdubbeling een cheque van 2500 eu-

ro gegeven voor de verbouwing van
een keuken van het Opvangcentrum
voor alcohol- en drugsverslaafden
in Mogilev, Wit-Rusland.

Dit keer waren de secretaris en de
penningmeester van OSA aanwezig bij de overhandiging. Meer weten over OSA of een subsidie nodig
naast uw eigen inzameling voor een
project? Kijk voor meer informatie
op de website van OSA: www.osaaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart
wordt vanaf 10.00 uur in sporthal
de Bloemhof een toernooi gehouden voor de allerkleinste handballertjes: de mini’s. Aan het toernooi
doen maar liefst veertien ploegen
mee, verdeeld over drie poules en er
wordt gespeeld op drie velden. FIQAS Aalsmeer doet met twee teams
mee, maar ook clubs als KDO, Volendam, Legmeervogels en RKDES zijn van de partij. Rond 13.00
uur wordt het minitoernooi afgesloten. Leuk om eens te (gaan) kijken!
Adres is Hornweg 187.

Quilten in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdagochtend 27
maart van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting en er is gelegenheid om te quilten bij de Oost-Inn in
De Mikado in de Catharina Amalialaan 66. Bezoekers kunnen ook meedoen met een ander soort handwerk,
bijvoorbeeld breien, haken, borduren. Voor elk wat wils! Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-345413 of
kijk op www.oosterkerk.info.

avondmaalsviering gehouden. De
avondmaalsviering is zoals gebruikelijk voor iedereen die hieraan wil
deelnemen. Leden, vrienden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om samen stil te staan
bij eenheid: samen het brood breken en delen. Aan de dienst verleent
het Doopsgezind Kerkkoor haar medewerking. Aanvang is 19.30 uur.
Vrijdagavond 29 maart tot slot begint om 19.30 uur de Oecumenische
Goede Vrijdagvesper in de Open Hof
Kerk in de Ophelialaan. Thema van
de dienst is: ‘Er is Lijden’. Voorganger is dominee H. van Popering en
muzikale medewerking wordt verleend door Hanneke Maarse op piano, Paulien Walch (alt) en Jan Raadgever op orgel.
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GewijziGde openinGstijden rond pasen

openinGstijden BaLie BurGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
dienstVerLeninG BaLie Bouwen &
VerGunninGen uitGeBreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
Gemeente-inFo op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
aFspraken BurGemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
Fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 26 maart en 16 april 2013.
schiphoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (29 maart) is het gemeentehuis geopend.
pasen
Maandag 1 april (tweede paasdag) zijn het gemeentehuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Legen afvalcontainers
De afvalcontainers van maandag 1 april
worden dinsdag 2 april geleegd.
De afvalcontainers van dinsdag 2 april
worden woensdag 3 april geleegd.
De afvalcontainers van woensdag 3 april
worden donderdag 4 april geleegd.
De afvalcontainers van donderdag 4 april
worden vrijdag 5 april geleegd.

BekendmakinG
In zijn openbare vergadering van 14 januari 2013 heeft de gemeenteraad de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen 2012
Aalsmeer vastgesteld. Deze wijzigingsverordening treedt in
werking op 1 april 2013.
wet aLGemene BepaLinGen omGeVinGsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Hornweg 98, het plaatsen van een dakkapel;
- Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting;
- Kudelstaartseweg 275, het vervangen van een woning;
- Nassaustraat tussen 22 en 24, het opnieuw inrichten van
de speelplek;
- Raadhuisplein 1, het verbeteren van de toegankelijkheid;
- Rozenhof 5, het wijzigen van de voorgevel;
- Stuurboordstraat 1, het plaatsen van een berging (voortuin);
- Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik;
- Zwarteweg 116, melding brandveilig gebruik.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 275, het slopen van een woning en bijgebouw.

- Koningstraat 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Korianderhof-Venkelhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 bomen (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het verbreden
van de weg en het kappen van bomen);
- Ringvaartzijde 52, het kappen van twee bomen.
VerLeende omGeVinGsVerGunninG, uitGeBreide
procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor
het bouwen van een woonhuis aan de hornweg 178 te aalsmeer.
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 21 maart 2013.
weLstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2
weken.
ter inzaGe Bij de aFdeLinG dienstVerLeninG,
BaLie 5 (week 11)
t/m 04-04

VerLeende omGeVinGsVerGunninGen, reGuLiere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Helling 12a, het aanleggen van kabels en leidingen;

t/m 19-04

t/m 04-04
t/m 04-04
t/m 11-04
t/m 11-04
t/m 30-04
t/m 18-04

Dorpsstraat 106 (het aanleggen van een brug en
uitrit); Dorpsstraat 108 (het aanleggen van een
brug en uitrit); Machineweg (het aanleggen van
kabels en leidingen); Oosteinderweg 413a (het
wijzigen van bedrijfsruimte naar 2 studio’s); 1e
J.C. Mensinglaan 40 (het verwijderen van asbest); Ophelialaan 170a (het verwijderen van
asbest); Dotterbloemstraat 4 (het plaatsen van
een dakkapel (vergunning verzonden 14 februari
2013)); Mr. Jac. Takkade 33 ( het aanleggen van
kabels en leidingen)
het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’
Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen
van een dakkapel)
Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het
verplaatsen van een kozijn)
Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer;
Apollostraat 17, het kappen van een boom;
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kappen van diverse bomen; Helling 35, het aanleggen van kabels en leidingen; Hornmeer, het kappen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het aanleggen van kabels en leidingen; Machineweg, het
aanleggen van kabels en leidingen; Madame Cu-

t/m 01-05
t/m 25-4

t/m 25-04
t/m 25-04
t/m 02-05

riestraat 10, het kappen van een boom; Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning; Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels en leidingen; Uiterweg 100, het aanleggen van kabels
en leidingen; Uiterweg 174, het kappen van een
boom.
de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), gelegen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, gelegen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, gelegen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;
Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
Einthovenhof 27, het kappen van een boom; Emmastraat 24, het kappen van drie bomen; Jasmijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw
op de bestaande aanbouw aan de zijkant en het
realiseren van een dakterras op de bestaande
aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108,
het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek
Burg. Kasteleinweg, het kappen van een boom;
Uiterweg 84 (bouwen van een vrijstaande woning)
Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”
Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”
Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en
leidingen; Helling 12a, het aanleggen van kabels
en leidingen; Koningstraat 7, het aanleggen van
kabels en leidingen; Korianderhof-Venkelhof, het
aanleggen van kabels en leidingen; Middenweg
(gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 bomen (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het
verbreden van de weg en het kappen van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen van twee
bomen; Hornweg 178, bouwen van een woonhuis.

oVeriGe Loketten en inFormatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serViceLijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
caLamiteitenteLeFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt Beheer en uitVoerinG
proVincie noord-hoLLand
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Voor meer inFormatie: www.aaLsmeer.nL
Première op Wereld Downsyndroomdag

Op de foto met idool

‘Droomwerelden in kleur’
Aalsmeer - Bij Carla de Klerk Interieur in de Zijdstraat 9 kunnen prachtige schilderijen bewonderd worden
van Caroline Rullens. De expositie is
op de begane grond en op de eerste verdieping en is schitterend geetaleerd bij de meubels, Zowel de
meubels en de stoffen als de schilderijen komen bijzonder goed tot
hun recht. Caroline Rullens schildert
sinds 1990. Zij doet inspiratie op tijdens haar reizen over de wereld. De

schilderijen verbeelden haar inzichten en aspiraties van de indrukken
overdag. Deze worden tijdens haar
dromen verwerkt in kleur en vervolgens visueel gemaakt op het doek.
Caroline werkt met gemengde technieken op linnen. Soms worden materialen vanuit het dagelijks leven
verwerkt. De expositie ‘Droomwerelden in kleur’ bezichtigen kan tijdens openingstijden van de winkel
tot en met zaterdag 11 mei.

Toneelspelen bij de Binding
Aalsmeer - Houd jij van toneelspelen? Maak je graag toneelstukjes met andere kinderen van je leeftijd? Kom dan dinsdag 26 maart van
16.00 tot 17.30 uur naar de Binding
Zolder in Kudelstaart of woensdag
27 maart van 15.00 tot 16.30 naar
de Binding Oost. Er gaan wat leuke theaterspelletjes gespeeld worden en in een groepje van 2 tot 3
maken kinderen een klein toneel-

stukje. Meedoen is gratis maar geef
je wel even op bij inge@debinding.
nl Elke dinsdag kunnen tieners van
10 tot 13 jaar binnen lopen bij Binding Zolder in Kudelstaart. De openingstijden zijn 15.15 tot 17.30 uur
en voor tieners van 13 tot en met 15
jaar is de zolder ’s avonds open vanaf 18.30 uur. Bij Binding Oost zijn de
openingstijden van 13.30 tot 17.30
uur. Toegang gratis.

Aalsmeer - Donderdag 21 maart is
het Wereld Downsyndroomdag. Een
speciale dag voor kinderen en volwassenen met het syndroom van
Down en iedereen die met hen te
maken heeft. Even aandacht voor
al die speciale mensen waarbij hun
beperking in het licht van positieve
ontwikkelingen en mogelijkheden
wordt geplaatst. De komende tijd
worden overal in het land leuke activiteiten georganiseerd, maar heel
bijzonder is toch wel de première
van het ‘Gouden Moment’. In Claus
Event Center in Hoofddorp wordt de
boekpresentatie gehouden van een
fotoboek met verhalen over kinderen en jongvolwassenen met downsyndroom en hun idool. Het boek
is een initiatief van schrijfster Monique Buunk en de Aalsmeerse fotografe Eveline Sixma (By Ebby Fotografie).
Acceptatie en begrip
Eind oktober besluiten de twee dames om een bijzonder fotoboek
te gaan maken met daarin mensen met downsyndroom, die samen
met hun idool op de foto mochten.
“We vinden het belangrijk dat deze mooie mensen positief worden
neergezet”, vertelt Eveline. “Ze verdienen meer acceptatie en begrip in
de maatschappij.” Binnen een paar
maanden regelden ze maar liefst 77
modellen met hun idool en zetten ze
iedereen mooi op de foto in de fotostudio aan de Oosteinderweg. Een
paar modellen moesten echter wat
verder weg, zoals de Aalsmeerse
Jesse Blom die met zijn idool Hans
Klok op de foto ging. Voor deze spe-

ciale foto moest iedereen naar het
Luxor Theater in Rotterdam, maar
het bleek de moeite waard. “Jesse
was onder de indruk van alles en
zeker van de lange haren van Hans
Klok”, vertelt zijn moeder. “Sindsdien
wil hij niet meer naar de kapper.”
Andere modellen gingen op de foto met vele bekende Nederlanders,
waaronder Gerard Joling, Marco Borsato, Bassie en Adriaan, Angela Groothuizen, Mark van Bommel, Dennis van der Geest, Roel
van Velzen, Victor Reinier, Giel Beelen en Jeroen van de Boom. Maar
ook Zwarte Piet Diego en Sinterklaas kwamen naar de Aalsmeerse fotostudio en sommigen wilden op de foto met hun logopediste, oma of opa, zus of broer, oppasmaatje of hun verloofde. Rick Zethof
uit Kudelstaart heeft geposeerd met
de Zandtovenaar. “Ook deze fotosessie heeft op ons veel indruk gemaakt”, vertelt fotografe Eveline. “Er
was een bijzondere klik tussen de
twee modellen en Rick werd helemaal rustig van het spelen en het tekenen met het zand. Leuk is ook dat
de Zandtovenaar tijdens de boekpresentatie een optreden verzorgt.”
Terugkijkend op de fotosessies concluderen de initiatiefnemers dat het
een emotionele achtbaan is geworden met heel veel mooie, indrukwekkende, liefdevolle en emotionele momenten. “We hebben heel wat
tranen weggepinkt, maar ook veel
gelachen. Er is gedanst, gezongen
en natuurlijk heel veel geknuffeld.”
Meer informatie over het boek en
Stichting Gouden Moment is te vinden op www.goudenmoment.nl.

Waterdrinker en FIQAS finalisten
Aalsmeer - De Aalsmeerse ondernemers FIQAS Software en Waterdrinker zijn finalisten van Ondernemersverkiezing Noord-Holland. De
provincie heeft deze 15 maart bekend gemaakt. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Ik wil
FIQAS en Waterdrinker feliciteren met het behalen van de finale.
Het zijn fantastische bedrijven. FIQAS was dit jaar winnaar van Onderneming van het Jaar verkiezing
van de gemeente Aalsmeer en Waterdrinker finalist. Ik ben bijzonder
trots op ons bedrijfsleven en onze
economie. Vorig jaar won de Dutch
Flower Group uit Aalsmeer, een bedrijf met meer dan 1 miljard omzet,

eerst in Aalsmeer en later ook de
Ondernemersverkiezing Noord-Holland. Dit jaar zijn er zelfs twee finalisten uit Aalsmeer bij de Beste ondernemersverkiezing van de provincie in de categorie Categorie MKB
Groot.” Op woensdagavond 24 april
gaan de kandidaten de strijd met elkaar aan om de beste onderneming
van Noord-Holland te worden. De
Aalsmeerse bedrijven horen nu al
bij de top tien van Provincie NoordHolland. Ook dit jaar zal weer de
Onderneming van het Jaar Verkiezing worden gehouden in Aalsmeer.
De eerste voorbereidingen zijn al
gestart. Informatie over de verkiezing op www.ovhj-aalsmeer.nl.

08 Nieuwe Meerbode

• 21 maart 2013

Abba herleeft in Crown
Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het theaterconcert van
‘Abba Gold’ is een muzikaal eerbetoon aan de legendarische Zweedse band. Deze oor- en oogstrelende show laat de jaren zeventig en
tachtig helemaal herleven. Op vrijdag 24 mei is Abba Gold voor de
eerste keer te zien in Crown Theater Aalsmeer. Alles uit de muzikale
glitter- en glamourwereld van weleer komt weer boven: de laklaarzen met de plateauzolen, de roterende spiegelbollen en de kleurrijke glitterkostuums. De kaartverkoop
voor dit concert is inmiddels gestart.
Dat gebeurt via een systeem waarbij de consument zelf de prijs van
een ticket bepaalt. “Een unieke opzet”, zegt theaterdirecteur Peter van
Eick. Crown Theater Aalsmeer presenteert Abba Gold in samenwerking met TicketVeiling.nl, een online
platform waarop consumenten kunnen bieden op onder andere tickets
voor shows, concerten, musicals en
circus. “Kaarten zijn uitsluitend via
TicketVeiling.nl verkrijgbaar. Op de
site kunnen mensen gedurende een
vooraf vastgestelde tijd bieden op
tickets. Na het verlopen van de tijd
neemt de hoogste bieder de kaarten af voor het bedrag dat hij geboden heeft”, legt Van Eick uit. “Het is
een nieuwe opzet om producties in
zijn geheel op deze manier aan te
bieden. We willen dit graag testen
en zien hoe het publiek hierop reageert. Als het een succes is dan
gaan we het vaker doen. Het maakt

shows betaalbaar voor een breed
publiek en brengt vraag en aanbod
perfect in balans. Alleen door deze
samenwerking zijn we in staat om
bijzondere voorstellingen als deze
naar Aalsmeer te halen.”
Swingend optreden
Nadat Polar Music International
(rechthebbende van de Abba-naam)
paal en perk aan de talloze Abba tributes gesteld heeft, hebben de makers van Abba Gold toestemming
gekregen om als één van de slechts
vijf officiële Abba-tributes wereldwijd op te mogen treden. Abba Gold
is de succesvolste Abba show van
dit moment. Niet alleen klinken zij
net als Abba, ook het decor, de kostuums en de choreografie lijkt sprekend op dat van Abba. De muzikanten laten in dit swingende optreden alle grote hits de revue passeren. Van Waterloo, Mamma Mia, Super Trouper tot Dancing Queen. De
eersteklas solisten en de uitstekende band doen de unieke sfeer herleven van de kleurrijke jaren zeventig.
Heel Europa – van West tot Oost –
heeft inmiddels kennis gemaakt met
Abba Gold. De show was overal een
succes, van het Parijse Olympia tot
aan in het Kremlin Paleis in Moskou.
Op 24 mei komt Abba Gold nu voor
de eerste keer naar Crown Theater
Aalsmeer. Er is slechts één show,
dus snel bieden, want: Tickets zijn
uitsluitend online verkrijgbaar via
www.ticketveiling.nl/abba

Abba herleeft! Foto: Herbert Schulze.

Malibu Full Moon Party
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - De schoolklas reünie
van de Antoniusschool Kudelstaart
georganiseerd door Esther Raadschelders, Carly Bunnik en Ronald
Stolwijk in café de Praam, was afgelopen zaterdag geslaagd. De opkomst was goed en de oud-klasgenoten hadden elkaar genoeg te vertellen onder het genot van een hapje, drankje en de muziek die gedraaid werd door de Gast DJ’s Bink
en Luuk. Tijdens ‘Saturdance’ zaterdagavond draaide voor het eerst DJ
Daniel Deimann in de Praam. De DJ
kon direct uitpakken in een vol café. De gasten waren uiterst enthousiast over Daniel, dus hij zal zeer zeker vaker in de Praam zijn DJ kwaliteiten gaan laten horen.
Vanavond wordt in de Praam de besloten paasbingo georganiseerd
door Pascalle Raadschelders. Heb je
interesse om gezellig mee te doen?
Meld je dan aan via de facebookpagina of aan de deur vanavond,
dan word je alsnog op de gastenlijst van Pascalle geplaatst. Naast
presentator Michel Wiesener staan
ook de bingo-cadeaus, de paaseitjes, de koude- en warme hapjes

weer klaar! Vrijdagmiddag start het
weekend weer met de vroege vrijdagmiddag versnapering. Esther
Raadschelders is de gastvrouw voor
deze middag. Vanaf 22.00 uur vrijdagavond 22 maart is het dan weer
Praam’s Partynight met DJ Marco
Koorn. Voor de vrijdagavond dienen
de gasten minimaal 18 jaar oud te
zijn! Neem dus een geldig legitimatiebewijs mee!
Zaterdagmiddag met de estafettemiddag is Johnny Nelis de gastheer. Mocht je het zelf een keer leuk
vinden om op een zaterdagmiddag
als Gast DJ in de Praam te draaien en je DJ kwaliteiten te delen met
je familie en vrienden, meld je dan
aan bij barkeeper Johnny. Zaterdagavond 23 maart vanaf 22.00 uur
start de Malibu Full Moon Party met
DJ Menzoo! Deze opkomende DJ
mag nu al locaties als het Bloklandfeest en discotheek Brothers op zijn
naam zetten! Bij binnenkomst krijgen de gasten een Malibu shooter
aangeboden. Volgend weekend drie
dagen feest in de Praam! Het café
in de Zijdstraat is ook zondag eerste
paasavond geopend!

Film Valentino met Najib
Amhali in Crown Cinema
Alexander Broussard en The Whatts

Twee keer pop in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 22 maart treedt Alexander Broussard op in cultureel café Bacchus. Alexander Broussard
heeft zich opgewerkt tot een veelgevraagde en veelzijdige muzikant,
die vele artiesten begeleidde en op
grote podia stond. Maar daarnaast
staat hij ook regelmatig met een eigen band op het podium. Deze band
bestaat uit Freek Volkers op gitaar,
Danny de Louw op drums, Robbert Tuinhof op saxofoon en natuurlijk Alexander Broussard zelf achter de piano. De volgende dag, zaterdag 23 maart, spelen The Whatts
in Bacchus. Voor de jongeren: Aan
het begin van de jaren tachtig was
Aalsmeer te klein voor The Whatts.

Met hun rock en blues trad de band
op in heel Nederland en haalde in
die periode ook de hitlijsten. Na een
recente reünie bleek dat het niet bij
een eenmalig optreden kon blijven.
André Alderden op gitaar en zang,
Peter Geleijn op drums, George
van Es op bas en zanag en relatieve nieuweling Rob Enthoven op gitaar studeerden opnieuw een setlijst
in en treden op rond de Westeinder
in The West End Lake Tour.
Het kleinste culturele café van West
Europa in de Gerberastraat heet
muziekliefhebbers zowel vrijdag als
zaterdag van harte welkom. Voor
beide optredens geldt: Zaal open:
21.00 uur, start optreden 21.30 uur.
De toegang bestaat uit uw gift.

Cd-presentatie Katelijne
van Otterloo bij ‘Bob’
Aalsmeer - Eindelijk wordt de CD
waar de jazz en popliefhebbers zo
lang op hebben moeten wachten dit
weekend ten gehore gebracht. Katelijne van Otterloo, één van de beste Nederlandse jazz zangeressen, is
dolgelukkig met het resultaat.
“Cat’s Tale bevat jazzstandards in
verrassende arrangementen, uitgevoerd door mijn favoriete kwartet.
Het is een muzikaal verhaal over leven en liefde en over de alledaagse dingen die ons bezig houden”,
vertelt de in Aalsmeer woonachtige
zangeres. De feestelijke presentatie
is aanstaande zondag 24 maart bij
Exclusief bij Bob in het Crown Centre aan de Van Cleeffkade. “Het beloofd echt een intieme, warme, mu-

zikale middag te worden.” En geweldig vindt de zangeres het dat gitarist Peter Niehuis daarbij aanwezig is. “Hij is grandioos goed.” Haar
kwartet bestaat verder uit de topmusici Michiel Buursen achter de
piano, Bas van Otterloo op basgitaar
en achter de drums Arno van Nieuwenhuize.
Zondag 24 maart om 15.00 uur is
Katelijne life met haar band te zien
te horen. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn te reserveren via
www.crowntheateraalsmeer.nl
of
bel 0900-1353. Kaarten kunnen op
de dag zelf ook aan kassa gekocht
worden vanaf 14.00 uur. Wacht niet
te lang, er zijn slechts 100 kaarten
beschikbaar.

Concert Davanti
en Troubadours

‘Treffende stemmen’ belooft een
programma van verrassende kwaliteit en variëteit met hoogstaande
optredens van twee top koren! Het
concert zaterdag vindt plaats in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
55 en begint om 19.30 uur. De zaal
is vanaf 19.00 open. Na het concert,
dat inclusief pauze ongeveer twee
uur duurt, is er nog gelegenheid om
na te praten met een drankje. Kaarten kosten 10 euro, kinderen tot
en met 12 jaar betalen 5 euro entree. Informatie en kaarten: davanti@hotmail.nl of telefonisch via 0630155387 (na 18.00 uur).

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
23 maart treft het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti het vocaal
ensemble de Troubadours uit Enschede. Het ensemble zingt een
breed programma met vier accenten: Renaissance, Schubert, nieuwe
muziek (close harmony 20e eeuw)
en bewerkingen van volksliederen.
Davanti zingt vooral a-capella en
wordt bij enkele stukken op de vleugel begeleid door Theo Griekspoor.

Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 21 maart, te zien in Crown
Cinema: De komedie ‘Valentino’.
Najib Amhali is Valentino. Valentino (39) is een succesvolle Italiaanse Maserati-verkoper en heeft een
relatie met Monique, de dochter van
zijn baas. Hij staat op het punt promotie te maken en met zijn grote liefde te trouwen. Maar Valentino heeft één probleem; hij is namelijk geen Italiaan. Als zijn vader een
hartaanval krijgt, doet hij een emotioneel beroep op zijn zoon. Valentino stemt in, maar al snel dreigt zijn
promotie tot directeur hierdoor volledig in het water te vallen. En erger nog; door alle smoezen begint
Monique te twijfelen aan zijn liefde. Om de vrouw van zijn dromen
te behouden, zal Valentino zijn Italiaanse masker af moeten zetten.
De film duurt 89 minuten en is vanavond te zien in de bioscoop aan de
Van Cleeffkade vanaf 21.30 uur. Vrij-

dag draait ‘Valentino’ om 16.30 en
om 21.30 uur, zaterdag om 21.30
uur, zondag om 16.15 en om 21.00
uur, maandag om 21.30 uur, dinsdag om 19.00 uur en woensdag om
21.30 uur. Vandaag en vrijdag kan
ook vanaf 19.00 uur genoten worden van het avontuur ‘OZ: The Great
and Powerful 3D’. Zaterdag is het familiefilmdag met om 12.45 uur ‘Nijntje de film’, om 14.30 uur ‘Ted en de
schat van de mummie’ en om 16.30
en om 19.00 uur ‘OZ: The Great and
Powerful 3D’. Ook zondag kan biosdag worden met om 11.45 uur ‘Nijntje de film’, om 14.00 uur ‘Ted en de
schat van de mummie’ en om 18.30
uur ‘OZ: The Great and Powerful 3D’.
Deze film wordt maandag ook vertoond, vanaf 19.00 uur. Voor informatie en het reserveren van kaarten: www.crowncinema.nl of bel
0297-753700. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal van het studiocomplex aan de Van Cleeffkade 15.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING

Mondharmonica
‘Belcanto’ blues
€
KOOPJE:

6,80

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

12,50

DÉ VIOOLSPECIALIST

SCHERPE PRIJS:

Western ‘Godman’
(blank en zwart)

€

99,-

AANBIEDING

Klassieke gitaar
3/4 J.A. Serrano
voor €

van € 159,-

99,-

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

Rock ‘n Roll uit Brazilië
zondag in The Shack
Oude Meer - Op zondagmiddag 24 maart staat de Braziliaanse Hillbilly Rawhide op het podium in The Shack! Hillbilly Rawhide
is ook geen doorsnee Rock ’n Roll
band, maar Bad Rock ’n Roll to the
bone. Verwacht geen samba of carnavaldeuntjes van deze getatoeëerde Braziliaanse cowboys, maar een
echte outlaw mix van Hillbill, Country, Boogie Woogie, Bluegrass, Rock
’n Roll met Psychobilly en Rockabilly invloeden! Deze band weet hoe
een tent plat gespeeld moet worden. Meer dan 10 jaar zijn ze al de
hoofdact op alle grote Rock ’n Roll
festivals en Rodeo’s in Brazilië, en
staan op het verlanglijstje van boo-

kers uit Europa, U.S.A. en Japan.
Vanwege hun 10 jarig bestaan doen
de mannen een toer van 4 weken
door Europa waarvan hun optreden in The Shack de grote afsluiter wordt. Ook benieuwd naar Hillbilly Rawhide? Gitaar, fiddle, upright bass en drums: Het gaat absoluut een fantastisch, ongeregeld en
gezellig zooitje worden op zondagmiddag 24 maart in The Shack. The
Shack is geopend op zondagmiddag
24 maart vanaf 15.00 uur en Hillbilly Rawhide begint om 16.00. De entree bedraagt 7,50 euro per persoon. Meer info: www.the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

AGENDA

Tot en met 13 april:
* Expositie Fotogroep Aalsmeer in
bibliotheek Marktstraat.

Muziek/theater
21 t/m 24 maart:
* Tobo speelt komedie Bouillabaise in Noorddamcentrum Bovenkerk.
Donderdag t/m zondag v/a 20.15u.
Vrijdag 22 maart:
* Drie alternatieve rockbands live in
N201, Zwarteweg. Open: 20.30u.
* Partytime met dj Marco in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Alex Broussard met band in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 23 maart:
* Gastdj’s vanaf 16u. in café de
Praam, Zijdstraat. Vanaf 22u. Malibu
Full Moon party.
* Concert Davanti met de Troubadours in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. Aanvang: 19.30u.
* Passieconcert ACOV in Open Hofkerk, Ophelialaan. Aanvang: 20u.
* Aalsmeerse band The Whatts in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 24 maart:
* Popquiz en jamsessie Plug & Play
in Beach, Oosteinderweg 247a, 14u.
* Exclusief bij Bob met cd-presentatie Katelijne van Otterloo in Crown
Centre, Van Cleeffkade v/a 15u.
* Braziliaanse Hillbilly Rawhide live
bij Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer. Vanaf 16u.
Woensdag 27 maart:
* Familietheater ‘De man met de
bakkebaarden’ in Crown Theater,
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 14u.
4 en 5 april:
* Annie, de musical in Crown Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade. Donderdag en vrijdag vanaf 20u.

Diversen.
Donderdag 21 maart:
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing over Matthäus Passion in
Open Hofkerk, Ophelialaan v/a 20u.
Vrijdag 22 maart:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Paasdrive De Kleine Poel in Noorddamcentrum, Bovenkerk, 19.30u.
Zaterdag 23 maart:
* Boomplantdag St. De Bovenlanden. Verzamelen 9u. bij Historische
Tuin, Praamplein.
* Landelijke compostdag. Gratis
compost af te halen bij gemeentewerf, Zwarteweg 77 van 9 tot 13u.
* Seringen rondvaarttocht. Vertrek
om 13.30u. bij Praamplein.
* Verkoopdag Historische Tuin. Ingang Praamplein, 10-16u.
Zondag 24 maart:
* Vogelbeurs in wellantcollege, Linnaeuslaan van 10 tot 13.30u.
* Talk of the Town met Philip Paar
en Dolores Thijs in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15.30u.
Maandag 25 maart:
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Lezing bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 26 maart:
* Open huis Open Hofkerk in Baken,
Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Koffie-ochtend voor vrouwe in Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Paasdrive Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 27 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Paaskienavond BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 28 maart:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Lezing over alcohol en medicijnen
bij OVAK in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Lezing over vogels door Nico de
Haan in bibliotheek, Marktstraat van
20.15 tot 22u.

Exposities
21 t/m 23 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Exposante is Didi van der Velde.
Zaterdag 23 maart:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
Vanaf 23 maart:
* Nieuwe expositie ‘Trouwen in Oude Raadhuis 1937-1962’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Zaterdag opening om 16u.
23 en 24 maart:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 23 maart:
* Portretten ‘Aalsmeer leest’ van
Monic van Erp in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Maart:
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
* Schilderijen van Caroline RullensEijkelboom bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.

Vergaderingen
Donderdag 21 maart:
* Raadavond over bezuinigingen in
de zorg en structuurvisie UiterwegPlasoever in gemeentehuis v/a 20u.
Dinsdag 26 maart:
* Cursusavond vleermuizen tellen in
gemeentehuis, Raadhuisplein van
19.30 tot 21.30u.

Drie alternatieve rockbands

Collect Call from Mars
live in N201 vrijdag
Aalsmeer - Op vrijdag 22 maart
spelen er drie alternatieve rockbands in N201: The Astromatics,
Collect Call From Mars en The Hunt.
Deze drie bands zijn alle drie gezegend met muzikanten die overduidelijk de middenmoot ontstegen zijn en dus beslist voor verrassingen gaan zorgen! Na een ongelukkige time-out wegens ziekte van
zangeres Jennifer kan de band Collect Call from Mars eindelijk weer
gaan vlammen! Gelukkig maar,
want dit is toch echt een van de betere rockbands die deze regio rijk is
en N201 is daarom erg blij de band
na al die tijd weer op het podium te
mogen verwelkomen. Op een zomerdag ontstaan als simpele twopiece rockband, zijn The Astromatics uitgegroeid tot een rauwe viermansformatie die de muzikale idealen van de sixties weer helemaal
terughalen: dansbare garagerock
verpakt in korte nummers die stuk
voor stuk staan als een huis. Nadat
The Hunt de Herman Brood Academie omver blies met de angstaanjagend grote muur van geluid, is
het nu tijd voor de rest van Nederland om zich schrap te zetten. Be-

invloed door bands als The Kills en
The Dead Weather schieten ze hun
duister getinte noise-rock af op hun
prooi. De jacht is geopend! Zaal
N201 aan Zwarteweg open vrijdag
om 20.30 uur. De entree is 5 euro inclusief 5 muntjes als je binnen bent
voor 22.00 uur. Na 22.00 uur is de
entree gewoon 5 euro. Meer info
over het programma is te vinden op
www.n201.nl.

Weer Plug & Play
Aalsmeer - Aanstaande zondag
24 maart wordt het podium in The
Beach weer vrij gemaakt voor Plug
& Play. De aanwezige bandjes, zangers en zangeressen mogen onder
begeleiding van Rob Taekema hun
eigen repertoire laten horen aan het
publiek. Een speciale editie van Plug
& Play staat op het programma met
een live music quiz. De quiz start om
14.00 uur en na de quiz kunnen de
artiesten het podium op. Deelnemen aan de jamsessie kan door een
mailtje naar info@beach.nl te sturen. Wie vooraf opgeeft, krijgt voorrang om op te mogen treden.
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Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Op zondag 24 maart organiseert Vogelvereniging Aalsmeer
en omstreken een grootse vogelbeurs in het Wellantcollege MBO in
de Linnaeuslaan 2. De beurs is open
van 10.00 tot 13.30 uur.
De vogelvrienden van Aalsmeer bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers,
voor het diervriendelijk behandelen van haar vogels met in achtneming van de milieueisen die tot heden van kracht zijn. Een hele eer om
dit keurmerk van diervriendelijkheid
te mogen voeren. Iedere vogelliefhebber is zondag welkom om vo-

Spectaculair optreden van
saxofonist Scott Hamilton
Aalsmeer - Aalsmeer - De zanger Philip Paar samen met zijn vaste
combo The Sinatra Connection gaven 5 maart een geweldige voorstelling weg in een compleet uitverkochte Oude Veiling. De band
speelde samen met de legendarische Amerikaanse tenor-saxofonist Scott Hamilton en zorgde daarmee voor een onvergetelijke tribute aan The Voice, Frank Sinatra. Het
was fascinerend om te zien hoe Hamilton, die voor de eerste keer met
The Sinatra Connection optrad, alle nummers met de ogen dicht mee
speelde. Hamilton heeft een fantastische techniek en een fluwelen
‘touch’, waardoor de nummers helemaal tot leven komen. Het combo begeleidde niet alleen de zanger en saxofonist, maar de leden
gaven zelf ook een aantal fantasti-

sche solo’s weg. Deze topmuzikanten zijn zo op elkaar ingespeeld dat
ze een perfecte combinatie vormen.
The Sinatra Connection: Philip Paar
(zang), Kees van Zijp (piano), Hein
de Jong (vibrafoon), Marcel Booij
(contrabas), Bob Dekker (slagwerk)
en Patrick Schenkius (gitaar/leider).Een heerlijke swingende avond
vol herkenbare nummers van Frank
Sinatra.,Scott Hamilton trad op met
grootheden als Benny Goodman,
Woody Herman en Gerry Mulligan,
alsmede vocalisten als Anita O’Day,
Tony Bennett en Rosemary Clooney.
Scott Hamilton heeft meer dan 100
CD’s op zijn naam staan. Hij was regelmatig te gast op het North Sea
Jazz Festival, speelde in vier continenten en bouwde in ruim 35 jaar
naam op als één van ‘s werelds
grootste tenor-saxofonisten.

gels te kopen, te verkopen te ruilen
of rond te kijken en vragen te stellen
over vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens maken bezoekers kans op een
leuke attentie met hun entreebewijs.
Verkoop van uw eigen vogels is gratis, zowel voor leden als bezoekers.
Handelaren zijn aanwezig (alleen
op uitnodiging) met diverse soorten vogels, zoals tropische vogels,
kanaries en kromsnavels. Er is ook
een handelaar aanwezig met diverse soorten zaden en zaadmengsels.
Voor inlichtingen: 06-10666878

Dienst met Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor Aalsmeer onder leiding van André Keessen zingt zondag 24 maart in de kerkdienst van het Spaarne Ziekenhuis te
Hoofddorp. Ook werken kinderen mee in deze palmpasen dienst. Het koor
vindt het fijn om regelmatig mee te mogen werken aan de kerkdiensten in het
ziekenhuis. Wie ook een keer een dienst wil meemaken in het Spaarne, is van
harte welkom in de kerkzaal van het ziekenhuis vanaf 10.00 uur. Een repetitieavond bijwonen kan op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de open Hof Kerk,
ingang Sportlaan 86.

Versterking natuurnetwerk Aalsmeer

Cursus vleermuizen tellen

Concert was een juweeltje!
Aalsmeer - De stilte na afloop vande laatste tonen van het concert
was veelzeggend; de emotie tijdens
het klassieke concert in het Oud Katholieke kerkje gingen alle kanten
op en de toehoorders waren met
stomheid geslagen. Het Artonis pianotrio wist afgelopen zondag op fenomenale wijze de toehoorders mee
te nemen in een achtbaan van emoties. De dominante viool, de dienstbare cello en de klaterende piano
van Anoek Brokaar,Willem Stam en
Frank Opperdijk brachten met hun
mooie klanken veel warmte op de
onverwachte kille lentedag. De opening van het programma, Haydn,was
sprankelend. De jonge musici, dame
en twee heren,wisten het publiek
onmiddellijk aan zich te binden door
hun strakke spel en fraaie harmonie.
Het was direct tijd voor wat ‘zwaarder’ werk, Mendelssohn-Bartholdy
met een op de nacht geinsïnspireerde compositie. Alle facetten van de
nacht kwamen aan bod, de nachtmerrie, de gepassioneerde liefde,
het elfenuur en tenslotte een majestueuze zonsopgang. Je voelde letterlijke stilte die de natuur in acht
neemt wanneer de zon haar op-

wachting maakt. Na de pauze was
het genieten van imposant werk van
Sjostakovitsj. De componist schreef
het na het overlijden van een goede vriend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dood, verlies, eenzaamheid
en verdriet zijn te horen naast ironie
en sarcasme. Ook nam de componist stelling door joodse thema’s te
verwerken in zin compositie. Een ijle
cello, hoge, onwereldse tonen openden, waarbij de triestheid letterlijk
door merg en been ging. Wanhoop
en eenzaamheid werd door viool
en piano overgenomen. En dan ineens even een jazzy intermezzo om
het tijdsbeeld weer te geven door viool en cello. En dan de woede door
de piano waar de wanhoop doorklonk. De stilte na afloop van het
stuk was veelzeggend. Waardering
werd even verdrongen door emotie.
Daarna was er de staande ovatie en
de ontlading. Het concert was weer
een juweeltje. Een concert dat emoties losmaakte door de keuze van
de componisten, maar vooral door
de uitvoerenden.
Wilbert Streng,
Kudelstaartseweg 94-1.

Caramba in Crown: Een
waar feest voor de ziel!
Aalsmeer - Donderdag 14 maart was
er na de zakenborrel nog een leuke
activiteit in het Crown Theater. Joris
Linssen trad op met Caramba (dat zoiets betekent als een feest voor de
ziel), bestaande uit Kees van Hoogen op gitaar, Marcel van der Schot op
accordeon en Erik van Loo op contrabas met hun programma Licht. Wat
een vreugde dat er toch nog van die
leuke eigenwijze mensen bestaan die
een eigen plan trekken en daar dan
ook nog eens waanzinnig veel succes
mee hebben. Want het zal je maar
overkomen dat je als Nederlandse
band op een doordeweekse dag in
een goud gespoten auto met 14 zitplaatsen beland en terecht komt op
plaza Garibaldi in Mexicostad, waar
televisieploegen je op staan te wachten en je door 20.000 uitzinnige Mexicanen wordt toegejuicht en toegezongen. Hoe dat allemaal zo is gekomen, vertelt Joris Linssen tijdens zijn
show ‘Licht’. Joris Linssen haalde de
Mexicaanse zon naar het Crown Theater en verwarmde zijn publiek met
prachtige verhalen en muziek. “Wij
gingen als vier vrienden naar Mexico, maar werden steeds meer broers.”
Die verbondenheid tussen de muzikanten is duidelijk zichtbaar. Het samenspel is van een heerlijke opzwepende vrolijkheid. Toch zal ook ongetwijfeld de droefenis die zij samen

deelden tijdens de ziekte en na de
dood van hun vriend en collega Jeroen Groenendijk (Jeroen overleed 3
april 2011) hun gehechtheid groter
hebben gemaakt. “Mijn hand zoekt
de jouwe, maar ik tast mis” en “tranen zoeken een weg over mijn wang.”
De zaal wordt er even heel stil van.
Maar na het branden van een kaarsje is er weer tijd voor vrolijkheid en
nemen de klanken van de accordeon (voortreffelijk gespeeld door Marcel van der Schot), gitaar en contrabas de aanwezigen weer mee naar
het vrolijke, frivole Mexico. In 2012
wist Linssen zijn plannen te verwezenlijken. Het onmogelijke bleek wel
degelijk mogelijk. Naast het legendarische optreden in Mexico ontmoette
de band ook nog eens hun grote held
Armando Manzanero. Hoe die ontmoeting verloopt wordt zo beeldend
verteld en muzikaal begeleid, hetgeen
eveneens telt voor het bezoek aan het
graf van de legendarisch José Alfredo, dat het lijkt alsof de aanwezigen in het Crown Theater daar allemaal getuige van zijn. Dat na afloop
de CD’s als warme broodjes van de
hand gingen, leek een logische zaak.
Want Caramba is echt een feest voor
de ziel niet alleen voor de Mexicanen,
maar ook voor de inwoners van dit
kikkerlandje.
Janna van Zon

Aalsmeer - Op dinsdag 26 maart
organiseert de gemeente Aalsmeer
samen met Landschap Noord-Holland (LNH) een gratis cursusavond
over vleermuizen. Op deze avond
wordt uitleg geven over het leven
van vleermuizen en hoe deze mysterieuze dieren op te sporen. De cursus is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Alle geïnteresseerden jong en oud zijn hierbij van
harte welkom. Wethouder Rik Rolleman: “Vorig jaar heeft LNH een
Natuurwaardenkaart voor gemeente Aalsmeer gemaakt. Tijdens het in
kaart brengen van aanwezige dieren plantensoorten zijn ook vijf soorten vleermuizen aangetroffen. Het
gaat hierbij om de rosse vleermuis,
de laatvlieger, de gewone en ruige
dwergvleermuis. Maar ook de zeldzamere meervleermuis is gesignaleerd. We willen graag een volledig
beeld hebben van deze beschermde diersoort in Aalsmeer. Hierbij kan
iedereen helpen. Ik heb mezelf ook
al opgeven om vleermuizen te tellen.” Het inventariseren van vleermuizen is zonder hulpmiddelen erg
lastig omdat de dieren ‘s nachts
moeilijk te zien zijn en amper te horen. Met behulp van een batdetector
zijn de dieren wel goed op te sporen
en kan ook de soort worden vastge-

steld. De batdetectors worden door
LNH beschikbaar gesteld. De vleermuizen worden geteld op vier dinsdagavonden: 23 april, 21 mei, 9 juli,
20 augustus in verschillende gebieden te Aalsmeer.
Wilt u ook komen of bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via info@aalsmeer.nl ter attentie van Andre van der Poel. Deelnemers hoeven niet alle avonden te tellen. Rolleman: “Het is belangrijk om te investeren in de natuur en in een netwerk van mensen die graag bezig
zijn met en in de natuur. Wij hopen
met dit project het natuurnetwerk in
Aalsmeer te versterken niet alleen
bij de volwassenen, maar ook bij de
jeugd en de kinderen.”

Talk of the Town met Dolores
Thys en Philip Paar in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Zondag 24 maart vindt
in De Oude Veiling weer een Talk of
the Town plaats, waarbij de schrijfster Dolores Thys en de Aalsmeerse
zanger en cabaretier Philip Paar te
gast zijn. Dolores Thys groeide op in
Brussel en wilde als kind balletdanseres worden. Haar vader was journalist en zodoende woonde zij enige jaren in Oost-Berlijn, in de communistische DDR, waar hij buitenlands correspondent was. Dolores kreeg ook in Oost-Berlijn balletles en schreef een roman over deze
periode, Drüben is het gras groener
(1983). Terwijl zij na het atheneum in
België als tolk-vertaler in drie talen
werkte, begon haar journalistieke
werk en haar succesvolle loopbaan
als romanschrijfster. Sinds 1976
woont zij in Nederland. Over de periode van haar huwelijk schreef zij
de bekroonde roman De vrouwenval, die in Vlaanderen een bestseller werd. Haar oeuvre is deels autobiografisch, maar De Maanvrouw
(2004) is geïnspireerd op de laatste levensjaren van de briljante, excentrieke Deense schrijfster Karen Blixen (1885-1962). Zanger en
cabaretier Philip Paar, die rechten
studeerde, heeft een geheel eigen
stijl en stemgeluid, waarmee hij zowel het Nederlandse repertoire als
het klassieke American Songbook
brengt. Uit deze onuitputtelijke bron

(Foster, Gershwin, Kern, Berlin, Porter, Raksin) heeft ook ‘the Voice’, de
grote crooner en acteur Frank Sinatra zijn leven lang geput. Philip Paar,
zelf een uitstekend pianist, volgde
zanglessen aan het Conservatorium
van Amsterdam en kreeg coaching
van onder andere Edwin Rutten en
regisseur Fred Florusse. Hij won diverse muziekprijzen waaronder de
Conamus-award. Paar trad op in
theater-concerten met het Metropole orkest, de Swingmates, the
Skymasters, Madeline Bell en diva
Gerrie van der Klei. Hij was op jazzfestivals te vinden met het trio van
Louis van Dijk en zangeres Marjorie Barnes. Belangrijk ook zijn opnames in Duitsland met het symfonieorkest van de Norddeutscher Rundfunk, en in Leiden optredens met
de Dutch Swing College Band en
The Young Sinatras. Philip Paar presenteert eigen producties waarmee
door het hele land optreedt.
Onlangs verzorgde hij nog een Sinatra-concert in de Oude Veiling
met de Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton. Zowel zijn optredens met het repertoire van Toon
Hermans als met Sinatra’s songs
krijgen binnenkort een vervolg.
Gastheer bij deze Talk of the Town
aanstaande zondag is Theodore van
Houten. Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij.

Sursum Corda past prima
in de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zaterdagavond 16
maart gaf de Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda haar jaarlijkse concert voor donateurs en belangstellenden in de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer. Zowel voor
het publiek als voor het orkest was
het wennen. Het orkest zit voor het
grootste gedeelte op gelijke hoogte met het publiek en dat komt wat
directer over dan dat er meer ruimte en een hoogteverschil is tussen
die twee. Maar het wende heel snel.
Sursum Corda bleek zelfs qua geluid en volume prima te passen in
deze prachtige kerk. De kerk was
sfeervol versierd met vlaggen van
over de hele wereld als symbool
voor het uitgevoerde programma
met muziek van over de hele wereld. Na het openingskoraal en de
openingswoorden van voorzitter Jos
Blom begon Sursum Corda, aan de
hand van ladyspeaker Alma de Jong
aan de wereldreis. Sinds ongeveer 2
maanden staat het orkest onder leiding van invaller- en ook oud- dirigent Koert Dirks. De reis begint
met een bezoek aan Italië, met ‘Piccola Suite Italiana, een volksmelodie trilogie. Daarna een ode aan
de Engelsman Louis Adam, ‘Adam’s
Song’. In het volgende stuk, ‘Rhapsody for Flute’, een prachtige solo
Jasper Veldman. Daarna de vuurproef voor Sursum Corda, ‘Hispaniola’ van Jan de Haan, een zeer afwisselend stuk, gecomponeerd ter
gelegenheid van de 500e sterfdag
van Columbus, met wisselende, onregelmatige maatsoorten, maar eindigend in een euforisch deel, waarin
de ontdekking van het nieuwe land
wordt verbeeld. Dan is het woord

weer even aan voorzitter Jos Blom,
die twee jubilarissen mag huldigen.
Anneke Wies-Blom en Erik van Oudenallen zijn beiden 25 jaar lid en
hebben de zilveren verenigingsspeld en een prachtig boeket bloemen gekregen. Tot slot voor de pauze deed het orkest nog even Israël
aan in ‘Trumpets of Jericho’. Na de
pauze eerst Jong Sursum, voor deze gelegenheid ook onder een invaller-dirigent, Kees van Oudenallen. Zij speelde drie stukken, en in
het laatste, ‘Hoe lang’ van Nick en
Simon, lieten de solisten Hanna Visser en Emiel Veltman zich horen. De
reis van Sursum Corda wordt vervolgd via ‘African Symphony’ naar
Argentinië waar Astor Piazolla ‘Libertango’ schreef. Dan naar Griekenland voor de Sirtaki uit ‘Zorba the Greek’. Via de USA, ‘American Patrol’, eindigt de reis in Cuba,
waar het ‘Adios Havana’ resulteerde
in een waar muzikaal feest. Al met al
een geslaagd concert, met terechte bloemen voor beide dirigenten en
de ladyspeaker. Sursum Corda gaat
zich nu voorbereiden op het al bijna traditionele concert op het pleintje bij korenmolen De Leeuw, dat
dit jaar op vrijdag 21 juni zal plaatsvinden. Daar wordt een programma van hits uit het internationale
poprepertoire gespeeld, onder andere van Phil Collins en The Beatles.
Het programma wordt herhaald op
28 juni op het plein voor Het Middelpunt. Nieuwe leden zijn altijd
welkom. De vereniging repeteert op
vrijdagavond vanaf 20.00 uur in gebouw Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Meer info op www.sursum-corda-aalsmeer.nl.

Zaterdag om 16.00 uur opening

Veel animo voor trouwfoto’s in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA kreeg
na een oproep in deze krant ruim
200 trouwfoto’s binnen. Bruidsparen gefotografeerd op de stoep van
het Oude Raadhuis, zijn vanaf 23
maart terug te zien in de voormalige trouwzaal, waar zij elkaar het jawoord gaven. Zwart-wit en sepiakleurige foto’s zijn door tentoonstellingsmaker Annefie van Itterzon samengebracht op de wanden en in
de vitrines van het historische pand
aan de dorpsstraat.
Daarnaast zijn er vele kunstwerken
over de liefde van tien kunstenaars
opgesteld, zoals de kus in foto’s van
Eddy Posthuma de Boer en bijbelse en onbereikbare liefde in schilderijen van kunstenaars uit Siberië
en nog veel meer. Veel mensen hebben een foto ingebracht zonder hun
adres op te geven. Er ligt een uitnodiging en een poster voor hen klaar
in het Oude Raadhuis. Stichting
KCA, nodigt hen en iedere andere
belangstellende uit voor de opening
aanstaande zaterdag 23 maart om
16.00 uur door jounaliste Leni Paul.
De expositie ‘Trouwen in het Oude Raadhuis tussen 1937 en 1962’
van de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer kan tot en met 5 mei bezocht worden.
Het Oude Raadhuis in de Dorps-

straat is iedere donderdag tot en
met zondag open voor bezoekers
tussen 14.00 en 17.00 uur. De orginele foto’s kunnen overigens na afloop van de tentoonstelling weer
worden opgehaald.
De vele ingebrachte trouwfoto’s tot
één kunstwerk samengebracht. Overigens kunnen nog trouwfoto’s ingeleverd worden.
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Wethouder Verburg bezoekt
vernieuwde balie Bedrijven

Seniorenfitness in Kudelstaart
Kudelstaart - Een goede lichamelijke
conditie is van groot belang voor de
gezondheid. Dit geldt niet alleen voor
jonge mensen, maar zeker ook voor
ouderen. Fitnesstraining is één van
de beste mogelijkheden om bij ouderen het uithoudingsvermogen te verbeteren. leder mens is anders en ook
iedereen heeft een andere conditie.
Daarom wordt er bij Fysio en Fitness
Kudelstaart van iedereen een conditietest afgenomen. Aan de hand van
deze test wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. Tijdens de
groepstraining voor senioren is er altijd deskundige begeleiding aanwe-

zig. De training vindt plaats onder
controle van elektrische hartslagmeting zodat overbelasting niet mogelijk is. Zowel individuele als groepstrainingen zijn mogelijk. De groepsgrootte is maximaal 8 à 10 personen.
U kunt bijvoorbeeld echtgenoten, familieleden, buren, collega’s of vrienden meenemen. Pastor Blonk: “Ik doe
al 10 jaar lang iedere week aan seniorenfitness. Het is fijn om te sporten in
een veilige omgeving in plaats van in
zo’n massale sportschool. Bovendien
is het een gezellig clubje wat het sporten leuker maakt en mij motiveert om
elke week weer te gaan!”
Op de foto v.l.n.r. een vaste klant, medewerkster Maria Sparnaaij en Linda van
den Broek.

Ook leuke cadeautjes bij
Bertram & Brood

Stuntprijzen bij Fabrieksverkoop
in voormalig pand Broeckmans
Aalsmeer - Op de hoekpand van
de Zijdstraat met de Dorpsstraat,
waar voorheen modehuis Broeckmans gevestigd zat, is sinds kort
een spectaculaire fabrieksverkoop
van mannenkleding. Initiatiefnemer
is de familie van Leeuwen uit Amsterdam. Barry van Leeuwen vertelt
er het volgende over: “Onze familie
zit al vijfenvijftig jaar in het modevak. We hebben zelfs een eigen label: SOY (Suits On You). Ik ben de
derde generatie. Onze winkel ‘Berry
Shop’ is niet meer weg te denken uit
Amsterdam en nu ook al bijna zeventien jaar een begrip in Haarlem.
We zijn nog steeds toonaangevend
in de hedendaagse herenmode.” Het
project in Aalsmeer is een nieuwe
tak van sport voor de familie. Barry: “We hebben het idee gevat om
winkels die leeg komen te staan te
vullen met kwaliteitskleding rechtstreeks afkomstig van de fabriek.
Mensen die de hand tegenwoordig
op de knip moeten houden kunnen
zodoende toch kwaliteitskleding
aanschaffen tegen fantastische

spotprijzen. Wij noemen het bedrijf
‘Friends in Fashion’”. In de winkel,
die tijdelijk bezet wordt, zullen Nederlandse topmerken worden verkocht. Polo’s, pakken, dassen, colberts, overhemden, truien en pullovers en zelfs Italiaanse merkschoenen en accessoires. En dat allemaal
tegen opvallend lage stuntprijzen!
Het brengt een bezoekje aan deze unieke fabrieksverkoop dan ook
meer dan waard voor modebewuste mannen in Aalsmeer en omstreken. Er is een zeer ruime keuze te
vinden en de voorraad wordt steeds
opnieuw aangevuld. Omdat het een
echt familiebedrijf betreft, zijn de
medewerkers/sters ook allen familie
van elkaar wat de sfeer en professionaliteit zeer ten goede komt. Op de
foto poseert de schoonzus van Barry: Gladys. De openingstijden zijn
dinsdag tot en met vrijdag van tien
tot zes uur en zaterdag van tien tot
vijf. Adres: Dorpsstraat nummer 4 in
het centrum.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Bij binnenkomst in de
gezellige bakkerij in de Punterstraat
valt meteen links de grote stelling
op, vol met serviesgoed, brood- en
serveerplankjes, windlichten, kandelaars, zeepjes en geurkaarsen. Allemaal zeer sfeervol te noemen. Eigenaresse Linda van den Broek vertelt dat het eigenlijk een shop in een
shop is, want de woonaccessoires
in landelijk romantische stijl worden
aangekocht door haar schoondochter (www.sjaanstijl.nl) die dit met
zorg regelt. “Het is echt haar project. Ik heb er eigenlijk geen omkijken naar. Het zijn in ieder geval allemaal ‘leuke prijsjes’, dus voor een
verjaardagspresentje kun je er altijd
wel iets tussen vinden.” Al het servies waarvan gegeten en gedronken wordt in de winkel kun je kopen bij Bertram. Linda vervolgt:
“Voor de Paastafel zijn er ook leuke snuisterijen te vinden hoor. Eierdopjes bijvoorbeeld en een leuk peper en zoutstel. Maar iedere twee
weken wordt het assortiment aangevuld met nieuwe cadeautjes, dus
het is de moeite waard om eens een
kijkje te nemen.”
Weekaanbiedingen
Nieuw in het assortiment bij Bertram & Brood is steenoven gebakken brood. Dit gebeurt met half desem en half gist en is een bijzonder
proces, want E-nummer vrij. Linda verkoopt er wit, bruin en volko-

ren van, maar ook wit stokbrood,
stokbrood met olijf en afbakbroodjes, wit en meergranen. Dit speciale desembrood heeft het zogenoemde clean-label en is absoluut
gezonder. Bij aankoop van een desembrood krijgt u er deze week een
stokbrood gratis bij. De aanbieding
van de afbakbroodjes is vijf halen,
vier betalen. Linda: “Volgende week
is er weer een nieuwe aanbieding.
Houd hiervoor de Nieuwe Meerbode maar in de gaten. Uiteraard is
er nu ook volop overheerlijk paasbrood te verkrijgen. Maar ook crackers, luxe koeken, beschuit en de
wortel-walnoot-cake, die minder vet
bevat, maar wel ontzettend lekker
is!” Bertram heeft een gratis bezorgservice in Aalsmeer bij bestellingen
vanaf twintig euro. De bakkerij annex koffie- en lunchroom heeft tevens gratis wifi. Het is er altijd gezellig. Linda tot slot: “Mensen schuiven graag aan de grote tafel aan
om een krantje te lezen en een vers
kopje koffie te nuttigen. Dit kan al
vanaf acht uur en de koffie is van
verse bonen van het bekende merk
Boot. De koffie die wij tevens verkopen. Je ziet het, alles is bij ons te
koop.” Bertram & Brood is te vinden
op de Punterstraat 8. Telefoonnummer 0297-365178. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van acht tot vijf uur.
Door Miranda Gommans

Bloemenzegelwinkeliers
trakteren op cadeaubon
Aalsmeer - Twintig cadeaubonnen
van vijf euro zijn vorige week uitgereikt aan trouwe spaarders van bloemenzegels. De Bloemenzegelwinkeliers trakteren en feliciteren: A. ten
Brink uit de Gerberalaan in De Kwakel, G. Clemens-Kooy uit de Cyclamenstraat 53, Cobi Dekker in Wilgenlaan 13, A.M. de Graaf uit de Mercuriusstraat 5, Wil van de Graft uit de Wilhelminastraat 41, W. de Hertog op Geniedijk 26, M. Jongkind op de Machineweg 107, W.P. Kraan in Saturnusstraat 25, Ria van Leeuwen aan Kudelstaartseweg 165, M. Licht uit de
Geraniumstraat 45, L. Maarssen-Kroes
aan Leimuiderdijk 74 in Rijsenhout, In-

gela Maas uit Corellihof 12, E.R. Masters uit De Muzen 6, mevrouw Romkema in Spilstraat 83, B. Houten-van
Kesse aan Aalsmeerderweg 32, P. v/d
Sman uit Tartinihof 31, A. Tas uit de
Rozenstraat 44, J. Volman in Margrietstraat 19, J. de Voogd uit Hortensialaan 37 en M.A.M. Zethof-Koek in de
Madame Curiestraat 16c. Bloemenzegels worden gratis verstrekt bij besteding vanaf 5 euro bij alle deelnemende
ondernemers. Een volle kaart is geld
waard, kan een extra traktatie opleveren en alle ‘inleveraars’ doen mee aan
de jaarlijkse grote loterij waar tal van
prijzen mee te winnen zijn. Dus, vraag
om Bloemenzegels!

Meer innerlijke rust en minder stress

Start training Mindfulness
Jongeren enthousiasmeren voor groene sector

Wellantcollege treedt toe
tot Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Het Wellantcollege is lid geworden van Greenport
Aalsmeer. Met het lidmaatschap
van verschillende VMBO en MBO
locaties in de regio hoopt Greenport Aalsmeer op een goede verbinding met het onderwijs, waardoor
er een betere aansluiting komt tussen de regionale opleidingen en de
wensen en behoeften van het sierteeltbedrijfsleven in Aalsmeer en
omgeving. Het Wellantcollege MBO
Aalsmeer biedt verschillende opleidingen aan, onder andere de studies Green Production & Business,
Plant, Groothandel & Logistiek en
Flower Design. Volgens Albert-Jan
Krikke, regiodirecteur van het Wellant Aalsmeer en Amsterdam, is er
winst te behalen in samenwerking
tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid: “Wij willen de
sector op een passende manier bedienen. Daarvoor moeten wij meer
jongeren enthousiasmeren voor het
werk in de groene sector. Die interesse kun je niet alleen opwekken,
daarvoor hebben wij de bedrijven in
de regio nodig.” Volgens Krikke zijn

leerlingen een logische brug tussen school en bedrijfsleven. Greenport Aalsmeer, samengesteld uit bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid, heeft tot doel
de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector in en om
Aalsmeer verder te verstevigen. Met
de toetreding van het Wellant is ook
het MBO-onderwijs vertegenwoordigd in de Greenport.

Paasdrive ijsclub
De Kleine Poel
Bovenkerk - IJsclub De Kleine Poel
organiseert op vrijdag 22 maart in
het Noorddamcentrum haar jaarlijkse paasdrive. Er kan die avond geklaverjast of gebokst worden. Vanaf 19.30
uur kunnen kaartlustigen zich inschrijven. Rond 20.00 uur wordt met het
kaarten begonnen. De avond wordt
afgesloten met een verloting met tal
van prijzen. Ook dit jaar geldt: Niemand gaat zonder eieren naar huis.

Aalsmeer - Vanaf 16 mei en 19
september starten in het Therapeutisch Trainingscentrum Oosteinder (TCO) weer nieuwe, traditionele
achtweekse basistrainingen Mindfulness. Op zaterdag 30 maart is iedereen van harte welkom voor een
gratis introductielezing over Mindfulness. De training is uitermate geschikt voor mensen die veel piekeren, kampen met slaapproblemen
en meer rust in het hoofd willen.
Ook mensen die bewuster in het leven willen staan en hun persoonlijke
ontwikkeling willen verbeteren, krijgen goede handvatten aangereikt
bij de Mindfulness training. Onder
het motto: ‘Leven in aandacht’ leren de cursisten in acht bijeenkomsten die 2 tot 2,5 uur duren allereerst automatische patronen (her)
kennen. Zelfbewustwording is een
eerste en hele grote stap naar verandering. Hierna is het mogelijk
bewuster te kiezen en anders met
stressvolle situaties of andere moeilijke situaties om te gaan. Het vergt
veel oefenen, want de automatische
patronen zijn vaak in lange tijd opgebouwd en kunnen erg hardnekkig zijn. Het heet dus ook niet voor
niets een training. De deelnemers
krijgen werkteksten, oefencd’s en
een dvd mee om ook thuis aan de
slag te kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van meditatie- yoga- en cognitieve oefeningen. Alle oefeningen
in de training zijn erop gericht te leren zoveel mogelijk in het nu en van

moment tot moment aanwezig te
zijn. Ook wat men in dit moment tegenkomt, dus eveneens de onprettige dingen erkennen en aanvaarden met een milde, niet (ver)oordelende houding. Dat schept op den
duur vanzelf meer innerlijke rust en
leert om bewustere keuzes te maken in plaats van te reageren vanuit een onbewust automatisme. In
TCO wordt de traditionele Mindfulness training gegeven zoals Jon Kabat Zinn deze 35 jaar geleden ontwikkelde. Joke van der Zwaan, die
al jaren ervaring heeft met geven
van yoga- en meditatielessen, volgde de Mindfulness trainersopleiding
MBSR en MBCT en geeft nu al enkele jaren vol enthousiasme deze
training, samen met Marianne Buskermolen, die al 30 jaar werkzaam is
als cesar-psychosomatisch oefentherapeut in TCO. Inmiddels geeft
Joke ook vervolgtrainingen en stiltedagen in haar eigen praktijk Wings
en Footprints. De introductielezing
op 30 maart is van 10.00 tot 12.00
uur en kan gratis bijgewoond worden. De training start vervolgens op
16 mei, wordt acht avonden wekelijks gegeven en kost 250 euro. De
training Mindfulness, die start op 19
september, wordt om de twee weken gegeven.
Meer informatie en aanmelden bij
Joke van der Zwaan via info@wingsandfootprints.nl of 06-23861976. Zie
ook www.wingsandfootprints.nl en
www.tco-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Wethouder Economische Zaken Ad Verburg heeft op
18 maart de vernieuwde balie Bedrijven bezocht. Wethouder Verburg: “De balie Bedrijven is beter
en langer bereikbaar. Ook is de registratie en de behandeling van vragen verbeterd. De balie Bedrijven is
hét aanspreekpunt voor de ondernemer of starter. Bedrijven kunnen
hier onder meer informatie krijgen
die je nodig hebt bij de start of uitbreiding van een onderneming in de
gemeente Aalsmeer. Maar ze kunnen ook informatie krijgen over be-

stemmingsplannen, de Omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning en andere gemeentelijke
diensten. Ik wil alle ondernemers in
gemeente Aalsmeer oproepen: ’heb
je een vraag? Bel of mail gewoon en
deskundige medewerkers van balie
Bedrijven zullen je verder helpen.”
Dus, heeft u een bepaalde locatie
op het oog of heeft u andere vragen over uw bedrijf of bedrijfsvoering? Neem dan telefonisch contact
op met de balie Bedrijven via 0297387575 of via bvb.aalsmeer@amstelveen.nl.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg bij de vernieuwde balie Bedrijven. Bij hem de consulenten van de balie Bedrijven: Bill Kuipers, Khadija Bakkati en Jeffrey van Houten.

Workshop ‘Het schrijven van
een CV en sollicitatiebrief’
Mijdrecht - Vandaag de dag is het
een pittige klus om op te vallen met
je CV en sollicitatiebrief. Hoe wordt
een CV en sollicitatiebrief gelezen en
waar moet je opletten? Wat kan doorslaggevend zijn om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek!
Veel mensen vinden het schrijven van
een CV en sollicitatiebrief moeilijk. Het
is ook niet makkelijk, maar zeker wel
te leren. De kernvraag blijft ‘waarom
solliciteer je op deze functie en bij dit
bedrijf’? Jouw antwoord hierop moet
bondig duidelijk maken waarom ze
niet om jou heen kunnen en jou moeten aannemen. Een CV is de eerste indruk die een werkgever krijgt van jou
en jouw vaardigheden. Wie ben je en
wat kan je. De kunst is om de werkgever in één oogopslag te laten zien wat
je in huis hebt. Het moet geschreven
worden op het werk dat je zoekt. Weet
daarom wat jouw meerwaarde is in
de functie en wat je daarin te bieden
hebt. Daar wordt in de eerste 30 seconden van het lezen van je CV naar
gezocht. Bij het maken van een sollicitatiebrief is het belangrijk om aansluiting te vinden. Het heeft weinig zin
om te schrijven op een baan dat niets

voor je is, omdat het niet bij je past of
te moeilijk is. Solliciteren bij een bedrijf waar je niets mee hebt wordt ook
lastig, want hoe gemotiveerd ben je
dan? Overtuigend schrijven kan pas
als je gericht gaat solliciteren, omdat
je weet wat je wilt; welke werkzaamheden jou écht goed af gaan en waarom je het bedrijf zo leuk vindt om bij
te werken! Blijf je het moeilijk vinden
om dat op papier te krijgen doe dan
mee aan de workshop en leer in twee
avonden hoe je hiermee aan de slag
kunt gaan! De workshop is praktisch
en interactief en wordt in groepsverband gegeven. Daarnaast ontvang je
een handig naslagwerk met adviezen,
oefeningen en tips en trics. De workshop wordt gegeven op dinsdag 9 en
donderdag 11 april van 19.00 tot 21.30
uur in de bibliotheek Mijdrecht aan de
Dr. J. van der Haarlaan 8. De sollicitatietrainer is Rose-Marie Lucas, Noloc
erkend loopbaanadviseur van Rooskleurig Coaching. Aanmelden doe je
door te bellen naar 06-53135015 of
een e-mail te sturen naar info@rooskleurigcoaching.nl Verdere informatie vind je op www.rooskleurigcoaching.nl.

Verkoop op Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart
is weer de traditionele verkoopdag
op de Historische Tuin. Ofschoon het
momenteel nog koud is, moeten de
bomen en planten juist nu de grond
in, om een goede start te hebben.
Dus is het nu de tijd om de nieuwe
aanplant aan te schaffen. Eventueel
bestaat de mogelijkheid de planten
voor een korte termijn op de Tuin te
bewaren tot een tijdstip dat uw tuin
plantgereed is. Omdat de Tuin als
museumkwekerij fungeert, moeten
volgroeide planten verkocht worden. Vanaf 10.00 tot circa 16.00 uur
staan de medewerkers en de vrij-

willigers klaar om te helpen met de
plantenaankopen. Te koop zijn onder
meer klimplanten, zoals vroegbloeiende Clematis in wit en roze, blauwe
regen, kamperfoelie, Duitse pijp en
klimop, aan heesters onder andere
Kornoelje, Gelderse roos, hortensia’s
in diverse kleuren en hibiscus. Verder ook coniferen en een ruim assortiment vaste planten. Kruiwagens
staan klaar om de aankoop naar het
Praamplein te brengen. Met uw aankoop steunt u de Historische Tuin in
het onderhoud van de kassen. Informatie: www.historischetuinaalsmeer.
nl of bel 0297-322562.

Clownsbezoek in centrum
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag hebben clown Happy en clown Saffie de kinderen in het Centrum vermaakt met het maken van grappige ballonfiguren
en het schminken van vele kindergezichten. Tevens zijn er honderden bosjes
narcissen door bloemenmeisjes uitgedeeld. Alles met elkaar weer de moeite
waard om in het Centrum te komen winkelen. De actie is mogelijk gemaakt
door Stichting Meer Aalsmeer.
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Bewoners OTT tonen zangkunsten

Muziekshow Jongeren Rode
Kruis met leuke optredens
Aalsmeer - Bijna 15 mensen met
een verstandelijke beperking schitterden zaterdag 9 maart tijdens een
muziekshow in dagcentrum Amstelmeer te Aalsmeer. In fantastische optredens lieten zij hun zangen danskunsten zien. De artiesten kwamen uit woningen van Ons
Tweede Thuis (OTT) in de omgeving van Aalsmeer. De avond werd
georganiseerd door vrijwilligers van
het Jongeren Rode Kruis, afdeling
Aalsmeer en Uithoorn. Onder andere liedjes van André Hazes, Abba en
Loreen kwamen voorbij. Twee dj’s
van het Alkwin Kollege verzorgden
de muziek. Andere vrijwilligers begeleiden de artiesten op het podium
en dansten en zongen ook mee. Een
heuse jury beoordeelde de deelne-

mers op hun prestaties. De 12 optredens waren zo goed dat het negens en tienen regende. Het publiek
klapte zich de blaren in de handen
en zong luidkeels mee met de artiesten. Een van de begeleiders:
“Wat een geweldige avond hebben
onze cliënten beleefd bij jullie! Echt
super georganiseerd. Nogmaals
heel hartelijk bedankt voor jullie
energie en inzet.” Voor komende
activiteiten zoekt het Jongeren Rode Kruis nog jongeren en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten
om mensen te helpen, bijvoorbeeld
in het kader van de Maatschappelijke Stage. Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, of kijk op www.facebook.com/JongerenRodeKruis of
volg @jjrodekruis op twitter.

Bewoners van Ons Tweede Thuis schitterden tijdens twaalf fantastische optredens op de muziekavond van het Jongeren Rode Kruis. Foto: Meike.

Bootcamp

NL Doet: Lionsclub Ophelia
knappen De Serre op
Aalsmeer - Afgelopen weekend
stond Nederland, en ook Aalsmeer,
in het teken van NL Doet: de grootste landelijke vrijwilligersactie, geinitieerd door het Oranje Fonds.
Zorgcentrum Aelsmeer had op de
website van NL Doet een klus aangemeld. Er werden vrijwilligers gezocht om de tuin en het prieel van
de afdeling De Serre op te knappen.
De dames van Lionsclub Aalsmeer
Ophelia hebben hierop enthousiast
gereageerd en zich als klussers voor
deze uitdaging aangemeld. Vrijdag
15 maart is een groep vrijwilligsters,
voorzien van de benodigde schoonmaakspullen en tuingereedschap,

enthousiast aan de slag gegaan. Zij
trotseerden de kou, sneeuw en regen. Het prieel en tuinstoelen zijn
schoongemaakt. Bladeren verwijderd en onder de deskundige leiding van Peter en Marian Stokman
werden nieuwe vaste planten, vrolijk gekleurde viooltjes en voorjaarsbloeiers gepoot. Het is een fleurige
tuin geworden en zelfs het vogelhuisje is gerenoveerd. De bewoners
van de afdeling De Serre genoten
van de drukte die de opknapbeurt
met zich meebracht en zijn blij met
het resultaat. Het is deze zomer voor
hen goed toeven in de tuin, dus:
Laat het mooie weer maar komen!

Volle dansvloer tijdens
optreden Soul Brothers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond was het weer ouderwets gezellig druk tijdens Back In Time in
The Beach. Er stond een Dance
Classics Party op het affiche met
een optreden van The Soul Brothers. Dat deze heren nog steeds
volle zalen trekken, bleek deze
avond ook weer. Nadat de zaal inmiddels afgeladen vol gelopen was
met bezoekers en de Back in TimeDJ’s de stemming er al goed in gebracht hadden met lekkere dansplaatjes, volgde rond 23.30 uur het
langverwachtte optreden. Vanaf het
eerste nummer wisten de gebroeders de sfeer nog meer te verhogen
en dansten zij tussen de bezoekers
op de grote dansvloer. Alle gezichten stonden op vrolijk en The Soul
Brothers vermaakten een ieder die
het aandurfde met hen een dansje
te wagen. Het enthousiaste publiek
was na hun verschijning nog lang
niet uitgedanst, dus ging het feest
nog tot in de late uurtjes door.

The Beach organiseert elke derde
zaterdagavond van de maand een
feestavond onder de naam Back to
the Beats. Elke maand wordt een
ander thema aan de avond gegeven:
Back in Time komt nogmaals terug
op zaterdag 15 juni. In mei wordt
in verband met het Pinksterweekend de feestavond voor één maal
verschoven naar de vierde zaterdag van de maand: zaterdag 25 mei.
Dan is er Ladies Night met female
DJs en vele extra’s voor bezoekende
dames. Zaterdag 20 april is er een
grootser opgezet themafeest: Kinky
Beats, waarbij iedereen in extravagante kleding meer dan welkom is.
Ook zal er onder andere een ‘best
dressed contest’ gehouden worden.
De kaartverkoop is afgelopen zaterdag gestart en toegangskaarten zijn
voor 5 euro per stuk verkrijgbaar in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Op de avond zelf kosten de
kaarten 7,50 euro per stuk. Meer info op www.beach.nl

Ook vogels hebben lentekriebels

Lezing Nico de Haan in
bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Nico de Haan is vogelliefhebber in hart en veren. Jarenlang werkte hij voor verschillende
organisaties die zich bezighouden
met vogelbescherming, onder andere voor Natuurmonumenten en
de Vogelbescherming. Hij is bekend
van radio en televisie en startte in
2004 zijn eigen bedrijf: Vogelkijkcentrum Nederland. Sindsdien is hij
ook benoemd tot vogel-ambassadeur van Nederland. Donderdag 28
maart is hij te gast in de bibliotheek
in de Marktstraat. Nico vindt elke
vogel fantastisch, en vertelt in deze lezing op geheel eigen wijze over
de lentekriebels van onze gevederde vrienden. De lente is namelijk het
jaargetijde waarin ook zij de kriebels
krijgen. Ze gaan zingen, baltsen en
de mannetjes maken de vrouwtjes
het hof. De meeste gewone vogels
vertonen prachtige baltsen.
Kijk maar eens naar de houtduif
en de huismus, de kopknikkerende
woerd van de wilde eend, het tegelijk duiken van de futen of de ele-

gante bewegingen van de knobbelzwaan. Kaarten voor deze boeiende
lezing van 20.15 tot 22.00 uur zijn te
bestellen in de bibliotheek of online via www.debibliotheekamstelland.nl.
Vogelliefhebber Nico de Haan. Foto:
Lodewijk Kapel

Aalsmeer - “Ik wil ook een Radmilo!” Dat gil ik uit naar de televisie als ik al buikspieroefenend op de
grond voor Obese lig te puffen en te
zweten. Echt, dat zou ik willen: Zo’n
geweldige personal trainer die met
een lief doch dwingend stemmetje
steeds zegt: “Kom maar, Miranda, je
kunt er nog wel tien bij, hup, doorgaan, het gaat goed.” Ik vraag me
uiteraard tijdens het kijken tevens af
waarom die deelnemers het überhaupt zover hebben laten komen en
dat dat bij mij echt niet aan de orde is of zal komen, maar strak ben
ik allang niet meer en voor de schrik
doe ik er nog even tien push-ups
bij. Radmilo had me er echter nog
wel vijftig extra kunnen laten doen,
maar goed, ik heb dus geen Kroatische kickbokser met een goddelijk
gespierd lijf, ik heb een bouwvakker met dito decolleté en een fantastisch karakter, die mij goed vindt
zoals ik ben. Zou hij misschien wat
strenger voor me moeten zijn? Want
ikzelf vind dat het wel wat beter kan
met mijn conditie. Om over het ideaalbeeld maar te zwijgen. Vandaar
dat ik me in een redelijk impulsieve
bui heb opgegeven voor een heuse bootcamp. Voor degene die niet
weten (waaronder ik, tot voor kort)
wat een bootcamp is, zal ik dat even
proberen uit te leggen. Het zijn lessen waarbij, onder professionele
begeleiding, zowel de conditie als
de kracht wordt verbeterd en alle
soorten bewegingen en attributen
kunnen worden gebruikt om deelnemers te ‘drillen’. Denk aan touwtje springen, push ups tegen bruggen, sit-ups in het gras, kniebuigingen tot je er bij neervalt en aan elastieken trekken. Ook worden stooten traptechnieken gebruikt en er
zal veel gejogd gaan worden en dat
allemaal in de buitenlucht op plek-

ken in de Hornmeer. Meer vertel ik
niet over de exacte plaats, want ik
wil natuurlijk niet te kijk staan, maar
als er iemand twee keer in de week
voorbijkomt met een petje diep over
de oren getrokken en die meer sjokt
naar rent, dan kan het best zijn dat
ik dat ben de komende acht lange, zware weken. Hopelijk hebben
meerdere lotgenoten zich opgegeven voor dit strafkamp, want je
moet elkaar toch weten op te peppen niet waar? Dit hele gebeuren
had ik overigens allemaal bedacht
achter mijn veilige beeldscherm
toen het buiten zachtjes zonnig en
warm aan het worden was. De lente
doet dat blijkbaar met mij. Maar nu
ik naar buiten kijk en regen, hagel
en soms nog sneeuw zie neerdwarrelen, het ’s nachts onder nul is en
dat ik zelfs mijn snowboots voor de
zekerheid weer uit de kast heb gepakt, heb ik ineens heel andere gedachten. Vooral de vraag: “Waar begin ik aan?”, stel ik me zowat ieder
uur. “Kan ik er nog onderuit?”, is een
tweede. Heel stiekem hoop ik dat er
niet genoeg deelnemers zijn en dat
de boel wordt afgeblazen, maar ik
vrees dat ik aan de bak moet. Slik!
Een dierbaar vriendinnetje van mij
is ook door de bootcamp bevangen,
die heeft via een koopprogramma
op televisie een sportpakket aangekocht waarbij ze het allemaal zelf
moet doen.
Insanity heet het programma waar
ze intensief aan is begonnen en dat
is vrij vertaald in het Nederlands
niets minder dan ‘gekte’. Ik vind het
heel erg knap van haar. Dat ze zelf
die discipline kan opbrengen. Ik
heb absoluut meer stokken achter
de deur nodig. Helaas is het tweede
seizoen van Obese ten einde, dus ik
moet op zoek naar een nieuwe Radmilo en een nieuw programma waar
ik dit weekend al buikspieroefenend
naar kan liggen kijken. Ik hoop dat
ik er dan achter kom waarom ik dit
impulsieve maar best dappere besluit ook al weer nam.. Het zou trouwens wel handig zijn als het dan
ook eindelijk eens lente wordt, want
Bootcamp, here I come! Miranda
Gommans.

Sonority zingt ‘Ode aan…’

Mensen met handicap genieten
met vrijwilligers NL Doet
Aalsmeer - 22 Cliënten van AmstelMeer, waarvan 12 in rolstoel, hebben samen met 12 vrijwilligers afgelopen vrijdag een flinke wandeling
gemaakt in het kader van NL Doet.
Binnen ging een andere groep vrijwilligers aan de slag met allerhande klussen en twee mensen bakten
pannenkoeken, die natuurlijk aan
het eind van de ochtend heerlijk
verorberd werden. Er waren vanuit
allerlei geledingen mensen als vrijwilliger bij Amstel-Meer bezig. Onder andere iemand die normaal als
accountmanager bij Schiphol werkt
en nu enthousiast pannenkoeken
ging bakken. Een paar vaste vrijwilligers van Amstel-Meer kwamen
een extra ochtendje. De ABN Amro was vertegenwoordigd, net als
het CDA uit Aalsmeer. Tijdens het
planten van bollen en viooltjes kon
nog even de laatste raadsvergadering besproken worden. Jaap Overbeek, fractievoorzitter, vertelde dat
het CDA met maandelijkse werkbezoeken en acties als NL Doet zijn
maatschappelijke betrokkenheid wil
laten zien. “We zien zo wat er leeft
in de samenleving. Het maandelijkse werkbezoek combineren we nu
met klussen. We maken ons wel zorgen over alle ontwikkelingen in de
zorg. De vrijwilligerscentrale speelt
een rol bij NL Doet en kan dat ook
doen bij de inzet van vrijwilligers die
steeds meer nodig zullen zijn.” De
CDA-leden namen de klussen in de
tuinen op zich: plantjes erin zetten,
posters ophangen, tuintafel lakken,
voelbord ophangen. Dat laatste is
een houten plank met verschillende soorten borstels erop. Voor cliënten, die op het niveau van baby’s of
peuters functioneren, is voelen erg
belangrijk en zo’n bord is dan heel
aantrekkelijk. “Dagcentrum AmstelMeer”, zo legde teamleider Sander
Vastenhout van tevoren bij de koffie uit, “is een dagcentrum voor zo’n
80 mensen met een verstandelijke
handicap. Iedereen heeft een eigen
programma op maat. Op een dag als
NL Doet wordt dat programma even
opzij gezet en zijn er andere activiteiten. Zoals met elkaar pannenkoeken eten en wandelen. Zoveel extra handen van vrijwilligers betekent
dat er meer mensen naar buiten
kunnen.” Waarnemend burgemees-

ter Theo van Eijk had zich eveneens
als vrijwilliger aangemeld bij Amstel-Meer. Justin keek er al de hele
week naar uit: “Mag ik met de burgemeester?” Geen probleem, burgemeester Theo van Eijk ging enthousiast op pad en duwde, jawel,
de rolstoel van Justin.
De wandeling begon met een koude wind, maar na het rondje om kinderboerderij Boerenvreugd kon er
genoten worden van een warme
bak koffie en een gevulde koek op
woonvoorziening
Beethovenlaan.
Helaas was er naast de koude wind
ook een flinke sneeuwbui ontstaan
en kwam iedereen nat en moe van
het duwen weer aan op dagcentrum
Amstel-Meer. Gelukkig waren tegen
die tijd de pannenkoekenbakkers
al klaar. De spullen van het klussen
werden opgeruimd en een ieder kon
genieten van de pannenkoeken. Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet.
Het was voor de cliënten van Amstel-Meer een groot succes!

Lezing bij Viva
Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 25 maart
organiseert Viva Aquaria een gezellige en leerzame avond met de titel
‘Om te beginnen met’. Tijdens de lezing worden antwoorden gegeven
op vragen die spelen bij zowel gevorderde als beginnende aquarianen. Hoe wordt de gewenste waterkwaliteit en watersamenstelling
gehandhaafd? Welke keuzes worden gemaakt bij het opbouwen van
de bodem en waarom? Wat te doen
met licht? Wat hebben algen nodig
om te kunnen groeien en wat betekent dit voor het voorkomen en bestrijden van algen? Om op bovenstaande vragen een duidelijk antwoord en advies te krijgen, is Jeroen
Bastiaans, een kundig bondskeurmeester, uitgenodigd. De avond
wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan 3 en
begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer weten over Viva Aquaria? Neem dan contact op met de
heer C. Keim via 0297-343854.

Aalsmeer - Op zaterdag 13 april
geeft popkoor Sonority een groot
concert met als titel ‘Ode aan…’ in
de Open Hofkerk in de Ophelialaan.
Het laatste grote optreden van Sonority was twee jaar geleden toen
het koor 20 jaar bestond. Sinds die
tijd zijn veel nieuwe nummers ingestudeerd. Er zal dan ook veel nieuw
repertoire te horen zijn tijdens het
komende concert, zoals ‘Valerie’ van

Amy Winehouse en ‘Rolling in the
Deep’ van Adele. Naast Sonority laten ook de Klezmer band Zai Gezunt
en het DuYoBras R’Co van zich horen. Toegangskaarten kosten 10 euro per stuk, inclusief een consumptie
in de pauze. Donateurs en jongeren
tot 16 jaar betalen 8,50 euro. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij
Jacqueline Uithol via 0297-563632,
06-15301671 of info@sonority.nl.

Geld verdienen voor goed doel of vereniging

Simone verdient 1.200 euro
met pubquiz in Anna’s Hoeve
Rijsenhout - Zaterdag 9 maart waren 130 personen aanwezig bij de
Kick off van de pubquiz sponsoractie. Simone Schoof was de uitdaging aangegaan om vrienden, familie maar ook niet bekenden te motiveren om zich met een team op
te geven voor deze pubquiz. Behalve het competitie gevoel, de spanning en sensatie was er vooral heel
erg veel gezelligheid. Het Smartieteam wist de schattingsvraag over
de kijkcijfers van ‘wie is de mol’ precies te beantwoorden. Bij de andere teams riep dit nogal wat vraagtekens op. Maar dat maakte de Smarties niet veel uit. Zij waren happy met de bonusprijs: een heerlijke
schaal met bittergarnituur. Over het
team De Jonge veertigers was nogal wat twijfels of zij inderdaad zoveel
kennis hadden of dat er toch ergens
een smartphone aanwezig zou zijn.
Uiteraard is er een spy op het team
gezet. Deze heeft geen mobieltje
kunnen ontdekken en dus wordt er
toch maar van uit gegaan dat zij inderdaad goede leerlingen zijn geweest, sport volgen en heel veel televisie kijken.
Aan het einde van de avond waren er twee teams met dezelfde
eindscore. Maar omdat maar één
team de eeuwige roem kan hebben,

mochten de beide teams nog schatten waar het aandeel Heineken vrijdagmiddag op stond. De Alpenzusjes mochten uiteindelijk als winnaar
naar huis. Het team ontving een karaf met nootjes en vrijkaartjes (inclusief drankjes en hapjes) voor de
volgende quiz waar ze de titel mag
komen verdedigen. Na het ontvangen van heel veel leuke, grappige
en positieve reacties kan geconcludeerd worden dat de avond heel
geslaagd is geweest. Wie benieuwd
is naar de volledige uitslag van de
avond, kan kijken op www.annashoeve-rijsenhout.nl. Een gedeelte van de opbrengst van de avond
(1200 euro) neemt Simone mee als
zij de Alpe d’Huzes gaat fietsen ten
bate van het KWF Kankerfonds. De
eerstvolgende pubquiz is zaterdag
20 april. Opnieuw voor jong en oud,
familie, vrienden, buren, enz. Een
gedeelte van deze opbrengst van
deze avond gaat naar het koor Caritas. Zij zullen hun verdiende bedrag
gebruiken voor hun jubileumconcert. Ook geld verdienen voor een
goede doel of de vereniging? Doe
dit dan via de pubquiz actie. Wat is
er nu leuker dan door middel van
een gezellige avond sponsor geld
te verdienen?! Voor meer informatie: Anneke de Lange, 06-13631978.
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Goed voor portemonnee en milieu

werpen energie en klimaat. Wethouder milieu en duurzaamheid,
Rik Rolleman: “Door samen te
werken aan de regionale energieambities en de uitvoering van regionale en lokale energie- en klimaatinitiatieven bieden we kansen
voor de lokale economie, werkgelegenheid en koopkrachtverbetering van onze inwoners. Buiten dat
versterken we ook de kwaliteit van
onze leefomgeving.”

Gemeente verlengt contract
voor restafvalverwerking
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft haar contract met het Afval
Energie Bedrijf (AEB) met vijf jaar
verlengd. De gemeente Amsterdam is
eigenaar van het AEB. Het bedrijf verwerkt het restafval van Amsterdam,
Aalsmeer, Amstelveen en andere gemeenten in de omgeving. Wethouder
Beheer Ad Verburg: “Dit contract is
gunstig voor de gemeente Aalsmeer,
omdat de kosten voor de verwerking
van restafval omlaag gaan. Dat we
met een afvalverwerkingsbedrijf in de
buurt werken is ook gunstig. Transport is beperkt. Dat is goed voor onze
portemonnee én het milieu.” Hoewel
de huidige overeenkomst pas over vijf
jaar afloopt, is het gunstig de overeenkomst nu al te verlengen. Door
de contractverlenging kan het AEB
de afschrijvingstermijn van de afvalverbrandingscentrale verlengen. Dit
is gunstig voor de kostprijs. De ver-

werkingtarieven van het restafval dalen van 80 naar 65 euro per ton afval. De afvalverbrandingscentrale van
Gemeente Amsterdam is één van de
modernste, schoonste en milieuvriendelijkste van de wereld. AEB verandert afval in duurzame energie en in
recyclebare nuttige materialen met
een zo hoog mogelijk rendement uit
afval tegen de laagst mogelijke kosten. Door het verwerken van afval, het
opwekken van energie en het terugwinnen van materialen, levert AEB
een bijdrage aan een schone omgeving. Zo wordt bij het verwerken van
het afval groene stroom opgewekt.
De warmte die vrijkomt gebruikt gemeente Amsterdam ook om duizenden huishoudens en bedrijven van
warmte en warm water te voorzien.
Hierdoor is ook minder CO2-uitstoot,
omdat bedrijven en huishoudens zelf
hun pand niet hoeven te verwarmen.

Ontwerp bestemmingsplan
Nieuw Oosteinde ter inzage
Aalsmeer - Op 12 maart hebben
burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp van het bestemmingsplan Nieuw-Oosteinde voor
iedereen ter inzage te leggen. De
plannen zijn in te zien van 15 maart
tot en met 25 april. Dit is het vijfde
Aalsmeerse bestemmingsplan dat in
het kader van de actualisering van
de bestemmingsplannen deze volgende stap maakt en als ontwerp de
procedure ingaat. Daarmee wordt
een belangrijke stap gezet naar de
vaststelling van het bestemmingsplan. Wethouder Gertjan van der
Hoeven: “Ook dit plan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Dit betekent dat er ten opzichte van de huidige planregeling weinig verandert.
Het grote voordeel van het nieuwe
bestemmingsplan is dat er nu één,

integraal plan is voor de hele wijk
die in de plaats komt van een veelvoud aan uitwerkingsplannen. Voor
de wijkbewoners wordt het straks
in één oogopslag duidelijk wat de
bouw- en gebruiksmogelijkheden op hun perceel zijn. Bovendien
wordt het voor een groot deel van de
wijkbewoners met het nieuwe bestemmingsplan een stuk gemakkelijker om een omgevingsvergunning
te krijgen voor eenvoudige verbouwingen. Terwijl op dit moment voor
een deel van de wijk op basis van
het oude plan nog steeds een bouwverbod geldt.” De plannen kunnen
bekeken worden in het gemeentehuis en ingezien worden op www.
ruimtelijkeplannen.nl of via www.
aalsmeer.nl. Tot en met 25 april kan
iedereen een zienswijze indienen.

Uitbreiding sportvelden in
bestemmingsplan Hornmeer
Aalsmeer - Op 12 maart hebben
burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp van het bestemmingsplan Hornmeer voor iedereen ter inzage te leggen. De
plannen zijn in te zien van 15 maart
tot en met 25 april. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Het plan is
hoofdzakelijk conserverend van
aard. Slechts twee ontwikkelingen
zijn in het plan meegenomen. Dit
betreft de mogelijkheid tot het vestigen van zogenaamde volumineuze detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer. De tweede ontwikkeling betreft de herbestemming
van het perceel Legmeerdijk 327 ten
behoeve van de uitbreiding van de
sportvelden en het realiseren van

een opslagruimte. Door de sportvelden nu al te bestemmen, kan na
inwerkingtreding van het bestemmingsplan direct begonnen worden met de aanleg van de velden en
de herinrichting van het gebied.” In
het ontwerp bestemmingsplan is de
ontwikkeling van het busstation op
de hoek Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg niet meegenomen, omdat de uitvoerbaarheidonderzoeken die daarvoor nodig zijn
nog niet zijn uitgevoerd.
Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raadhuis van Amstelveen en zijn in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl
of via www.aalsmeer.nl.

Dit voorjaar open!

‘Goed voorbereid op incidenten’
in nieuwe Waterwolftunnel
Aalsmeer - De provincie NoordHolland, operationele hulpdiensten van Amsterdam-Amstelland en
Kennemerland hebben dinsdag 12
maart een bijeenkomst ‘Goed voorbereid op incidenten’ in de Waterwolftunnel georganiseerd. Tijdens
de bijeenkomst werd stilgestaan bij
het opleidingsprogramma van de
hulpdiensten voor openstelling van
de Waterwolftunnel. Een jaar geleden is gestart met het opleiden van
hulpverleners. Hiervoor is onder andere een 3D animatie voor de hulp-

Van links naar rechts: wethouder R.P.Grondel van Diemen, wethouder B.M.
Veltkamp van Ouder-Amstel, wethouder J.P.W. Groot van Amstelveen, wethouder Rik Rolleman van Aalsmeer, wethouder D.J. Zijlstra van Uithoorn en
wethouder J.J. Nobel van Haarlemmermeer.

Gemeente werkt samen
met regio aan klimaat
Aalsmeer - Wethouder Rik Rolleman ondertekende 13 maart, samen met de milieuwethouders van
de regiogemeenten Amstelveen,
Diemen, Ouder-Amstel en Uit-

hoorn de Lokale Klimaat Agenda.
Met het ondertekenen van deze
agenda maakt de gemeente duidelijk dat zij ook de komende jaren
actief aan de slag is met de onder-

Amendementen en moties

Wijzigingen in masterplan
‘Tuinen van Aalsmeer’
Aalsmeer - De behandeling in derde termijn gericht op de partiële
herziening en bijbehorende uitwerkingsschets voor de herinrichting
van het huidige tracé van de Burgemeester Kasteleinweg werd donderdag 14 maart gekenmerkt door een
aantal schorsingen. Dit in verband
met de ingediende amendementen en moties. Voorgesteld wordt
de helften van Aalsmeer aaneen te
smeden door nieuwe bebouwing
en integratie van bestaande bebouwing aan de Burgemeester Kasteleinweg. Een centraal en vrijliggende busbaan zonder meerijdend ver-

keer met een doorgaand laanprofiel
(stevige bomenlaan) wordt eveneens genoemd.
Gestreeft wordt naar een zo uniform
mogelijke inrichting. Uitgangspunt
is eenduidige materialisatie waarbij
het gebruik (lokale autoverkeer, fietsers, voetgangers) per deelgebied
kan verschillen. Er komt een parallelweg met twee richtingen tussen
Noordvork en de Spoorlaan met Taansluiting. De haalbaarheid en
consequenties van een gelijkvloerse aansluiting van het Baanvak op
de parallelweg tussen Noordvork en
Spoorlaan door sloop van het Baan-

Sociale kaart op site CJG
Aalsmeer - De website Centrum
voor Jeugd en Gezin van Amstelland (CJG) is uitgebreid met de sociale kaart van de Amstelland gemeenten. Op de sociale kaart kunnen bezoekers adresgegevens vinden van huisartsen, scholen, consultatiebureaus, hulpverleners, kinderdagverblijven, enzovoort. De gegevens zijn per gemeente gerangschikt net als cursussen, workshops
en nieuws. Wethouder Jeugd en
Gezin van Amstelveen Jacqueline
Koops: “Elke ouder zit wel eens met
opvoedvragen. Veel ouders gaan
dan digitaal op zoek naar informatie. Op de website cjgamstelland is
veel informatie te vinden. Daarom is
het ook belangrijk de website actu-

eel en relevant te houden.” Rik Rolleman, wethouder Jeugd en Gezin
van Aalsmeer, is het daar mee eens:
“Het is belangrijk dat ouders en opvoeders op een makkelijke manier
antwoord krijgen op vragen over
opvoeding.
Vanzelfsprekend blijft opvoeden de
verantwoordelijkheid van de ouders,
maar het CJG kan ze daarbij wel
helpen. Hierdoor komen kinderen,
jongeren en gezinnen in hun eigen
kracht. Dit is ook het uitgangspunt
van de nota Jeugd en Gezin van de
gemeente Aalsmeer.” Het CJG is het
aanspreekpunt voor alle vragen die
te maken hebben met opgroeien en
opvoeden. Daarbij speelt de website een belangrijke rol. De informatie

Wethouders Jacqueline Koops (Amstelveen) en Rik Rolleman (Aalsmeer) bij
de vernieuwde website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

diensten ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de
noodzaak van een goede voorbereiding op tunnelincidenten. Dit geldt
zeker voor de Waterwolftunnel, die
in het beheersgebied van twee veiligheidsregio’s
(Amsterdam-Amstelland en Kennemerland ) ligt. Dit
voorjaar gaat de Waterwolftunnel
open. Dan wordt het verkeer over de
vernieuwde N201 tussen Uithoorn
en Aalsmeer geleid, en kan het verkeer via de Waterwolftunnel onder
de Ringvaart doorrijden.

Begraven in Aalsmeer duur!
Aalsmeer - Coöperatie DELA vergeleek de meest recente tarieven
van het begraven van 706 gemeentelijke begraafplaatsen in 401 gemeenten. In deze vergelijking is uitgegaan van het meest voorkomende
graf voor de duur van 20 jaar. Hieruit blijkt dat het tariefsverschil tussen de goedkoopste en duurste gemeentelijke begraafplaats is opgelopen naar bijna 6.700 euro. Dit
verschil is daarmee ruim 700 euro
groter dan vorig jaar. Nabestaanden moeten de gemeentelijke tarieven voor het begraven in één keer
vooruit betalen. De gemeente Huizen voert met een tarief van 5.934
euro opnieuw de lijst met duurste
gemeenten in Noord-Holland aan.
Daarmee behoort deze gemeente
ook landelijk tot de top 10 duurste
gemeenten. Voor dit bedrag biedt de

gemeente Uitgeest (1.167 euro) vijf
graven aan. Andere dure gemeenten zijn Hilversum en Aalsmeer, beiden met tarieven vanaf 5.340 euro.
De 10 goedkoopste gemeenten verhoogden hun tarieven allemaal met
minder dan 3%, terwijl in de categorie ‘dure gemeenten’ soms forse
verhogingen te zien zijn. Het meest
opvallend in Noord-Holland is de
stijging van het tarief in de gemeente Muiden: daar verdubbelde het tarief (100%) naar 3.392 euro. Daarnaast valt op dat de gemeente Langedijk haar tarieven met bijna 17%
liet stijgen tot 4.561 euro, nadat de
tarieven vorig jaar ook al met 53%
waren gestegen. De gemeenten, Laren (2.193 euro), Uithoorn (4.647 euro) en Enkhuizen (3.090 euro), verhoogden hun tarieven met meer
dan 20%.

De Lokale Klimaatagenda is een
initiatief van de Rijksoverheid.
Door het ondertekenen van deze
agenda kunnen gemeenten duidelijk maken dat zij de komende
jaren actief aan de slag zijn met
energie- en klimaatactiviteiten. De
regiogemeenten werken inmiddels
al aan vijf concrete projecten samen. Rolleman: “Voor Aalsmeer
was het vanzelfsprekend om de
Lokale Klimaat Agenda te ondertekenen, omdat we hier al jaren met energie- en klimaatprojecten bezig zijn. De duurzaamheidslening, duurzame energiesubsidie maar ook het onderzoek
naar de mogelijkheden voor een
biomassacentrale en warmtenet
in Aalsmeer zijn hier goede voorbeelden van.
Deze initiatieven delen we graag
met anderen, zodat wij op onze
beurt ook kunnen leren van de geslaagde initiatieven elders. Op die
manier hoeven we het wiel niet
opnieuw uit te vinden.”
vakviadact wordt onderzocht en er
komen onderbroken lokale verbindingen, parallel aan de busbaan.
Het amendement van AB, PACT en
CDA waarin werd voorgesteld de
stedenbouwkundige uitwerkingsschets ‘Verre Toekomst’ niet als
eindsituatie te benoemen, maar als
een goed idee kreeg raadsbrede
steun.
Raadsbreed was er ook steun voor
een amendement waarin verzocht
wordt te onderzoeken of het realiseren van seniorenwoningen eventueel met zorgvoorzieningen in het
gebied Heegstrapark en Opheliapark tot de mogelijkheden behoort.
Na behandeling van de amendementen vond vervolgens besluitvorming plaats waarbij alle vier de fracties zich schaarden achter het voorstel.
Door Jan Peterse
op de website komt van alle deelnemende partners, zoals Vita Welzijn en Advies, GGD, MEE en de gemeenten. Het is de bedoeling dat
ouders en opvoeders antwoord vinden op eenvoudige opvoedvragen.
Ook is het mogelijk om 3 tot 4 keer
per jaar de digitale nieuwsbrief van
het CJG te ontvangen. Aanmelden
kan op de www.cjgamstelland.nl.

Klappen na
onenigheid
Aalsmeer - Op donderdag 14 maart
rond kwart voor elf in de avond hebben twee personen ruzie gekregen
in de Zijdstraat. Een 52 jarige man
uit Aalsmeer zag een bestelbus met
hoge snelheid door de winkelstraat
rijden. Op de hoek bij de Van Cleeffkade sprak hij de chauffeur aan
op zijn asociale rijgedrag. Er volgde een scheldpartij terwijl de inwoner voor het busje stond. De chauffeur was duidelijk geïrriteerd en gaf
een beetje gas. De 52 jarige werd
geschampt en reageerde door een
klap op de motorkap te geven. Hierop werd de chauffeur zo kwaad dat
hij uitstapte en enkele rake klappen
uitdeelde. Vervolgens is hij weggereden. De chauffeur is een man met
een licht getinte huidskleur, ongeveer 1.70 meter lang en heeft halflang donker haar. De politie zich getuigen. Bellen kan naar 0900-8844
of anoniem 0800-7000.

Fietser geslagen

Landelijk gebied Oost en
visie Uiterweg in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
21 maart, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor
een korte vergadering van het Beraad. De bijenkomst begint reeds om
19.30 uur, is in de raadzaal van het
gemeentehuis en is openbaar. Ter
behandeling op de agenda staan het
bestemmingsplan Landelijk Gebied
Oost en de nota van uitgangspunten
Structuurvisie Uiterweg. De behandeling van het plan Landelijke Gebied Oost is gericht op het instemmen met de notitie ‘strijdige functies’ en de daarin aangegeven richtlijnen voor het bestemmen van de-

ze functies in het plangebied. De nota van uitgangspunten Structuurvisie Uiterweg komt voor de eerste
maal aan de orde. De fracties mogen
hun mening geven. De behandeling
in tweede termijn en besluitvorming
van beide onderwerpen gaan plaatsvinden in de Raad van donderdag 4
april. Naast Raad deze donderdag
4 april ook Beraad met ondermeer
het voorstel van het college om in te
stemmen met het bestemmingsplan
voor het Gezondheidscentrum op het
Drie Kolommenplein. Deze vergaderavond begint op de vertrouwde tijdstip van 20.00 uur.

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart is een
19 jarige jongen uit Rijsenhout door
twee jongens in zijn gezicht geslagen. De Rijsenhouter fietste richting huis toen hij bij de Aalsmeerderbrug twee jongens tegen kwam.
Plots kreeg de 19 jarige van een van
hen een klap in het gezicht.
De fietser verloor hierdoor zijn
evenwicht en is op het wegdek gevallen. Hij is even buiten bewustzijn geweest. Toen hij weer bijkwam
heeft hij onmiddellijk zijn ouders
gebeld. Van de twee daders weet hij
niets. Hij kan zich alleen nog herinneren dat er twee jongens bij de
brug stonden. Mogelijk zijn er getuigen van deze mishandeling. Zij
kunnen contact opnemen met de
politie via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.

Nota huisvesting
arbeidsmigranten
Aalsmeer - De behandeling in tweede termijn van de Nota Ruimte voor
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten met bijbehorende documenten
leverde afgelopen donderdag in de
raadsvergadering geen vragen op bij
de fracties en werd bij de besluitvorming raadsbreed gesteund. Duurzame en kleinschalige vormen van bewoning worden aangemoedigd in
woonwijken, terwijl mogelijkheden
voor grootschaliger en kortdurender
verblijf worden gerealiseerd op bedrijfsterreinen en buitengebied.

Gewond na
woninginbraak
Aalsmeer - Op zaterdag 16 maart
ontdekken de bewoners van een woning op het Drie Kolommenplein dat
tijdens hun afwezigheid is ingebroken. Via het balkon aan de achterzijde had de dief zich toegang verschaft.
Om binnen te komen is een ruit ingeslagen. Hierbij heeft de inbreker
zichzelf verwond. Er is bloed aangetroffen. Door de technische recherche
zijn monsters genomen. De dief heeft
wel het hele huis doorzocht. Er is echter geen buit meegenomen.

Overval nog in
onderzoek
Aalsmeer - De overval op de juwelier
in de Ophelialaan vorige week dinsdag 12 maart rond tien uur in de ochtend houdt de politie nog volop bezig. Er is een buurtonderzoek gehouden en met speurhonden is het gebied rond de winkels afgezocht. Er
zijn sporen van kleding gevonden. De
overval is gepleegd door een man met
een licht getinte huidskleur. De politie
hoopt nog op tips van inwoners. Getuigen kunnen zich melden via 09008844 of anoniem via 0800-7000.

Brandstofdieven
in kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 13 maart
rond kwart over tien in de avond
kreeg de politie een melding van
een getuige die had gezien dat er
witte voorwerpen door mannen over
de schutting bij een bedrijf in de Visserstraat werden gegooid. De politie
is gelijk polshoogte gaan nemen en
trof twee mannen van 18 en 25 jaar
uit Roemenie aan. De twee waren
van plan brandstof te stelen bij een
autoverhuurbedrijf. Ze hadden slangen en jerrycans bij zich. Er zou een
derde dief zijn, maar ondanks de inzet van de speurhond is deze persoon niet gevonden. De spullen zijn
in beslag genomen en uiteraard zijn
de twee dieven aangehouden. Eind
deze week vindt snelrecht plaats.

Snorfiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
15 op zaterdag 16 maart is vanaf het
Poldermeesterplein een snorfiets gestolen. De Piaggio Zipp is zwart van
kleur en het kenteken is D648-ZH.

Onwel in kerk
Aalsmeer - Op zondag 17 maart
om tien uur in de ochtend is een 74
jarige inwoner onwel geworden in
de kerk aan de Oosteinderweg. Het
reanimatieteam is ter plaatse gekomen, maar heeft geen hulp hoeven verlenen. De man is na onderzoek door de ambulancemedewerkers thuis gebracht. Om kwart voor
twaalf in de ochtend is opnieuw de
hulp ingeroepen van het reanimatieteam. Op de Stommeerweg was
een 83 jarige inwoner onwel geworden. Ter plaatse is de man behandeld en vervolgens naar huis gebracht.

Gebroken heup
na val in keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 15 maart
rond kwart voor negen in de ochtend zag een medewerkster van de
Thuiszorg de bewoonster van een
woning in de Waterhoenstraat op de
grond liggen in de keuken. Alarmdiensten werden gewaarschuwd.
De politie, ambulancedienst en de
brandweer kwamen ter plaatse. Om
het huis in te kunnen komen, heeft
de brandweer een raam open gemaakt. De vrouw bleek haar heup
gebroken te hebben door de val. Zij
is naar het Spaarne ziekenhuis vervoerd en is inmiddels geopereerd.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

fraudewet

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van
de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op
hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van
de ontvangers van een uitkering houdt zich aan
de regels. Een klein deel doet dat niet, voor dat
deel worden de boetes verhoogd.
in welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat
in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Het
kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus wees alert op de
volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop
problemen.
Veranderingen in uw leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand,
of woont u samen? Als u samenwoont kan
uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms
heeft u zelfs helemaal geen recht meer op
een uitkering. Dus als er iets verandert in uw
leefsituatie moet u dat melden.
Het verrichten van betaald werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe
een dagje voor een uitzendbureau? Past
u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u
aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw
inkomsten te melden.
Het hebben van eigen vermogen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag
de waarde van uw bezittingen niet boven
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden
of een huis of grond in het buitenland. Voor
het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Algemene informAtie

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet
u het teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag
als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt
de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden worden stopgezet.
overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt een
overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt in:
Overtredingen en strafbare feiten begaan
vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels
van het oude recht.
Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari
2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013,
vallen onder de nieuwe regels.
In januari 2013 heeft u de gelegenheid om
overtredingen uit 2012 of eerder te melden
zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt.
Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij informeren u graag
over uw situatie. U kunt contact opnemen met
het cluster Werk en Inkomen. Of kijk op www.
weethoehetzit.nl

loket Wonen, Welzijn en
Zorg 25 maart gesloten!
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is op
maandag 25 maart gesloten. Er is op deze
dag ook geen telefonisch spreekuur.

Bekendmaking

Bekendmaking

Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet
kinderopvang (Wk) en de Regeling sociaal medische indicatie kinderopvang (SMIK) nadere regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden. Het dagelijks
bestuur heeft op 14 februari 2013 de conceptBeleidsregels vergoeding kosten kinderopvang
op sociaal medische indicatie vastgesteld. Deze
beleidsregels liggen van 20 maart 2013 tot 2 mei
2013 ter inzage in het gemeentehuis.

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van
de gemeenschappelijke regeling AalsmeerUithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder
andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband
Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
(Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen. Op 4 maart 2013 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het Besluit financiële
tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2013 met terugwerkende kracht vast
te stellen per 1 januari 2013. Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2013 ligt van 25 maart 2013 tot en
met 3 mei 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.

Belangrijke wijziging
eigen bijdrage Wmo
Bij de berekening
van de eigen bijdrage Wmo telt voortaan
het eigen vermogen
mee.
Vanaf 2013 wordt
een extra deel van
het vermogen meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg en voor ondersteuning vanuit de Wmo.
Het CAK berekent en incasseert de eigen
bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Deze maand verstuurt het CAK de beschikkingen met de herziene eigen bijdragen
voor de Wmo en ‘Zorg zonder verblijf’ in
verband met de vermogensinkomensbijtelling. In december 2012 heeft het CAK
de mensen die mogelijk met de vermogensinkomensbijtelling te maken krijgen al
via een brief op de hoogte gesteld van de
wetswijziging.
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening
waarvoor een eigen bijdrage geldt en ontvangt u van het CAK een acceptgiro voor
de eigen bijdrage? Dan kan deze rekening
vanaf maart 2013 hoger zijn dan voorheen
omdat uw eigen vermogen deels wordt
meegenomen.
Voor nadere informatie kunt u terecht op
www.hetcak.nl

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 14 februari
2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente
Aalsmeer de concept-Verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive Aalsmeer 2013
besproken. In deze concept-verordening worden nadere regels weergegeven over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten
werking te stellen bij een bestuurlijke boete.
De concept-verordening ligt van woensdag 20
maart 2013 tot en met donderdag 2 mei 2013
ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking
tot de concept-verordening ingediend worden.

Klachtenformulier
regiotaxi nu ook online op
www.aalsmeer.nl
www.renault-nieuwendijk.nl

SALON DE PROMOTION T/M 6 APRIL

RENAULT CLIO

2E PAASDAG GEOPEND!
NÚ BIJ RENAULT NIEUWENDIJK
CLIO ALL-IN-ONE
VANAF € 149,- PER MAAND
INCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE*

14% BIJTELLING**
GEEN WEGENBELASTING
GRATIS IPAD MINI***
VANAF € 13.490,PRIJS INCL. BPM EN BTW EN EXCL. KOSTEN
RIJKLAAR MAKEN à € 630,-

KOM T/M 6 APRIL LANGS IN ONZE SHOWROOM EN ONTVANG 50% KORTING
OP EEN HOTELOVERNACHTING BIJ NOVOTEL OF MERCURE IN NEDERLAND!
EN MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 21 WEEKENDJES WEG.
AALSMEER
ZWARTEWEG 93
1431 VK AALSMEER
AMSTELVEEN
TRAVIATASTRAAT 2 1183 NZ AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP SYDNEYSTRAAT 18 1175 RN LĲ NDEN
HILLEGOM
ARNOUDSTRAAT 4
2182 DZ HILLEGOM
UITHOORN
ZĲ DELWEG 53
1421 TC UITHOORN
e
2 PAASDAG ALLE VESTIGINGEN GEOPEND M.U.V. UITHOORN
Twingo 0%
All in One 4,9%
All in One 2,9%
All in One 1,9%
All in One 4,9%
All in One 2,9%
All in One 1,9%
7,9% standaard
financiering

Consumentenprĳs
€ 8.990
€ 8.990
€ 19.990
€ 41.990
€ 8.990
€ 19.990
€ 41.990

€ 3.990
€ 2.997
€ 6.663
€ 13.997
€ 2.997
€ 6.663
€ 13.997

Totaal
kredietbedrag
€ 5.000
€ 5.993
€ 13.327
€ 27.993
€ 5.993
€ 13.327
€ 27.993

€ -

€ 10.000

Aanbetaling

Loop-tĳd in
maanden

Slottermĳn

24
48
48
48
60
60
60

€ € 2.248
€ 4.998
€ 10.498
€ € € -

Vaste
debet
rentevoet
0,00%
4,90%
2,90%
1,90%
4,90%
2,90%
1,90%

Jaarlĳks
kostenpercentage
0,00%
4,90%
2,90%
1,90%
4,90%
2,90%
1,90%

Totaal te
betalen
bedrag
€ 5.000
€ 6.821
€ 14.409
€ 29.478
€ 6.770
€ 14.332
€ 29.366

€ 208,33
€ 95,27
€ 196,07
€ 395,43
€ 112,83
€ 238,87
€ 489,44

48

€ -

7,90%

7,90%

€ 11.696

€ 243,66

Maandtermĳn

TEL. (0297) 38 30 80
TEL. (020) 426 39 50
TEL. (020) 659 42 00
TEL. (0252) 43 30 43
TEL. (0297) 56 30 44

Koop voor 31 maart een
nieuwe renault bij nieuwendijK
en ontvang een ipad mini cadeau!

* Genoemd maandbedrag berekend op basis van financiering van de consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% van de consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% van de consumentenprijs. Kijk voor de volledige voorwaarden ook m.b.t. onderhoud, garantie, financieringsregeling en daaraan gekoppelde
kilometerstanden op renault.nl. **14% bijtelling en geen wegenbelasting op ENERGY dCi 90 S&S ECO2. Actieperiode Salon de Promotion, loopt van 25 maart tot en met 6 april 2013. ***Bij aankoop van een nieuwe Renault voor 31 maart 2013. Vraag naar de voorwaarden. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt, kunnen afwijken van de daadwerkelijk
geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM . Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. U ontvangt een 50%kortingscoupon voor een overnachting bij Novotel of Mercure in Nederland bij bezoek aan een officiële
Renault showroom tijdens de actieperiode. Maximaal 1 coupon per persoon. De coupon is geldig voor 2 volwassen. Zo lang de voorraad strekt en tegen inlevering van een geldige, unieke voucher verkregen vanuit de Renault actiepagina of de Renault huis-aan-huis-krant van maart 2013. De volledige actievoorwaarden van de “Parijsactie” en de
boekingsvoorwaarden bij Novotel en Mercure Nederland kunt u vinden op renault.nl. “All in one” maandbedragen zijn altijd inclusief garantie (GarantiePlus verzekering) & onderhoud (My Revision) zo lang de financiering loopt. Alle “All in one” gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de basisversie van het model (excl. leges, verwijderingsbijdrage
en kosten rijklaarmaken), met 4 jaar looptijd, 33,33% aanbetaling, met 25% slottermijn (berekend o.b.v. de waarde van de auto) en max 60.000 kilometer voor de GarantiePlus verzekering & My Revision. De looptijd, de aanbetaling en de slottermijn zijn flexibel. Verandering ervan heeft invloed op het maandbedrag en op het maximale kilometrage voor
GarantiePlus & My Revision. Vraag uw dealer voor meer informatie en bekijk de algemene voorwaarden op renault.nl. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). All in One geldig op orders
van particulieren van 25/03/2013 tot en met 06/04/2013. Jaarlijks kostenpercentage varieert per model. Twingo, Clio 4,9%, Mégane, Scénic & Laguna 2,9%, Espace 1,9%. Looptijden beschikbaar van 36 tot 60 maanden, geen maximaal te financieren bedrag. De slottermijn is afhankelijk van de looptijd van de financiering en is berekend op basis van de
waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 10% bij 60 maanden financiering). 0% krediet ook geldig op orders van particulieren van 25/03/2013 tot en met 06/04/2013 op Twingo. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen.
Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 7,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de prospectus en algemene voorwaarden van Renault financiering en voor de exacte actievoorwaarden van deze en andere aanbiedingen op renault.nl of vraag
uw Renault-dealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-4,3 l./100 km. Resp. 31,3-23,3 km./l. CO2 83-95 g/km.
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natuurlijk materiaal vindt vaker de Weg in de Woonkamer

VOORJAAR 2013

Handige upgrade voor kleine ruimten

Steigerhout
als sfeermaker

Wees creatief
in de badkamer

Hout geeft leven aan ons interieur. dat hebben we jaren geleden al
ontdekt. onze woningen liggen vol met houten vloeren met daarop
houten meubels. maar aan deze invulling kunnen we sinds kort een
nieuwe dimensie toevoegen.

de meeste badkamers in nederland zijn klein en beschikken over
een douche of ligbad. er is niet zo vaak ruimte voor allebei. met een
creatief badkamerontwerp liggen er echter nieuwe mogelijkheden.

Steigerhout wordt steeds vaker als
sfeermaker toegepast. Bijvoorbeeld
om er een wandje mee te maken of
een meubel van te timmeren. We
maakten een rondgang langs leveranciers en stylisten. De conclusie is helder: steigerhout is trendy.
“Je kunt er alle kanten mee op”, zegt
interieurstyliste Sandra Tijs uit Arnhem. “Je ziet steeds vaker meubels
in het interieur die helemaal gemaakt zijn van steigerhout. Hierbij kun je denken aan kasten, stoelen, tafels en bedden. Steigerhout is
daarnaast ook heel geschikt als buitenmeubel op het terras of op het
balkon. Een leuke en hippe toepassing is steigerhout als behangdessin. Een prima sfeermaker!”
Steigerhout geeft het interieur een
stoere, robuuste en natuurlijke uitstraling. Omdat het materiaal van

zichzelf al ‘levendig’ is, creëer je
snel een warme en gezellige sfeer
in huis. Zeker als je steigerhout
combineert met een paar goede accessoires en de juiste kleuren. Populaire producten van steigerplanken zijn boekenkasten en side-tables. En ook in de kinderkamer zien
we steigerhout. Het kan tegen een
stootje en is goed splintervrij te maken. Mensen die voor steigerhout
kiezen, moeten wel rekening houden met enkele specifieke eigenschappen. Steigerhout werkt door
de verwarming van je woning. Daarom is het geen ideaal product om
er deuren van te maken, omdat ze
krom trekken.
Spelletjes doen rond een
mooie steigerhouten tafel.
Foto: persbelangen

Lichtblauwe wanden laten kamers groter lijken.
Foto: kwantum
natuurlijke uitstraling zorgt voor rust

Blauw brengt
leven in huis

Daarvoor moet er wel verbouwd
worden. Het oude ligbad maakt
plaats voor een combinatie van een
comfortabel ligbad met een volwaardige douche. De clou is dat
het ligbad aan één kant tot de vloer
open is. Je stapt dus in en uit zoals bij een gewone douche. De douchedeur uit glas draait naar binnen.
De ingreep is op simpele wijze mogelijk. Zonder veel breekwerk. Dat
bij het verbouwen van een badkamer een of meerdere tegels kapot
gaan of er af moeten worden gehaald, is onvermijdbaar. Maar de tegelzetter hoeft nu niet meer te worden ingeschakeld. De installateur

kan met speciale wandelementen
de muur op een esthetische en eenvoudige wijze opnieuw bekleden.
Deze elementen worden direct op
de bestaande tegels of muur bevestigd. Veilig, schoon, snel en mooi.
De wand is verkrijgbaar in diverse
kleuren. Er zijn geen voegen of naden maar een elegant glanzend aluminium profiel. Heel fraai bij de ommanteling van het ligbad. De upgrade van de badkamer is in een paar
uur gerealiseerd.
Een snelle metamorfose
van de badkamer.
Foto’s: artweger

de kleur blauw geeft het interieur een levendige en natuurlijke uitstraling omdat het doet denken aan de eindeloze lucht en zee. in
huis geven blauwtinten een gevoel van rust en kalmte.
Blauw opent de geest voor intuïtie en creëert een pure en zuivere
uitstraling in huis. De kleur is verrassend en veelzijdig en kan daardoor perfect gecombineerd worden.
Lichtblauwe wanden en vloeren
maken dat kamers groter en koeler lijken. Een aantrekkelijke, landelijke woonkamer met blauwe wanden is goed in te richten met een
behang of stof in lichte tinten. Er is
genoeg keuze in bloem-, streep- en
minidessins. De rest van de kamer
komt in harmonie bij gebruik van
iets diepere, effen tinten in accessoires en vloerbedekking. Een nautisch thema wordt gekenmerkt door
wit en blauw te combineren in één
kamer. Met name pastelblauw zorgt
voor een kalmerend en fris effect
dat doet denken aan lucht en zee.
Kasten en banken in gebroken wit
passen hier erg goed bij. Dit vul je
aan met witte accessoires zoals een
dienblad, fotolijstje en de toepas-

sing van helderen glazen hanglampen. Belangrijke sfeerbepalers zijn
behang (met accentkleur en trendy motieven) en gordijnen. De kleur
blauw laat je terugkomen in woonaccessoires zoals kussens, kaarsen
of vazen.

multiFunctioneel meuBelstuk van alle markten tHuis

raamdecoratie BlijFt zicH vernieuWen

Hippe houtopslag
of krantenbak

Urban stijl geeft
een stoer effect

de traditionele houtmand is niet meer van deze tijd. in de woonkamer moet je met meer voor de dag komen om het hout voor de
open haard een plek te geven. gelukkig is er volop keuze.

Het raam is een belangrijk onderdeel van een huis, want de natuurlijke lichtval bepaalt mede de sfeer in het interieur. niet gek dus, dat
veel mensen bij het kopen van een nieuwe woning kritisch naar de
raampartijen kijken.

Je kunt namelijk leuke wandjes
maken waar je het hout insteekt.
Grappig en trendy. Of je kiest
voor een haard met geïntegreerde
houtopslag. Goed te weten is dat
je het hout ook mag zien! Sommige producenten hebben een hele nieuwe visie op de traditionele houtmand losgelaten. De Madra, zoals een van deze meubelen is genoemd, is bijvoorbeeld
een mand en tas ineen. Je kunt er
op trendy wijze je hout in bewaren, maar er ook gewoon kranten
in opslaan.

En de Madra gaat een stap verder.
Het meubel kent eigenlijk twee
delen. Want je kunt de Madra ook
gebruiken als tas. Bijvoorbeeld
om hout te halen. De ‘tas’ is uitgevoerd in een robuuste en stoere, zwarte polyesterstof. Deze tas
kan simpel in de RVS houder worden gehangen, zodat er een stijlvolle opslag voor de houthaard
ontstaat.

Gelukkig heb je zelf óók invloed op
de uitstraling van dat raam, en de
lichtval in huis. Net als de wand en
vloer behoort raamdecoratie tot de
basis van het interieur. Waar je de
muur elk jaar eenvoudig een nieuw
behang of andere kleur geeft, schaf
je gordijnen of jaloezieën vaak voor
meerdere jaren aan. Besteed juist
daarom extra aandacht aan de keuze ervan!
Raamdecoratie is minder trendgevoelig dan bijvoorbeeld behang,
meubilair en accessoires. Toch zijn
er trends aan te wijzen in bijvoorbeeld kleuren en patronen van gordijnstoffen. Ook nieuwe technieken
en doorontwikkelingen zorgen ervoor dat raamdecoratie zich steeds

De houtopslag kan ook gebruikt
worden als krantenbak.
Foto: Blomus

Boxspring steeds populairder

Meer energie na
goede nachtrust
een goede nachtrust zit hem niet alleen in de kwantiteit maar vooral
ook in de kwaliteit. dat betekent dat je in de zoektocht naar een passend bed, zorgvuldig te werk moet gaan. Want ieder lichaam vraagt
iets anders.

Een boxspring met een vleugje romantiek.
Foto: swiss sense

Boxsprings zijn tegenwoordig gewild. Blader een willekeurige folder
door en de boxsprings vliegen je om
de oren. Een boxspring bestaat uit
een onderstel, oftewel een beklede bak van hout of metaal. Daarin
zit een metalen frame met poten en
veren. Daarop komt weer een matras en eventueel een topmatras.
Waarom de boxspring zo populair
is? Veel mensen vinden het uiterlijk aantrekkelijk. Daarnaast zou de
combinatie van een matras met bin-

nenvering op een verende bodem
extra comfortabel liggen. Je ligt ook
wat hoger. Regelmatig worden er
nieuwe boxspring in de markt gezet. Ook het uiterlijk wordt steeds
belangrijker. Er is aandacht voor details. Een gecapitonneerd hoofdbord geeft het bed bijvoorbeeld
een vleugje romantiek. De robuuste vormgeving en het metalen frame
als onderstel zorgen ervoor dat de
boxspring in de meeste omgevingen goed tot zijn recht komt.

blijft vernieuwen. Verder kies je natuurlijk jouw eigen stijl. Heel trendy
is op dit moment ‘urban’.
Gordijnen in een stoere lichtgrijze linnen stof met een brede bies in
donkergrijs. Linnen stoffen zorgen door de lichte kreuk - voor een nonchalante look en hangen het mooist
wanneer ze gevoerd zijn. Gebruik
een (zwarte) steigerbuis als roede en kies voor metalen zeilringen
in het gordijn, voor een stoer effect.
Urban en trendy is de combinatie
van zwart en wit in één gordijn, met
bijvoorbeeld grafische patronen.
Linnen stoffen zorgen door de lichte kreuk voor een nonchalante look.
Foto: woonmodetrends.nl
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maak je eigen behang op basis van FoTo’s

VOORJAAR 2013

Toepassing van maTeriaal bepaalT uiTsTraling

Doe eens gek
met de muren

Een trap als
kunstobject

doe gek en kies voor een niet alledaagse inrichting van je huis. vooral met muren kun je tegenwoordig creatief spelen. bijvoorbeeld met
een origineel behang op basis van je eigen foto’s, grappige teksten
of met behulp van interieurstickers.

vloeren, ramen, deuren, wanden. als we een nieuwe woning bouwen, schenken we aandacht aan allerlei details. opvallend is dat de
trap er wat dat betreft nog steeds karig van af komt. al zien steeds
meer mensen er een kunstobject in.

Een huis verdient meer dan een simpel kleurbehangetje of likje verf. Het
is trendy om verrassend voor de dag
te komen en een stempel te drukken op jouw eigen plekje. Tal van
websites en interieuradviseurs komen met vernieuwende ideeën. Tegenwoordig kun je via allerlei websites simpel je bestelling plaatsen.
De mogelijkheden voor muurdecoratie zijn oneindig. Papieren fotobehang, vlies fotobehang, fotobehang
in gepersonaliseerde maten, fotobehang van eigen foto’s, muurstickers, muurposters, deurposters, decoratie- of letterstickers. Het is al-

Een trap is voor nieuwbouwwoningen met meer verdiepingen vooral een verplicht nummer. We kiezen met z’n allen nog steeds het
liefst voor standaarduitvoeringen,
meestal in hout. Daarmee doen we
de trap, die doorgaans een prominente en zichtbare plek in huis inneemt, tekort. Gelukkig herkennen
steeds meer architecten de schoonheid van een trap en maken ze er
een echte blikvanger van.
Trappen hebben we in verschillende
vormen en maten. De meeste woningen kennen open trappen in de
woonkamer of hal. Een dergelijke
trap die niet verstopt is achter een
deur, kan een interieur maken of
kraken. De schoonheid van een trap
heeft te maken met het gebruikte
materiaal en de vorm.
De eenvoudigste vorm is de rech-

lemaal mogelijk. Verder doen tekstmuurstickers het goed. Die zijn er in
alle soorten en maten.
Het aardige van fotobehang of
muurstickers is dat je zelf geen dure interieurstylist in de hand hoeft
te nemen om je kamer een restyling te geven. Je kunt het eenvoudig zelf doen en ook nog eens heel
snel. Daarbij is het eenvoudig om de
look van een wand snel te wisselen.
Een levensgrote foto in de vorm van
behang brengt je in een andere
wereld.
Foto: muurmode.nl

Led-lichtbronnen zijn fraaie vervangers van de gloeilamp.
Foto: ikea
veel nieuwe mogelijkheden op heT gebied van verlichTing

Het leven na
de gloeilamp

te trap die in een schuine lijn naar
bovenloopt. Heb je weinig ruimte, dan is een spiltrap geschikt. Deze trap, ook wel draaitrap of wenteltrap genoemd, draait in een ronde
vorm rond een centrale as naar boven. Heel populair in eengezinswoningen is de kwartslagtrap, die een
of meerdere kwartslagen maakt om
zijn doel te bereiken.
Naast de vorm is het materiaal van
belang. Er is onderscheid te maken
tussen trappen van hout, natuursteen, metaal en glas. Hout heeft
een warme en natuurlijke uitstraling, maar vergt regelmatig onderhoud. Glas en metaal kunnen wat
killer overkomen, maar doen het in
een modern interieur erg goed.
Met een bijzondere trap, druk je een
stempel op jouw woning.

de gloeilamp is niet meer. sinds 1 september 2012 kunnen winkels
geen gloeilampen meer inkopen. als ze hun bestaande voorraden
kwijt zijn, is het definitief afgelopen met het energieslurpende ‘peertje’.
Gloeilampen zijn de afgelopen jaren
in fases verboden. De reden? Ze
kosten veel energie en zijn nadelig
voor het milieu. Maar hoe ziet het
leven na de gloeilamp er uit? De alternatieven zijn legio en bovendien
veel beter voor het milieu. Omdat de
ontwikkelingen heel snel gaan, zijn
er nu al prima alternatieven voor
de oude gloeilampen. Zowel dimbaar, als niet dimbaar. Halogeenverlichting blijft toegestaan. Al mogen vanaf 2016 alleen nog de meest
zuinige typen worden verkocht. Halogeenlampen, die we vaak vinden
in spotjes in plafonds, zijn zuini-

ger dan gloeilampen, maar gebruiken meer energie dan spaarlampen
en led-lampen. Daar ligt de echte toekomst. led-lichtbronnen zijn
prima vervangers van de gloeilamp
en verkrijgbaar in verschillende variaties. Led is niet alleen goed voor
het milieu, maar biedt ook eindeloos
veel mogelijkheden op het gebied
van verlichting. Led-lampen zijn namelijk zo klein dat ze in ieder denkbaar lampdesign passen. Daarnaast
geeft led een mooie constante hoeveelheid warm licht af, worden de
lampen niet warm en gebruikt led
tot 80 procent minder energie.

werk meT een sauna aan je gezondheid

Wellness in
je badkamer

Luxe zit hem hierbij in rijke materialen zoals satijn, zijde, glas en koper, maar ook in kleuren en texturen.
Glans mag namelijk niet ontbreken,
net als klassieke vormen en retro
meubilair. Zogenaamde ‘edelsteenkleuren’ als amethist, robijn en amber vormen in combinatie met chocoladebruin, aubergine en oranje
een warm en weelderig palet.
Om deze woonmodetrend te kunnen doorvoeren is rijke stoffering
in het klassieke luxe interieur een
must. Het zorgt voor het gewenste
comfort en een rijke, knusse sfeer.
Vloerkleden mogen niet ontbreken!
In de zitkamer zorgt dat handgeknoopte vloerkleed van wol voor een
rauw tintje. De leren stoel is prachtig
doorgestikt en de met velours be-

voor thuis zijn ontwikkeld. Voor op
de badkamer, maar ook een kamer
die je over hebt is hiervoor geschikt. Je kunt aan de andere kant
ook kiezen voor een stoomdouche.
Dit is een bloedsomloopbesparende ‘zweetbad’ met een soortgelijke
werking als de sauna. Deze installeer je nog eenvoudiger. De combinatie van warmte en vochtigheid
reinigt, verzorgt en ontspant. Door
thuis regelmatig ‘zweetkuren’ te
ondergaan, versterk je jouw immuunsysteem net als die dagelijkse kop kruidenthee.
Veel vierkante meters heb je niet
nodig voor een sauna thuis.
Foto: duravit

design van Toen, Techniek van nu

Knallen met een
retro koelkast
wie van gezellig koken en tafelen houdt, heeft behoefte aan een
sfeervolle keuken met passende apparatuur. heel populair zijn de
retro koel- en vrieskasten, die tegenwoordig verkrijgbaar zijn.

Een rode retrokoelkast is een ultiem visitekaartje.
Foto: pelgrim

Rijke stoffering
in klassiek decor
een fijne bank, mooie eettafel en goede verlichting? een comfortabel
interieur willen we allemaal. de nieuwe woonmodetrend love luxury gaat nog een stapje verder. niet alleen comfort maar heuse luxe
staat centraal!

alles draait op dit moment om wellness. wie zich goed wil voelen,
wordt vanzelf actief. daarom werken we graag aan onze gezondheid en daarbij past bijvoorbeeld een saunabezoek. dit versterkt
het immuunsysteem.
De oververhitting die je lichaam
in de sauna ondergaat, stimuleert
het opbouwen van lichaamseigen
‘killercellen’ en bevordert de ontwikkeling van afweerstoffen in het
bloed. De warmteregulering wordt
bij het bezoeken van een sauna
regelmatig getraind, zodat het lichaam zich snel kan instellen op
temperatuurswisselingen.
Derhalve zijn saunabezoekers minder vatbaar, als het buiten koud
en vochtig wordt. Heb je thuis de
ruimte, dan kun je zelf een sauna laten installeren. Veel vierkante meters heb je er helemaal niet
voor nodig. De compacte sauna
wordt dan ook steeds populairder
omdat er handige toepassingen

nieT alleen comForT maar luxe is de Trend

In de keuken moet je heerlijk kunnen kokkerellen. Maar het moet er
ook leuk uitzien. Het is de bedoeling
dat je je thuis voelt in je eigen keuken. Met een knalrode retrokoelkast
zet je echt een stijlstatement. Als
een ultiem visitekaartje. En het aardige is dat een uitgesproken rode
koelkast niet hoeft te matchen met
het interieur. Het kan anno 2013 altijd. Een uitgesproken kleur past
namelijk overal bij. Het merk Pelgrim heeft een nieuwe lijn koelkasten uitgebracht met het design van

toen en de techniek van nu. Achter
de authentieke deur met prachtige
handgreep schuilt een koelkast met
LED display, antibacteriële wand
en een fast freeze functie. De opvallende retro modellen zijn in verschillende formaten en kleuren verkrijgbaar. Dus vind je rood toch iets
teveel over de top, kies dan voor
zwart, sneeuwwit, beige of bruin. De
koelkast beschikt verder over slimme opbergvakken zoals een deurvak waarin plaats is voor een dubbele rij flessen en groenten.

klede stoel en stoffen bank zijn gecapitonneerd: klassiek en comfortabel. Klassieke én retro meubelen en
vormen worden afgewisseld. Naast
gecapitonneerde meubelen zien we
bankjes met hoge rugleuningen en
slanke, tabs toelopende pootjes. Very fifties!
Meubelen zijn gestoffeerd en losse
stofbanen, kussens en plaids zorgen
voor een weelderige bank. Synthetische stoffen volstaan daarbij niet.
Natuurlijke, kwalitatieve luxe stoffen
zoals een oranje plaid van lamswol
en stof van geweven paardenhaar
zwaaien de scepter!
Met rijke stoffering creëer je
een luxe uitstraling.
Foto: woonmodetrend.nl

U bepaalt de prijs!
LUXUEUS VILLA APPARTEMENT, MEERKIKKER 15 (COMPLEX ALBA) IN LEGMEER WEST
Een bijzonder appartement, zo kunt u dit luxe villa-appartement aan
Meerkikker in Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in
hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks te vinden is.
 luxe villa-appartement van ca. 165 m2
 riante woonkamer/keuken van ca. 79 m2
 drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2
 twee badkamers
 optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping
 voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen
 inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage
 de woning wordt opgeleverd zonder keuken- en badkamerinrichting
zodat u die naar eigen smaak kunt inrichten
 per direct beschikbaar

DOE EEN BOD
KOOPSOM € 498.000,- v.o.n. CASCO OPLEVERING.
Voor vragen en een bod kunt u direct
contact opnemen met de makelaar.
Aangezien wij graag én snel zaken willen doen
geven wij u binnen 24 uur antwoord.

INTERIEUR SUGGESTIE
Ontwikkelaar

T. (0297) 524 124
uithoorn@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
nieuwbouw@ekz.nl
www.ekz.nl

Thema dit jaar ‘China Town’

Jeugd blij met vernieuwde
speeltuin kinderboerderij
43313_Waterrijck_Advertentie 291x225 NMeerbode v6.indd 1

Aalsmeer - Een nieuwe bodem voor
de speeltuin. Dat is wat kinderboerderij Boerenvreugd als doel had gesteld
voor de vrijwilligersactie NLDoet. En
dat doel is afgelopen weekend behaald. Met wethouder Rik Rolleman
en ex-wethouder Ulla Eurich aan de
start op vrijdag en de Lion’s als afmakers op zaterdag heeft de kinderboerderij in het Hornmeerpark weer
een prachtige speeltuin. Zondag genoten tientallen kinderen enthousiast
van de nieuwe bodem. De vervanging
van de verteerde bodem was na acht
jaar noodzakelijk. De oude schors
werd door vrijwilligers op vrijdag verwijderd van het anti-worteldoek. Met
een grondmachine werd de oude
grond afgevoerd. ’s Middags werd het
weer wat minder, maar de inzet van
de vrijwilligers niet. Op zaterdagochtend repareerden de vrijwilligers enkele gaten in het doek en daarna kon

het vullen van de speeltuin beginnen.
Met 15 kruiwagens was dit een hele
logistieke operatie, die vlotjes verliep.
Aan het eind van de werkzaamheden
sprak voorzitter Harry Doornbos van
de Lion’s Aalsmeer zijn waardering
en dank uit voor de gastvrijheid en de
prettige sfeer. De vrijwilligers werden
op beide dagen welkom geheten door
leden van het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer en tijdens de koffie- en lunchpauzes werd
er goed voor hen gezorgd. De waardering was wederzijds, zo bleek uit de
ingevulde evaluatieformulieren. Voor
de kinderboerderij, de bezoekers èn
de vrijwilligers een zeer geslaagde actie. Zo is de boerderij, in haar jubileumjaar, volledig klaar voor de feestelijkheden, die op tweede Paasdag
worden voortgezet met het Paasfeest.
Meer informatie hierover via Facebook of www.boerenvreugd.nl.

Nu inschrijven voor nieuw seizoen

Diploma jeugdschaatsers!
Aalsmeer - Zaterdag 16 maart was het
voor dit seizoen de laatste keer dat de
bus van het Jeugdschaatsen Aalsmeer
naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam
vertrok. De kinderen in de leeftijd van
6,5 tot en met 11 jaar schaatsten deze zaterdag een uithoudingsproef voor
hun KNSB-schaatsdiploma. Al eerder hadden zij een start-, rem- en slalomproef afgelegd. Ook schaatsten
de deelnemertjes in het begin van dit
jaar een Mini-Elfstedentocht en wordt
deelgenomen aan een schaats-loopschaatsevenement. In de kantine van
de Jaap Edenbaan werden afgelopen
zaterdag de welverdiende diploma’s
uitgedeeld, maar eerst genoten de kinderen van een warme traktatie en drin-

ken. De leiders en leidsters ontvingen
van de Federatie van Aalsmeerse IJsclubs een mooi boeket. Extra applaus
was er voor Bart Keijzer, die na 26 jaar
stopt bij het Jeugdschaatsen, maar wel
doorgaat als schaatsinstructeur. Ook
Renske Maarse, dit seizoen gestopt,
werd genoemd en bedankt voor haar
22 jaar inzet.
De vele aanwezige ouders en belangstellenden werden geattendeerd dat
de inschrijving voor het volgende seizoen op de website www.jeugdschaatsenaalsmeer.nl alleen kan via het inschrijfformulier. Het nieuwe seizoen
start midden oktober. Voor verdere informatie: zie deze website of bel 0297325635, Marijke Maarse.

2e Poellaan 12
2161CJ Lisse
www.horsman.nl
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Weekaatje komt er aan!

Jozefschool kampioen van
Schoolwaterpolotoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond het jaarlijkse schoolwaterpolotoernooi, plaats in zwembad De
Waterlelie, georganiseerd door ZSC
Oceanus. Vier scholen hadden zich
ingeschreven waaronder OBS Kudelstaart, De Oosteinder, De Zuidooster en de Jozefschool. De teams
bestonden uit kinderen van de groepen 5/6 en 7/8. In alle twee de toernooionderdelen zegevierde de waterpoloteams van de Jozefschool en
wonnen zij de kampioensbekers. De
Jozefschool deed mee met de Jozefspetters (groep 5/6), bestaande uit
Lara, Amber, Arnaldo, Steven, Liam,
Daan, Kevin en Gijs (2x) en onder begeleiding van coaches Hans en Erik,
en met het team Jozef knalt hem erin
(groep 7/8), bestaande uit Thomas,
Benjamin, Timo, Jane, Kirsten, Hieke,
Nicky, Roy en Youri met coach Erwin.
Alle teams moesten drie wedstrijden
spelen waarbij De Jozefspetters de
spits afbeten van het toernooi. De

eerste spannende wedstrijd werd
gewonnen 2-1. De tweede zelfs met
5-1. En ook in de laatste wedstrijd
tegen het team Watervlug van OBS
Kudelstaart was de zege met 3-0
voor de Jozefschool. De groepen 7/8
van de verschillende scholen streden ook volop om de beker. Het
team Jozef knalt hem erin speelde
de eerste wedstrijd tegen de Oosteinderschool. De spelers moesten
allemaal eerst even wennen aan de
speciaal voor dit toernooi opgestelde regels, maar men zag al snel verbetering en de ballen vlogen over en
weer. De Jozefschool won deze eerste wedstrijd met 4-2. Daarna kwam
het team in actie tegen de OBS Kudelstaart waarvan zij met 2-5 wonnen. De laatste wedstrijd was zeer
spannend, omdat beide tegenstanders nog onverslagen waren. Het
eindresultaat was 3-2 voor de Jozefschool. Wederom een zeer geslaagd
waterpolotoernooi!

OBS Kudelstaart opent deuren
Kudelstaart - In de editie van vorige week heeft u kunnen lezen, dat
de kinderen van de plusklas van de
OBS Kudelstaart meededen met een
provinciale wedstrijd met als thema
‘techniek’. De kleuters kregen als opdracht een parachute te ontwerpen,
de anderen moesten een boot laten
varen. Al vroeg gingen de kinderen
van de plusklas richting Alkmaar. Op
de foto zijn enkele kinderen in gesprek met juryleden. De leerllingen
hebben het goed gedaan. Groep 1

en 2 kreeg voor de bouw van de parachute de creativiteitsprijs en groep
mocht met ‘boot op drift’ de derde
prijs in ontvangst nemen. Nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op de obs kudelstaart? Kom dan
woensdag 27 maart naar de school,
want dan staan de deuren voor een
ieder die maar kijken wil open van
11.00 tot 12.00 uur ’s morgens. Opa’s,
oma’s, buren, ouders met jonge kinderen: iedereen is van harte welkom
op de OBS in Kudelstaart!

Aalsmeer - Heb jij je al opgegeven
voor Het leukste weekend met Pinksteren? 170 kinderen hebben zich
al aangemeld. Het weekaatje is een
gezellig kinderweekend en alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar mogen hieraan mee doen. Inschrijven
kan nog tot 31 maart via de website: www.weekaatje.nl. Tijdens het
weekend slaap je met vriendjes of
vriendinnetjes in een tent met ongeveer 10 tot 12 kinderen. Heel soms
slapen er wat kinderen thuis. Overdag doen de kinderen allerlei spelen en sporten. Er worden punten verdiend met de spelen en er
is een competitie, maar de organisatie vindt het vooral belangrijk dat
de kinderen genieten van alles. Ieder team heeft twee à drie leiders
die de groep begeleiden. Elk jaar
wordt er een ander thema bedacht
en dit jaar heet het thema ‘China
Town’. Het China Town weekaatje
wordt gehouden tijdens het Pinksterweekend en dat is dit jaar van
17 mei (opening 19.00 uur) tot en
met 20 mei (sluiting 15.00 uur). Half
april krijgt de groepsleiding de namen van de kinderen uit hun groep,
daarna zal de leiding contact opnemen met de kinderen om onder andere kennis te maken. Een deel van
het programma kan al verklapt worden: Vrijdag na de opening gaan
jullie allerlei sporten doen. Niet zomaar sporten, maar sporten met obstakels. Als het donker is geworden,
dan is er voor de oudere groepen
nog een spannende spooktocht. De
jongere groepen gaan hun bedje

opzoeken. Op de zaterdag is het bedoeling om te gaan poldersporten.
De mannen van de bouwploeg en
de kampstaf gaan in het Hornmeerpark een aantal spellen bouwen.
Hier kunnen jullie laten zien hoe
handig, hoe sterk en/of hoe tactisch
jullie zijn. ’s Avonds gaan jullie je
gereed maken voor de disco avond.
Voor diegenen die al vaker meegedaan hebben kan de kampstaf mede delen dat deze anders is dan andere jaren. Zondag wordt een gezellige dag. De deelnemers worden bezig gehouden met allemaal nieuwe
spelonderdelen wat te maken heeft
met het thema. ’s Middags is de oudermiddag. Alle belangstellenden
kunnen dan een kijkje komen nemen. Tijdens deze middag zullen
jullie ook nog wat laten zien aan de
ouders en alle andere bezoekers. ’s
Avonds wordt er traditiegetrouw gezwommen. Op maandag zijn er allemaal kleine spelletjes bedacht. Halverwege de middag is de sluiting
van het festijn en mogen jullie weer
opgehaald worden.

Lente-actie Crown:

werkelijke serie ‘Babberich & Kleef:
De man met de Bakkebaarden’. Deze man, met bakkebaarden, is vermoord langs het spoor gevonden.
Als rechercheurs Babberich en
Kleef gaan kijken op plaats delict
vinden ze enkele aanwijzingen en
sporen, welke ze verder moeten uitzoeken. Met behulp van filmprojecties lossen ze de moord op de man
met de bakkebaarden op. Filmprojecties waarin onder andere bekende en onbekende acteurs een rol
vertolken.
De Man met de Bakkebaarden begint woensdag 27 maart om 14.00
uur in het Crown Theater. Verkoop kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch: 09001353. Kaarten kunnen ook aan kassa gekocht worden vanaf 13.00 uur.

‘De man met de
bakkenbaarden’

Aalsmeer - Woensdag 27 maart
trakteert Crown Theater Aalsmeer
op een lente-actie. Voor slechts 10
euro per persoon kan genoten worden van één van de meest bejubelde familievoorstelling: De Man
met de Bakkebaarden (8+). Deze voorstelling is een toneeldetective van toneelgezelschap Beumer
en Drost. De beleving is als het kijken naar een spannende Duitse krimi. Met groot gemak schakelen de
twee acteurs, Maurits van de Berg
en Peter Drost, over naar de daad-

Vrijwilligers gezocht
Om alles voor elkaar te krijgen heeft
de organisatie ook veel vrijwilligers
nodig die komen helpen bij de spelletjes en de op- en afbouw. Ook is er
leiding nodig om de groepen te begeleiden. Lijkt het u/jou leuk om ook
een steentje bij te dragen? Geef u/
je dan op via de site www.weekaatje.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met José via 0640298352 of Aster via 06-54914288.
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“Lekke banden maar het schema kwam er”

Zonder Piet Spaargaren geen
voetbalprogramma in krant
Aalsmeer - Sinds 1980 verzamelt
Piet Spaargaren alle te spelen wedstrijden van voetbalverenigingen
VVA, RKAV, RKDES, SCW Rijsenhout en nu ook Jong Aalsmeer United. Niet alleen van de eerste elftallen, maar van alle teams zoekt hij het
programma uit. Van de damesgroepen tot aan de pupilletjes. Hij maakt
er altijd een mooi overzicht van en
stuurt het iedere week trouw naar de
Nieuwe Meerbode. Er is even sprake
van geweest dat het door ruimtegebrek niet meer geplaatst zou kunnen
worden, maar gelukkig is dat voor de
lezers niet door gegaan. Bij de Nieuwe Meerbode staat de voetbalfanaat
ook wel bekend als ‘Piet Voetbal’ en
velen weten wie hij is. Tegenwoordig
stuurt hij het keurige wedstrijdschema per mail, maar vaak ging hij het
zelf afgeven bij de krant. “Ik woonde naast Jan Goulooze in de Geraniumstraat, voormalig directeur van
de Nieuwe Meerbode”, vertelt Piet
Spaargaren. “Dat was makkelijk,
want hij nam mijn schema toen altijd voor me mee naar de redactie.”
Hij was ook degene die Piet had gevraagd om 33 jaar geleden het voetbalprogramma te gaan maken. Het

voetbalschema bestond toen al,
maar degene die dit deed stopte ermee. Het bleek een groot gemis voor
Aalsmeer, want bijvoorbeeld opa’s
keken wanneer hun kleinkind moest
spelen of mensen zochten op of hun
favoriete club dat weekend thuis
moest spelen en tegen wie. Zelf zat
Piet Spaargaren bij VVA. Eerst voetbalde hij veel zelf, maar door een
voetbalknie was hij genoodzaakt om
te stoppen met spelen. “Het hoofd
wilde nog wel, maar het lijf niet
meer.” Door twee voetballende zoons
bleef hij betrokken bij de club als leider, scheidsrechter en bestuurslid.
Hij hield altijd netjes het programma bij voor deze voetbalclub, maar
na de vraag van zijn buurman is dat
dus uitgebreid met alle voetbalclubs
in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. “Ik vind het altijd leuk om te
doen en zie het belang ervan in. Het
was soms best omslachtig om alle
wedstrijden in kaart te krijgen, omdat ik niet van alle verenigingen het
clubblad kreeg.” Een tijdje kreeg hij
van de Amsterdamse Voetbalbond
een blaadje toegestuurd met daarin alle wedstrijden van de Afdeling
Amsterdam. Het was een aardig uit-

Croissants in plaats van bolussen

Bindingkamp voor oudere
jongeren in Frankrijk
Aalsmeer - Dochters en kleinzonen van velen gaan nog steeds mee
naar de bindingkampen en bij terugkomst zijn er heel veel verhalen. Veel
van deze herinneringen blijven ‘hangen’. Zo haalden ook Esther en Sandra Alderden herinneringen op tijdens een zonsondergang in Frankrijk. Zelf gingen zij ooit mee, hun tante en vader gingen mee op kamp en
Esther’s dochter gaat dit jaar alweer
voor de zesde keer mee, drie generaties op rij. Ineens werd een idee geboren: Waarom het alleen bij herinneringen laten? Bindingkamp voor

oudere jongeren in een nieuw jasje.
Gouwe ouwen en nieuwe ontdekkingen komen voorbij gedurende deze
week. Een, net te lange, wandeling
door de golvende heuvels van Frankrijk, elke ochtend de vlag hijsen, corvee dienst, kringgesprekken met volwassen onderwerpen waar een stukje naar binnen gekeken wordt, bonte avond, creatieve projecten, zingen
rondom het kampvuur. Maar ook
wordt een keer opgestaan met bamboeyoga, is het eten biologisch, gaan
de ‘kampgangers’ wijnproeven, bezoeken ze een middeleeuws dorpje

Internationale topconferentie
over dorpje Kudelstaart!
Aalsmeer - Kudelstaart bestaat 775
jaar. De eerste vermelding van het
vers gebouwde lint van dertien boerderijen dateert immers uit 1238. De
gravin Aleid van Holland noemde het
Schonedorp, maar bisschop Koenraad van Utrecht gaf de plaats later de naam Cudelstaert. In de nieuwe ‘Oud Nuus’ wordt de geschiedenis van het ontstaan van Kudelstaart
beschreven. Dit is het eerste in een
reeks van vier artikelen in Oud Nuus
van dit jaar over hoogtepunten uit
de rijke historie van het dorp. De
machtsstrijd tussen graaf Willem van
Holland en de bisschop van Utrecht
werd in 1252 door de laatste op de
spits gedreven. Er moest zelfs een internationale topconferentie in Keulen
belegd worden om over het geschil
over het eigendom van Schonedorp/

Cudelstaert op te lossen. In Duitsland
vergaderden graaf, rooms-koning,
domdeken, aartsbisschop en pauselijke gezant om het probleem op te
lossen van de zeggenschap over de
dertien boerderijen in het dorp. Maar
dat lukte niet meteen. Dus kwam een
arbiter uit het Belgische Sint Truiden in 1254 speciaal naar het onze
streken om een salomonsoordeel te
vellen. Alles ten westen van de Kudelstaartseweg was voor de graaf, alles ten oosten voor de bisschop. Kudelstaart werd een grensgeval. In het
verhaal over het ontstaan van het
dorp schetst Jan Willem de Wijn hoe
dit proces in zijn werk ging. Hij verklaart ook waarom de eerste houten
kapel (en latere middeleeuwse kerk)
van Kudelstaart op de plaats van het
huidige Vrouwentroost verrezen.

zoekwerk, maar hij had de meeste
wedstrijden in kaart. Later werd de
Amsterdamse afdeling opgeheven
en moest hij het weer uit de clubbladen halen. Bij VVA was dat makkelijk, omdat hij het clubblad sowieso kreeg en er toch altijd al kwam.
De clubbladen van RKAV en RKDES
kreeg hij netjes toegestuurd. “Helaas
kwam het clubblad van RKDES vaak
pas woensdag met de post en dat
was te laat. Daarom fietste ik iedere maandagavond naar Kudelstaart
om me daar te laten informeren en
de Treffer op te halen. Het heeft me
heel wat lekke banden en regen op
mijn kop bezorgd.” Voor de gegevens
van SCW belde hij altijd een vaste
man waar hij alles mee doorsprak.
Alles werd met de typemachine gedaan, maar later deed de computer
zijn opmars en werd het schema uitzoeken en maken minder tijdrovend.
Piet Spaargaren was helemaal niet
bekend met de computer, maar
hij heeft een cursus bij het ROC in
Hoofddorp gevolgd voor 50-plussers. “Het was daar altijd erg gezellig en ik vond het jammer dat het afgelopen was. Ik heb er veel geleerd.”
‘s Zomers gaat ‘Piet Voetbal’ vaak varen met zijn vrouw en kan dan niet
wekelijks de krant lezen. Voordeel
vindt hij dat de Meerbode ook online te lezen is, want hij wil wel op de
hoogte blijven van het reilen en zeilen in Aalsmeer. Fijn is dat de competitiewedstrijden begin mei tot eind
augustus stil liggen, zodat hij lekker
met de boot weg kan. Piet Spaargaren blijft voorlopig nog wel doorgaan
met het maken van het voetbalschema. “Volgens mij gaat het ook wel
goed, want ik krijg weinig klachten.
Soms komt het zelfs voor dat ik foutjes zie bij de club zelf, maar dat het
dan wel goed in mijn overzicht staat.
En als er wel eens een foutje in mijn
schema geslopen is, dan vind ik dat
vervelend, al blijft het natuurlijk wel
mensenwerk.”

Ontwerp Berghoef krijgt kernfunctie terug

Alles onder één dak in
verbouwd gemeentehuis
Aalsmeer - “Terug in het oude
nest”, wethouder Ad Verburg over
de aanstaande verbouwing van het
eerste gemeentehuis op het Raadhuisplein. De aanbouw is verkocht
en wordt vanaf 1 juni omgetoverd
in een Gezondheidscentrum. De
initiatiefnemers hebben haast en
staan op hun strepen om deze dag
de sleutel te krijgen. Met name de
apotheek verlangt naar een grotere ruimte. De verkoop kon plaatsvinden omdat alle ambtenaren van
Aalsmeer naar Amstelveen zijn verhuisd. Hierdoor is het door architect
J.F. Berghoef ontworpen gebouw uit
1962 weer groot genoeg om weer
‘alleen’ gemeentehuis te worden.
Alle verbindingen met de aanbouw
worden verbroken. De doorgangen
worden letterlijk dicht gemetseld.
Het worden twee afhankelijke gebouwen.
Wijziging
En deze ‘verbreking’ is niet de enige klus die de komende twee maanden uitgevoerd gaat worden. Aanstaande maandag 25 maart wordt
een aanvang gemaakt met een ingrijpende wijziging, overigens zonder dat daarmee de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw zal
veranderen. Het ontwerp van professor Berghoef is tot slot een mo-

Door: Ilse Zethof

Koffie-ochtend
voor vrouwen

met boerenmarkt, slapen ze in echte bedden in safaritenten en worden
de bolussen met limonade nu croissants met koffie. Het gaat tenslotte om gerijpte, oudere jongeren, dat
beetje extra luxe is ook lekker. Over
de locatie hoefden de zussen niet
lang na te denken. Sandra woont al
jaren in Frankrijk en heeft de perfecte plek voor Frankrijk I. Simply Canvas bestaat uit vijf hectare grond,
een groot vakantiehuis en zes safaritenten, waar een groep van 30 mensen super kan verblijven. Kijk voor
meer informatie op www.simplycanvas.eu. Een lang weekend terug naar
het heerlijke Binding gevoel van vrijdag 31 mei tot maandag 3 juni 2013
iets voor jou? Kosten zijn 195 euro
per persoon inclusief volpension en
transfers ter plekke, exclusief reiskosten naar Frankrijk. Bindingkampgangers van alle jaren zijn welkom!

Aalsmeer - Dinsdag 26 maart is er
weer een koffieochtend in gebouw
Irene aan de Kanaalstraat voor
vrouwen. De ochtend begint om
10.00 uur en vanaf half tien staan
koffie en thee voor de bezoekers
klaar. Spreekster is Janny van Rijn
en zij gaat vertellen over het levensverhaal van Corrie ten Boom. Een
heel bijzondere vrouw, die het concentratiekamp heeft overleefd en na
haar vrijkomen over de wereld ging
reizen om te vertellen wie Jezus is.
Dit werk van een zendelinge deed
zij tot haar 83e jaar. Zij schreef vele boeken en heel bekend werd de
film De Schuilplaats. Over de schuilplaats, die zij en haar vader en zuster boden aan vervolgde Joden in de
Tweede Wereldoorlog. Na verraad
werden zij alle drie gevangen genomen. Kom luisteren, iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Van Uiterweg tot Zuiderkerk
In Oud Nuus neemt Nico van der
Maat de lezers mee naar de Uiterweg
waar zich veel anekdotes hebben afgespeeld. Komische momenten uit
het verleden van de Buurt. Ook serieuze zaken komen aan bod. Joop
Kok, lid van de gemeentelijke monumentencommissie, houdt een doortimmerd pleidooi voor de instandhouding van de Zuiderkerk aan de
Hortensialaan.

om eens in de geschiedenis van hun
kunstwerk te duiken. Het werd in de
Tweede Wereldoorlog geschilderd
door ene H. van Riet als dank voor de
inwoning bij de familie. Aandacht is
er ook voor een speciale bijeenkomst
van de PKN (Pijpelogische Kring Nederland) op de Historische Tuin. Tijdens het museumweekend wordt op
zaterdag 6 april zelfs een aparte tafel
ingericht met vondsten van pijpenkoppen uit Aalsmeer en Kudelstaart.
Het maartnummer van Oud Nuus bevat nog veel meer interessante verhalen. Het is vanaf dit weekend verkrijgbaar in de Aalsmeerse boekhandels en kost 4,50 euro. Wie in de geschiedenis van Aalsmeer, Kalslagen
en Kudelstaart geïnteresseerd is, kan
echter beter begunstiger worden van
de stichting Oud Aalsmeer.

Hij concludeert dat het in de huidige
tijd niet verwonderlijk is dat kerkgebouwen hun functie verliezen. Maar,
zo vat hij samen: “Het zal van cultuurhistorisch onverschilligheid getuigen
als daardoor ook ons architectonisch
erfgoed niet behouden wordt.” Vanuit verschillende invalshoeken wordt
de waarde van juist dit werk van de
locale architecten Berghoef en Klarenbeek belicht. Een schilderij van de
achterkant van het voormalige bejaardenhuis ‘Rustoord’ vormt de aanleiding voor Truus en Piet de Geus

Voor minimaal 15 euro per jaar krijgt
u dan vier keer Oud Nuus! Opgeven
kan bij de ledenadministratie: Annigje Leighton-van Leeuwen via 0297323553.

nument. Toch zal er aan de buitenzijde gewerkt gaan worden. Om de bereikbaarheid van het gemeentehuis
te garanderen voor minder-validen, mensen die moeite hebben met
traplopen en ouders met kinderwagens wordt aan de voorkant bij de
bordestrap in het midden een lift
geïnstalleerd. De centraal geplaatste gedenksteen zal hiervoor zo’n 1,5
meter naar voren worden geplaatst.
Een voorlopige voorziening overigens, er zijn plannen om de nieuwe entree in de toekomst aan het
Drie Kolommenplein te realiseren.
Maar, dit gebeurt pas in de tweede
fase. Eerst gaat nu gezorgd worden
dat alle inwoners ‘gewoon’ het gemeentehuis kunnen blijven binnen
stappen voor hun paspoort, rijbewijs, stemmingsplannen, informatie
en meer. In de bestaande kantoorruimte aan de zijde van het Raadhuisplein worden een zestal balies
geplaatst, drie open en drie gesloten
om werkplekken voor de veertien
medewerkers te creëren. Aan de andere zijde van de burgerzaal, direct
zichtbaar bij binnenkomst, wordt de
receptiebalie geplaatst. In de kantoorruimte daarachter worden balies gemaakt voor het WMO-loket,
het loket Wonen & Werken en de
balie voor bedrijven. Het gemeentehuis keert dus eigenlijk weer terug
naar zijn oude kernfunctie. Alles onder één dak voor alle inwoners.

ken om in de nog vrij staande ruimtes (onder andere de kelder) andere instanties te huisvesten. Een optie
in deze is het vrijwilligerssteunpunt.
De verbouwing houdt verder ook het
verdwijnen van de kantine, bouw
toiletvoorziening voor minder-validen, afsluiten van de twee trappen
en het realiseren van elektronische
toegangsdeuren in. Overigens is al
een kleine aanvang gemaakt met de
verandering. Afgelopen dinsdag zijn
afzettingen geplaatst om het verzakte plein voor het gemeentehuis op te
hogen, inclusief herstel van de bordestrap die door de verzakking inmiddels twee extra treden (zonder
leuning) heeft gekregen. Ook zullen
parkeerplaatsen voor het gemeentehuis gemaakt worden voor bezoekers en het stallen van trouwauto’s.
“Spannend allemaal”, besluit de wethouder, die als laatste nog even laat
weten dat tijdens de twee maanden
durende verbouwing ‘de winkel gebouw open blijft’. Naar verwachting
is de verbouwing eind mei gereed.
Door Jacqueline Kristelijn
Wethouder Ad Verburg bij de verzakte bordestrap van het gemeentehuis
op het Raadhuisplein.

Burgerzaal behouden
En, ook belangrijk, de burgerzaal
kan zijn naam met recht blijven dragen: Ook in de toekomst kunnen de
maatschappelijke en sociaal-culturele organisaties en verenigingen
van de grote ruimte gebruik blijven
maken. “De dienstverlening verandert niet”, legt wethouder Ad Verburg extra uit. “Het wordt zelfs beter.” Er zijn namelijk ook gesprek-

Op 20 april jubileumfeest

Ledenvergadering ANBO
Aalsmeer - Op 13 maart vond de
jaarlijkse ledenvergadering van de
ANBO Aalsmeer plaats. Naast de
gebruikelijke verslagen van de secretaris en de penningmeester was
er ook nog een bestuurswisseling.
Dit jaar is de penningmeester aftredend en niet meer herkiesbaar. Het
bestuur van de ANBO heeft Arthur
Hunte bereid gevonden Elly Offerman op te volgen. De laatste maan-

den heeft hij samen met Elly de financiële zaken afgerond. Elly werd
hartelijk bedankt voor haar inzet en
ontving een bloemetje. Elly blijft wel
aan als algemeen bestuurslid. Verder werd er vooruitgeblikt op komende jaar. Dit jaar viert de ANBO
haar 50 jarig jubileum in het Crown
Theater op 20 april. Er wordt een gezellige middag georganiseerd voor
alle leden en iedereen die belangstelling heeft.

Voorzitter Janny Oosterloo dankt Elly Offerman voor haar inzet als penningmeester.
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Wedstrijden Veldvoetbal

Wethouder trots op groots evenement

Olympische deelnemers
winnen 20e Flower Cup
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16
maart heeft in de Bloemhof de 20e
editie van de Aalsmeer Flower Cup
plaatsgevonden. Aan het internationale trampoline toernooi namen bijna 400 springers uit heel veel landen deel. Het was een toernooi met
een hoog niveau in alle klassen. De
sfeer was erg gemoedelijk en warm.
Bij de dames mocht Andrea Lenders met een overtuigd optreden
het hoogste schavot betreden. Zij
werd gevolgd door de winnares van
Foto: www.kicksfotos.nl

de vorige editie van de Flower Cup
en eveneens deelneemster aan de
Olympische Spelen 2012, Savannah
Vinsant (USA). De derde prijs ging
naar de Zwitserse Sylvie Wirth.
Bij de heren werd Steven Gluckstein
(USA) eerste gevolgd door zijn broer
Jeffrey Gluckstein (USA) en Fernando Götschin wist met een heel
sterkt optreden de derde plaatst te
bemachtigen. Kirsten Boersma ging
eveneens niet met lege handen naar
huis. Zij mocht de prijzen voor zowel
de Time of Flight en de uitvoeringsprijs mee naar huis nemen. Fernando mocht tevens de prijs voor Time
of Flight mee naar huis nemen. Bij
de jeugd was er eveneens Nederlands succes, Jackie Lionahr werd
derde in de meisjes categorie. Het
startsein voor de finale op zaterdagavond in de Bloemhofhal werd gegeven door wethouder sport Gertjan van der Hoeven: “Geweldig dat
ik de finale van het flowercuptoernooi voor trampolinespringen mag
openen. Ik ben erg onder de indruk
van het hoge niveau van de honderden internationale deelnemers
uit twintig verschillende landen. Ik
ben er erg trots dat zo’n groot evenement in Aalsmeer georganiseerd
wordt. Dit kan alleen dankzij de inzet van vele, vele vrijwilligers die
de flowercup nu al voor de 20ste
keer mogelijk maken. De gemeente Aalsmeer staat bekend om het

Zaterdag 23 maart:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Zandvoort 1
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 15
SCW 4 - Aalsmeer 5
Badhoevedorp 2 - Aalsmeer 6
Hoofddorp Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

Vrouwen
Roda’23 VR.1 - Aalsmeer VR.1

grote aantal mensen dat actief aan
sport doet. Toch willen we dat nog
meer Aalsmeerders gaan bewegen en een evenement als de Flowercup kan daar aan bijdragen. Immers het flowercuptoernooi zien en
meemaken, werkt inspirerend voor

de sportdeelname van jong en oud.”
De organisatie spreekt over een geslaagd toernooi met mooie successen voor de Nederlandse deelnemers, deze resultaten geven een
goed beeld van het niveau trampoline springen in Nederland.

Voetbal zondag

Eindelijk winst voor RKAV
Aalsmeer - Wat heeft RKAV lang
op een overwinning moeten wachten en wat was de ontlading afgelopen zondag groot. Er was een waar
doelpuntenfestijn voor nodig om
de drie punten mee naar Aalsmeer
te nemen. Maar het was dik en
dik verdiend. Robert van Leeuwen
was de man die RKAV op 0-1 zette. Barry Springintveld gaf een perfecte pass op de meegekomen Ro-

bert Jansen, die op zijn beurt de geheel vrijstaande Robert van Leeuwen niet over het hoofd zag en
de stand was 0-1. Een goed begin, maar het kon nog beter, even
later was het 0-2. Er ging een inschattingsfout van de doelman van
F.C. Amsterdam aan vooraf. Hij zag
niet dat Alexander Goes nog in de
buurt was en vanaf 20 meter was
het Goes die de 0-2 aantekende

14.30 u
14.30 u
13.00 u
12.45 u
12.30 u
11.45 u
11.30 u
14.30 u

DIOS D1 - J.A.United D1
Pancratius D3 - J.A.United D2
J.A.United D4 – ZSGO/WMS D3
J.A.United D5 – DSS D9
Alliance’22 D6 - J.A.United D6
RKAVIC E1 - J.A.United E1
RKDES E3 - J.A.United E2
F.C.Amsterdam E3 - J.A.United E4
J.A.United E5 – KDO E1
J.A.United E6 – Sp.Martinus E4
Roda’23 E8 - J.A.United E7
Badhoevedorp E2 - J.A.United E8
J.A.United E9 - Legm.vogels E10
J.A.United E10 – Buitenveldert E9
Legm.vogels E8 - J.A.United E11
J.A.United E 12 – Legm.vogels E15
J.A.United F1 – Hoofddorp F1
J.A.United F2 – Ouderkerk F2
Swift F5 - J.A.United F3
NFC F2 - J.A.United F4
Buitenveldert F5 - J.A.United F5
J.A.United F6G – RKDES F5
Roda’23 F9 - J.A.United F7G
J.A.United F8 – Amstelveen F5
J.A.United F9 – Buitenveldert F10
Legm.vogels F12 - J.A.United F10

14.00 u
11.30 u
11.15 u
11.15 u
8.30 u
10.15 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
11.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
15.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
13.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – HBC MB.1
14.30 u
J.A.United MB.2 – SCW MB.1
12.30 u
J.A.United MC.1 – Alliance’22 MC.1 11.00 u
Overbos MD.3 - J.A.United MD.1
9.15 u
J.A.United MD.2 – NieuwSloten MD.1 11.00 u
J.A.United ME.1 – Hoofddorp ME.1 9.30 u

RKDES

Pupillen
Ligthart werd de eindstand bepaald
op 40-34. Twee belangrijke punten
voor FIQAS Aalsmeer dat hiermee in
de race blijft. De competitie ligt nu
een paar weken stil: de eerstvolgende wedstrijd is op 13 april, wanneer
de mannen uit spelen bij Quintus en
de beide koplopers elkaar treffen in
Geleen. Het blijft spannend!
Zware bekerloting FIQAS
Er is geloot voor de halve finale van

het NHV bekertoernooi. Het wordt
een zware kluif voor de mannen van
FIQAS Aalsmeer, want het lot koppelde hen aan Kras/Volendam, vorig
seizoen nog de tegenstander in de
finale. Bovendien is het een uitwedstrijd. Voorlopig staat dit bekerduel
gepland voor donderdag 11 april om
20.00 uur in sporthal Opperdam. De
andere halve finale gaat tussen Eurotech/Bevo en OCI/Lions en wordt
gespeeld in Panningen.

Marco Cornelisse terug
aan de top bij Poel’s Eye
rug te zijn. Met constant spel had hij
zich weer aan de top van het klassement gemeld. Op de afgelopen speelavond was Marco niet meer te stoppen, zelfs niet in de halve finale door
de huidige koploper, én mede drievoudig kampioen, Danny Zorn. De
laatste tegenstander was de als zeer
goede darter bekend staande Rob
Broekhof , maar ook Rob kon de ontketende Marco niet meer stoppen. Op
het tweede niveau waren ook vele interessante wedstrijden. Rick Kruit was
wellicht de grootste verrassing. Hij
bereikte knap de halve finale. Minder
verrassend bij de laatste vier was de
naam Gilbert van Eik. Hij was dit gehele seizoen al een constante factor.
De finale ging echter tussen John Kater en Ronald Baars. Het was uiteindelijk Ronald die knap de finale in zijn
voordeel wist te beslechten. Volgende week volgt het verslag van de finales van de overige ronden. De hoogste

14.30 u

Pupillen

Darten in het Dorpshuis

Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de twaalfde speelavond van het
seizoen van de dartclub Poel’s Eye. De
opkomst was, voor de tweede keer op
rij, precies het gemiddelde van dit seizoen, namelijk 43 deelnemers. Zij genoten van het gangbare, gezellige vier
niveau systeem. Na de poules en de
tussenronde belandde elke darter in
één van de vier niveaus. Iedereen kon
dus minimaal vijf wedstrijden darten.
In het vorige verslag werd gemeld dat
“de drievoudig kampioen Marco Cornelisse weer helemaal terug is op het
hoogste niveau, hoewel een speelavond overwinning dit seizoen nog
niet is gelukt.” Dat veranderde de afgelopen speelavond. Eindelijk lukte
het Marco Cornelisse weer te winnen.
Het was namelijk alweer lang geleden.
In het seizoen 2005–2006 won Marco
nog zeven speelavonden, daarna lukte het niet meer. Dit seizoen liet Marco echter zien op de goede weg te-

Kadoelen MC.2 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – OSV MD.1
Pancratius ME.1 - RKDES ME.1

J.A.United A1 – Almere A1
Hoofddorp B2 - J.A.United B1
Hillegom B2 – J.A.United B2
BSM C1 - J.A.United C1
J.A.United C2 - DIOS C2
DEM C5 - J.A.United C3
HBC C5 - J.A.United C4
J.A.United C5 – AMVJ C1

Aalsmeer stevig op plaats drie
dat die al binnen het kwartier zijn
eerste vliegertje kon afronden: 125! Na twintig minuten was Hurry Up
al helemaal zoek gespeeld en leidde FIQAS Aalsmeer met 20-8. Ook in
de slotfase van de eerste helft was
het ene doelpunt nog mooier dan
het andere en zo gingen de ploegen
rusten bij 26-14. Het was genieten
voor het publiek in de Bloemhof. Na
de pauze werd er wat gewisseld en
liet FIQAS Aalsmeer de touwtjes een
beetje vieren. Dat gaf Hurry Up de
gelegenheid om iets aan de enorme
achterstand te doen. Daar maakten
ze dankbaar gebruik van en via 2820 slonk de voorsprong tot vijf: 3227. Trainer/coach René Romeijn nam
een time out om de ploeg weer op
scherp te krijgen. Dat werkte, want
de voorsprong werd weer iets vergroot: 36-29. In de slotfase kregen de
Aalsmeerders nog wel te maken met
twee tijdstraffen, maar Hurry Up kon
het overtal niet uitbuiten en Birjovanu keerde ook nog een strafworp. FIQAS Aalsmeer sloot de wedstrijd af
zoals het begonnen was: met fraaie
acties. Via een weergaloos lobje van
Frank Lübbert, een rebound van Stevanovic en een break van Dustin

Meisjes

Hoofddorp Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

Foto’s: Jaap Maars

Winnaar Marco Cornelisse (links) naast Rob Broekhof.
finish van de avond was een mooie
136, gegooid door Tjitte Miedema. Jeroen van den Helder werd uitgeloot
om voor de Triple Pot te gooien, maar
hij wist deze kans niet te verzilveren
in harde euroos. De volgende dartsactiviteit bij de Poel’s Eye is geen gewone speelavond maar het traditione-

le Paas koppeltoernooi. Dit altijd gezellige toernooi is volgende week zaterdag 30 maart.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost zes euro per koppel en
de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
website www.poelseye.nl is nog meer
informatie te vinden.

met een boogbal. Zo dat was een
opsteker, en nu doordrukken zou
men denken, maar de nauwkeurigheid was ineens bij RKAV ver te
zoeken. En daar maakte F.C. Amsterdam gretig gebruik van. Uit een
kopbal werd het 1-2 en even later
was het 2-2. Daar sta je dan met je
goed gedrag. Lang heeft die stand
niet op het scorebord gestaan. Het
was wederom Alexander Goes die,
na aangeven van Fabian Waayman,
de stand op 2-3 bracht. Maar F.C.
Amsterdam bleek een taaie rakker
en bracht de stand wederom gelijk:
3-3. RKAV liet niet met zich spotten en met man en macht ging men

ervoor. Men wilde kost wat kost
met de volle buit naar huis. En men
kreeg waar voor hun geld. Het was
Fabian Waayman die onderuit werd
gehaald in het strafschopgebied en
de zeer goed leidende scheidsrechter Moustaadil, gaf een terechte
strafschop. Barry Springintveld was
de nemer en had totaal geen moeite om de doelman te verschalken:
3-4. Tien minuten voor tijd was het
Alexander Goes die voor de 3-5 tekende, zijn derde doelpunt. De drie
broodnodige punten gingen mee
naar Aalsmeer. Zondag 24 maart
speelt RKAV thuis tegen BFC.
Theo Nagtegaal

Buitenveldert VR.1 - RKDES VR.1

RKAV

EVC MA.1 - RKAV MA.1

RKDES D1 – VVA/Spartaan D2
AMVJ D1 - RKDES D2
RKDES D3 – Overbos D8
Sp.Martinus E3 - RKDES E1
RKDES E2 – DCG E2
RKDES E3 – J.A.United E2
Roda’23 E4 - RKDES E4
Legm.vogels E 11 - RKDES E5
Sp.Martinus E9 - RKDES E6

9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.30 u
13.00 u

Vrouwen
14.30 u

Meisjes

Handbal nacompetitie
Aalsmeer - Koplopers Volendam en
Lions hadden zaterdagavond al gespeeld en allebei gewonnen. FIQAS
Aalsmeer moest dus tegen Hurry Up ook punten halen om in het
spoor te blijven. Maar vaak hebben
de Aalsmeerders het moeilijk met de
Drentse ploeg uit Zwartemeer. Eerder dit seizoen werd al twee keer dik
verloren. Alleen in de bekerwedstrijd
van een paar weken geleden was de
winst wél voor FIQAS Aalsmeer. Deze zondag werd het niet echt spannend, want vanaf minuut één was
FIQAS Aalsmeer de betere ploeg.
Vooral de eerste helft speelde de
ploeg uitstekend: vanuit een solide dekking werd de ene na de andere mooie aanval opgezet met veel
fraaie goals als gevolg. Na tien minuten stond er dan ook al een 10-4
voorsprong op het bord, door prachtige afstandsschoten van Remco
van Dam, acties van Frank Lübbert
en snelle breaks van Robin Boomhouwer. Gaby Birjovanu stond prima te keepen en Rodrigo Huttinga
was ijzersterk aan de cirkel waar hij
keer op keer mooi werd vrijgespeeld
door Djordje Stevanovic. Die laatste bediende ook Boomhouwer zo-

14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u

RKDES E7 – Roda’23 E 14
RKDES F1 – KDO F1
RKDES F2 – Amstelveen F2
RKDES F3 – Abcoude F3
J.A.United F6 G – RKDES F5
RKDES F6 – KDO F5
Legm.vogels F11 - RKDES F7

11.00 u
10.00 u
9.30 u
8.30 u
11.00 u
11.00 u
11.45 u
9.00 u
10.45 u

12.30 u

10.30 u
11.00 u
9.00 u

SCW
SCW 1 – Voorland 1
SCW 2 – Overbos 4
NieuwSloten 2 - SCW 3
SCW 4 – Aalsmeer 5
AJAX Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Arsenal Vet.1
SCW Vet.3 – Overbos Vet.2

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

Junioren
Breukelen A1 - SCW A1
Beverwijk C1 - SCW C1
SCW C2 – ZSGO/WMS C1

14.30 u
14.00 u
10.30 u

Pupillen
SCW D1 – DSK D1
DIOS D5 - SCW D2
SCW E1 – Swift E2
SCW E2 – Swift E6
AFC F4 - SCW F1
SCW F2 – AFC F7
Abcoude F5 - SCW F3
SCW F4 – NFC F3

8.45 u
12.00 u
8.45 u
8.45 u
9.00 u
8.45 u
10.30 u
10.00 u

Vrouwen
Sp.Martinus VR.1 - SCW VR.1

13.00 u

Meisjes
J.A.United MB.2 - SCW MB.1
SCW MD.1 – Buitenveldert MD.1
SCW ME.1 – HBC ME.1

12.30 u
10.00 u
8.45 u

Zondag 24 maart:
RKAV
RKAV 1 – BFC 1
RKAV 2 – Swift 3
RKAV 3 – Abcoude 5
Sp.Martinus 3 - RKAV 4
Sp.Martinus 4 - RKAV 5
ZuidoostUnited 2 - RKAV 6

14.00 u
11.00 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u
15.00 u

Vrouwen
Hillegom VR.3 - RKAV VR.1

14.00 u

RKDES
Weesp 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Hillegom 2
RKDES 3 – Abcoude 3
RKDES 4 – AFC 6
RKDES 6 – KDO 7
Bloemendaal 5 - RKDES 7

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

Junioren
Pancratius B1 - RKDES B1
Legm.vogels B4 - RKDES B2
Pancratius C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Sloterdijk C3
RKDES C3 – Pancratius C5

11.00 u
10.00 u
9.00 u
12.00 u
10.00 u

Waterpoloërs modderen voort
Aalsmeer - Nu eens geen zwembad chloorluchten voor de mannen
van de waterpolo van Oceanus, maar
de geur van blubber en zweet. Heren 1 spelers Herman van Zijverden
en Arjen Loef en Heren 4 spelers Erwin Vork en Erwin Sommeling hebben afgelopen zondag deelgenomen
aan de Mud Masters Obstacle Run in
Vijfhuizen. De Heren 1 spelers liepen,
aan hun stand verplicht, de 12 kilometer en de beide Heren 4 spelers
hielden het op de 6 kilometer. Waterpolo, algemeen toch altijd gezien als
een zware sport, vindt meestal plaats
in overdekte zwembaden. Veel waterpolo spelers proberen naast het
zwemmen hun conditie op peil te
houden, veelal door hard te lopen.
De Mud Masters is daarom een uitstekende trainingsgelegenheid. De
Mud Masters Obstacle Run is een
parcours uitgezet op het Floriade
terrein en ontworpen door mariniers,
daarbij geïnspireerd door de meest
uitdagende militaire stormbanen wereldwijd. De hindernissen waren zeer
verschillend en hadden de mooiste
namen zoals Great Walls (hoge muren om overheen te klimmen), Slide (hoge blubberheuvel om vanaf
te glijden) en The Temple (heel veel
traptreden). Ook de Trenches (blubbersloten om overheen te springen) en Getting Tyred (een hele stapel autobanden) maakten het parcours extreem zwaar. Sommige hindernissen waren onmogelijk om zelf
te volbrengen. De hulp van mede lopers was nodig om een muur over te
klimmen of om uit een moddersloot
gehesen te worden. Van hindernis
naar hindernis werd er hardgelopen,
niet over verharde wegen maar onverharde wegen waar nog eens een
extra laag blubberklei was neergestort. Hierbij was het zaak om goed
op de been te blijven en niet onderuit te glijden. De laatste hindernis was The Sizzler, hierbij dienden
de deelnemers door een gordijn van
elektrische draden te lopen waarbij ze (kleine) stroomschokken kregen. Aan de finish ontvingen de niet

meer herkenbare deelnemers een
mooi herinneringsshirt en vrij ongebruikelijk: een heerlijk koud biertje. De eindtijden waren niet van belang voor de Oceanus waterpoloërs
Arjen, Herman, Erwin en Erwin. Alle
vier volbrachten de loop, kameraadschap, doorzettingsvermogen en humor, daar ging het om in de Mud
Masters Obstacle Run. Tevens is tijdens de Mud Masters nog geld ingezameld voor het Revalidatiefonds. Na
het afspoelen van de modder (voor
zover mogelijk) werd er moe en voldaan naar huis gegaan. Volgend jaar
weer, maar dan met een nog grotere groep van waterpoloërs en zwemmers en zowel mannen als vrouwen
van Oceanus, vindt het viertal.

Hoog gekaart bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Ook
zin om te komen klaverjassen? Iedereen is van harte welkom. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld. Op
13 maart is het klaverjassen gewonnen door Ria van Oostwaard uit Leimuiden met maar liefst 5995 punten, Jan Ramp werd tweede met 5287
punten en Teunie van Klaveren derde
met 4816 punten. De poedelprijs was
voor Marry Akse met 3578 punten.
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RKDES in slotfase naar winst

Schaatsen

Wiebe Stassen tweede op
3000 meter tijdens EK
Aalsmeer - Wiebe Stassen, inwoner van Aalsmeer , is afgelopen vrijdag 15 maart als tweede geëindigd
op 3000 meter achter de Nederlander
Bosker, maar voor de Noor Rukke. In
het eindklassement bekleedde hij helaas door een minder goede 1500 meter de ondankbare vierde plek. Aan
dit officieuze EK, dat inmiddels al 25
jaar door de Friese schaatsvereniging
Rutten wordt georganiseerd, strijden
ieder in hun eigen leeftijdklasse de

beste rijders uit Europa om de ereplaatsen. Bijna alle huidige werelden olympische kampioenen als Sven
Kramer, Jan Smeekens en Irene Wust
deden als B junior of al eerder mee
aan dit voor de jeugd onder 17 jaar
belangrijkste schaatstoernooi van Europa. Het meedoen aan dit toernooi,
ook wel de Vikingrace genoemd, is al
een hele eer omdat uit Nederland alleen de twee beste rijders per leeftijdcategorie mogen deelnemen.

Tafeltennis

Bloemenlust 1 onderuit
tegen Amsterdam ‘78
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speelde
tegen Amsterdam’78 7 en ging met
7-3 onderuit tegen de nummer 2 uit
de 3e klasse poule. Bart Spaargaren opende sterk spelend de avond
met een mooie winstpartij tegen
een Belgische tegenstander. Daarna
was het bal en scoorde Amsterdam
achter elkaar en bracht de stand tot
wel 6-1. Ed Couwenberg had niet
z’n beste avond, maar wist gelukkig uiteindelijk toch wel z’n laatste
partij eenvoudig te winnen. Frans
Ravesteijn zat onder de antibiotica.
Het spel was snel en de vloer glad.
Desondanks noteerde hij in de laatste partij van de avond een uitstekende overwinning, waarbij de Belg
na enkele geluksballen van Frans in
de laatste game min of meer opgaf.
Halverwege de voorjaarscompetitie staat team 1 vierde en zal alert
moeten blijven om deze positie te
behouden. Bloemenlust 2 verstevigt
de koppositie in de 5e klasse poule
door een 10-0 overwinning op HTC
16. Danny Knol, Philippe Monnier
en Horst Krassen waren ongenaak-

baar en gunden de tegenstanders
slechts 3 gewonnen games. Slechts
een enkele gamestand was spannend, waarmee de overmacht van
de Bloemenlust spelers overduidelijk was. Team 4 moest aantreden
tegen ASSV 8, de naaste concurrent
in de 6e klasse poule. Het werd een
spannende avond.
Wim v.d. Aardweg ging kansloos
in drie games ten onder in de eerste partij. Ton de Hollander trok de
stand weer gelijk. Vervolgens moest
Dirk Piet de tegenstander weer feliciteren, waarna het dubbel Wim/
Ton weer gelijk maakte. Zo bleef het
de hele avond over en weer gaan.
Wim wist zich sterk te revancheren
en wist uiteindelijk twee partijen te
scoren. Ook Dirk wist nog een puntje te snoepen en daarmee kwam er
een 5-5 uit de bus als een goede afspiegeling van de onderlinge sterkte
deze avond. Door deze overwinning
gaat ook team 4 aan kop in de poule
met 3 punten voorsprong, direct gevolgd door ASSV.

Mooie overwinningen HS
1 en HS 2 BV Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend
speelde BV Aalsmeer HS 2 tegen
het Amsterdamse Anoeta HS2. Basketbalvereniging Aalsmeer staat
momenteel tweede in de competitie Amsterdam 2e klasse en had
een overwinning nodig om zich op
die plaats te handhaven. Het begin van de wedstrijd verliep moeizaam en na het eerste kwart stond
Aalsmeer zelfs achter met 5 punten verschil en omdat er ook in
het tweede kwart weinig gescoord
werd, was de ruststand nog steeds
in het voordeel van Anoeta. Pas in
het derde kwart leek Aalsmeer op
stoom te komen en werd er eindelijk goed gespeeld en gescoord. Een
paar hele mooie driepunters op rij
van Mario Juric, gevolgd door een
steal van Tom van Hoorn en een 3
punter net tijdens de zoemer zorgden voor een voorsprong van 7 punten. Vervolgens speelde het geroutineerde Aalsmeer eenvoudig de

wedstrijd uit met een eindscore van
42-55 in het voordeel van Aalsmeer.
Heren 1 van BV Aalsmeer moest het
zondag opnemen tegen BC Schrobbelaar uit Amsterdam. Dit team bestaat hoofdzakelijk uit studenten en
is altijd een geduchte tegenstander voor Aalsmeer dat op de derde
plaatst in de competitie staat. Ook
hier verliep het eerste kwart moeizaam en werd er weinig gescoord,
maar in het tweede en derde kwart
werd er uitstekend gespeeld door
Aalsmeer en dat resulteerde in een
behoorlijke voorsprong. Aalsmeer
wist deze voorsprong vast te houden en kon met een prima einduitslag van 54-88 in hun voordeel huiswaarts keren.
De meest productieve speler was
Sebastiaan Stokman met 6 goeie
blocks en 31 punten , gevolgd door
Jeroen Vendrik met 21 punten en
Ershad Yousofzai met 14 punten.

Kudelstaart – RKDES heeft haar
tweede overwinning van dit seizoen
binnen gehaald. In een matige wedstrijd tegen Hillegom leek het uit
te draaien op een gelijkspel. Maar
in blessuretijd scoorde Wesley van
Schaik nog onverwachts. Eindelijk
had RKDES wat geluk en greep het
een laatste strohalm. Beide teams
bakten er de eerste helft weinig van
en werd door velen beoordeeld als
een ‘echt’ degradatieduel. Het vertoonde spel was onsamenhangend
en waren vaste patronen ver te
zoeken. Het duurde tot de 17e minuut totdat RKDES haar eerste kans
kreeg. Roy Endhoven zette een aanval op links goed op. Zijn voorzet be-

reikte Richard de Vries. Helaas kreeg
hij de bal niet goed onder controle
en weg kans. In de slotfase van de
eerste helft kregen Edwin van Maris en Mark Pothuizen nog een kans,
maar het ontbrak aan een zorgvuldige afronding.
De tweede helft was wat meer een
wedstrijd. Hillegom kreeg in de 49e
minuut een grote kans, maar RKDES
kwam met de schrik vrij, toen de bal
rakelings langs het doel ging. In
de 51e minuut een grote kans voor
Edwin van Maris, na een steekpass
van Lorenzo Zorn. Hillegom doelman
Daan Ruigrok redde fraai. Nog geen
minuut later kopte Roy Endhoven op
de lat, na een perfecte voorzet van

ZABO speelronde 13 in
de Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer wordt
zaterdag 23 maart voortgezet met
speelronde 13. Speellokatie is sporthal de Bloemhof aan de Hornweg.
Publiek is van harte welkom en de
toegang is gratis. Het programma
luidt als volgt: om 18.35 uur begint
LEMO tegen FC East Europe. Om
19.20 uur is de aftrap van Odido tegen Pottenshop. Om 20.05 uur treedt
Amsec Beveiliging aan tegen Lemo
Gaat Los. Om 20.50 uur speelt Choekie’s Hairsalon tegen Polish Shooter en om 21.35 uur is er als afsluiter Piller Sport tegen Heemhorst Watersport.
Uitslagen ronde 12
Piller Sport en LEMO, de nummers
één en twee van de ZABO-ranglijst
verloren beiden hun wedstrijd. Het
verschil blijft zodoende vijf punten.
De nummer 3, Polish Shooter won
wél en heeft door de zege de achterstand ten opzichte van de koploper verkleind tot zes punten. Met
nog zes wedstrijden op de speelkalender is er van alles mogelijk met
betrekking tot het kampioenschap.

Temeer ook omdat Piller Sport nog
moet spelen tegen zowel LEMO als
Polish Shooter. De 12e speelronde van de ZABO vond plaats in de
Proosdijsporthal. De openingswedstrijd ging tussen Heemhorst Watersport en FC East Europe. Dit duel
eindigde met de cijfers van 5-2 in het
voordeel van Heemhorst Watersport.
Vervolgens trad LEMO aan tegen het
team van Odido. Laatstgenoemde
ploeg startte daverend en wist binnen een halve minuut al te scoren:
0-1. LEMO herstelde zich in de eerste helft en had bij rust een 2-1 voorsprong opgebouwd. Die voorsprong
werd in de tweede helft vergroot tot
3-1 en bleef gehandhaafd tot zes minuten voor tijd. Odido toonde een
ijzersterk slotoffensief en wist in de
resterende speeltijd driemaal te scoren. De ploeg won niet onverdiend
met 3-4. Na dit duel kon Piller Sport
profiteren en uitlopen tot een voorsprong van acht punten in de stand.
Het liep allemaal anders af. LEMO
Gaat Los (voorafgaand aan dit duel
op de 9e plaats) weet hoe het Piller
Sport moet bestrijden. De eerste ontmoeting eerder in dit seizoen eindig-

Ritmische gymnastiek SV Omnia 2000

Goud voor Ilse Huiskens
Aalsmeer - Op zondag 10 maart
vond de eerste landelijke plaatsingswedstrijd Ritmische Gymnastiek voor het B niveau plaats te Dordrecht. In de ochtend kwamen Sanne Koopmans, Gabriëlle Boomhouwer, Anahit Oganisjan en Marta
Rentenaar als eerste in actie in categorie 3B. Alle vier de meiden lie-

ten hun touw en hoepel oefeningen zien aan de jury. Anahit behaalde hiermee het beste resultaat met
een zevende plaats, Gabriëlle eindigde op plaats 16, Marta op 19 en
Sanne op 21. De plaatsingswedstrijden zijn in twee groepen verdeeld,
het dus nog even afwachten wie er
doorgaat naar de volgende ronde. In

Targetschutters nationaal actief
Kudelstaart - Zondag 10 maart
waren verschillende schutters van
handboogvereniging Target actief op

diverse locaties in Nederland. Johan
Ruhe en Marco Jongkind moesten
naar Middelbeers bij Eindhoven om

Derde plaats voor Gerlof Verdel in Gouda.

Oceanus zwemt Speedo deel 4
Aalsmeer - Op zondag 16 maart
werd Speedo deel 4 gezwommen.
Een grote groep zwemmers van
Oceanus stond klaar voor de start.
Ook de Amstel, de Futen en de Kon.
Az 1870 waren aanwezig. De spits
werd afgebeten door Jens van Bakel en Rick Moens bij de 100 meter vrije slag. De meisjes volgden
met 100 meter schoolslag waar Jane Sommeling en Lois Bosman een
persoonlijk record zwommen.
Dawid Bartecki en Jayden van der
Bijl waren de jongste deelnemers.
Ze zwommen beiden heel goed op
de 100 meter vrije slag en Dawid
zwom ook nog 100 meter rugslag.
Nina Bellaart en Femme Bol zwommen de 50 meter vlinderslag. Een
zware klus voor beide meiden, maar
zij zetten een knappe prestatie neer.
Femme zwom de afstand in 55.68
seconde en Nina in 59.03 seconde.
Femme won hiermee ook het pro-

grammanummer. Liam Breebaart,
Jochem van Zanten en Jort Kemp
deden het ook goed. Liam en Jort
verbeterden hun tijd vooral op de
100 meter vrije slag, terwijl Jochem
juist extra goed ging op de 100 meter rugslag. Bij de oudere kinderen werden er weer 200 meters gezwommen. Ook bij hen werden er
veel tijden verbeterd. Op de 200 meter schoolslag werden persoonlijke records gezwommen door Amber Bellaart, Isa van de Berg, Sebastian van der Born, Giulia Corsi, Sam
Eveleens, Ruben van Vierzen en Emma van Zanten. Finn Vos en Thomas
Weening zorgden voor een spannende race bij de 100 meter vrije
slag waarbij Thomas net 2 seconden eerder aantikte dan Finn. Beide jongens zwommen een persoonlijk record. Volgende week staat er
voor een groep oudere zwemmers
het Districtskampioenschap lange
afstanden op het programma.

Paasdrive bij Ons Genoegen
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons
Genoegen nodigt belangstellenden
uit voor een gezellige paasdrive op
dinsdag 26 maart in het gebouw van
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Klaverjassen en rummicuppen
staan op het programma.

Aanvang 19.30 uur. Zaal is open
vanaf 19.00 uur. Het klaverjassen
tijdens de vorige speelavond is gewonnen door Nel Ton met 5287 punten, op twee Ferry Goede met 5151
punten. Gerr Gahrmann bleek met
39 punten de beste rummicupper,

Mark Pothuizen. Beide teams krijgen nog een aantal kansen, maar
het scorebord stond in de 90e minuut nog steeds op 0-0. De verrassing kwam als nog in de blessuretijd, in de 94e minuut kreeg RKDES
nog een corner. Edwin van Maris belastte zich ermee. De bal werd door
de verdediging van Hillegom weggewerkt. De afvallende bal kwam
voor de voeten van Lorenzo Zorn.
Zijn schot dreigde naast te gaan.
Wesley van Schaik stond op de goede plek en kreeg zijn voet er nog tegen aan. De verdediging van Hillegom stond op het verkeerde been en
de bal belandde in het doel. RKDES
op een 1-0 voorsprong. De wedstrijd
was ook direct afgelopen en RKDES
hield de broodnodige punten in Kudelstaart. Zondag 24 maart speelt
RKDES vanaf 14.00 uur uit tegen FC
Weesp. Ad Verburg
de met een 4-4 gelijkspel en ditmaal
boekte LEMO Gaat Los een knappe
3-6 overwinning. Bij de wissel stond
Piller Sport achter met 1-2. In de
tweede helft werd het eerst gelijk (22) en daarna liep LEMO Gaat Los uit
naar een 2-4 voorsprong. Twaalf minuten voor het einde gaf het scorebord 3-5 aan. Piller Sport moest aanzetten, deed dat ook, maar kon inval-doelman Joey Wessels niet meer
passeren. LEMO Gaat Los besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd
met een zesde treffer: 3-6 en in de
deze stand kwam geen verandering
meer. De vierde zaalvoetbalpartij van
het avondje ZABO ging tussen Pottenshop en Polish Shooter. De hekkensluiter hield in de eerste helft nog
vrij lang de nul vast maar de ploeg
kon een grote nederlaag niet verhinderen. Eindstand 0-14 voor Polish
Shooter dat nu serieus meedoet voor
de ZABO-titel 2013. Het slotduel van
ronde 12 was de strijd tussen Choekie’s Hairsalon en Amsec Beveiliging. Choekie’s zegevierde overtuigend met 6-0 en stijgt door de overwinning naar plaats 4 in de ranglijst.
Stand na ronde 12: Piller Sport 1229, LEMO 12-24, Polish Shooter 1223, Choekie’s Hairsalon 12-20, FC
East Europe 12-17, Heemhorst Watersport 12-16, Odido 12-15, Lemo
Gaat Los 12-14, Amsec Beveiliging
12-12, Pottenshop 12-0.
de middag was het de beurt aan de
categorieën 1 en 2B. In 1B kwamen
Natasja Rommerts en Ilse Huiskens
voor Omnia uit. Als eerste mocht Ilse haar knotsoefening laten zien.
Het was een goed uitgevoerde oefening. Natasja liet als eerste haar
lintoefening zien. Het was een leuke
oefening om naar te kijken. Daarna liet Ilse haar lintoefening zien.
De lintoefening werd goed gedaan
op vrolijke muziek en Ilse haalde
hiermee het hoogst aantal punten.
Toen mocht Natasja haar knotsoefening laten zien. Tijdens de oefening had Natasja een paar kleine
foutjes, maar bleef lachen naar de
jury. In het totaalklassement eindigde Natasja op 14 en Ilse werd eerste en ging met de gouden medaille naar huis terug. Als laatste was
2B aan de beurt en ging Dominique
Roof aan de slag met haar bal- en
hoepeloefening. Eerst liet Dominique haar sierlijke baloefening zien,
gevolgd door haar hoepeloefening
en eindigde uiteindelijk op plaats
21. Wilt uw dochter ook aan Ritmische Gymnastiek doen? Kom gerust
langs en doe een gratis proefles
mee. Kijk op www.svomnia.nl voor
informatie en lestijden.
hun kunsten te vertonen bij de bekerkampioenschappen 2e klasse recurve. Beide schutters keerden met
lege handen huiswaarts. Een andere
schutter van HBV Target, Gerlof Verdel, moest naar handboogvereniging
Gravin Jacoba van Beieren in Gouda om te proberen een goed resultaat neer te zetten in het bondskampioenschap klasse 5 recurve. Gerlof
wist na een lange en spannende dag
beslag te leggen op de derde plaats.
De schutters van Target zijn regelmatig succesvol op nationaal niveau.
Target heeft eerder aangekondigd
een open dag te organiseren in the
Beach.
De vereniging heeft echter toch besloten de open dag te organiseren
in de eigen accommodatie op sportpark Calslagen te Kudelstaart. Deze
open dag is op 25 mei van 11.00 tot
16.00 uur, waarbij de mogelijkheid
wordt geboden om te schieten onder begeleiding van een trainer. Tevens zijn er doorlopend demonstraties van verschillende disciplines van
de handboogsport. Meer info: www.
hbvtarget.nl.
op twee Janny Flameling met 70
punten. Buurtvereniging Ons Genoegen organiseert van 22 tot en
met 26 april een Midweek naar Hogeloon in het gezellige Brabant.
Er zijn nog 2 kamers beschikbaar.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij: P. Voorn via 06.51195674
of N. Bekkers via 0297-327123.
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Dartavond in
’t Middelpunt
Aalsmeer - Soms heb je de eeuwige
verliezer, nu het lijkt er op dat Sebastiaan Dolk de eeuwige winnaar begint te
worden, want hij is dinsdagavond weer
eerste geworden tijdens de wekelijkse
dartavond. Op twee is Dylan Kraan geeinidgd. De volgende dartavond is op
26 maart in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. De zaal
gaat om 19.30 uur open. Iedereen, die
wil darten, is welkom.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Allen Weerbaar gaat
weer kaarten op maandag 25 maart
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal gaat om 19.30 uur
open voor inschrijving, vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld.
Wie zin heeft in een avondje klaverjassen of jokeren, is van harte welkom. Wie weet kaart u meer punten bij elkaar dan de nummer één
van 11 maart, Eddie Schuit met 5454
punten. Op twee is Maarten van der
Vaart geëindigd met 5438 punten
en op drie Tonnie Könst met 5302
punten. Het jokeren is gewonnen
door Jopie de Vries.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 22
maart is er weer gewoon klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer in
het buurthuis in de Roerdomplaan
3. De zaal gaat open om 19,30 uur,
aanvang kaarten is 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom, de koffie
en thee staan natuurlijk weer klaar.
Het koppelkaarten op 15 maart is
gewonnen door Kees Meekel en
Corrie Balder met 5065 punten, op
twee Frits de Jong en Henk Been
met 5001 punten en op drie George
Lemmerzaal en Theo Nagtegaal met
4983 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Mia Huijkman en Koen
Vis met 3788 punten.

Cobie wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van Kudelstaart. Klaverjassen, rummicup,
hartenjagen en jokeren staan op
het programma. Op donderdag 14
maart is het klaverjassen gewonnen
door Cobie van der Meer met 5824
punten, gevolgd door Bets Romkema met 5729 punten en Jan Weij met 5515 punten. Bets Teunen behaalde met 132 punten de hoogste
eer bij het jokeren, tweede Marie
van der Jagt met 152 punten. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297-340776.

Vertrek trainer
Ruud bij Fiqas
Aalsmeer - Trainer/coach Ruud van
den Broeck heeft besloten FIQAS
Aalsmeer aan het eind van dit seizoen te verlaten. De 45-jarige Van
den Broeck had sinds januari 2012
de damesselectie onder zijn hoede.
In dat seizoen werd het eerste damesteam kampioen in de eerste divisie en promoveerde naar de eredivisie. Dit seizoen wist de ploeg zich
te handhaven op dat hoogste niveau.
Namens het gehele bestuur van FIQAS Aalsmeer laat voorzitter Mike
v.d. Laarse weten het vertrek van de
trainer bijzonder te betreuren.

Paasdrive ijsclub
De Kleine Poel
Bovenkerk - IJsclub De Kleine Poel
organiseert op vrijdag 22 maart in
het Noorddamcentrum haar jaarlijkse paasdrive. Er kan die avond geklaverjast of gebokst worden. Vanaf 19.30
uur kunnen kaartlustigen zich inschrijven. Rond 20.00 uur wordt met het
kaarten begonnen. De avond wordt
afgesloten met een verloting met tal
van prijzen. Ook dit jaar geldt: Niemand gaat zonder eieren naar huis.

